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ـ وان، ـاليابورنسا، ـف( عـمجموعة الدول السب )2 ـ ـال ـ وحدة، ـواليات المت ـ وا، ـإيطالي ا، ـبريطاني

   ).Group of Seven (G7)( )نداـكوا، ـألمانيو
 )مجموعة الدول السبع + روسيا( مجموعة الدول الثماني )3
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 شركة خاصة، ألمانية أو سويسرية )16

 .)Gesellschaft mit beschkranter Haftung (GMBH).(   
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ـمعـم الجـمـات االقـحلطـصةـاديـصت  

  

  : )Gains from Trade ()1( مكاسب من التجارة

اقتصـاديات  )، وInternational Relations( العالقات الدولية)، وInternational Trade( التجارة الخارجيةفي 
)، هي اآلثار الجانبية التي تصنعها تجارة السلع والخدمات بين األمم. ويعـود أصـل   Welfare Economics( ءالرفا

التجارة إلى قبل الميالد بقرون عديدة، ويشهد طريق الحرير الذي ابتدعه الصينيون على قدم التجارة وأصـالتها لـدى   
  ودافعوا عنها.فقد طورها البشر،  ة تُحقق مكاسب لكل أطراف التبادلالبشر. وألن التجار

 يوجد اقتصاد في العالم المعاصر يستطيع أن يستقل بذاته، ويستغني عما تعرضه االقتصادات األخـرى مـن سـلع.    ال
د اقتصاد الواليات المتحدة من أقوى االقتصادات على المستوى العالمي، إذ يستطيع هذا االقتصـا  ديع وعلى سبيل المثال

، لكنه يحتاج إلـى أبسـط مقومـات الحيـاة     المحاصيل الزراعية، مثل القمح كثيرٍ منن إليه م تزويد العالم بما يحتاج
األمر أنه يستورد أكثر من نصف حاجته من الـنفط  ر طاقة مستدام. والمفارقة في وهو مصدأال االقتصادية المعاصرة، 

ـ   من الدول العربية التي تحتاج إلى بعض السلع الزراعية التي ينتجها االقتصاد األمريك  دي، ومنها القمـح، مـثالً. ويع
سكان األرض من إليه  االقتصاد الياباني من أقوى االقتصادات على المستوى العالمي، أيضاً، ويستطيع توفير ما يحتاج

على هـذه   وردها من أفقر دول العالم. وبناءأجهزة تلفاز، لكنه يفتقر إلى وجود المواد الخام بالكمية المناسبة، وهو يست
إلى االقتصادات األخرى، القوية والضعيفة، والغنية والفقيـرة،   -األمريكي والياباني -يحتاج االقتصادان القويانالوقائع 

: لمـاذا  السؤال البسـيط  نن أن يجيبوا بالمبررات العقلية عومن عادة االقتصاديي .هما اإلنتاجية كما ينبغييكي تعمل آلت
الفات تجارية، وتعقد الصفقات؟ ومـن عـادة االقتصـاديين أن يضـعوا     تح تقوم األمم بالتجارة، وتدخل مع بعضها في

  :إجاباتهم في إطار المبررات التالية

هناك تخصصات يتميز بها أفراد : األمم والجماعات تشبه األفراد في بعض األوجه. ومثلما التخصص في اإلنتاج :أوالً
         المطلوبـة بكلفـة أقـل ممـا تتحملهـا أمـم أخـرى.        غيرهم، فإن هناك أمماً أقدر من غيرها على توفير السلعة عن

من غيرها في إنتـاج   نجعموقعها الجغرافي، فتكون أمناخها و: تتميز بعض األمم بالفروقات الجغرافية والمناخية ثانياً:
ـ التخصص: يؤدي اإلنتاج الكبير ثالثاً: في إنتاج سلعة أخرى. نجاعةسلعة ما، وأقل  ى إمكانيـة  ، في بعض األحيان، إل

أي  : يفتقـر فتقار لـبعض المـوارد  اال :رابعاً .عليااإلنتاج الكبير بمتوسط كلفة أقل مقابل اإلنتاج القليل بمتوسط الكلفة ال
بعض الموارد األخرى ب ه اإلنتاجية، وغني في الوقت ذاتهاقتصاد في العالم المعاصر إلى بعض الموارد الضرورية آللت

 ت األخرى.االقتصادا التي تحتاج إليها

تنفع إال البلد األغنى، وبالتالي فإن مـا   بأن التجارة الدولية الرأياً يقول بعض المهتمين، خالل العقود المنصرمة،  تبنى
بد أن يأتي على حساب الشريك اآلخر. لكن المنطق السليم والدراسات التـي أجريـت خـالل     يستفيده شريك تجاري ال

  نتأمل في الحالة التالية:لتنتاج غير صحيح. وعلى سبيل التوضيح القرن الماضي أثبتت بأن هذا االس

G 
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االقتصاد األردني فقير في الموارد الطبيعية، لكنه قادر على توفير السلع الزراعية األساسية بكلفة أقل مما يتحملـه   -

  .)1(عةاالقتصاد السعودي. والكلفة هنا هي كمية المياه وعدد العمال وأجورهم، ومساحة األرض المزرو

  االقتصاد السعودي غني، وقادر على توفير النفط بكلفة أقل مما يتحمله االقتصاد األردني. -

  يحتاج إلى ثالث وحدات فقط. لكنه لدى األردن عشر وحدات من السلع الزراعية األساسية، -

  حتاج إلى عشر وحدات، فقط.ن وحدة نفط، لكنه يوالسعودية ثالث لدى -

  تبادل السلع بينهما؟صلحة البلدين الدخول في مفاوضات حول من م: هل السؤال البسيط

نتجة عند الطرفين ال يتغير جراء تبـادل السـلع، إال أن الطبيعـي أن تكـون     أن الحجم الكلي للسلع الم من رغمعلى ال
  .)2(، ألن الطرفين يكسبان من التبادل التجارينعماإلجابة 

 فـي العـام   )3(ثروة األممفي كتابه  )Principle of Absolute Advantage( الميزة المطلقة مبدأ آدم سميثصاغ 

السلع بكلفة أقل مما  نتجتتحقق إذا استطاع فرد أو منشأة، أو اقتصاد برمته أن ي الميزة المطلقة بأن فيه وبين )،1776(

مدخل الوحيد في إنتاج السلع، فـإن  افترض بأن العمل هو القد  سميثن و منشأة أو اقتصاد منافس. وبما أيتحملها فرد أ

  أي طرف ال يدخل في تجارة مع اآلخرين.

، وبين فيه )Law of Comparative Advantage( )الميزة المقارنة( الميزة النسبية قانون )4(ديفيد ريكاردواكتشف 

ره من االقتصادات، )، نسبة إلى غيNot Aat An Absolute Disadvantage( غير المتميز بالمطلقبأن االقتصاد 

) س. فإذا استطاع اقتصاد الدولـة ( )5(من غيره كثر نجاعةيمتلك ميزة نسبية (مقارنة) في إنتاج السلع التي يكون فيها أ

) إنتـاج سـلعة   ص)، واستطاع اقتصاد الدولة (صبكفاءة أعلى من اقتصاد الدولة ( -وليس كل السلع- إنتاج سلعة ما

 ريكـاردو فإن مصلحة الدولتين تكمن في تبادل السلعتين بينهما. وقد ساق  )؛سالدولة (أعلى من اقتصاد  نجاعةأخرى ب

افترض بأن إنجلترا والبرتغال تنتجان النبيذ واألقمشة حسب جدول اإلنتاج  على النحو اآلتي:مثالً عن إنجلترا والبرتغال 

 :  )6(التالي

                                                             
 نـة مقار ، حيث تحتاج إلى مساحات أقـل، )Intensive Agriculture( كثفةميبين الواقع االقتصادي للبلدين بأن الزراعة في األردن  - 1

ويعود السبب إلـى المنـاخ وطبيعـة     .، حيث تحتاج إلى مساحات أكثرفي السعودية )Extensive Agriculture( الموسعةالزراعة ب
  األرض.

ـ   حالـة  عـن  )Game Theory( نظرية اللعبو االقتصاديةو اإلدارة االستراتيجيةيقال في أدبيات  -                        2              ي يحققـه الطرفـان  ذالمكسـب ال
)it is a win-win situation.(  

  مرجع سابق. - 3
  مرجع سابق. - 4
  .)Least Ineffiecintأو عندما تكون كفاءته المنخفضة أعلى من كفاءة غيره ( - 5
  استخدم ریكاردو المثال نفسھ وأرقامھ. - 6
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  إلنتاجلساعات العمل المطلوبة 

  ارد من األقمشةي  جالون من النبيذ  الدولة

  90  80  البرتغال

  100  120  إنجلترا

في إنتاج السلعتين، ألن ساعات العمل المطلوبة في إنتاج كل سلعة من السلعتين  ميزة مطلقةبأن للبرتغال  ريكاردو رأى
  في البرتغال، أقل من الساعات المطلوبة في إنتاج كل سلعة من السلعتين في إنجلترا. 

) بين البلدين في إنتاجه Relative Cost( الكلفة النسبيةنسبية على إنجلترا في إنتاج النبيذ، ألن  تمتلك البرتغال ميزة
  :هي

ퟖퟎ
ퟏퟐퟎ

= ퟎ. ퟔퟕ
 

) من كلفة إنتاج الجالون في إنجلترا. أما الكلفة النسبية في %67ن كلفة البرتغال في إنتاج جالون النبيذ تساوي (أي إ
   :إنتاج األقمشة فهي

ퟗퟎ
ퟏퟎퟎ

= ퟎ. ퟗퟎ
 

لو و ) من كلفة إنتاج اليارد الواحد في إنجلترا.%90ن كلفة البرتغال في إنتاج اليارد الواحد من األقمشة تساوي (أي إ
، لكان من األفضل أن تتخصص البرتغال في إنتاج ريكاردوافترض  وفق ماكان جالون النبيذ مكافئاً ليارد األقمشة، 

  النبيذ. لماذا؟

  :) ساعة عمل من صناعة األقمشة وتوظفها في إنتاج النبيذ، لتحصل على90غال تحرير (تستطيع البرت

ퟗퟎ
ퟖퟎ

= ퟏ. ퟏퟐퟓ
 

  جالون نبيذ.

  :) ساعة عمل من صناعة النبيذ وتوظفها في صناعة األقمشة لتحصل على120وتستطيع إنجلترا تحرير (

ퟏퟐퟎ
ퟏퟎퟎ

= ퟏ. ퟐ
 

  يارد أقمشة.
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  .يارداً واحداً من األقمشة، فإن البلدين يكسبان من التبادل ئمن النبيذ يكاف الجالون الواحدوبما أن 

  :على النحو اآلتيمن كل ألف ساعة عمل لألردن والسعودية  إمكانيات اإلنتاجنفترض بأن ل

  كمية اإلنتاج الممكنة من كل ألف ساعة عمل

  )Yطن برتقال (  ) (أو)Xبرميل نفط (  الدولة

  60  12  األردن

  60  60  ديةالسعو

وأن  ،)Y(ومشابهة لها في إنتـاج البرتقـال   )، X(من األردن في إنتاج النفط  السعودية أنجع ما نالحظه من الجدول أن
لكـل دولـة    منحنى إمكانيات اإلنتاجويمكن استعمال  .)X() في إنتاج النفط %500من األردن بنسبة ( السعودية أنجع

   الشكل األول. فيعلى النحو المبين بهدف المقارنة، 

 
 ةفي إنتاج النفط. ويمتلك األردن ميزة نسبية في إنتاج البرتقال. فلـو وجـه األردن عشـر    ميزة نسبيةتمتلك السعودية 

من البرتقال بمقـدار   ه) برميل، وزاد إنتاج120آالف ساعة عمل إلى إنتاج البرتقال النخفض إنتاجه من النفط بمقدار (
آالف ساعة عمل إلى إنتاج النفط، النخفض إنتاجها مـن البرتقـال بمقـدار     ةودية عشر) طن. ولو وجهت السع600(
 :على النحو اآلتي). وتكون النتيجة النهائية لحاصل مجموع إنتاج البلدين 600)، وزاد إنتاجها من النفط بمقدار (600(

  التغير    
  الدولة

X
  

Y
  

  600+ 120-  األردن

  600-  600  السعودية

  0  480  صافي المجموع

 الشكل األول 

 منحنى إمكانيات
 منحنى إمكانيات اإلنتاج لألردن

 اإلنتاج للسعودية
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ما يعني بأن الدولتين تستفيدان ين أن إنتاج البرتقال لم يتأثر، ) برميل نفط، في ح480ن اإلنتاج الكلي زاد بمقدار (إأي 
االستفادة من ية من إعادة ترتيب الموارد اإلنتاجية على النحو المبين. وكلما زادت الفروقات بين البلدين زادت إمكان

  .التبادل التجاري

فيما بينهما، تسمح للبلدين بتصدير واستيراد السلع  تجاريـة نفترض بأن األردن والسعودية قد قررا الدخول في اتفاقيات ل
   السعودية في إنتاج النفط وتخصص األردن في إنتاج البرتقال. فقد تخصصت ،سابقاًالمبين حسب المثال بو

التالي، الذي يشرح آلية الوصول إلى السعر التوازني للسلعة المتبادلة، بأن األردن ينتج كمية مـن   نفترض في النموذجل
بد أن  النفط وكمية من البرتقال، وتنتج السعودية كمية من النفط وكمية من البرتقال، وأن السعودية التي تُصدر النفط ال

  بد أن يطلب منه أكثر مما يصدر منه. يستورد النفط التعرض منه أكثر مما تطلب منه، في حين أن األردن الذي 

  حالة التوازن الذي يصل إليه سوق النفط في البلدين. الثانييوضح الشكل 

بد منهما كي نستوعب آليـة   افتراضان اليوجد 
الوصول إلى توازن السوق في البلدين، وهمـا:  
أن تكون كمية النفط المصدرة مـن السـعودية   

التي يستوردها األردن، وأن  تساوي كمية النفط
  .)1(سعر النفط متساوٍ في البلدين

) منحنى الطلب علـى الـنفط فـي    DSAيمثل (
) منحنـى  SSAيمثـل ( و االقتصاد السـعودي، 

عرض النفط في االقتصاد السـعودي. ويمثـل   
)DJ) منحنى الطلب على النفط في االقتصاد األردني، ويمثل (SJألردني.) منحنى عرض النفط في االقتصاد ا  

) مسـاوية  ب أعلى ذلك تكون المسافة ( اء). وبنPX = 100برميل النفط استقر عند المستوى ( نفترض اآلن بأن سعرل
أما ما استهلكه  ).أ 0للمسافة (من النفط الذي أنتجه مساوياً  ة ما استهلكه االقتصاد السعودي)، وتكون كميد جللمسافة (

كمية النفط التي ترغب السعودية في  ، تكون). وبالتاليد 0بالمسافة (تجه فهو مقاس االقتصاد األردني من النفط الذي أن
          اسـترادها عنـد السـعر   تماماً للكمية التـي يرغـب األردن فـي    ) مساوية PX = 100تصديرها إلى األردن بسعر(

)PX = 100 .(  

ترتفع الكمية المطلوبـة مـن الـنفط داخـل     في هذه الحالة  ).PX = 90نفترض بأن سعر برميل النفط انخفض إلى (ل
ترتفع الكمية المطلوبة نفسه الوقت ب). وز) إلى (ب)، لكن الكمية المعروضة منه تنخفض من (ح) إلى (أالسعودية من (

). وتكـون محصـلة هـذه    و) إلى (دتنخفض من ( ة)، لكن الكمية المعروضـه) إلى (جمن النفط داخل األردن من (
                                                             

  ة وال تقوم به األخرى. ويؤثر ذلك في منطق التحليل.من الممكن أن تختلف األسعار بين البلدين بسبب الدعم الذي تقوم به دول - 1
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، رغبـة  نفسه )، وترتفع، بالوقتح-زالقابلة للتصدير من نفط السعودية إلى األردن تتقلص لتصبح (الحركات أن الكمية 
 ). وحتى يتمكن االقتصادان من االستفادة من التجارة، الو – ـهاالقتصاد األردني في استيراد النفط السعودي لتصبح (
أو أن تنخفض الكمية المطلوبة من االقتصاد األردني )، PX=100بد أن يتحقق التوازن، إما بالعودة إلى السعر األعلى (

  ).PX = 90) التي يستعد االقتصاد السعودي لتصديرها بالسعر (ز حم مع الكمية (ءكي تتوا

بأن على السعودية أن تتخصص فـي   استنتجنامن المفيد أن نعود إلى جدول إمكانيات اإلنتاج للسعودية واألردن، حيث 
 بنـاء  التبادل التجـاري ردن أن يتخصص في إنتاج البرتقال، وبعدها يقرر البلدان الدخول في إنتاج النفط، وأن على األ

  نتعرف كيف يتأثر استهالك كل طرف بتغير األسعار.نجرب بعض األرقام كي ل على األسعار السائدة.

كمية اإلنتاج الممكنة من كل    
  ألف ساعة عمل

  

  )Yطن برتقال (  ) (أو)Xبرميل نفط (  الدولة

  60  12  األردن

  60  60  السعودية

طـن البرتقـال.    ئن برميل النفط يكاف)، أي إ1:1تمت على أساس النسبة ( لنفترض بأن عملية التبادل بين البلدين )1
تجارة، وأن السعودية ال تخسر، وهو الوضع يبدو واضحاً بأن األردن يكسب من ال ء على إمكانيات اإلنتاج للبلدينوبنا
 .الثالثكل الش يبينه الذي

 

يبين الشكل بأن إمكانات األردن االستهالكية قد تعدت إمكاناته اإلنتاجية. ويعود السبب في ذلك إلى سعر التبادل الـذي  
 ،طن البرتقال، في حين أن وضعه األولبرميل نفط بأعطى إمكانيات إضافية لألردن ليستفيد من التجارة، فيمكنه تبديل 

        ) طنـاً مـن البرتقـال، وتمثـل مسـاحة المثلـث       60) برميالً من النفط أو (12(ته بـقبل التخصص، قد حدد إمكاني
. ولم تستفد السعودية من الوضع الجديد، وبقيت إمكانياتها االسـتهالكية  المكسب من التجارة) ما يسمى 60 ,60 ,12(

  متساوية مع إمكانياتها اإلنتاجية.
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) طـن برتقـال.   1.5ئ (ن برميل النفط يكـاف )، أي إ1:1.5على النسبة ( ادل تمت بناءلنفترض بأن عملية التب )2
يبدو واضحاً بأن إمكانيات االستهالك عند البلدين تحسنت من التبـادل التجـاري    واستناداً إلى إمكانيات اإلنتاج للبلدين

) طنـاً  60وحجمـه (  البرتقـال . فيستطيع األردن بيع إنتاجه مـن  الرابعفي الشكل على النحو المبين بعد التخصص، 
) طناً من البرتقـال.  90) برميالً بـ(60(ية بيع إنتاجها من النفط ومقداره ) برميالً من النفط، وتستطيع السعود40بـ(

) طناً في األردن، فإن التحسن في إمكانيـات االسـتهالك للسـعودية    60أن أقصى إنتاج ممكن من البرتقال هو ( بماو
) طنـاً مـن   60يتعـدى (  اإلنتاج وإلى يسار منحنى إمكانات االستهالك لها، لكنه ال يكون إلى يمين منحنى إمكانيات

البرتقال. أما التحسن في إمكانيات استهالك األردن فهو إلى يمين منحنى إمكانيات اإلنتاج، وإلى يسار منحنى إمكانيات 
  .يوضحه الشكل الرابعألردن. وهو ما االستهالك ل

بـين   )Terms Of Trade (TOT)()1( التبادل التجـاري  معدللبرتقال، أو البرتقال بالنفط تسمى نسبة مبادلة النفط با
كل بلد تحسين شروط التبادل لصالحه، أي تحسين سعر بيع السلع المصدرة وتخفيض  األردن والسعودية. وعادة يحاوُل

تفعـت أسـعار الصـادرات    ري. وكلمـا ا سعر السلع المستوردة، من أجل تعظيم اإليرادات الممكنة من التبادل التجار
الوطنية، مع ثبات أسعار المستوردات، زاد الدخل الوطني من الصادرات. والعكـس صـحيح، أي إذا زادت أسـعار    
المستوردات، وثبتت أسعار الصادرات، انخفض الدخل الوطني من الصادرات. وكثيراً تعاني الدول الفقيرة التي تعتمـد  

تها بسبب الشروط التي تمليها الجهات المستوردة، وهي في معظـم  ان تدهور أسعار صادرعلى تصدير المواد الخام م
ه ، وتؤدي إلى تشويالتجارة الدوليةحجم في تؤثر الرسوم والتعرفات الجمركية وفي جميع األحوال  األحيان دول غنية.

 توازناتها.

  : )Galbraith, John Kenneth ()2( جون كينيث غالبريث

)، هـو  History of Economics Thoughts( كـر االقتصـادي  تاريخ الففي 
)، كان من المـدافعين عـن الحريـة    1908-2006أمريكي ( – اقتصادي كندي

االقتصادية، وله مساهمات أكاديمية وفكرية عظيمة، ومنها كتبه عـن الرأسـمالية   

                                                             
  عادة تقاس شروط التبادل التجاري بقسمة مؤشر أسعار الصادرات على مؤشر أسعار المستوردات. - 1

  الرابعالشكل 
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)، الذي بين فيـه  Affluent Society(والكساد العظيم، والدولة الصناعية، ومن أشهر كتبه الفكرية كان مجتمع الوفرة 
   األفراد والسلوكيات االقتصادية لهم.في أثر ثراء األمم 

 –جامعة كاليفورنيـا  في االقتصاد الزراعي في كندا، ثم تخصص  –تلقى غالبريث علومه الزراعية من جامعة أونتاريو 
منهـا  أبحاثاً في مجاالت متعددة ومتداخلة، و) وما بعده. وقد كتب 1949بيركلي، ودرس في جامعة هارفارد في العام (

)، الذي American Capitalism( الرأسمالية األمريكية. وقد اشتهر بكتابه تثبيت األسعارجمود األسعار الصناعية، و
القـوة المعادلـة   بداعاته الفكرية مبـدأ  وكان من إ كان من أعلى الكتب بيعاً في فترة الخمسينيات من القرن العشرين.

  . )Consumers’ Countervailing Power( لمستهلكل

  : )Galloping Inflation ()3( )راكض( تضخم جامح

، هـو  مستوى األسعار)، بخاصةMacroeconomics ( االقتصاد الكليفي 
 رقـامٍ بأ معدل التضخم رتفع خاللها، قد يأسعار السلع مؤذية من تسارعحالة 

بالمئة أو عشرين بعشرة  دل التضخممع ن ارتفاعإليس أحادية، أي عشرية، و
 أو أكثر، سنوياً، وليس أقل من ذلك. 

  )). Hyperinflation( تضخم مفرط سرد:راجع م(

 : )Game Theory ()4( ةنظرية اللعب

بخاصة فـي  )، Microeconomics Theory( النظرية الجزئيةفي 

 ئ، هي مجموعة المبـاد الخيارات المتاحـة و تاالقرارو السلوكمجال 

فتراضات التي تشكل جسماً فكرياً متماسكاً يسـاعد البـاحثين فـي    واال

 تاجهـون حـاال  الـذين يو  السلوك المستقل لصانعي القراراتدراسة 

   .حولهاة بمن اتخاذ القرارات المناسبد  استراتيجية، ال

ترتبط تهلكين ومنتجين، )، من مسEconomic Aagents( نالعمالء االقتصاديو هم ،في هذه الحالة ،تاصانعو القرار
  طة التفاعل في حقل اإلنتاج واالستهالك.ابوس ،بعضببعضها ومنافعهم فرص رفاههم 

 تواطـؤ خلـيط منهـا:   إلـى  كلهـا، أو  إلـى  في حقل اإلنتاج واالستهالك إلى أحد المسارات التالية، أو يؤدي التفاعل 
)Collusion ( صراع)، أوConflict ( حل وسط)، أوCompromise.(  

   :الصناعيةتجارية والشركات سلسلة من العن السيدة راية، وهي مالكة ل نتخيل الحالة المثالية التاليةل
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بالشـبكة العنكبوتيـة    أو المتعلقة بمصالحها التجاريـة  يصال كل أعمالها الشخصيةإلبت السيدة راية من مدير مكتبها ط
)Interntمع الشركات األجنبية التي تـورد المـواد الخـام إلـى      ). فهي تحتاج إلى هذه الخدمة كي تبقى على اتصاٍل

ها العالية، والسرية التي تتميز بهـا، وتحـب   نجاعتسرعتها وبسبب ىالت اإللكترونية منشآتها المتعددة، وتحب المراس
عشـرة  قليمية والدولية. وقد طلبت من مدير مكتبها الحصول علـى  كة عن آخر المستجدات المحلية واإلالبحث في الشب

  ، على األقل، كي تختار األنسب لها، سواء من جهة السعر أو من جهة المواصفات الفنية ونوعية الخدمة.روضع

يناسبها، لكنها تفاجأت بأن عـدد العـروض    منها ما تختاركي ا مدير المكتب بأن العروض جاهزة بعد عدة أيام أخبره
هذه الخدمة هي ثالث فقط:  تقدمنشآت (الشركات) التي المكان ثالثة فقط. فسألت مدير مكتبها عن السبب، فأخبرها بأن 

  ).Cellular Phoneتصاالت الخليوية (التي تزود خدمة اال نفسهاية. وهي أمنو أورانج،و زين،

رعباحتكار القلةسمى تُعن حالة مثالية  هذه الوضع ي )Oligopoly()1(  حيث يكون البائعون قليلي العدد، ويسعى كـل ،
المقصود بالجملة  ندركوكي  عتبار.قرارات البائعين اآلخرين بعين االبد أن يأخذ  إلى تعظيم أرباحه، لكنه الواحد منهم 

على ستين عاماً، وأصـبح  يزيد  نضرب مثاالً شهيراً، كان قد عمل على تطويره عدد من االقتصاديين، منذ مال ألخيرةا
 .)Prisoner’s Dilemma()2( معضلة السجين تحت اسممعروفاً 

بيلسان، العتقادها بأنهمـا ارتكبـا   و : الباهي، قد ألقت القبض على الشابين)3(نفترض بأن الشرطة، في مملكة غاردينال

جز كـل  دلة الكافية لتقديمها إلى القضاء. وبعد القبض عليهما حطة لم تملك األجريمة سطوٍ على أحد البنوك، لكن الشر

إلـى   لتحقيق قدمت الشرطة عرضاًأثناء اوفي . ن يعلم أي منهما عن صاحبه شيئاًأ واحد منهما في غرفة منعزلة، دون

بيلسان (منفردة)، أنه سيطلق سراحه (سراحها) إذا و الباهي (منفرداً)،

            تعــاون (أو تعاونــت) واعتــرف (أو اعترفــت) عــن صــاحبته 

 ،ةمقدم إلى كل واحد منهما، على حد(أو صاحبها). وكان العرض ال

ــي ــى النحــو اآلت ــا1( :عل ــرف واحــد منهم ــو  ،) إذا اعت وه

ضد صاحبه، وبقي  ،) في هذه الحالةDefector( الـمــنـشـق

، فـإن  ) في هذه الحالةCooperator( المتعاونوهو ، اآلخر صامتاً

طلَق سراحه، ويودع  نشقالمفي السجن لمـدة ثـالث    المتعاونسي

ئدة للسيارة التـي  نهما سيودعان السجن مدة أسبوعين عقوبة على السرعة الزاثنان صامتين، فإ) إذا بقي اال2( .سنوات

  عترف كل واحد منهما ضد اآلخر، فإنهما سيقضيان سنة في السجن.  ا) إذا 3( .كانا يستقالنها

                                                             
  ومعناها بيع، والمقصود بالكلمة البيع من القلة.) Poly(ومعناها قليل و) Oligo( كلمة إغريقية تتكون من مقطعين - 1
  .1950 في حوالي العام) RAND( ذين عمال في مؤسسةلال) Melvin Dresher() وMerrill Flood( راجع أعمالللمزيد  - 2
  .واضع المعجمرواية ل - 3

http://en.wikipedia.org/wiki/Merrill_Flood
http://en.wikipedia.org/wiki/Melvin_Dresher
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يقوم بـه  في حيرة شديدة مما يمكن أن  نيكوناسمن الطبيعي أن نتخيل، إزاء هذا الموقف، بأن كالً من الباهي وبيلسان 
ك فإن على كل واحد منهما أن يتخذ القرار الذي يـراه  لكل منهما ضد اآلخر: هل يعترف صاحبي ضدي، أم ينكر؟ ولذ

فـي  فكر واحد من السجينين ي مناسباً: االنشقاق أم التعاون. ومن الطبيعي أن نفترض، في هذا الوضع المحير، بأن كلَّ
  هي تقليل العقوبة عليه. كيفية تعظيم الفائدة التي يجنيها، و

 أن تعاونهمـا من رغم على الن تخون بيلسان صاحبها الباهي، أباهي أن يخون صاحبته بيلسان، وعلى ال المنطق يفرض
على ثنين. وفي جميع األحوال تكون االحتماالت الممكنة لكل واحد منهما اتجاه اآلخر يؤدي إلى نتيجة أفضل بالنسبة لال

  ). انشقاق، انشقاق) (تعاون، انشقاق) (انشقاق، تعاون) (تعاون ،تعاون: (النحو اآلتي

  :على النحو اآلتييمكننا وضع هذه االحتماالت على شكل مصفوفة 

  الباهي ينشقأن   الباهي يتعاونأن   

  ) سنوات3يطلق سراح الباهي، وتُسجن بيلسان (  يسجن كل واحد منهما أسبوعين  بيلسان تتعاونأن 

  ثنان سنة في السجنيقضي اال  ) سنوات3يطلق سراح بيلسان، ويسجن الباهي (  بيلسان تنشقأن 

  

على المنشآت العاملـة فـي    معضلة السجين ئمباد يمكننا تطبيق
  المثال التالي:  على النحو المبين في بـنية احتكار القلة، 

االتصاالت الخليوية فـي األردن، كانـت هـذه     خدمة عندما بدأت
ن مشغّلين اثنين، هما: شركة أورانج وشـركة  الخدمة محصورة بي
زالت، نوعيـة خدمـة االتصـاالت الخليويـة      زين. وكانت، وما

بعيـد، ويمكـن    ى حـدّ المقدمة، من أي من الشركتين، متشابهة إل
ن السلعتين بديلتان.  إعلى ذلك،  القول، بناء  

ردني يسـمح إلدارتـي   بأن القانون األ ،على سبيل المثال ،نفترضل
وأن  ،عة شهرياًيخليوية المبتفاق على عدد الخطوط الكتين باالالشر
جـدول  واألسـعار المبينـة فـي     الكميات حالةشغلين يواجهان الم

  الكميات واألسعار واإليرادات.

لو افترضنا، في هذا المثال، بأن التكاليف الحدية لبيع خط الهـاتف  
نحنى م، فإن صفراً تي مشغل، أورانج أو زين، كانالخليوي من أ

بين في الشـكل  على النحو الميكون  الطلب الذي تواجهه الشركتان
أن الشركتين تستطيعان تحديد الكمية التي تعظم أرباحهما. وبالتالي فإن الكمية  وهو منحنى سالب الميل، ما يعني .األول

) مقسماً علـى  2500ان (ه الشركت) وحدة، ويكون الربح الذي تجني50التي تتفق الشركتان على بيعها في السوق هي (
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رباحها، واألفضل لها أن تتفق مع المنشأة األخرى علـى  أة من المنشأتين تسعى إلى تعظيم ثنتين، وذلك ألن كل واحداال
  هذه الكمية. 

  األرباح للشركتين، في حالة اتفاقهما على الكمية والسعر. فهو يبين دالة الثانيأما الشكل 

ـ  اًاحتكـار هـو الحـال فـي المثـال الحـالي،       ، مثلمان فقطيبائعيها احتكار القلة من يكون فتُسمى الحالة التي   اًثنائي
)Duopoly()1( محتكرانوال. احتكار القلة، وهذه الحالة هي أبسط حاالت )Duopolist   في هذا المثال همـا شـركة (

تسـمح القـوانين    ر القلة، (عندما التفاق بين منشأتين أو أكثر، في احتكاشركة زين. ويسمي االقتصاديون االأورانج و
 تكتـل  حتكاري المكون مـن منشـآت، أو دول، اسـم   )، وعادة ما يطلق على التجمع االCollusion( تواطؤاًبذلك)، 

)Cartel يهدف إلى المحافظة على الكميات المنتجة من سلعة ما، وأسعار بيعها، لتحقيق أعظم ربحٍ ممكن. )، وهو 

  ثنتين تكاليف اإلنتاج.السلعة، وتتشابه عند اال مؤلفتين لالحتكار الثنائي تواجه طلباً متشابهاً علىنفترض بأن المنشأتين الل

  بحاث االقتصاديين حول االحتكار الثنائي.  أالحاالت الكالسيكية الشهيرة في  يعتبر هذا الوضع من

ترمـز  حيـث  الت الخليوية فـي األردن.  االتصا خدمةيعمل في مجال احتكاراً ثنائياً في هذا الوضع، ، الشركتان شكلتُ
)MRE)لإليرادات الحدية لكل منشأة، و (MCE،(و ) للتكاليف الحدية لكل منشأةMRI ًلإليرادات الحدية للمنشأتين معا (

                                                             
  ومعناها بيع، والمقصود البيع من اثنين فقط.) poly(ومعناها اثنين و) duo(كلمة إغريقية تتكون من مقطعين  - 1

 أقصى كمية ممكنة
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) لكل منشـأة علـى   ARE)، وهو نفسه متوسط اإليرادات (MRE(أي كل الصناعة) وهو عبارة عن الجمع األفقي للـ(
  .نظر الشكل الثالث)(ا )AREلمتوسط اإليرادات لكل الصناعة، وهو حاصل الجمع األفقي للـ() ARIحدة. وترمز (

ّمثالسعر ( ليP=50) والكمية (Q=25 أن المنشأتين بما بالنسبة للمنشأتين،  ىفضلالحالة ال المنشأتين بين) المتفق عليهما
       ) مسـاوية للمسـافة   أ Pوبالتالي، فإن المسـافة (  .انفسه والتكاليف نفسه الطلب ان على تقاسم السوق، وتواجهانمتفقت

)، وتكون أربـاح كـل منشـأة فـي هـذه الحالـة       P=50( ) مقابل مستوى السعرQ=25)، وتساوي كل منهما (أ ب(
)1250()1(.  

  طلباً مختلفاً، وتكاليف مختلفة أيضاً. قد تواجه المنشأتان 

ا السابقة في سوق االتصاالت أن تخفض تكاليفها أكثر من أورانج، نفترض أن المنشأة زين استطاعت من خالل خبرتهل
 وأن تحافظ على مستوى الخدمة لزبائنها. ولهذا السبب، فإن منحنى التكاليف الحدية لها يكون في موقعٍ منخفض نسـبة 

  الموقع الذي يحتله منحنى أورانج.  إلى 

) MCZ) يعود لشركة أورانج، واألسفل (oMCاألعلى وهو (هناك منحنيين للتكاليف الحدية:  أن الرابعفي الشكل نرى 
  يعود لشركة زين.

  

  

  

  

  

  

                                                             
عندما بدأنا الحديث عن حالة أورانج وزين، افترضنا أن التكاليف الحدية عند المنشأتين تساوي صفراً، وقد غيرنا هذا االفتراض في إطار  - 1

  ثال الحالي، من أجل توضيح حالة االحتكار الثنائي عندما يواجه طلباً وتكاليف متشابهة.الم

 الشكل الرابع

  الثالثالشكل 
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على ذلك يختـار كـل منـتجٍ الكميـة      ). وبناءMR = MCتحاول كل منشأة أن تعظم أرباحها باتباع القاعدة الذهبية (
المقـادير   )، وهـذه Q1(و )P1اختارت ( فقد زين أما)، Q(و )P( أورانج اختارتقد ن أرباحه، فذين يعظمالوالسعر ال

  مختلفة من حيث القيم والمواقع واإليرادات الكلية التي تحصل عليها كل منشأة في نهاية المطاف.

في هذه الحالة، ستضطر أورانج التباع ما تقوم به زين في مجال التسعير: إن خفضت زيـن خفضـت أورانـج، وإذا    
أنها منافس، وذلك لحاجـة أورانـج   من رغم على الد تتبعها زادت زين في أسعارها، ضمن إطارٍ معقول، فإن أورانج ق

  إلى تغطية الكلفة العالية لعملياتها.

سوق )، وهي المنشأة التي عادة تتبعها بقية المنشآت العاملة في Price Leader( قائد السعرتُسمى زين في هذه الحالة 
  في سلوكها التسعيري. احتكار القلة

معضـلة  حتكارية، ولهذا السـبب فـإن ظـاهرة    التكتالت اال التجاري، في معظم الدول، ملالقوانين الناظمة للع تُجرم
. وتخطط كـل منشـأة   سوق احتكار القلة، تنطبق، من حيث المبدأ، على السلوك المحتمل ألي منشأة تعمل في السجين

عتبار مـا تقـوم بـه    شأة بعين االمن تخسر من زبائنها للمنافسين لها في الصناعة. وبناء على ذلك تأخذ أيّ منها كي ال
  منشأة. يمكن أن تقوم به أي ، المنشآت األخرى مانفسه المنشآت األخرى، وتأخذ، بالوقت

وأن  ،سوق تزويد خدمـة االتصـاالت  لة في بين المنشآت العام التواطؤبـيسمح  نفترض اآلن بأن القانون األردني الل
  لتي يفرضها القانون على من يخالفه.العقوبة ا انبذلك، وتعرف انأورانج وزين تعلم

يمكن أن يقوم به المنافس. فقـد   ، مانفسه في هذه الحالة يتصرف كل بائعٍ على النحو الذي يعظم أرباحه، آخذاً بالوقت
يقول أحدهم: سأقوم بتخفيض سعر بيع خط الخليوي بمقدار كذا وكذا، ألن ذلك سيؤدي إلى زيادة مبيعـاتي، وبالتـالي   

حي، لكن منافسي سيقوم بالشيء نفسه، ما يعني أنني لن أستفيد من تخفيض األسعار. وقد يقول: سأقوم برفـع  زيادة أربا
 سعر بيع خط الخليوي بمقدار كذا وكذا، ألن ذلك يؤدي إلى زيادة إيراداتي، وبالتالي زيادة أرباحي، لكن منافسي قـد ال 

  افس.يقوم بالشيء نفسه، ما يعني أنني سأخسر من زبائني للمن

 وجودهـا،  تـدعم ا أن تتخذ القرارات التي وعليه ،هذه المعضلة باستمرار ،التي تعمل في هذه األوضاع ،المنشأة تواجه
 متجانسـة على شكلين: األول عندما تكون السلع المنتجة، من الفرقـاء،   احتكار القلةينشأ وعادة ومبيعاتها وأرباحها. 

)Homogeneous Productsوتُسمى هـذه  بدائل تامةتثناء اسم العالمة التجارية، وبالتالي فهي ) بكل المقاييس باس .
). وينشأ الثاني عندما توجد فروقات في شكل السلع أو جوهرهـا، أي  Perfect Oligopoly( احتكار القلة التامالحالة 

 لوظيفـة لونفسـه  )، لكنها صـنعت للغرض Hetrogeneous Productsبالشكل أو المضمون ( متنافرةتكون السلع 
  ).Imperfect Oligopoly( احتكار القلة غير التام. وتُسمى هذه الحالة نفسها

خاصة المظاهر الرئيسة التي ب، احتكار القلةالماضية، دراسة  عقود العشرةتصاديون، على مدار الاستطاع الباحثون االق
  تميز عمل المنشأة العاملة في بنيته، ولخصوها في النقاط التالية:

 دد قليل من المنشآت على الصناعة تحت البحث. وعلى سبيل المثال تسيطر عدة شـركات عالميـة   سيطرة ع
إيكسون و)، Shellعلى صناعة النفط وتصفيته وبيعه على المستوى العالمي، نذكر منها: رويال دوتش شيل (

)Exxon ،(و) بي بيBP ،(و) شيفرونChevron،( و) توتالTotalعلـى  تحوذ هذه الشركات )، حيث تس
جنـرال موتـورز    ) من الصناعة. وفي مجال صناعة السيارات نذكر على سـبيل المثـال:  %70أكثر من (

)GM(و ،) فوردFord ،(و) ميرسيدسMercedes ،(و) بي أم دبليوBMW ،(و) تويوتاToyota وهوندا ،(
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)Honda لعالمي.) من صناعة السيارات على المستوى ا%70كثر من (أالشركات على )، حيث تستحوذ هذه 
 قد تكون السلعة محل البحث متجانسة أو متنافرة.و
  وجود عوائق دخول مالية وتسويقية، كبيرة وقاسية، أمام منافسين جدد، بسبب الخبرة التراكمية التي استطاعت

 المنشآت العاملة أن تحصل عليها، واستحواذها على السوق أصالً.
  التركزعادة يكون مستوى )Concentrationياً) عال ليل مـن  ن من بين العدد القأبعيد. ويقصد بذلك  إلى حد

 تستحوذ األقلية منها على الجزء األكبر من اإلنتاج والبيع. المنشآت العاملة في السوق
   عادة تستفيد المنشآت العاملة في هذا السوق من وفورات الحجم، ومحاولة زيادة حصتها في السوق من خـالل

 مشابهة.) مع منشآت Merger( ندماجاال
 بعد البيع، نذكر منها خـدمات االسـتقبال    خدمات ماو خاصة حول العالمة التجاريةبمنافسة غير السعرية، ال

فـي  تخفيض السعر عنـد الرغبـة   و الجيدة، وساعات عمل أطول، والكفاالت والضمانات للصيانة والتصليح،
 أو تم تمييزها. ةقد تكون السلعة متجانسو وعالقات تعاقدية مميزة.، السلعة األصليةب أكثر تطوراًسلعة تبديل 

 االعتماد المتبادل )Interdependenceشآت العاملة حول عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باألسـعار  ن) بين الم
 والكميات.

 جمود األسعار )Price Rigidity    عادة ما تثبت أسعار السلعة (السلع) حول متوسـط معـين، بالزيـادة أو :(
المنشآت. ولهذا السبب تلجأ المنشآت إلـى التنـافس غيـر    في التكاليف الحدية تقارب ، بسبب النقصان القليل

  السعري.

استخدم االقتصاديون عدداً من النماذج البيانية لشرح الطريقة التي تلجأ إليها منشأة احتكار القلة فـي تسـعير منتجهـا،    
) هو من أشهر النماذج المستعملة في هـذا  kinked Demand( منحنى الطلب الملتويوتعظيم أرباحها. لكن نموذج 

مبين في هذا النموذج مع نهاية العقد الثالث من القرن الماضي، و )Paul Sweezy()1( ب. سويزيالمجال، وقد طوره 
  .الخامسالشكل 

  

  

  

  

يتكون  ،الميل ، سالبسوق احتكار القلة)، الذي تواجهه المنشأة العاملة في AR = Dأن منحنى الطلب ( سويزي تخيل
) وهو الجزء غير المرن نسبياً، ويرتبط معه منحنـى  ب Aالثاني (و ) وهو الجزء المرن نسبياً،A أ: األول (ينأجزمن 

ثم يعود المنحنى  ) العمودي، وأسفل منها،A) الواقعة على مستوى النقطة (B) ينقطع عند النقطة (MRإيرادات حدية (
  ) في البعد العمودي.Q1ابلة للكمية () المقCمن النقطة ( للظهور ابتداء

                                                             
  ).1910-2004( اقتصادي أمريكي  -  1
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). وأنها تتبع القاعـدة  Q1) وأن الكمية المنتجة هي (P1هو ( السيد عبدالرحمنلنفترض أن السعر الذي بدأت به منشأة 
تخفيض السعر. ففـي  في ولنفترض بأن إدارة المنشأة فكرت جل تعظيم أرباحها. ) ألMR = MCاالقتصادية الشهيرة (

منشأة عدداً من زبائن المنشآت األخرى، بصفة مؤقتة، ألن تلك المنشآت ستعلم بعد مدة قصيرة بما الب هذه الحالة ستكس
فعلته منشأة عبدالرحمن، وتقوم بتقليد فعلها حول تخفيض السعر لرغبتها في المحافظة على حصتها من السوق، ولـذلك  

) من منحنى الطلب، وهو الجـزء  ب Aالثاني ( فإن مبيعات منشأة عبدالرحمن قد تتحسن بشكل بسيط على طول الجزء
بشـكل  تستجيب للتغير في السـعر إال   غير المرن نسبياً من المنحنى. وألنه غير مرن نسبياً، فإن الكميات المطلوبة ال

راجع موضوع عالقة مرونة الطلب السعرية مع اإليـرادات  ، ما يؤدي إلى خسائر في اإليرادات الكلية للمنشأة. (طفيف
  ).  ة للمنشأةالكلي

بشكل متماثل مع تحركات منافسيها. فإذا قامـت بتخفـيض أسـعار     سوق احتكار القلةالمنشأة العاملة في  ال تستجيب
سلعتها مثلما فعلت عندما خفضت منشأة عبدالرحمن سعر البيع، فإنها لن تستجيب لمنشأة عبدالرحمن إذا قـررت هـذه   

     أثـر االسـتبدال  منشأة عبـدالرحمن بزيـادة السـعر يـؤدي إلـى تنـامي        األخيرة زيادة السعر. وبالتالي، فإن قيام
)Substitution Effect) أ) للسلعة، ويضع المنشأة على الجزء (األعلى)، أي األول A   من منحنى الطلـب، وهـو (

  راداتها.    من زبائنها للمنشآت المنافسة، وتخسر جزءاً من إي نسبياً فإنها ستفقد عدداًالمرن نسبياً، وألنه مرن 

ة في الجزء المنقطع مـن  ما، هو أن المنشأة قد تتحرك بحري نستخلصه من هذا النموذج الغريب، والمنطقي إلى حدّ ما
)، لكن األرجح أنها قد تصل إلى توازنٍ مستقر في أرباحها مـن السـعر   C(و )B)، أي بين النقطتين (MR(منحنى الـ

)P1) والكمية (Q1وبالتالي فإن النقطة ،( )Aبد من النظر إلى ما يمكن  ) قد تمثل توازن المنتج. وفي جميع األحوال، ال
 )، إلى األعلى أو إلى األسفل. MCأن يفضي له تحرك منحنى الـ(

  ).MC1إلى الموقع ( )MC2) من الموقع (MC: األول أن يتحرك منحنى الـ(السادسالشكل في  احتماالن هناك

 الشكل السادس
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)، وتكون النتيجة النهائية لهذه P1) إلى (P2) ويرتفع السعر من (Q1) إلى (Q2فض من (ما يعني أن الكمية المنتجة تنخ
ـ    ى الحركة: تغير في الكمية والسعر التوازنيين، وتغير في اإليرادات الكلية. أما االحتمال الثاني فهـو أن ينتقـل منحن

السـابقة،   مسـتوياته عنـد   السعر بقيالكمية وكلّاً من  ) ما يعني أنMC3) إلى الموقع (MC2) من الموقع (MC(الـ
  النتيجة النهائية أن تغيراً لم يطرأ على اإليرادات الكلية. نوتكو

) المنتجة لسعلة ما علـى  أو الشركات الكبرىبعض الدول ( تتفقعلى المستوى الدولي عندما  تجمعات احتكاريةقد تنشأ 
ب على السلعة في المستوى الدولي عالياً، كـالنفط أو  ضبط أسعار وكميات السلعة في السوق الدولي. وعادة يكون الطل

بد أن تتفق الدول األطراف على كميات اإلنتـاج   حتكاري من هذا النوع الالقمح أو الذهب، مثالً. وكي ينجح التكتل اال
  ).Price Fixing Cartel. وعادة يسمى هذا التكتل (ةلة على حدالكلي، وكمية اإلنتاج في كل دو

)، الذي فرضه Pm( عة، بحيث تستفيد من السعر الدولي) كمية اإلنتاج من السلAكيف تنسق الدولة ( لسابعا يبين الشكل
تتجاوز حصتها المتفق عليها داخل التكتل، مـا  لّا ) ينبغي أAحتكاري، لكن الكمية المسموح إنتاجها من الدولة (التكتل اال

 حصةهي  ةوهذه األخير ).Qmمن ( اً) جزءQAتكون ()، وQm > QA)، بحيث (Qm(و )QAيعني أن هناك كميتين: (
)Quota) الدولة (A.(  

  سبة من اإلنتاج الكلي هي بوصفها ن) Aمن الواضح أن حصة الدولة (

  )ج - Qm)/(QA)×(Pm 0 ب أ(

  : )Gamma Stock ()5( سهم جاما

سـوق  )، بخاصـة فـي   Stock Exchange( سوق تداول األسهمفي 
   مؤتمـت الأو  تلقـائي النظام التسعير  طةاستداول األسهم المنضبط بو

)Automated Quotation System هو أقل األسهم تداوالً في مثل ،(
  هذه السوق.

  )).Delta Stock( سهم دلتا)، Beta Stock( سهم بيتا)، Alpha Stock( سهم ألفا راجع مسرد:(
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 : )Gandhian Economics ()6( اقتصاديات غاندية

)، History of Economic Thoughts( القتصـادي تاريخ الفكر افي 
 اإليثـار و) Hermit Life( الزهدوبخاصة في مجال السلوك االقتصادي 

)Altruism،( المهاتمـا غانـدي  التي كان الفيلسوف الهندي  ئهي المباد 
ينادي ويلتزم بها، ومنها على سبيل المثال: االقتصاد في المعيشة، والتعلق 

  البتعاد عن اإلسراف والتبذير.  بالحياة البسيطة، وا

بجديد عما أتى به الرسل واألنبياء، ومناداتهم بالتواضع واالدخار وعدم اإلسراف باالستهالك. وقد كـان   غانديلم يأت 
خـص  يفيمـا  من أكثر الناس تقشفاً وزهداً في حياته، وكان قدوة ألصـحابه  صلى اهللا عليه وسلم  رسول اإلسالم محمد

  العتماد على النفس.  التعفف والزهد وا

 )).Altruism( إيثار راجع مسرد:(

  : )Gang of Four ()7( عصابة األربعة

)، History of Economic Thoughts( تاريخ الفكـر االقتصـادي  في 
نوبيـة، وتـايوان،   ا الجفي مجال التنمية والتصنيع، هي دول: كوري خاصةب

هـا تميـزت بنمـوذج    ، ومنطقة هونغ كونغ. وقد سميت بذلك ألنةوسنغافور
  التنمية الذي تبنته. 

   )).Newly Industrialized Nations( ةدول صناعية جديد راجع مسرد:(

  : )Gang System Economy ()8( نظام اقتصاد العصابة

تقسـيم  ، واألجورو العمالة )، بخاصة في مجالHistory of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
عمـال   بـين  م العمـال يتقسفي األعمال الزراعية، هو  بين فئات العمال المستعبدين) Division of Labor( العمل

كانوا يعملون في مزارع وحقول األغنيـاء، فـي    نالسخرة الذي
الواليات المتحدة األمريكية، ومزارع قصب السكر فـي منطقـة   
الكاريبي، منذ بداية القرن الثامن عشر حتـى نشـوب الحـرب    

األمريكية بعد منتصف القرن التاسع عشر. وقد تراخـت   األهلية
 األمممثل هذه الممارسات مع تطور تكنولوجيا المعلومات وتبني 

  لالئحة حقوق اإلنسان.  
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  : )Gap Analysis ()9( تحليل الفجوة

 اإلدارةو)، Corporate Finance( تمويـل الشـركات  بخاصـة فـي مجـال     )،Finance( علـم التمويـل  فـي  
)Management ،(يحمُل معنيين:  هو صطلحتجنـي  التـي  ) موجوداتالصول (األكمية هو  التمويلفي مجال ) 1م

) متغيرة، لكن تمويلها يكون بوسأرباحاًفوائد عدالتفوائد ثابتة. وعادة ما تقـوم اإلدارة   )تكلّفتدفع (طة مطلوبات ا) بم
جوة في تحليل العالقة بين أسعار الفائدة على موجودات ومطلوبـات  باستخدام هذه الف ، باألمرفي المنشأة المعنية ،المالية

ستخدم في تقييم ي هو أسلوب اإلدارةفي مجال ) 2 ،المنشأة، وتواريخ استحقاقها
) لشركة، أو عمٍل ما، وما كان متصـوراً  الواقعيالفعلي ( داءاأل ات بينقوالفر

ـ     روع بالعمـل،  في خطة إنشاء الشركة، أو ما ظنـه المخططـون قبـل الش
والخطوات الواجب اتخاذها كي يتوافق التصور القبلي مع األداء علـى أرض  

   الواقع.

علـى برنـامجٍ حاسـوبي، أو نظـامِ      والنتائج على أرض الواقع مبنية المتعلق باألداء قد يكون التصور والظن القبلي
   معلومات متوافر في الشركة.

  ):Deregulation and Monetary Control Act (1980)) (10( قانون الضبط النقدي وتحرير المصارف

)، هو تشريع، صدر عن الكـونغرس األمريكـي، يقضـي    Money & Banking) (البنوك( المصارفو النقودفي 
سعر الفائدة. وقد منح هذا القانون حريـة  بخاصة حول باالستمرار في تحرير البنوك من الضوابط التي فرضت عليها، 

  الفائدة الذي ترضاه لعمالئها.  معدلار للبنوك في اختي

  : )Gastarbeiter ()11( عامل وافد

، هو مصطلح يطلق على أي شخص غير ألماني، قَـدم إلـى   ألمانيا)، بخاصة في Labor Market( سوق العملفي 
  من أجل العمل فيها.  ألمانيا

  : )Gazumping ()12( البيع على اتفاق من تملص

ــي  ــادف ــانونالو االقتص ــود)، وLaw & Economics( ق  العق
)Contracts إخالٌل في )، هوطرفين (شخصـين): بـائع   ، بين ما اتفاق

حددإذا اتفق الطرفان على سعرٍ م شترٍ له، بخاصةللبيت. وعادة  لبيت وم
من يشـتري البيـت    البائع عندما يجد البيع من اتفاق التملصما يحدث 

   ه مع المشتري األول.من الذي اتفق علي بسعرٍ أعلى
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  : )GDP Deflator ()13( مخفِّض الناتج المحلي اإلجمالي

خالل سنة ما، هو تقسـيم   تقييم كمية اإلنتاج الحقيقية)، بخاصة في مجال Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
على  )Current Prices( األسعار الجاريةب) مقيماً Gross Domestic Product (GDP)( الناتج المحلي اإلجمالي
ـ اسـع وعادة ما يتم اختيار األ)، Constant Prices( األسعار الثابتةب، مقيماً الناتج المحلي اإلجمالي سـنة  ل ةر الثابت

  ) معينة.Base Year( أساس

  

)، 1000) كانت (2018على سبيل المثال، بأن قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لسنة (دعنا نفترض،  
ي بمقدار أ )،% 100) بمقدار (2018) إلى سنة (2006ئع + خدمات) ارتفعت من سنة (اوأن أسعار السلع (بض

ّالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقيةفإن قيمة  ،عفالض )Real GDP ،((أي بعد تخفيضه)،  لسنة)باألسعار 2018 (
   ).500 = 1000/2تكون ( )2006الثابتة لسنة (

   قيمة اإلنتاج، ومعدل األجور.في بيان أثر التضخم لالناتج المحلي اإلجمالي  ضمخفّيستخدم 

  :)Gearing ()14( قياس الرفع المالي

 طةاوعادة يحسب بوس .على تمويل وجودها ما شركةة )، هو قياس قدرCorporate Finance( تمويل الشركاتفي 
 ل من حملة األسـهم ومرأس مالها الم علىاالقتراض الرأسمالي، شركة، بما فيها ال ةينمديوسمة من حاصل ق ل ينتجمعد

   .العادية

 : )Gender Discrimination ()15( تمييز نوعي

اإلنتاجية )، بخاصة في مجال Socioeconomics( االقتصاد االجتماعيفي 
)، هو تفضيل أرباب العمـل للعمـال   Social Productivity( االجتماعية

 عن معتقد ذهني عند أربـاب العمـل   ينتجوهذا اإلناث، الذكور على العمال 
  بأن قدرة العمال اإلناث، في اإلنتاج، أقل من قدرة العمال الذكور. يرأى 

   )).Sexual Discrimination( تمييز جنسي راجع مسرد:(
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 : )Gender Division of Labor ()16( تقسيم نوعي للعمالة
، العمالبين  المهامو تحديد الوظائفاصة ، بخ)Labor Market( سوق العملفي 

هو حصر شكل من أشكال العمل بالمرأة، وحصر أشكال أخرى بالرجل فقط. وعـادة  
  أوسع من الطيف المحدد للنساء.  كون طيف األعمال المحددة للرجالي

  :)General Accounting Office ()17( المكتب العام للمحاسبة
الرقابة علـى اإلنفـاق   )، بخاصة في مجال Public Finance( المالية العامةفي 
)، أمريكيـة، مرتبطـة   فيدراليـة ية (د، هو مؤسسة اتحااإليرادات الحكوميةو، العام

، والتأكد من التزام الحكومة نفقاتهاو، مراقبة حسابات الحكومةفي مباشرة بمجلس الشيوخ األمريكي، تنحصر مهمتها 
   .اإلنفاقب ةالمتعلقلبنود وعلى وجه الخصوص ا، الموازنة بالقانون

  ): General Agreement on Tariffs & Trade (GATT) ()18( االتفاقية العامة حول التعرفات والتجارة

 )Globalism & Globalization( العولمـة و)، International Trade() الدوليـة ( التجـارة الخارجيـة  فـي  
فـي  الغنيـة،  دول من ال مجموعة، أنشأتها دولية ،اعتبارية شخصيةو ،مؤسسةو معاهدة، هي سياسيةالو االقتصادية

ـ تتبادل البضائع والخ كانت وما زالتمقدمتها الواليات المتحدة،  طة ادمات، بوس
جملة من  تحقيق. وقد وقعت على هذه المعاهدة من أجل منتظمة عمليات تجارية

تفـاق علـى   واالوتحريرها التـدريجي،  ، األهداف، منها: تنظيم التجارة الدولية
رفـع نجاعـة توظيـف    والجمركية على البضائع المتبادلة، الرسوم والتعرفات 

  الموارد اإلنتاجية، ورفع مستوى معيشة الدول األعضاء.

االتحـاد   ، واستُثنيت منها بعض الدول، منها)1947في العام ( االتفاقيةت وقّع
ية مع الـدول التـي   الفات العقائدبسبب الخسوفياتي السابق والصين الشعبية، ال

االتفاقية تحويلها إلى منظمة دولية متخصصة فـي تحريـر وتنظـيم    وكان الهدف األولي من  .التفاقية األصليةوقّعت ا
لبقيـة الـدول    في التجارةفاقية بمنح األفضلية الدول الموقعة على االتكل دولة من وقد التزمت  التجارة بين دول العالم.

، تفرض عليها الضرائب والرسوم التـي تفرضـها   وطنيةالبضائع معاملة الاألعضاء دول ، ومعاملة بضائع الاألعضاء
    .على البضائع المنتجة محلياً

   :)General Agreement to Borrow ()19( اتفاقية عامة لالقتراض

 ،)International Monetary Fund (IMF)( صندوق النقد الدوليمجال أعمال في 
 مجموعـة العشـرة  ، هي آلية اقتـراض صـممتها   عضاءإقراض الدول األبخاصة  

)Group of Ten (G10) تحصل الدولة العضو بموجبهـا  الصندوق) األعضاء في ،
  الذي تحتاج إليه.   االئتمانعلى 

)، 1983)، وقامت، في العام (1962هذه اآللية في العام ( مجموعة العشرةوضعت 
في حاالت  الممنوحة القروضتفادة من بزيادة عدد الدول األعضاء التي يمكنها االس

   .ئالطوار
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  : )General Competitive Bidding ()20( تنافسيةعامة  مناقصة

                   األشـغال، هـي طريقـة تُسـتخدم فـي      عطـاءات علـى   منافسـة وال، خاصـة وال األشـغال العامـة  في مجـال  
                         مــالي وفنــي أفضــل عــرضٍي يقــدم الــذ ، حيــث يحظــى المنـافس الخاصــةأو  العامــة العطــاءاتتعـويم  

)Best Financial & Technical offer(      بتنفيذ األشغال المنصوص عليها بوثيقة العطـاء. وعـادة تُسـمى هـذه
   ).Open Bidding System( مفتوحالمناقصة النظام  المنافسة

  : )General Dynamics Corporation ()21() الحركيات العامة( شركة جنرال دايناميكس

 الصـناعات الدفاعيـة  ، بخاصـة  الصناعات الثقيلـة مجال  في
)Defense Industry ،(هـي  العولمةو، الشركات العمالقةو ،

يوجد مقرها الرئيس في واليـة  شركة صناعية أمريكية عمالقة، 
متخصصة في صناعة أنظمـة الـدفاع   فيرجنيا األمريكية، وهي 

ات النفاثـة المقاتلـة، والمعـدات القتاليـة     الجوي، ومنها الطائر
وتُعد مـن أكبـر    المعلومات والتجسس.جمع البحرية، وأنظمة 

، وهو المؤسسـة  المجمع الصناعي العسكري األمريكيشركات 
غير الرسمية التي عادة ما ينسـب إليهـا صـياغة السياسـات     

  العسكرية األمريكية.

ــمالي   ــد الرأس ــى ي ــركة عل ــت الش ــدتأسس ــون هوالن                ج
)John Philip Holland) وتولت )1899)، مع بدايات العام ،

تنفيذ اآلالف من عقود الدفاع مع الحكومة األمريكية، وحكومات 
دوٍل أخرى، في معظم القارات. وقد بلغت إيراداتها فـي نهايـة   

ر دوالر أمريكي، ويعمل فيها ما يقرب ) مليا31.4) ما يفوق قيمة الناتج المحلي اإلجمالي لدولة فقيرة، إذ بلغ (2016(
 ) ألف شخص. 100من (

   :)General Electric Corporation ()22() الكهربائية العامة( شركة جنرال إليكتريك

       صـناعة الطيـران  و)، Electic industry( الصـناعات الكهربائيـة  ، بخاصـة  الصـناعات الثقيلـة  مجـال   في
)Aviation industry ،(الرقمية الصناعةو )Digital industry ،(الشركات  ومجال

متخصصـة فـي صـناعة     ، هي شركة صناعية أمريكية عمالقة،العولمةو، العمالقة
االستعماالت، والصناعات الهندسية، ومحركات الطـائرات،   المعدات الكهربائية متعددة

لمصـباح  أسسها فريق من المهتمين بالصناعات الكهربائية، كان في مقدمتهم مختـرع ا 
). وقد 1892)، وكان ذلك في العام (Thomas Edison( ثوماس أديسونالكهربائي 

 ).2017) مليار دوالر أمريكي، وذلك مع نهاية العام (122بلغت إيرادات الشركة (

https://en.wikipedia.org/wiki/File:General_Electric_logo.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
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   :)General Equilibrium ()23( توازن عام

، هـي  توازناتالو، تصنيف األسواق)، بخاصة في مجال Macroeconomics Theory( نظرية االقتصاد الكليفي 
  المشكلة لالقتصاد.  األسواقكل )، في Excess Demand Or Supply( عرضوال طلبال فوائضتنعدم فيها حالة 

نظرية التـوازن  ـب ةالمتعلق النظرية لهاعمأ )1874( مفي العا )Leon Walras()1( اسالرليون و عالم االقتصاد نشر
 التوازن العامآلية عمل  اشرح فيه ،)Element of Pure Economics( االقتصاد الصافي ئمبادتحت عنوان  العام
على االقتصادي المشار إليه  –الجهاز اإلنتاجي  والراسحيث تصور جامع لكل األسواق،  اقتصادي - إنتاجي جهازٍ في
ـ عمـا وصـفوه    والراس. وقـد تحـدث االقتصـاديون بعـد     ، أي سـوق واحـد  كتلة واحدة أنه                 نظام األنظمـة ـب
)System of Systemsوهو نظام ،( تـوازنٍ  يحتوي كل التفاعالت االقتصادية، ويضبطها على نحو يؤدي إلى وجود 

  .عام

عـن طريـق    فيما بينهـا صاد يتكون من عناصر جزئية مرتبطة المبدأ القائل بأن االقت إلى نظرية التوازن العامتستند 
االعتماد المتبادل بينها. وهذه العناصر هي األسواق. وبالتالي، فإن النظرية تدرس أساسـيات الطلـب والعـرض فـي     

            عميـل اقتصـادي  . وتقـول النظريـة بأنـه لـو أعطـي كـل       فيمـا بينهـا  اقتصاد يتكون من أسواق عدة تتفاعل 
)Economic Agent( ،كان جدول الطلب إذا  ،سب موقعه والسوق الذي ينتمي إليهحبمجدول العرض إذا  وأكاً، ستهل

علـى   . وبناءتوازن عامفإن االقتصاد يصل إلى حالة  ؛إنتاجية ... وهكذا مواردل مالكاًمنشأة، ودالة إنتاج إذا كان  كان
سعراً واحداً لسـلعة   ت، وليستوازنسعار المتحققة هي في حالة ذلك فإن النظرية تهدف إلى توضيح فكرة أن جميع األ

  واحدة.

                نظريـة التبـادل  من األساسيات التـي يسـتند إليهـا علمـاء االقتصـاد فـي فهـم وشـرح          إيدجورثنموذج  ديع
)Exchange Theoryلين اقتصـاديين،  نتخيل وجود عميذلك لتوضيح وفي سبيل  .وارتقائها األسواق كيفية نشوء)، و

)، بطريقـة  Endowment( منحةشكل على عينة من موارد اقتصادية حصال عليها م عهما كمياتم، وأحمد وعلي هما
  ما. 

 مـال و يملكها أحمد قوة عمل، مثالً، أو علييملكها  قطعة أرضأحمد ويملكها  قوة عملهذه الموارد بأنها  تخيل يمكن
إزاء حالة تتوزع فيهـا   نت الموارد التي يمتلكانها، فنحن. ومهما كاعلييملكه  برتقالو أحمديملكه  تفاحعلي، أو يملكه 

  ). Y) و(Xالموارد بين شخصين بطريقة معينة. وقد نفترض بأن الموردين سلعتان، هما (

قطة عليـه،  أي ن شير إلى كمية منفعة متساوية عندبأن منحنى السواء المقعر نحو نقطة األصل ي نظرية المنفعة تخبرنا
)، في الجزء األيسر مـن الشـكل   U1aالمنحنى ( ة وأخرى. وعلى سبيل المثال، يبينتختلف بين نقط لكن توليفة السلع

إلـى   مـن نقطـة   تختلفُ ،)Y(و )X( السلعتين، شكلة من، مستوى منفعة معين، لكل نقطة عليه، لكن التوليفة الماألول
) إذا اتجهنـا  X) وتـنخفض كميـة (  Y) إذا اتجهنا أفقياً، وتزيد كمية (Y) وتنخفض كمية (Xأخرى، حيث تزيد كمية (

                                                             
    كـل مـن   يةالرياضـيات المعـادالت  استخدام بوهو أول من كتب حول هذه النظرية، ثم كتب عنها ). 1834-1910( عالم اقتصاد فرنسي - 1

 تطـور  معالقرن العشرين الماضي. و في عقد الخمسينيات من) Gerard Debreu( جيرارد ديبروو) Kenneth Arrow( كينيث آرو
  .التوازن العام موضوعاتكثر المهتمون ب ات التكنولوجية سريعة الحساباألدو



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   اق بين هاينعبدالرز

 

41 
 

 . وينطبقالي مفضل من علي)، وهو بالتU1a) يعطي مستوى إشباعٍ أعلى من المنحنى (U2aمنحنى السواء (وعمودياً. 
  .  األول على وضع أحمد في الجزء األيمن من الشكل نفسه التحليل

. فما هو الوضع النهـائي  ضيق تجارة على نطاقال أي ،)Exchangeتبادلي ( نشاطب عانتخيل بأن أحمد وعلياً قد شرل
  المتوقع من نشاطهما التبادلي؟

تعـاون  حاول كل واحد منهما تعظيم منفعته بالكيف يو ثنين بدون أسعارٍ ألي سلعة،ور حركة التبادل بين االنستطيع تص
متماثـل،   بشكٍل ،قابل المستوى الديكارتي لعليلمستوى الديكارتي ألحمد كي يقلبنا ا أدناه، وفي الشكل الثانيمع اآلخر. 

فـي مكانهـا    الشرقية من الجزء األيمن، وبقيت نقطة األصل لعلي -ألحمد في الجهة الشمالية  فأصبحت نقطة األصل
  األول، أي الجنوب الغربي من الجزء األيسر.

ما يسمى  ينتج في الشكل الثالث أدناه،المبين ا مقابل اآلخر، على النحو الواحد منهمعند وضع المستويين، بشكل مغلق، 
من السلعتين، فيها التي يرغبان  الكميات ن، ويتبادال. وفي هذا الصندوق النظري يتفاعل أحمد وعليصندوق إيـدجورث 

رتقـاء  احد منهما االكل و يحاوُلخر. وويحاول كل واحد منهما تعظيم منفعته، من غير أن يسلب أي قيمة من منفعة اآل
  نحو الجنوب الغربي. فيتجه نحو الشمال الشرقي، أما أحمد ، فيتجه عليإلى مستوى إشباعٍ أعلى

، فـي  حمر ألحمد، واألخضـر لعلـي)  األ( نحنيات السواءميحدث اقتراب أكثر قأكثر بين ن نالحظ في الشكل الثالث بأ
  إلى اآلن. قصفقة لم تتحق أي تبادل الذي يتحقق بينهما، لكنإشارة إلى ال
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هذا  يشيرضر، عند نقطتين. ووهو األخ ، واحد ألحمد وهو األحمر، واآلخر لعلي، تقاطع منحنيانأدناه في الشكل الرابع
 تحققة لكل منهما، وال يشير إلى تعظيمها ألي منهما. إلى تساوي المنفعة الم التقاطع

يستطيع ّمنهما، أو اال أي ثنين مواحدالمظلـل   حقق مزيداً من اإلشباع، إذا تحرك داخل شكل العدسة المحدبـة عاً، أن ي)
  .باللون البنفسجي، األيسر)

ــاطع   ــة التق ــف نقط ــا B) أو (A(تُوص ــة ) بأنه ــر ناجع ــة  Inefficient( غي ــن الناحي ــة) م                         التوزيعي
)Allocative Efficiency،( ألن تحرك أي من العميلين نحو اآلخر ي  لحـق  حقق مزيداً من المنفعـة لـه، دون أن ي

 الضرر باآلخر.

بين  عندها تماسّ )، وهي نقطة يحدثEُ) نحو (B) أو (A، أن يتحرك من (لين، في الشكل الرابعييستطيع أي من العم
ل.طة التبادا. ويتحقق عندها أعظم منفعة ممكنة لهما بوسمنحنى السواء ألحمد ومنحنى السواء لعلي   

، وهي حالـة   )Pareto Improvement( ن باريتوتحس) حالة E) نحو (B) أو (Aيسمي االقتصاديون الحركة من (
 أو حـاالت بـاريتو المثلـى    أو نقاطالعدسة المحدبة (المظللة). وتسمى نقاط التماس بين منحنيات السواء  داخل تحدث

 .باريتو المثلىنقاط  )دأو ، ج، ب، أه، تمثل النقاط (أدنا الشكل المرفقوفي  .)Pareto Optimum( الناجعة

 سوق السلع
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منحنى التعاقد نقاط باريتو المثلىسمى المنحنى الواصل بين ي )Contract curveكون من نقاط )، أي المنحنى الم
 .. وهو موضح في الشكل الخامسالعميلين االقتصاديين االتفاق بين

 سـوق المـوارد  ن، همـا  يلنا بأن االقتصاد يتكون من سـوقين أساسـي  ح هذه الفكرة، بكل سهولة، لو تخييتوض يمكن

)Resource Market،( سوق اإلنتاجو )Product Or Output Market   وأن هذين السوقين يحتويـان أربعـة ،(

، وهو سوق )Commodity or Real Output Market( سوق المنتج الحقيقيأو  سوق السلع) 1أسواق رئيسة: 

السلعلكل  جامع ـ  وجة في االقتصاد، بما فيها السلع المعمرة وغير المعمرة، نتَالم  ضـبطه مالية، وياالسـتهالكية والرأس

 كل أنواع العمالـة فيه  طلبتُ سوقٌ)، وهو Labor Market( سوق العمل) price level) (P .(2( مستوى األسعار

               النقـود  سـوق ) W .(3( معـدل األجـور   بطهضالماهرة، الفنية واإلدارية، وي الماهرة، وغير، سواء كانت عرضتُو

)Money Market (النقود  طلبتُ)، وفيه  (و ،عـرض تُو بقوتهـا الشـرائية يضـبطه    ) سـعر (أسـعار) الفائـدةr.(                       
              أدوات الـدين  )، وهـو سـوق تُبـاع فيـه    Bonds and Securities Market( والسـندات  سـوق األسـهم  ) 4

)Debt Instrument( لكيـة أدوات المكالسندات وأذونـات الخزينـة، أو    ،وتُشترى )Ownership Instrument (

  .)r/1( مقلوب سعر الفائدة مشكّل من سعر ضبطهكاألسهم، وي

 . ومـن السـهل حسـاب   ةالمتعدد من كل اإلنتاج الحقيقي، بأنواعه وأشكاله، وأوزانه، وموصوفاته السلع سوقيتكون 

              تجميعيـاً  أو كليـاً . وبالتالي، فـإن الطلـب فـي هـذه السـوق يكـون       ، الذي يضبطهر العاماسعمستوى األمتوسط 

)Aggregate Demand ،( تجميعياً أو كلياً إذ يكون)، وكذلك العرض للسلعAggregate Supply .(  

قة بين الطلب الكلي ومستوى األسـعار عكسـية.   يأخذ منحنى الطلب الكلي وضعه التقليدي، ويكون سالب الميل، فالعال
ويأخذ منحنى العرض الكلي وضعه التقليدي، ويكون موجب الميل، ألن العالقة بين العرض الكلي ومستوى األسـعار  

  طردية.

  :على النحو اآلتيي يحاكي التوازن ذتخيل الصورة البيانية للنموذج ال يمكن
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                  ، وينـتج عـن هـذا التقـاطع التـوازن المكـون      )AS( مع منحنى العرض الكلي )AD( ى الطلب الكليحنيتقاطع من
                                                                               وهـــو الوضـــع الموضـــح فـــي الشـــكل البيـــاني المســـمى ).Q Pب (ـمـــن الـــزوج المرتـــ

  .سوق السلع

يأخذ منحنى الطلب على قوة العمل وضـعه  درة، والباحثة عن عمل. وقوى البشرية القامن ال كلفيتش سوق العمالة أما
الشـكل  وفق ما فـي  ن موجب الميل، التقليدي، ويكون سالب الميل. ويأخذ منحنى عرض العمل وضعه التقليدي، ويكو

  .سوق العمالة المسمى

ج عن هذا التقاطع الوضع التوازني المبين في الشـكل،  يتقاطع منحنى الطلب على العمل مع منحنى عرض العمل، وينت
 ).L, Wوهو المكون من الزوج المرتب (

لعـاديين،  كونة من قطاع األعمـال، والحكومـة، واألفـراد ا   مى الطلب على النقود، وهي قو سوق النقود تتفاعل في
بية. ويأخذ شكل منحنى الطلب علـى النقـود   سسات والحكومات األجنؤوالم

القابلـة   نقـود الب الميل. أمـا منحنـى عـرض ال   س هولمعتاد، وا وضعه
منحنـى عـديم    ، أو أن يكـون الشكل المتصـاعد قراض، فإنه إما يأخذ إلل

لشـكل المسـمى   ا يوضحوعمودي على األفق. ، ويأخذ شكل خط ةالمرون
سـالب  شكل منحنـى الطلـب   فيها التي يكون  لحالة البسيطةا سوق النقود

  . موجب الميلض النقود عر يكون منحنىوالميل، 

  المرتب الزوجرضها، وينشأ التوازن المكون من مع منحنى ع يتقاطع منحنى الطلب على األموال القابلة لإلقراض
)M, r.(  

تفاعل قوى الطلـب علـى أدوات الـدين    ت سوق األسهم والسندات في
كالسندات، وأدوات الملكية كاألسهم، مع قوى العـرض، كالحكومـات   

األفـراد  ت الكبرى بالنسبة للسندات، أو مصدري األسهم أو والمؤسسا
يتقاطع في هذا السوق منحنـى الطلـب مـع    و بالنسبة ألدوات الملكية.
  ).B, 1/r( التوازن المكون من الزوج المرتب أمنحنى العرض، وينش

  ؟السعر في هذا السوق هذا لماذا يسود

 سوق العمالة

 سوق النقود

 سوق األسهم والسندات
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سمية له، ولهذا السـبب يسـمى   دة الثابت على السند، والقيمة االعر الفائالسند، في العادة، دخالً ثابتاً، يتناسب مع س ردي
عائداً متغيـراً، يعتمـد    رّدي). أما السهم فإنه Fixed Income Instument( دخل ثابت أداةالسند في بعض األحيان 

)، فـإن  القابلة لإلقراض األموال( سوق النقودعلى الربح الذي تحققه الشركة المصدرة. وعندما ترتفع أسعار الفائدة في 
ما يؤدي إلى قيام حامله ببيعه طمعاً بالعائد ، ينخفض، اًسمية وسعر فائدة ثابتالعائد النسبي على السند، الذي يحمل قيمة ا

ه ثمن السند في حال التخلص منه ببيعه، وإيـداع قيمـة   فياألعلى الذي يعطيه سعر الفائدة على الحساب الذي لو وضع 
سعر الفائدة إلى مستويات تتجاوز العائـد علـى السـهم،     فقد يرتفع ،حساب. وكذلك األمر بالنسبة للسهمالالبيع في ذلك 

تالي فـإن  عائداً من سعر الفائدة المرتفع. وبال دريوبالتالي فإن حامله قد يتخلص منه ببيعه، وإيداع قيمة البيع في حساب 
مـا  . ةمباشـر  الذي يربط السوقين،ية، وذلك بفعل سعر الفائدة عكس السنداتوسوق األسهم و سوق النقودالعالقة بين 

  في سعر الفائدة ينعكس بالضرورة على السوقين، ويؤدي إلى اختالل التوازن القائم. يعني بأن أي تغيرٍ

 سوقفي  مستوى األسعارن الصورة تتضح إذا نظرنا إلى أثر ارتفاع إف ،العمالةو السلعأما بالنسبة للسوقين اآلخرين: 
  .سوق السلععلى  األجور عدلم، أو ارتفاع سوق العمالةعلى  السلع

مـا  ، سوق العمالـة إلى انخفاض األجر الحقيقي الذي يتلقاه العمال في  سوق السلعفي  مستوى األسعاريؤدي ارتفاع 
 السـلع  سـوق  فـي يعني أنهم سيطالبون بأجورٍ عالية للتعويض عن انخفاض القوة الشرائية ألجورهم، فينعكس ذلـك  

بتحميل الزيادة في التكاليف علـى مسـتهلكي    نفسها نشآتفتقوم الم العاملة،نشآت زيادة تكاليف اإلنتاج على الم طةاسبو
  السلع.

كي تمول عملياتها اإلنتاجية فإنها تلجأ إلى ما  سوق السنداتأو من  سوق النقودنشأة إلى االقتراض من عندما تلجأ الم
). ويؤدي تغير سعر الفائدة، هبوطاً أو صعوداً، إلى تغييـر فـي   External Financing( التمويل الخـارجي يسمى 

نشأة حول طرق التمويل الممكنة. وعلى سبيل المثال، عندما ترتفع أسعار الفائدة تلجأ المنشأة إلى تخفيض حجم خطط الم
 سـوق األسـهم األولـي   في  ةملكي أدوات . وقد تقوم بإصدارِسوق النقوداالستثمار الممول عن طريق االقتراض من 

)Primary Market وهي بذلك تزيد من حصة المساهمين في الشركة. وقد تقوم الشركة بتمويل التوسع في اإلنتاج ،(
  ).  Internal Financing( التمويل الداخلييسمى  عن طريق استغالل أرباحها المدورة، فتلجأ إلى ما

 نقـود سوق الاختالل التوازن في يؤدي ، وسوق العمالةاختالل التوازن في  إلى سوق السلعاختالل التوازن في يؤدي 
نشأة على تغيير خطط تمويل التوسع فـي  رغم الم، ويالسنداتو سوق األسهمإلى اختالل التوازن في  القابلة لإلقراض

فـإن   وهكذالسلع أيضاً. اإلنتاج. وانخفاض معدل األجور الحقيقية يؤدي إلى اختالل التوازن في سوق العمالة، وسوق ا
  .التوازن العامفي إطار فيما بينها التوازنات الجزئية مرتبطة 
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             التـدفق الـدوراني   نمـوذج  تتبـع سـريان التـدفقات المختلفـة فـي     بتوضيح االعتماد المتبادل بين األسواق  يمكن
)Circular Flow(   .المبين أدناه  

 

 سوق المواردو، نياالتدفق الدور نموذج، في الجزء األعلى من سوق السلعهي أن نتخيل حالة مثالية ننطلق منها، ول
هيكل المنافسـة التامـة، فـإن     نيتبعاضنا بأن سوقي السلع والموارد في الجزء األسفل منه، في حالة توازن. ولو افتر

  ). Stationary Model( النموذج الثابتبـ جون بيتس كالركوصفها  والسلع تتدفق دون معيقات. وهي حالة الموارد

في هذا النموذج يسيطر السكون والرتابة على اإلنتاج واالستهالك. لكن ذلك ال يدوم طويالً، بسبب حراكيـة المـوارد،   
يؤثر في تـوازن األسـواق    وسعي العمالء االقتصاديين نحو الربح والمنفعة، وبالتالي فإن أي خلٍل في توازن أي سوق

صعوداً وهبوطاً إلى أن يستقر التوازن في كل سوق،  التناوبية، أو تنخفض، وتستمر الحركةسعار، األاألخرى، فتصعد 
. وتكون كل منشأة قد وصـلت  التوزيعيةو الفنيةبنوعيها:  ةنجاعالوفي هذه الحالة فقط تتحقق  .التوازن العامويتحقق 

  إلى

푷 = 푴푪 = 푳푹푨푻푪 
الوضع المثالي لتخصيص المـوارد   ، أيالتوازن العام مع حالة )Pareto Optimality( حالة باريتو الفضلى ترتبط

 األوراق التمويليةو النقودو العمالةو السلع، وهي أن األسواق األربعة داخل االقتصاد. وعلى سبيل المثال لو افترضنا
بـين قـوى الطلـب    ، لتفاعالت الحرةا ناتج عنال التوازن العامفإن  ؛نية تنافسية تامةتعمل تحت ب )،السنداتو األسهم(

دنى مجـاٍل لتحسـين   أد االقتصادية. وإذا لم يكن هناك للموار نجعستعمال األيشير إلى االوهي كبيرة العدد، والعرض، 
  .)1(باريتو الفضلى حالة الموارد يكون قد وصل إلى التوازن، فإن توزيعوء الحال عما هو عليه بعد نش

                                                             
  .)Vilfredo Pareto) (1923-1848( فيلفريدو باريتوحصاء تعود الفكرة إلى عالم االقتصاد واإل - 1

http://en.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
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وأفضل ما يمكن، تكون عوامل اإلنتاج قد حصلت على  نجععمالها بأعند هذه الحالة، فقط، من تخصيص الموارد، واست
عنصر من عناصر ما تستحقه من أرباح ومكاسب وأجور، ويكون توزيع الدخل األفضل قد تحقق نتيجة لما يستحقه كل 

امـٍل  ) بعاألذى، أو انخفاض في الرفـاه اإلنتاج، وال نستطيع تحسين حال أي عامٍل اقتصادي، دون أن نلحق الضرر (
    .)1(اقتصادي آخر

 شـير ) تد، ج، ب، أ(بأن التوليفات  حالة باريتوالمسمى  يخبرنا الشكل

من موارد، شـريطة   القتصادفر لاأعظم كمية إنتاج ممكنة، بما يتو إلى

الموارد  استُعملَت. وإذا نجعبالطريقة األ استُخدمتأن تكون الموارد قد 

. حالة باريتو الفضلىبينة تشير إلى فإن النقاط الم ق تنافسية تامةفي سو

: النقطـة  حالة غير فضلىفإنهما تشيران إلى  )ـه(و )وأما النقطتان (

ألن الموارد كلها لم تُستخدم، ما يعني وجود بطالة في  غير فضلى) و(

ألن المطلوب من الموارد  غير فضلى) هـالنقطة (و استخدام الموارد،

، وكانت هناك إمكانية لتحسين حالة فـرد،  مبدأ باريتوحسب بالموارد  عتوزِّو، عامالتوازن ال. وإذا استقر غير متوافر

                    ن بــاريتوتحســفــرد آخــر، فــإن هــذا الوضــع يســمى حالــة  رفــاهدون أن يــؤدي ذلــك إلــى تخفــيض 

)Pareto Improvementما حسأو المجتمعية التي تؤدي إلى ت ). وبالتالي، فإن القرارات الحكومية دون ن وضع فرد

وعادة مـا   ).Social Welfare( االجتماعي ءالرفات تعمل على تعظيم اهي قرار ؛أن تلحق الضرر بوضع فرد آخر

درجشار إليهااالقتصادية ال ئمبادالاالقتصاديون  يوأي مبـدأ بـاريتو  والمنافسـة التامـة،   و التوازن العام إطار في م ،

اقتصاديات  في حقلذه المجاالت، وارد على األفراد والجماعات، وسلوك المنشآت في هموضوع يتعلق بعدالة توزيع الم

التوزيعيـة، وأثـر    نجاعـة ثل عدالة توزيع الموارد، والقضايا مهمة م ناقش). وفيه تWefare Economicsُ( الرفاه

نظريـة  ثار الخارجية، تدخلنا األفراد، واآلثار الخارجية لإلنتاج واالستهالك. وفي إطار موضوع اآل هرفاالضرائب على 

 علـم  تندرج تحـت  ذه األخيرةوه .في موضوعات فشل السوق، واالستهالك من السلع العامة، والتلوث التوازن العام

 ). Economics of Public Finance( ةاقتصاديات المالية العام

  ).Input – Output Analysis( اتالمخرج – تحليل المدخالتما يسمى  طةابوس ،التوازن العاميمكن الوصول إلى 

الذي عادة يسمى  الكميات المبينة في الجدول التالي،ب السلع تنتجت فريدة، ثالث صناعاوجود ، في اقتصاد ما، فترضنل
    .، وتوزيعها بين الصناعاتمخرجاتو مدخالت جدول

  إلنتاج.لت ضرورية من مدخالإليه  بعض فيما تحتاجعلى عتمد بعضها ي رةوالمذك الصناعات بأن نفترض
                                                             

1 - A Pareto-optimal allocation of resources is achieved when it is not possible to make anyone better off 
without making someone else worse off. 
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) بـأن  Output( المخرجـات القراءة األفقية مـن جانـب    بينثال تُوعلى سبيل الم .الجدول من اليمين إلى اليسار يقرأ
صـناعة  إلـى  ) وحـدة  15(باعـت  ، ووحدة )20منها ( استهلكت) وحدة، 60تجت كمية مقدارها (نأصناعة الحديد 

) وحدات إلى 10) وحدة، باعت منها (50ك، فقد أنتجت (أما صناعة البالستاعة األنابيب. ) وحدة لصن25(و البالستك،
) إلى صناعة األنابيب. وأخيراً، أنتجت صناعة األنابيب 25(وباعت منها ، ) وحدة15( استهلكت منهاصناعة الحديد، و

. ) وحدة20( لكتاستهو ،ك) وحدة إلى صناعة البالست20(و ) وحدة إلى صناعة الحديد،30) وحدة، باعت منها (70(
  ) وحدة.180هو ( المخرجاتوبالتالي، فإن مجموع 

 ) وحـدة، 60( كـان صناعة الحديد  دخالتممجموع  بأن)، Input( المدخالتمن جانب  ،قراءة الجدول عمودياً تُبين
مـا  ) من األنابيـب. أ 30(و ك،يمن البالست) 10(و نفسها،صناعة الحديد ) من 20(جاءت  توزعت على النحو التالي:

صـناعة  ) مـن  15) وحدة من صناعة الحديـد، و( 15( جاءت، وحدة )50( كانك فيالبالستصناعة  مدخالتمجموع 
) وحدة مـن  25( جاءت) وحدة، 70صناعة األنابيب ( مـدخالت ) من األنابيب. وأخيراً، كانت 20(و نفسها،ك يالبالست

 ما يعنـي ) وحدة. 180( مدخالتاليكون مجموع فنفسها. األنابيب ) من 20(و ك،ي) من البالست25(و صناعة الحديد،
  نتاج الصناعات = مجموع استهالك الصناعات.إن مجموع إ. أي مخرجاتال مجموع=  مدخالتال مجموعأن ب

) لكـل  Input Coefficient( دخلمعامل المما يسمى  يحصل دخالتمالكل صناعة على مجموع  دخالتمعند قسمة 

33.0( هوصناعة الحديد  مناعة الحديد صن دخلم معاملما يعني بأن صناعة. 
60
20

(عامل ، ودخلمصناعة الحديد  م

17.0( البالستيكمن صناعة 
60
10

(عامل ، ودخلمصناعة الحديد من صناعة األنابيب م )50.0
60
30

( وفي غياب .

  ).1.00( دخالتمال عامالتملموع العمودي أي مدخالت أو مخرجات غير محسوبة، يكون المج

 )، أي66) إلـى ( 60أن مجموع االستهالك ارتفع من (بما يعني )، %10على الحديد ارتفع بنسبة ( أن الطلبنفترض بل
زيادة في استهالك صـناعة  ) 1 :على النحو اآلتيتتأثر الصناعات الثالث  على ذلك ) وحدات إضافية. وبناء6بمقدار (

           من الحديد بمقدار البالستيك) زيادة في استهالك صناعة 2) وحدة. x 0.33 = 2 6( نفسها بمقدار الحديد من
)6 x 0.17 = 1 .6) وأخيراً، زيادة في استهالك صناعة األنابيب من الحديد بمقدار (3) وحدة x 0.5 = 3  .وحـدة (

 السـتطعنا نفـاً،  آعنى المشـروح  كل الصناعات بـالم ولو أتيحت معلومات كاملة ودقيقة عن  وهكذا لبقية الصناعات.
  .للتوازن العامالحصول على تصورٍ دقيق 
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  : )General Fund ()24( تمويل عام

، الموازنة العامة، هو جزء من اإلنفاق من الموازنة العامةبخاصة في مجال )، Public Finance( المالية العامةفي 
  . الموازنةر منصوص عليها في قانون مخصص لإلنفاق في مجاالت متعددة، غي

   ).)Dedicated Budget) (ملتزمة( موازنة متفانية راجع مسرد:(

  : )General Government Net Worth ()25( الصافي العام لقيمة الحكومة

)، هو قيمة مخزون الحكومة، مركزية أو محلية، مـن رأس المـال الحقيقـي    Public Finance( المالية العامةفي 
ألجور والتعويضـات. وعـادة مـا    ثابت، مطروحاً منه المطلوبات المالية، أي ما عليها من ذمم، بما فيها الرواتب واال

ف هذا المفهوم في دراسة قدرة الحكومة على استدامة نفسها، وتقييم سياساتها االقتصادية: الماليـة واالسـتثمارية،   يوظَّ
  وخدمة المديونية العامة. 

  : )General Household Survey ()26( لة األسرةمسح عام لدخل وعما

)، هـو استقصـاء   Economic Statistics( اإلحصائيات االقتصاديةفي 
تقوم به مؤسسة مركزيـة،   عن األسرة، حصائيةاإلبيانات الوجمع وتوثيق 

دائرة اإلحصاءات العامة، أو المكتب المركزي لإلحصاءات، من أجل مثل 
أفرادهـا  ونفقاتها ومستواها المعيشي، وعدد معرفة مصادر دخل األسرة، 

    .العاملين

ّعمربعات صغرى ممعامة( ةم ()Generalized Least Squares (GLS)( )27( :  

ـ د( اقتران ، أيقياسي ذجنمو معلَماتتُستخدم في تقدير  قياسية هي طريقة)، Econometrics( االقتصاد القياسيفي   )ةالّ
 تقديرات ناجعـة ، ال يستطيع الباحث االقتصادي الحصول على )Parameters Of An Econometric Model( قياسية

)Efficient Estimates( صغرى االعتياديةال مربعاتال طريقة فعادة يستخدم الباحثون طتها.المعلماتها إال بوس )ع.ص.م (
)Ordinary Least Squares (OLS)(  كثيراً مـن   األخيرة لطريقةهذه ا . وألنالقياسيةفي تقدير معلمات النماذج تضع

     عشـوائي ال خطـأ لل المقـدرة، والصـفات المقبولـة    المعلمـات ، وخواص القياسيالقيود واالفتراضات على شكل النموذح 
)Random or Stochastic Error ج تقديرات ناجعة، ال فإنها ؛االقتران القياسيب) المتصلوهي  في بعض الحاالت، تُنت

  .)العامة( معممةالصغرى ال مربعاتال إلى طريقةوء ما يضطر الباحث إلى اللج، المعلماتناسبة لتقدير غير م بالتالي،

لقصـور  اف ، وتعـر المربعات الصـغرى االعتياديـة  نتخيل بعض الحاالت البحثية، وذلك من أجل اإلحاطة بطريقة ل
  المتأصل فيها.

 ومثال عليها ،)Deterministic Relation( عالقات حتمية )1 بين المتغيرات إلى صنفين هما: ةتصنيف العالق يمكن
) إلى دخـل  y( رمزتعدد األيام التي يعملها. فلو هو معدل األجر اليومي مضروباً ب ما مصنعفي العامل الشهري  دخُل

  :آلتيعلى النحو اا، لكانت العالقة حتمية ) إلى عدد األيام التي عمل بهx) إلى معدل األجر اليومي و(wالعامل و(
y = wx  
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 يكون، فإن الدخل الشهري للعامل )25) دنانير وكان عدد أيام العمل (5معدل األجر اليومي ( بلغفإذا 

y = 5 (25) = 125  

)، وليس هناك مجاٌل للخطأ في حساب w) وقيمة المعلمة (xقيمة المتغير ( طةاسحدد بوتُ) yقيمة المتغير ( أنما يعني ب
ــة ( ــذا )، وyقيم ــوده ــو المقص ــةب ه ــةال العالق ــين حتمي ــرين ب ــوائية )x.( 2) و(y( المتغي ــات عش                     عالق

)Stochastic Relation(:  بين متغيرين، أو أكثر، إذا حصل تبدٌل في قيمة المتغير التابع نتيجةً لتبدل  العالقةهذه تنشأ
) بالمصنع yن متوسط دخل العامل الشهري (إل كأن نقولظروف خارجة عن السيطرة، نتيجة  ،في قيمة المتغير المستقل

المقدمة مـن اإلدارة. والحـوافز    ،)u(إضافة إلى الحوافز  )x(مضروباً بعدد األيام التي يعملها  )w(ر اليومي هو األج
ليست تحت سيطرة العمـال أو أصـحاب    ية. وهذه األخيرة تعتمد على ظروفترتفع أو تنخفض حسب األرباح الشهر

 :  على النحو اآلتيكتابة العالقة  العمل، ويمكن

풀 =  풘풙 + 풖, 풖 > 0
풘풙,       풖 = ퟎ  

풘풙(ففي بعض األشهر تكون األرباح عالية، وفيها يكون دخل العامل عالياً  = 풖, 풖 > وفي بعض األشهر يعاني ) 0
عامل واأليام التي يعملهـا  ويتضح من ذلك أن العالقة بين دخل ال )wx(المصنع من خسائر، وبالتالي يبقى دخل العامل 

   محكومة بالعشوائية.

풀 = 풘풙 + 풖 

في الشـكل   الديكارتي توىعند النظر إلى النقاط المنتشرة على المس
حافظ والعمل قد اتسم بالعشوائية،  أن متوسط أجر ساعةبنجد  األول

المتغيرات فـي هـذا    تكونمن الطبيعي أن وجاه متصاعد. على ات
كـي  ة احتمـال معـين. و  وائية وتخضع آلليالنموذج االحتمالي عش

لجأ إلـى تكـوين   ي العشوائيمتغير الالتنبؤ بقيمة  يتمكن الباحث من
حتمال التي تتحكم بسـلوك المتغيـر   بعض االفتراضات عن آلية اال

) مثالً، ليضفي eiآخر، ( متغير عشوائيبد من إدخال  الو .المذكور
  . )Y() وX( على العالقة بينصفة العشوائية 

 الخطـأ  حـد أو ) Random Error( العشوائي الخطأأو  )Disturbance Term( التشويش حد) eiالمتغير ( سمىي
)Error Term ،(العبارة العشوائية أو )Stochastic Term ( الصدمة العشـوائية ) أوRandom Shock (  فـي

  :على النحو اآلتي مثالً، ،)Y(و )Xبين المتغيرين (خطية عشوائية، عالقة أي . ويمكن كتابة بعضها اآلخر

풀풊 = 풂 + 풃푿풊 + 풖풆풊 
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                 تـابع متغيـر  وهـو   ،التنبـؤ بقيمتـه  فـي   يرغـب الباحـث  لمتغيـر العشـوائي الـذي    إلـى ا   )풀풊( حيث ترمز
)Dependent Variable( ، راد تفسيرهاأيترمز و ،الظاهرة الم)i( ) إلى ترتيب المشاهدةi = 1,2,…n(، )وn إلى (

 )Xiيسمى (. و)Yi( المتغير التابع ير (تبدل)نستخدمه في تفسير تغا متغيرإلى المتغير المستقل، وهو  )Xi(حجم العينة، و
. أما )Explanatory Variable( المتغير التوضيحي (بضم الميم وكسر السين) أو رالمتغير المفسّ في بعض األحيان

)Yi( المتغير يسمىف ّفسرالم )بضم الميم وفتح السين ()Explained Variable(. ) وتمثلaقيمة المتغير ( )Yi(  عندما
نقطة  تُمثل) aعلى شكل خط مستقيم فإن (كُتبت العالقة بين المتغيرين المستقل والتابع  نبما أوصفراً.  )Xi( تكون قيمة

ن المراد قياسـهما  يالمعلمت )b(و )a(وتكون  يم.تقميل الخط المس )bمثل (التقاء الخط المستقيم مع المحور العمودي. وت
حتمـالي  بـالتوزيع اال  ،)Xi( مـع  عاونبالت ،نهما المعلمتان اللتان تتحكمانإ. أي )Yi(و )Xi( تحديد العالقة بينمن أجل 

ئي. في المجتمع اإلحصا يمعلمتان ثابتتان، تمثالن معلمت )b(و )a( أن همة مفادهامذكر حقيقة بد من  . وال)Yi( للمتغير
  .، هما متغيران عشوائيانمثالً و حين أن تقديريهما: 

صفات  حولفتراضات المهمة لى بعض االإ ،وفهم سلوكه ،آنفاًل مع النموذج الخطي المبين إلى التعام في سبيلنانستند، 

 بوسـط  زيع الطبيعـي التو )ei( العشوائي المتغير يتبع - والًأ :على النحو التالي توزيع المتغيرات في النموذج، وهيو
  مقداره:

푬[풆풊] =  풖풆풊 = ퟎ 

  نإأي ، ثابت )흈( وتباين

풆 ~ 푁(0, 흈 ) 

 متجانس ال يتغيـر  )eiي (ن تباين الخطأ العشوائإ. أي )Homoskedasticity()1( تجانس التباينهذه الفرضية  تُسمى
 عـدم تجـانس  ؤدي إلى مشكلة تسمى تفتراض اال هذا مخالفة. وقيم المتغيرات األخرى مهما كانت(أي ثابت القيمة)، 

ال  -ثانيـاً   إلى أخرى. ةمن حال القيمة، كون تباين الخطأ العشوائي متغيرن يأ، أي )Hetroskedasticity()2( لتباينا

 بشـكلٍ زعـة  ومو، بر الزمن أو المشاهداتع )ej(عن  مستقلة) ei( أنبما يعني  ،مع ذاته )ei( الخطأ العشوائي يرتبطُ
على التعبير عن ذلك رياضياً  يمكنو). Identically And Independently Distributed(IID)( متشابهو مستقلٍّ

  :النحو اآلتي

푪풐풗  풆풊풆풋 = 푬[ (풆풊 − 푬[풆풊)  풆풋 − 푬 풆풋 = 푬  풆풊풆풋 = 푬[풆풊]. 푬 풆풋 = ퟎ, 풊 ≠ 풋 

ــبب ــتقالل بس 풆풊( اس 풔(  ــبعض ــها ال ــن بعض ــذه و .ع ــمى ه ــية تس ــذاتي  الفرض ــاط ال ــاب االرتب                             غي
)Non-Autocorrelation Or Non-Auto-Regression) بعـض  في تُسمى، )، والبواقي) بين األخطاء العشوائية

                                                             
 )، أي تجانس التباين.Homogeneous Varianceكلمة إغريقية، وتعني ( - 1

 .)، أي اختالف التباينHeterogeneous Varianceكلمة إغريقية، وتعني ( - 2

)ˆ(a)ˆ(b
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) بين األخطاء العشوائية. ويمكن تفسير هذه Absence Of Auto- Correlation( غياب االرتباط التسلسلي ،األحيان
نفترض من مثال متوسط األجر بالساعة للعمال، المذكور آنفاً، أن متوسط األجر كان عالياً ل :على النحو اآلتيالفرضية 

لـك  خـالل ت  يؤثر ارتفاع متوسط األجرلّا أبرتباط الذاتي تقضي فرضية غياب اال ة). في هذه الحالt = 5خالل الفترة (
) قـد تـأثر   t = 5خالل الفتـرة (  األجر يكون متوسط لّا) مثالً، وأt = 8(الحقة اللفترات ا فيوسط األجر متفي الفترة 

أو أن انخفـاض متوسـط األجـر    بفتراض االهذا  ويعني) مثالً. t = 1( سابقة،اللفترات ا الذي ساد في بمتوسط األجر
بفكرة مرتبطٌ فتراض هو اسواء لفترة سابقة أو الحقة. و ه،يتأثر بأو  أي متوسط لألجر في يؤثر في فترة ما ال هارتفاع

             .آلخـر اعلى وقـوع أو عـدم وقـوع الحـدث     ال يؤثر  حدث مان وقوع أو عدم وقوع إ أي :االستقاللية بين حدثين
 محـدود ى أخرى، وتباينـه  ثابت القيم من عينة إلنه إ)، أي Non-Stochastic( غير عشوائي )푿풊( المتغير –ثالثاً 

)Finite( . والمقصود بثبات قيم المتغيردائماً ،صفرال أكبر من)، وXi( عـن سحب عينات عشـوائية   ةهو أنه في حال 
  .)푿풊(ـتتغير مقابل كل قيمة مثبة ل )Yi( ال تتغير لكن )푿풊( ) لمرات عديدة، فإن قيمXالمتغير (

 يختلف ) دينار شهرياً. من المتوقع، في هذه الحال، أن100(مقداره ، متساوياً اًشهري دخالً ) أسرٍ تجني4نفترض أن (ل
شهرياً، وقـد يكـون إنفـاق     اً) دينار50إنفاق إحداها ( يبلغمن الممكن أن إذ  .أسرة الذي تقوم به كلاإلنفاق الشهري 

هـذا  ف اإلنفاق الشهري لكل منها. واختالديناراً. وبالمحصلة يقترن ثبات الدخل الشهري لألسر األربع ب )75األخرى (
 مثبـت )، بل Constant( ثابتهو رقم  )Xi( ، وال يعني في أي حال من األحوال أن)Xi( هو المقصود بثبات المتغير

 ) أسرٍ أخـرى تجنـي  5وقد يتغير مقابل مستويات أخرى. ولو افترضنا أن ( ،)Yi( القيم مقابل مستويات معينة للمتغير
ـ ) ديناراً لكل منهما. 160دخالً شهرياً مقداره ( ناأسرتتجني ، و) دينارا150ًدخالً شهرياً مقداره ( الواحدة منها  يمكنف

  .الثاني في الشكلالمبين على النحو إلنفاق لهذه األسر تمثيل التغاير في مستويات ا

 ، على)Xi( مقابل كل قيمة للمتغير )Yi( تمثل النقاط على المحور العمودي القيم المختلفة التي يمكن أن يأخذها المتغير
 محدود، وال يساوي صفراً: )Xi( أن تباينمن رغم ال

ퟏ
풏

 ( 푿풊 −  푿
풏

풊 ퟏ

)ퟐ  ≠ ퟎ 

 الشكل الثاني
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 انتهـاك  . وفي حالـة متعددوال، بسيطال نظرية االنحدارحجر األساس الذي ترتكز عليه الثالث المبينة الفرضيات  تشكُل
  .رغوبةتتميز بالصفات التي تجعلها م ال رةالمقَدّضيات، فإن المعلمات هذه الفر واحدة أو أكثر من )مخالفة(

  ) من الصيغة اآلتيةالدالةالمعادلة ( شكلطي البسيط النموذج الخ يأخذ

풀풊 = 풂 + 풃푿풊 + 풆풊 

يقـين تـام بقيمـة المتغيـر     يمكن أن نتنبأ ب العشوائي، ألنه ال إلى الخطأ) eiو( ،لمتغير المستقلإلى ا) Xi ( حيث ترمز
  يكون الخطأ العشوائي كلذ ومن). Xi) بسبب التغاير الذي يحدث للمتغير (Yiالعشوائي (

풆풊  =  풀풊 − 풂 − 풃푿풊  

  يمثل االقتران

풀풊 = 풂 + 풃푿풊 + 풆풊 

ــتقيم ــط المس ــة الخ ــان دال ــض األحي ــي بع ــمى ف ــة اال، وتس ــدارمعادل ــيط نح ــ البس ــع اإلحص                   ائيللمجتم
)Population Regression Equationالعشـوائي   للمتغير اإلحصائي توزيع مفردات المجتمع هي عبارة عن)، و
)Yi .( :علـى  ة . ويمكن اشتقاق وسطه بأخذ القيمة المتوقعة للدالوسطه وتباينهويتميز توزيع هذا المتغير بمعلمتين هما

  :النحو اآلتي

푬[풀풊 ] = 푬 [ 풂 + 풃푿풊 +  풆풊 = 풂 + 풃 푬 [푿풊] + 푬 [풆풊] 

 للخطأ العشوائي تساوي صفراً، فإنن القيمة المتوقعة إ حيثو

푬[풀풊 ] = 풂 + 풃 푬 [푿풊] = 풂 + 풃 푿풊 

 شتقفي풀풊( ( بة لتباين. أما بالنسناثابت )풃(و )풂( ن كالً منألو)، 풀풊( ثابتة مقابل مستويات مختلفة من) 푿풊(ألن قيم 
   :على النحو اآلتي

푽풂풓 [풀풊] = 푽풂풓 [ 풂 + 풃 푿풊 +  풆풊] 
= 푬 [ 풀풊 − 푬[풀풊] ]ퟐ = 푬 [ 풂 + 풃 푿풊 +  풆풊 − 풂 − 풃 푿풊 ]ퟐ = 푬 풆풊

 ퟐ =  흈ퟐ 

ساسـية عـن المتغيـر    . وهذه فرضـية أ )흈ퟐ( تباينهو )a + bXi() متغير عشوائي طبيعي وسطه Yiوبالتالي فإن (
 ).Yiالعشوائي (

 التولـد  خاصـية بيتميـز   المـوزع حسـب قانونـه   أن المتغير  التوزيع الطبيعيعن من الصفات األساسية المعروفة 
)Reproductive Property( ،هذه الخاصية إذ تعني ) يعـي المتغير الطب)، من أو دوالأن أي توليفة خطية، أو دالة 

  تكون موزعة طبيعياً. ومن هذه الخاصية نستنتج أن
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풀풊 ~ 푵 [ ( 풂 + 풃 푿풊), 흈ퟐ] 

، في حين )풃(و )풂( وتفاعله مع المعلمتين )푿풊( يعتمد على القيمة التي يأخذها المتغير )Yi( ك أن متوسطيتضح من ذل
  مقداره الفرضية األولى، بوسط حسببو الموزع طبيعياً، وه )ei( المتغير العشوائي،أن تباينه يعتمد على تباين 

흁풆 = ퟎ  

  .)흈ퟐ( مقداره وتباين

 للمتغير التابع ( التوزيع الطبيعي الثالث الشكلبين يYi للمتغيـر (  ثالثة مستويات) مقابلX ـ  ).X1, X2, X3( ي)، وه
مقابـل كـل قيمـة     ،من حيث عددها ال نهائيةاحية النظرية قد تكون من الن ،يأخذ قيماً عديدة )Yi( أن المتغيرب يالحظو

   ).Xiلـ(

 تحديـد . ولو استطعنا )Xi( مقابل كل قيمة من )a+bXi( موزعة حول وسطها )Yi( قيم تكون نتوقع أن من الطبيعي أن
  الخطية  لدالة لحصلنا على النقاط المختلفة التي تتولد من ا ؛الوسط أقل ما يمكنهذا القيمة التي تجعل التبعثر حول 

Yi = a + b Xi + ei  

عدة طرق، تأتي في مقدمتها الطريقة التي تـؤدي إلـى   مكن لألخطاء العشوائية بإلى أقل تبعثرٍ م وصولالمحاولة  يمكن
، المسـماة  ى. وهي الطريقـة الفضـل  رةالمقدّ) وقيمتها Yبين القيمة الفعلية للمتغير ( )الرأسية( تقليل المسافة العمودية

 لنُشـكّ  ،رأسية (العمودية وليس المتعامدة)إلى تقليل المسافة المن أجل التوصل و المربعات الصغرى االعتيادية. طريقة
 الدالة

푸 =  ( 풀풊 − 푬 [ 풀풊 ])ퟐ
풏

풊 ퟏ

 

    ) أقل ما يمكن.Qقيمة الدالة ( ن) اللتين تجعالb(و )aقيمتي ( نوجدثم 

 الثالثالشكل 
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هو توفيق خط مسـتقيم، (أي   فما يريده الباحث. عملعامل مقابل األجر اليومي وأيام المثال الدخل الشهري لل عود إلىنل
بحيث يكون البعد بين كل واحدة من هذه النقاط، والنقطة المقابلة علـى الخـط    تمرير خط مستقيم) بين النقاط المبعثرة،

 .بعالرافي الشكل على النحو المبين ) ei(أو تقليل الـالمستقيم أقل ما يمكن، 

  

  ). Y(و )Xف ماهيتها وعالقتها مع المتغيرين (تعرلنقطة واحدة من هذه النقاط،  شرحتُأن ، في البداية، من المفيد

أدنـاه، نالحـظ أن    الخـامس النظر إلى الشكل وعند ). X1( ) عندYأن النقطة هي ما نتج من تقدير للمتغير ( لنفترض
ퟏ( ) هو القيمةY() أنتجت تقديراً لـX1القيمة ( = 풂 + 푿ퟏ( مباشرة. أما القيمة الحقيقية  الواقعة على الخط المستقيم

  )، الواقعة فوق الخط المستقيم بمسافة مقدارهاY1) فهي (Y(لـ

  

  

  

  

  

풆ퟏ =  풀ퟏ − 풀ퟏ 

 ستطيعونأقل ما يمكن.  )e1( ما نريده اآلن هو أن تكونإليه أعاله. و مشار) هي الخطأ العشوائي الرقالفوهذه المسافة (
  القيام بذلك من خالل

( 풀풊 − 푬 [ 풀풊 ])
풏

풊 ퟏ

 



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   اق بين هاينعبدالرز

 

56 
 

وهـي  )، a + b Xi( عن وسـطها ) Yi( مجموع انحرافات قيمنجد أنها تمثل  السابقة العبارة الرياضيةفي عند التمعن 
ننـا نريـد أن   إالوسط. وحيث وخواص  مقاييس النزعة المركزية معروفةبديهة اإلحصائية الحسب الب مساوية للصفر

، والنقطة المقابلة لها على الخط المستقيم أقـل  هوتحت يكون الفرق بين كل نقطة من النقاط المبعثرة، فوق الخط المستقيم
  ن يكونأأي . أقل ما يمكن بين النقاط مربع الفرقما يمكن، فإن عملية التقليل المرغوبة لن تنجح إال إذا كان 

푸 =  ( 풀풊 − 푬 [ 풀풊 ])ퟐ =  풆풊
ퟐ

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

 

  ) إلى نهايتها الصغرى. ومن هنا نبدأ.Q ويتحقق ذلك بوصول (. أقل ما يمكن

  ـ وهي )풀풊ـ(ل بالتعويض عن القيمة المتوقعة

)퐸[ 푌  ] = 푎 + 푏 푋(  

  فإن

푸 =  ( 풀풊 − 풂 − 풃 푿풊)ퟐ =  풆풊
ퟐ

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

 

  

 ؛)ل على النهاية الصغرىللحصو) ومساواتهما بالصفر (b) و(a() بالنسبة لـQبأخذ المشتقتين الجزئيتين للدالة (
  نحصل على

흏푸
흏풂

= ퟐ ( 풀풊 − 풂 − 풃 푿풊)(−ퟏ) = ퟎ
풏

풊 ퟏ

 

흏푸
흏풃

= ퟐ ( 풀풊 − 풂 − 풃 푿풊)(−푿풊) = ퟎ
풏

풊 ퟏ

 

 ادة الترتيب نحصل على المعادلتين) وإع2-مة على (بالقس

풀풊 = 풏풂 + 풃 푿풊

풏

풊 ퟏ

 … . (ퟏ)
풏

풊 ퟏ
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풀풊 푿풊 = 풂 푿풊 + 풃 푿풊
ퟐ … (ퟐ)

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

 

). Least Squares Normal Equations( )1(المعادلتين الطبيعيتين للمربعات الصغرى )2(و )1( الصيغتان تُسمى
 ) نحصل على1(المعادلة : من على النحو اآلتيتتم معالجتهما آنياً،  وللحصول على حلوٍل لهما

풀풊 = 풏풂 + 풃 푿풊

풏

풊 ퟏ

 
풏

풊 ퟏ

 

풏풂 =  풀풊 − 풃 푿풊

풏

풊 ퟏ

 
풏

풊 ퟏ

 

풂 =  
ퟏ
풏

 풀풊 − 풃 
ퟏ
풏

 푿풊

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

 

 إذن

풂 =  풀 − 풃 푿 
  ) لتمييزها عن معلمة المجتمع الحقيقية.aعلى المعلمة المقدرة ()∧(شارة وقد وضعت إ

 ) فنحصل على2(المعادلة أما من 

풀풊 푿풊 =  
ퟏ
풏

 풀풊  푿풊 − 풃 
ퟏ
풏

 푿풊  푿풊 + 풃 푿풊
ퟐ

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

 

  بإعادة الترتيب نحصل على

풀풊 푿풊 =  
ퟏ
풏

 풀풊  푿풊

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

− 풃 
ퟏ
풏

 푿풊  푿풊 + 풃 푿풊
ퟐ

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

  

 وبما أن

풀풊 = 풏 풀
풏

풊 ퟏ

 
                                                             

  .بالكلمات تشابه إال ذلك وما الطبيعي، بالتوزيع عالقة له ليس" طبيعيتين معادلتين" سماال -  1
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 وأن

푿풊 = 풏 푿
풏

풊 ퟏ

 

 إذن

풀풊 푿풊 − 풏 풀 푿 = 풃 ( 푿풊
ퟐ − 풏 (푿)ퟐ

풏

풊 ퟏ

)
풏

풊 ퟏ

 

  وأخيراً فإن

풃 =  
∑ 푿풊풀풊 − 풏 푿풏

풊 ퟏ 풀
∑ 푿풊

ퟐ풏
풊 ퟏ − 풏 (푿)ퟐ  

  ) أقل ما يمكن. Q( بعات الخطأ العشوائي أومجموع مر هما القيمتان اللتان تجعالن )(و )(فإن  وبالتالي

أنها نهاية  فنجد أن قيمتي المشتقتين أقل من الصفر، ما يثبت شتق الدالة مرة ثانية بالنسبة لـللتأكد من ذلك ن
  صغرى. 

 :على النحو اآلتيمن عينة  )Yi, Xi( بين المتغيرين) Covariance( التباين المشترك يعرف

 

푪풐풗 [푿, 풀 ] =
∑( 푿풊 −  푿 )(풀풊 −  풀 )

풏 − ퟏ
=  

∑ 푿풊 풀풊 − 풏 푿 풀
풏 − ퟏ

 

 على النحو اآلتي:من العينة  )Xi( تباين المتغير يعرفو

푽풂풓[푿풊] =  
∑ ( 푿풊 −  푿 )ퟐ풏

풊 ퟏ
풏 − ퟏ

=  
∑ 푿풊

ퟐ − 풏(푿)ퟐ풏
풊 ퟏ

풏 − ퟏ
 

  ) نحصل علىXiعلى تباين المتغير المستقل () 풀풊(و )푿풊(ن المشترك بين المتغيرين بقسمة التباي

풃 =  
푪풐풗 [푿풊, 풀풊]

푽풂풓[푿풊]
 

âb̂

)ˆ,ˆ( ab
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وهي الطريقة التي ينتج عنها أفضل مقـدرات خطيـة    .طريقة المربعات الصغرى االعتياديةطريقة التقدير هذه  تُسمى
 نوضحه في الصفحات المقبلة.غير متحيزة. وهو ما 

   )، والحسابات الضرورية لالنحدار.Yi(و )Xi( بيانات افتراضية عن المتغيرين األوليحتوي الجدول  :)1( مثال

  )1جدول (

      

0.1655 0.4069 4 2 1 2  

2.66505 1.6325 - 25 20 4 5  

0.47294 0.6877 36 48 8 6  

0.93800 0.9685 100 150 15 10  

0.18533 0.4305 - 225 330 22 15  

 المجموع 38 50 550 390 0 4.42688

 الوسط 7.6 10 - -  0 0.88538

  من هذه البيانات نحسب

푿 =  
∑ 푿풊

풏
풊 ퟏ

풏
=  

ퟑퟖ
ퟓ

= ퟕ. ퟔ, 풀 = ퟏퟎ, 푿풊 풀풊 = ퟓퟓퟎ, 푿풊
ퟐ = ퟑퟗퟎ

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

 

푴푺푬 =  
∑ 풆풊

ퟐ풏
풊 ퟏ

풏
=  

∑ 푸풊
풏
풊 ퟏ

풏
=  

ퟒ. ퟒퟐퟔퟖퟖ
ퟓ

= ퟎ. ퟖퟖퟓퟑퟖ 

 مربع الخطأ. ومن هذه النتيجة فإنلمتوسط ) MSEحيث ترمز (

풃 =  
∑ 푿풊 풀풊 − 풏 푿 풀풏

풊 ퟏ

∑ 푿풊
ퟐ − 풏(푿)ퟐ풏

풊 ퟏ
=  

ퟓퟓퟎ − ퟓ (ퟕ. ퟔ)(ퟏퟎ)
ퟑퟗퟎ − ퟓ (ퟕ. ퟔ)ퟐ =  

ퟏퟕퟎ
ퟏퟎퟏ. ퟐ

= ퟏ. ퟔퟕퟗퟖ 

  وإن

풂 =  풀 − 풃 푿 = ퟏퟎ − ퟏ. ퟔퟕퟗퟖ (ퟕ. ퟔ)  ≈  −ퟐ. ퟕퟔퟔퟓ 
 على النحو اآلتي الصيغة المقدرة للدالة تكونوبالتالي 

2
ii eQ iiii XbaYYY ˆˆˆ 2

iXii YXiYiX

)ˆ( iY



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   اق بين هاينعبدالرز

 

60 
 

풀 =  −ퟐ. ퟕퟔퟔퟓ + ퟏ. ퟔퟕퟗퟖ 푿풊 

푄(ثم  )풀(قيم المقَدرة لـلاللحصول على ) 풀(في ) 푿풊( بالتعويض عن = ( 푌 − 풀  )ퟐ( نجد أن )Qi(  تصل إلى
푎( فقط عندما تكون ،النهاية الصغرى =  −2. 7665, 푏 = باستخدام  )Qi( نحسب قيمةل. لتوضيح ذلك، )1.6789

  .)2(يتضح من الجدول  وفق ماقريبة منهما، الفعلية، لكنها  )푏(و )푎( مختلفة عن قيم )،풃(و )풂ـ(قيم ل

  )2( جدول

   المقدرة  قيم  

풂ퟏ =  
-2.75 

 풂∗=  
-2.7665  

 풂ퟑ=  
-2.77  

 

4.55650 4.58000 4.58530 풃ퟏ = ퟏ. ퟔퟔ قیم 

4.42834 4.42688 4.42694 1.6798풃∗ =   

4.48150 4.46737 4.46470 1.69풃ퟑ المقدرة 
  

، وأن أقـل  )Qi( الفعليتين يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض )∗풃(و )∗풂 ( عن )풃(و )풂( أن ارتفاع أو انخفاض قيم يالحظ
푎( ) عند4.42688هي ( )Qi( قتراناال قيمة وصل إليها =  −2. 7665, 푏 = نهما القيمتان اللتان إ. أي )1.6789

لمستقيم الـذي  والنقطة المقابلة لها على الخط ا )Yi( يمكن، وهو مربع الفرق بين المشاهدة الفعلية أقل ما )Qi( تجعالن
  تم تقدير معلماته.

  على النحو اآلتي: للدالة  تكتب الصيغة المقدرة

풀 =  풂 + 풃 푿풊 
معادلة يقابلها )، Estimated Regression Equation( معادلة االنحدار المقدرةتسمى هذه الدالة في بعض األحيان 

). وتمثل الدالة المقدرة توزيع مفردات العينة، في حين Population Regression Equation( نحدار للمجتمعاال
   .)1(أن دالة المجتمع تمثل توزيع مفردات المجتمع

  :ساسيةاألفرضيات ال لنعد إلى

풆풊( الخطأ العشوائي توزيع :أوالً  ∼  (ퟎ, 흈ퟐ ( ، نإأي )푬 [ 풆풊 = ퟎ].( إو) ن 푽풂풓[ 풊] =  풆풊
ퟐ = 흈ퟐ  ما

  .)Yi(قيمة لـ كلمقابل ثابت القيمة  )흈ퟐ( يعني أن

퐶표푣  푒( التباين المشترك بين األخطاء العشوائية :ثانياً  푒 =   푒  푒 , ∀ 푖 ≠ 푗(اتي. ، أي غياب االرتباط الذ  

                                                             
ــق -1 ــض يطل ــؤلفين بع ــم الم ــ) PRF( أو) Population Regression Function( اس ــة ىعل ــدار دال ــع انح ــم المجتم                      واس

)Sample Regression Function (أو )SRF (العينة انحدار دالة على.   

â

Q


b̂

)ˆ( iY
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  ، وتباينه محدد ويختلف عن الصفر.ثابت في العينة نفسها )Xi( المتغير :ثالثاً

مـا النتـائج   : مهمنحداري قد حدد بطريقة صحيحة. ويترتب على هذه الفرضيات المقيدة سؤال ن اختيار النموذج االوإ
ال ، أو أن يكون غير ثابتأي ماذا يعني أن يكون الممكنة النتهاك إحدى هذه الفرضيات أو كلها؟

 يساوي صفراً؟ 

  مشاكل االنحدار:
  تحت خمسة عناوين رئيسية هي:تُصنف مشاكل االنحدار 

  .تباين الخطأ العشوائي غير ثابتن إ): أي Hetroskedasticity Or Unequal Variance( عدم التجانس )أوالً

لصفر، ويكون مساو لبين األخطاء العشوائية غير  ن التباين المشتركإ): أي Autocorrelation( االرتباط الذاتي )ثانياً
  ختلفاً عن الصفر.فيما بينها مارتباطها 

وتنشـأ هـذه    ،بعضها عن بعض ،عدم استقالل المتغيرات المستقلةأي  :)Multicolinearity( التداخل الخطي )ثالثاً
. وتسمى )linear dependence( بشكل خطي على بعضها اآلخرالمتغيرات المستقلة  بعض أو كلتعتمد  الحالة عندما

 . المتعدد الخطي رابطالت هذه المشكلة في بعض األحيان

 نتيجـة تحديد النموذج بطريقة سـليمة،  عدم  يحدث هذا الخطأ عند): Specification Error( وصيفخطأ الت )رابعاً
 يأخذ شـكالً عندما ورية، أو رات غير ضرأو متغي اًيشمل النموذج متغيرعندما متغيرات ضرورية، أو حذف متغير أو ل

 غير مناسب، رياضياً أو اقتصادياً.

عرف مسار السببية بين المتغير بنموذج آخر، فال ي وصوف): أي أن يتأثر النموذج المSimultaneity( اآلنية )خامساً

آنية من أي نوع،  ، أو أن توجد آثارقتران) في الطرف األيسر من االالظاهرة) في الطرف األيمن والمتغير (المتغيرات(

فيما يلـي  و ، ما يترتب على ذلك انتهاكاً لفرضية ثبات ذلك المتغير.تتأثر قيمة المتغير المستقل بالخطأ العشوائيأو أن 

  .رتباط الذاتيتحليل وتطوير األساليب المناسبة الختبار ومعالجة مشكلتي عدم التجانس وااللوصف 

흈풆풊( ية ثباتعندما تُنتهك فرض عدم التجانس مشكلة تنشأ
ퟐ( تباين الخطأ العشوائي متغيـر، ولـيس ثابتـاً.    ألن ، وذلك

  .أقل تباين ممكن، وبالتحديد صفة راتالمقدّويترتب على ذلك انتفاء بعض الصفات المرغوبة عن 

ن تباين الخطأ المستوى التعليمي، حيث نتوقع في هذه الحالة أ -حبت من فضاء األجورأن عينة عشوائية قد سلنفترض 

، حيـث  بيانياً ضح مشكلة عدم التجانستت السادسالشكل في العشوائي يزداد مع زيادة المستوى التعليمي ألفراد العينة. و

  .وسط متغير األجورتوزيع حول يتسع  ) لألخطاء العشوائيةالمفترض( نالحظ أن التوزيع الطبيعي

푬[푾풊] = 풂 + 풃 푬풅풊 

)( 2],[ ji eeCov
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  ة مرة أخرى في الشكل السابع، على ثالثة أبعاد.وهذه الظاهرة موضح

  
فـي هـذه الحالـة    تباين األجور حول متوسطها بشكل مضطرد. ومع  مقترنة المستوى التعليمي ةاديز أن ما يعني

  .  الثامنيصعب معرفة الخط المراد توفيقه بين مفردات العينة مثلما هو موضح في الشكل 

  

ي من الخطوط المستقيمة تأخذ باالبتعاد شيئاً فشيئاً كلما اتجهنا أفقياً. وقد تنشـأ حـال   يالحظ أن النقاط المبعثرة حول أ
، عند مستوى معـين  تباين الخطأ العشوائييثبت  العكسية عندما تأخذ النقاط باالقتراب كلما اتجهنا أفقياً. وفي الحالتين، 

  النقاط المنتشرة.   ب لتوفيقه بينويستحيل مع هذا الوضع معرفة الخط المستقيم المناس
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  صيغةبال )풃( عند اشتقاق معلمتي النموذج االنحداري البسيط، عبرنا عن

풃 =  풎풊 풀풊

풏

풊 ퟏ

 

   حيث

풎풊 =  
(푿풊 − 푿)

∑ ( 푿풊 − 푿 )ퟐ풏
풊 ퟏ

 

 يحصل، )Yi( بالتعويض عن

풃 =  풎풊 ( 풂 + 풃 푿풊 + 풆풊) 
풏

풊 ퟏ

 

=  풂풎풊 + 풃 풎풊푿풊 + 풎풊 풆풊

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

 

= 풃 + 풎풊 풆풊

풏

풊 ퟏ

 

 إذن 

푬  풃 = 풃  
. غير متحيزر يبقى ن المقدّإ)، أي b( رالقيمة المتوقعة للمقدّ فييؤثر  تباين الال عدم تجانسأن  من هذه النتيجة يتبين

  صيغةفقد عبرنا عنها بال )풂(بالنسبة لـو

풂 = 풂 − 푿 풎풊 풆풊 

풏

풊 ퟏ

 

  إذن

푬 [ 풂 ] = 풂 − 푿 풎풊 푬 [ 풆풊] = 풂
풏

풊 ퟏ 
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. غير متحيز، وأنه يبقى )풂( رالقيمة المتوقعة للمقدّفي تباين الخطأ العشوائي ال يؤثر  عدم تجانسأن  أيضاً ظهري
  :على النحو اآلتييمكننا اختبارها  )Consistency( االتساقيتعلق بخاصية  وفيما

  ، فإن   )풃(بالنسبة لـ

풃 = 풃 + 풎풊 풆풊 = 풃 + (풆풊)
∑ ( 푿풊 −  푿 )풏

풊 ퟏ
∑ ( 푿풊 − 푿 )ퟐ풏 

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

 

  نحصل على )nمن على (بقسمة البسط والمقام من الجزء األخير من الطرف األي

풃 = 풃 + 
∑ ( 푿풊 − 푿 )풆풊/ 풏풏

풊 ퟏ
∑ ( 푿풊 − 푿 )ퟐ/풏풏

풊 ퟏ
 

퐥퐢퐦
풏→

풃 =  퐥퐢퐦
풏 →

풃 + 
∑ ( 푿풊 −  푿 )풆풊/ 풏풏

풊 ퟏ
∑ ( 푿풊 − 푿 )ퟐ/풏풏

풊 ퟏ
= 풃 +  

푪풐풗 [ 푿풊, 풆풊]
푽풂풓 [푿풊]

= 풃 +  
ퟎ

푽풂풓 [푿풊]
= 풃 

ر من معلمة المجتمع (الحقيقية). وينسـحب  ما زال مقدراً متسقاً، أي كلما زاد حجم العينة اقترب المقد풃 (ّ( ما يعني أن
  ، فإن، مثالً)풃( كذلك. أما بالنسبة لتباين أي من المعلمتين المقدرتين، ولنأخذ )풂( ذلك على

푽풂풓  풃 =  
흈풆풊

ퟐ

푺풙풙
 

흈풆حيث (
ퟐ =  ∑ 풊

ퟐ풏
풊 ퟏ
풏 ퟐ

풃(و ) =  푺푿풀
푺푿푿

푺풙풙(و ،) = ( 푿풊 −  푿 )ퟐ( و)푺풚풚 = ( 풀풊 −  풀 )ퟐ (و)푺풙풚 =

(푿풊 −  푿 )(풀풊 −  풀).( و)풙풊 =  ∑ ( 푿풊 −  푿),   풚풊 =  ∑ ( 풀풊 −  풀)풏
풊 ퟏ

풏
풊 ퟏ(  

 بناء على ذلك تصبح

풃 =  
푺풙풚

푺풙풙
=  

∑ 풙풊 풚풊
풏 
풊 ퟏ

푺풙풙
=  

∑ 풙풊 ( 풃풙풊 +  풆풊)풏
풊 ퟏ

푺풙풙
= 풃 

∑ 풙풊
ퟐ 풆풊

풏
풊 ퟏ

푺풙풙
 

 إذن

푽풂풓  풃 =  
ퟏ

푺풙풙
ퟐ  풙풊

ퟐ 푽풂풓 [ 풆풊] =  
흈풆풊

ퟐ

푺풙풙
ퟐ  풙풊

ퟐ
풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

 

  ، وهو متحيز بمقدار الزيادة الحاصلة عليه.تقليديةال )풃( يختلف هذا المقدار عن صيغة تباين
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تباين الخطأ العشوائي. ومن هذه الطرق ما يعتمد على فرضيات مسبقة حول  م تجانسعدهناك عدة طرق للكشف عن 
طبيعة النموذج القياسي، ومنها ما يعتمد على العين المجردة (بالنظر إلى شكل البيانات)، ومنها ما يعتمد على اختبارات 

  اد القياسي.في أدبيات االقتص األكثر استخداماًإحصائية محددة. وفيما يلي مسح لألساليب 

(خاصة إذا –السواد األعظم من البيانات المقطعية  يحتوي :)Cross – Sectional Data( البيانات المسحوبة مقطعياً
. فعنـد دراسـة   مشكلة عدم تجانس تباين الخطأ العشـوائي  –ر متجانسة من حيث الحجم)كانت الوحدات الممسوحة غي

لخ. ومن الطبيعي أن نتوقع إداخيلها) ونفقاتها وادخاراتها...حيث دخولها (م نجد أن األسر تختلفُ من نفقات األسرة مثالً
اإلنتاج فـي  يعتمد  في القطاع الصناعيوجود عدم التجانس في تباين توزيع اإلنفاق عند مستويات مختلفة من الدخل. و

عـدم   ةتوقع في هذه الحالأخرى، فنإلى  ةالمنشأة يختلف من حال حجموصناعة ما على حجم المنشأة في تلك الصناعة، 
  في تباين األخطاء العشوائية. تجانس

)، ومحاولـة  X – Yشكل البيانات على مستوى ديكـارت (  إلىالنظر عند يتحقق ذلك  ):Visual Test( اختبار النظر
ـ االبتعادالتدقيق في النقاط المبعثرة. فإذا أخذت النقاط باالنفراج ( ث مـاراً بـين   ) عن الخط المستقيم الذي يتخيله الباح

. ويمكننا متتالية تقترب من الخط المستقيمإذا كانت النقاط ال نفسه األمر يحدث. وعدم التجانسفإن ذلك يدل على  ؛النقاط
풆풊(، أو مربعاتها )풆풊(كذلك مراقبة سلوك البواقي 

ퟐ (مقارنة مع )풀풊( أو مع )푿풊(    اتجـاه) فإذا كانت هنـاك عالقـة .
    .التاسعالشكل في ما وفق ، عدم التجانس ، فإن ذلك يدل على)푿풊( أو )풀풊(و بين مربع البواقيمعين) 

  

  

  

  

  

  

ieeee  ما  ،)321... ( مالحظة، بالنظر، أن يمكن
يلقـي   لعاشرا). والشكل Xترتفع مع ارتفاع قيمة المتغير المستقل (أن قيمته يعني أن تباين األخطاء العشوائية متغير، و

أنه ال يعتمد على طريقـة علميـة   يكمن في القصور في هذا االختبار  لكن على فكرة توزيع البواقي. وءمزيداً من الض
محددة، وبالتالي فإن مجال الخطأ يصبح كبيراً إذا لم يستطع الباحث إجراء االختبارات اإلحصائية المناسبة حول طبيعـة  

  .عدم التجانس
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هو من االختبارات األكثر شيوعاً في االقتصاد  :)Goldfeld-Quandt Test( كوانتدت - اختبار جولدفيلد

  خالل اإلجراءات التالية: يتم منالقياسي، و

  .)풀풊( التابع للمتغير ةوالقيمة المقابل )푿풊( ترتيب المشاهدات تصاعدياً حسب قيمة المتغير -أ

بهـدف  وذلـك  ) من مجموع المشاهدات، %20حذف (وعادة ما ي ) من المشاهدات الواقعة في الوسط،mحذف ( -ب

  عزل المشاهدات ذات التباين المنخفض عن المشاهدات ذات التباين المرتفع.

)، ويتم تقدير معلمات معادلـة انحـدار   2/(n-m)( ن من المشاهدات، تتكون كل مجموعة منايبقى لدينا مجموعت -ج

بع البواقيحسب منها مجموع مرللمجموعة األولى، وي )푺ퟏ =  ∑ 풆풊
ퟐ

(풏 풎)
ퟐ

풊 ퟏ( .يتم تقدير معلمات معادلـة انحـدار   و

푺ퟐ( حسب منها مجموع مربع البواقيلمجموعة الثانية، ويمن اثانية  =  ∑ 풆풊
ퟐ

(풏 풎)
ퟐ

풊 ퟏ(. 

풏)/( 푺ퟐ)( بقسمة -د − 풎 − ퟐ풌
ퟐعلى ( ))(푺ퟏ)/(풏 − 풎 − ퟐ풌

ퟐ) نحصل على متغير (F (  على النحـو

  :اآلتي

푭 =  

푺ퟐ
풅풇

푺ퟏ
풅풇

 ~ 푭풏 풎 ퟐ풌
ퟐ ,풏 풎 ퟐ풌

ퟐ
 

 محـدد، مقابـل درجـات الحريـة    الهمية األمستوى  ند) المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة عFفإذا كانت قيمة (
)풏 풎 ퟐ풌

ퟐ
، عدم التجانسن هذا االختبار ال يكشف عن طبيعة إ. عدم التجانسدل على أفقي وعمودي، فإن ذلك ي )

 . )푿풊( أو )풀풊(وال يكشف العالقة التي تربط الخطأ العشوائي بالقيمة المتوقعة لـ
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البيانية التي يتم من خاللها فصل البيانات، وحذف الجزء  صورةوال عدم التجانسمشكلة  الحادي عشربين الشكل ي
  مركزي منها.ال

  

جليزر (وهو من أبسط االختبـارات)   - يعتمد اختبار بارك ):Park-Glejser Test (جليزر  –اختبار بارك 

فترض ن ام. وعادة )푿풊( بين تباين الخطأ العشوائي والمتغير المستقل ،من شكل معين ،على افتراض وجود عالقة دالية
  لى النحو اآلتي:ع) 푿풊( أن التباين يرتبط مع المتغير

흈풊
ퟐ =  흈ퟐ 푿풊

풂 풆푬풊 
 بأخذ اللوغاريتم الطبيعي للطرفين نحصل على

퐥퐧  흈풊
ퟐ = 풍풏  (흈ퟐ) + 풂 풍풏 푿풊 + 푬풊 

흈풊(حيث يمثل 
ퟐ ( و ،تباين الخطأ العشوائي المتغير)푙푛흈ퟐ( و للثابت)a( معاملل )풍풏 푿풊( و)Ei ( للخطأ العشوائي

 محدد، فإن ذلك يـدل علـى أن  الهمية األمستوى  عندحصائية اإل بالمعنوية) a( تميزفإذا  في هذه العالقة.
  . ) (بـ ) ( دالـاستبيتم  . وفي الحسابات الفعليةعدم التجانسما يدل على  )Xiع (يتغير م

 التالي:يتم تقدير دالة من الشكل أخرى  في حاالت

 |풆풊| = 풂 + 풃 푿풊 + 푬풊 
  أو

풆풊 = 풂 + 풃 푿풊
ퟐ + 푬풊 

هـا  نإتختلف إحصائياً عـن الصـفر، أي    )b( التي يعالجها. فإذا كانت ةأو أي شكل يعتقد الباحث أنه مناسب للحال
   .عدم التجانس، فإن ذلك يدل على حددالمستوى الم ندحصائية عاإلمعنوية بال تتميز

)( 2
i

2
ie2ˆie
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ال يتمتع ببعض الخواص المرغوبة، مثل: متوسط يساوي صفراً، ) 푬풊(أن الخطأ العشوائي  )1(وقد بينت الدراسات
 يكون متجانساً، مـا يعقـد المشـكلة   ينبغي، وأن تباينها قد ال  بحسب مابعض عن غير مستقلة بعضها  (푬풊) وأن

  كبير. بشكل

) مجموعـة مـن المشـاهدات    Jتمد هذا االختبار على وجود (يع ):Barttelt's Test( اختبار بارتليت
 هو عدد المشاهدات للمجموعة األولـى ) 풏ퟏ()، وأنnالمشاهدات لكل المجموعات ( يكون عددبأحجام مختلفة، و

 ): j(عدد المشاهدات للمجموعة ) 풋ퟏ(و عدد المشاهدات للمجموعة الثانية... )풏ퟐ(و

 حيث

풋 = ퟏ, ퟐ, ퟑ, … . 푱      
 فإذا كان

풀ퟏ =  
ퟏ

풏ퟏ
 풀풋

풏ퟏ

풋 ퟏ 

 

 كان و هو متوسط المجموعة األولى

풀ퟐ =  
ퟏ

풏ퟐ
 풀풋

풏ퟐ

풋 ퟏ 

 

  اإلجراءات التالية:بيتم  اختبار بارتليتهو متوسط المجموعة الثانية، وهكذا .... فإن 

 على النحو اآلتي:ة حساب تباين المجتمع لكل مجموع - 1

푺풋
ퟐ =  

ퟏ
풏풋

 ( 풀풋 − 풀  

풏풋

풋 ퟏ

 )ퟐ 

 حساب إحصائية االختبار - 2

푺 =  − 
풏 풍풏 ∑

풏풋
풏

풏풋
풋 ퟏ  풍풏 푺풋

ퟐ

ퟏ +  ퟏ
ퟑ (풋 − ퟏ ) ∑ ( ퟏ

풏풋
−  ퟏ

풏
풏풋
풋 ퟏ

 ~흌ퟐ 

                                                             
)1(  Stephen Goldfeld and Richard Quandt, Nonlinear Methods in Econometrics, North-Holland Pub. 
Co.(Amsterdam. 1972) Ch. 3. 
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) S) درجة حرية. فـإذا كانـت قيمـة (   i=1(من متغير يتبع توزيع مربع كاي بـ) عبارة عن توليفة خطية Sإن ( -3

 تبـاين األخطـاء   عـدم تجـانس  على فإن ذلك يدل  ؛محدداألهمية المستوى  ندالمحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ع
  ).iللمجموعات (

ى يعتمد هذا االختبار عل ):Spearman's Rank Correlation( اختبار معامل ارتباط سبيرمان للرتب
)، ثم ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً مع ( درةـمن معادلة االنحدار المق احتساب القيمة المطلقة للبواقي

 المعنويـة اإلحصـائية  حسب رتبها، وأخيراً حساب معامل ارتباط سبيرمان للرتب. ويمكننا اختبار ب قيم المتغير 
 تخدام إحصائية االختبار التالية:معامل االرتباط باسل

풕 =  
풓 √풏 − ퟐ
√ퟏ −  풓ퟐ

 ∽ 풕( 풏 ퟐ ) 

حدد، ودرجات حرية (يفضل أن تكـون  مالهمية األمستوى  ندفإذا كانت قيمة (ت) المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ع
تخدمة، فـإن هـذا االختبـار ال    . وكما هو الحال في معظم االختبارات المسعدم التجانسفإن ذلك يدل على  ؛)

  ال عن صيغة عدم التجانس إن وجدت.يعطي أي معلومات عن طبيعة المشكلة و

يعتمد هذا االختبار على حساب مقدر تباين المجتمـع   :)Breusch – Pagan Test(باغان  –اختبار بروش 

  (للخطأ) بطريقة اإلمكان األعظم، ومعالجته من خالل اإلجراءات التالية:

  من البواقي. )ei(طة المربعات الصغرى للحصول على السلسلة اقدير معادلة االنحدار بوسيتم ت -1
 حساب إحصائية االختبار -2

푺ퟐ =  
∑ 풆풊

ퟐ풏
풊 ퟏ

풏
 

  األعظم.وهو مقدار اإلمكان 

 :على النحو اآلتي) 품풊( تكوين سلسلة المتغيرات -3

 

품ퟏ =  
풆ퟏ

ퟐ

푺ퟐ , 품ퟐ =  
풆ퟐ

ퟐ

푺ퟐ , … 품풏 =  
풆풏

ퟐ

푺ퟐ 
 افتراض أن -4

흈풊
ퟐ =  풂ퟏ + 풂ퟐ 푿풊 

  .)푿풊( ن تباين الخطأ العشوائي دالة في المتغيرإأي 

)( ieii bxaY 

)( iX

9n
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  تقدير معلمتي معادلة انحدار من الصيغة التالية: -5

품풊 = 풂ퟏ +  풂ퟐ 푿풊 + 푬풊 
 :على النحو اآلتي)، ExplainedSsum of Squares) ،(ESSفسر من االنحدار (حساب الجزء الم -6

푬푺푺 =  ( 품 − 품
풏

풊 ퟏ

 )ퟐ 

 :على النحو اآلتيثم تكوين المتغير 

푨 =  
ퟏ
ퟐ

 (푬푺푺 )~ 흌풏 ퟏ
ퟐ  

بر من القيمة المجدولة على مستوى معين ) المحسوبة أكAكانت قيمة (، وكاف أن حجم العينة كبير إلى حد إذا افترضنا
  .عدم التجانسدرجة حرية، فإن ذلك يدل على  )n-1من األهمية مقابل (

    .من أكثر االختبارات استخداماً في االقتصاد القياسي التطبيقي ،آنفة الذكر ،االختبارات السبعة تعتبر

بعـد حـذف   – اً ما توصل إلى النتائج التاليةلنفترض بأن باحث :كواندت –فيلد اختبار جولد استخدام ):2( مثال

للمجموعـة األولـى    ،بطريقـة المربعـات الصـغرى   ، معادلة انحدارمعلمات  حسبو -اهدة السادسة (الوسطى)المش
) للمجموعة الثانيـة.  S2 = 277.6(و )S1 = 377.6( فبلغ مجموع مربع البواقي للمجموعة األولى ،لمجموعة الثانيةاو

 وبالتالي فإن

푺ퟐ
풅풇ퟐ
푺ퟏ

풅풇ퟏ

=
ퟐퟕퟕ. ퟔ
ퟑퟕퟕ. ퟔ

= ퟎ. ퟕퟑퟓ 

 ) درجات حرية، أفقي وعمودي5(و )%5) و(%1ن هذه القيمة أقل بكثير من القيمة المجدولة على المستويين (إوحيث 
  .ختباراال هذااستناداً إلى  ،عدم التجانسغياب مشكلة فإن ذلك يدل على  ،لتوزيع (ف)

معلمـات   تقـدير وصل إلى  بأن الباحث السابقمثال المن لنفترض   :جليزر –اختبار بارك  ستخداما ):3( مثال

  عادلة انحدار من الصيغة التالية:م

|풆풊| = 풂 + 풃 푿풊 +  흁풊 
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  :على النحو اآلتيي. وكانت نتيجة التقدير ) للخطأ العشوائui( حيث يرمز

|풆풊| = ퟔ. ퟓퟕퟕퟕ + ퟎ. ퟎퟎퟓퟖ 푿풊,      푹ퟐ =. ퟎퟎퟕퟒ,      풏 = ퟏퟏ 

( ퟒ. ퟓퟓퟕퟖ )            (ퟎ. ퟎퟐퟐퟒ)                                                         

) %15اإلحصائية على مستوى ( هميةباأل نال يتمتعا )푿풊( أن كالً من نقطة التقاطع ومعامل يظهر من المعادلة المقدرة
                                                                   .عدم التجانسما يعني غياب مشكلة فما دون، 

 معادلة انحدار أخرى من الصيغة التالية: قام بإجراء انحدار لتقدير معلمات ن الباحثألنفترض ب

|풆풊| = 풂 + 풃 푿풊 + 흁풊 
 :اآلتيعلى النحو وكانت النتيجة 

|풆풊| = ퟔ. ퟑퟗퟐퟔ + ퟎ. ퟎퟗퟓퟐ 푿풊,   푹ퟐ = ퟎ. ퟎퟎퟐퟓ, 풏 = ퟏퟏ 
( ퟖ. ퟕퟐퟔퟔ )      ( ퟎ. ퟔퟐퟖퟔ )                                                         

أيضاً غياب مشكلة  ما يعنين، ) فما دو%15اإلحصائية على مستوى ( بالمعنوية ن) ال يتمتعا) و(يتبين كذلك أن (
  عدم التجانس.

) بيانات عن متوسط اإلنفاق الشـهري علـى التـأمين    3يحتوي الجدول ( جليزر: –بار النظر واختبار بارك اخت
  الصحي لعشر مؤسسات صناعية، وعدد العاملين فيها.

  )3( جدول

متوسط اإلنفاق الشھري على 
التأمین الصحي بالدینار

 

عدد العاملین 
 

باین ت
اإلنفاق 

 

   

 

400 3 5625 0.0711 0.000533 
380 5 7225 0.0526 0.000692 
400 9 5329 0.07510 0.001689 
410 14 6400 0.0641 0.002188 
420 15 8649 0.0486 0.001734 
430 16 10000 0.0430 0.001600 
440 17 14400 0.0310 0.001181 
460 18 16900 0.0270 0.001065 
490 22 12100 0.0400 0.001818 
650 25 15225 0.0430 0.001642 

âb̂

)Y( i

)X( i

)( i
2

ii /Y ii /X 
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풀풊(عند تقدير معلمتي معادلة االنحدار  = 풂 + 풃 푿풊 +  흁풊 ( على النحو اآلتينتائجها كانت: 

풀 = ퟐퟗퟐ. ퟏퟕퟗퟖ + ퟏퟎ. ퟒퟎퟒퟐ 푿풊,      푹ퟐ = ퟎ. ퟕퟓ,    풏 = ퟏퟎ 

(ퟑퟑ. ퟔퟕퟎퟓ)     (ퟐ. ퟏퟐퟑퟓ)                                       
في تباين الخطأ العشوائي، ويتعزز ذلك  عدم تجانسلكن بالنظر إلى تباين اإلنفاق على التأمين الصحي يتضح أن هناك 

  :على النحو اآلتي، حيث كانت نتائجها القيمة المطلقة للبواقيمن نتائج انحدار 

|풆 | =   ퟒ. ퟓퟐퟏퟒ + ퟏ. ퟗퟔퟖퟎ 푿풊,      푹ퟐ = ퟎ. ퟑퟒ,    풏 = ퟏퟎ 
 (ퟏퟓ. ퟓퟑퟖퟗ)       (ퟎ. ퟗퟖퟎퟎ)                                                      

ويـة  فقـد تمتـع بالمعن   )푿풊( يظهر من النتائج أن الثابت لم يتمتع بالمعنوية اإلحصائية (وهذا ليس بالمهم). أما معامل
  .عدم التجانس )، ما يدل على وجود مشكلة%5اإلحصائية على مستوى (

ــيون   ــالج القياس ــيع ــدار الرئي كلامش ــة بواالنح ــس ــرق اس ــة طة ط ــغرى المعمم ــات الص    المربع
)Generalized Least Squares (GLS)(:ومنها ،  

  :معالجة مشكلة عدم التجانس
عنـدما يكـون   تستخدم هذه الطريقة  ):Weighted Leased Squares( المربعات الصغرى الموزونة :الحال األولى

흈풊( التباين
ퟐ (.ًعادلة االنحدار البسيطة التالية:تقدير معلمتي مفي رغب ي باحثاً ما نفترض أنللتوضيح ذلك،  معلوما  

풀풊 = 풂 + 풃 푿풊 + 흁풊 
وقد علـم   نفسـه  الوقتفي بيانات المستخدمة للتقدير، وفي ال سعدم التجان مشكلة بوجودباستخدام أحد االختبارات  ملع

흈풊( قيمة التباين
ퟐ(علـى االنحـراف المعيـاري     : بالقسمةعلى النحو اآلتيتحويل الدالة ب قوم الباحثي . في هذه الحال

  نحصل على

풀풊

흈풊
=  

풂
흈풊

+ 
풃 푿풊

흈풊
+ 

흁풊

흈풊
 

= 풂 
ퟏ
흈풊

+ 풃푿풊  
ퟏ
흈풊

+ 풗풊  

  للخطأ العشوائي الجديد.   )풗풊(حيث ترمز 

                 المربعــات الصــغرى الموزونــةبتقــدير معلمتــي هــذه الدالــة نحصــل علــى مــا يســمى بمعادلــة انحــدار 
)Weighted Least Squares ((WLS)  اآلتي على النحووتكون صيغة المعادلة المقدرة:  
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풀풊

흈풊
=  

풂
흈풊

+ 풃 
푿풊

흈풊
 

وهو متغير مستقل، ويتم الحصول عليه ) 흈ퟐ(على  )풂( نالحظ أن الطرف األيمن من المعادلة يتكون من حاصل قسمة
، وهما )흈풊( على )푿풊( بقسمة الواحد الصحيح على قيمة االنحراف المعياري. ويتكون الطرف األيمن من حاصل قسمة

قد تحولت إلى معادلـة انحـدار    واحد)المستقل المتغير الاألصلية (ذات متغيران مستقالن. وبذلك فإن المعادلة البسيطة 
بطريقـة تختلـف عـن     )R2( متعددة المتغيرات (من المتغيرين) وال يوجد لها نقطة تقاطع ويتم تفسير معامل التحديد

  الطريقة العادية.

على النحو اآلتي:) 3المبنية على بيانات الجدول (االنحدار معلمتي دالة  رتقُد  

풀 = ퟐퟗퟐ. ퟏퟕퟗퟖ + ퟏퟎ. ퟒퟎퟒퟐ 푿풊,      푹ퟐ = ퟎ. ퟕퟓ,    풏 = ퟏퟎ 
(ퟑퟑ. ퟔퟕퟎퟓ)     (ퟐ. ퟏퟐퟑퟓ)                                       

ل المـوظفين  يخادمل) 흈풊( على االنحراف المعياري) 푿풊(و )풀풊( زونة بقسمة كل منباستخدام المربعات الصغرى المو
  محولة نحصل على النتائج التالية:وتقدير معلمتي دالتي االنحدار من البيانات ال

풀풊

흈풊
= ퟑퟎퟕ. ퟒퟒퟔퟔ  

ퟏ
흈풊

 + ퟗ. ퟐퟏퟒퟑ  
푿풊

흈풊
 ,   푹ퟐ = ퟎ. ퟔퟔ,   풏 = ퟏퟎ 

( ퟐퟓ. ퟎퟐퟐퟓ)                         (ퟏ. ퟖퟎퟎ ) 

قد انخفضت، لكن مقدرة  )R2( أن قيمةمن رغم على اليتضح من هذه النتائج مدى تحسن التقديرات وأخطائها المعيارية 
  بؤ تبقى أفضل من بديلتها األولى.المعادلة الثانية على التن

فـي  رغب ي باحثاً ما لنفترض أن :في حال عدم معرفة التباين المربعات الصغرى الموزونة: الحال الثانية
  معادلة انحدار من الشكل التالي: تقدير معلمتي

풀풊 = 풂 + 풃 푿풊 + 흁풊 
  وكان 

푽풂풓 [ 흁풊 ] = 푬  흁풊
ퟐ =  흈ퟐ 푿풊

풏  
  ويتناسب طردياً معه. )، 푿풊( المتغيرن تباين الخطأ العشوائي هو دالة في إأي 

  ، أي)푿( عاله، بتقسيم طرفيها على المتغيرتحويل معادلة االنحدار أب قوم الباحثفي هذه الحال ي
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풀풊

(푿풊)
풏

ퟐ
=

풂

푿풊

풏
ퟐ

+  풃
푿풊

푿풊

풏
ퟐ

+  
흁풊

푿풊

풏
ퟐ

=  
풂

푿풊

풏
ퟐ

+ 풃 
푿풊

푿풊

풏
ퟐ

+  풗풊 

  لخطأ العشوائي الجديد، ومنه يكونل )풗풊( حيث ترمز

푽풂풓 [ 풗풊 ] = 푽풂풓 흁풊 ( ퟏ

푿풊
풏

ퟐ
)ퟐ =  흈ퟐ  푿풊

풏

푿풊
풏 =  흈ퟐ 

  أما في حال أن عشوائي.في تباين الخطأ الالمطلوب تجانس ال حققتوبالتالي 

푽풂풓 [ 흁풊 ] = 푬  흁풊
ퟐ =  흈ퟐ ( 풂 + 풃푿풊 )ퟐ  

  :على النحو اآلتيدالة يتم بقسمة أطرافها فإن تحويل ال

풀풊

( 풂 + 풃 푿풊 )
풏
ퟐ

=  
풂

( 풂 + 풃 푿풊 )
풏
ퟐ

+ 풃 
푿풊

( 풂 + 풃 푿풊 )
풏
ퟐ

+ 
흁풊

( 풂 + 풃 푿풊 )
풏
ퟐ
 

풀풊( حيث يتم الحصول على = 풂 + 풃 풊( من تقدير معلمتي دالة انحدار، ثم تستخدم الدالة المقدرة 

풀 =  풂 + 풃 푿풊 
 :على النحو اآلتيللتحويل  

풀풊

( 풀  )풏
ퟐ

=  
풂

( 풀  )풏
ퟐ

+ 풃 
푿풊

( 풀  )풏
ퟐ

+ 
흁풊

( 풀  )풏
ퟐ
 

لتحويل معادلة االنحدار ) ln( اللوغاريتم الطبيعيباستخدام  عدم التجانسالتخلص من مشكلة  يمكن :الحال الثالثة

  :النحو اآلتي على

풀풊 = 풂 + 풃 푿풊 + 흁풊 
 التالية:دالة االنحدار  دى الباحثأن للنفترض 

풍풏 풀풊 = 푨 +  푩 풍풏 푿풊 + 풘풊  
فـي تحويـل    اللوغاريتم الطبيعـي استخدام  . يمكنعدم التجانس، من خالل أحد االختبارات، بوجود مشكلة وقد علم
       .للتخلص من المشكلة الدالة، ير معلماتثم تقد ،البيانات

تخفيض  عمل علىي اللوغاريتمن إ، إذ اللوغاريتم الطبيعيـبنات المحولة يتم تقدير معلمتي الدالة الجديدة باستخدام البيا
  .المشاهدات ذات األوزان القليلة ) كي تكون قريبة منالمشاهدات الكبيرةاألوزان الكبيرة (
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عمعامة(مة واسطة م) (Generalized Medium ()28(:  

التجارة و)، Wholesale & Retail Trade( ةجزئتالو تجارة الجملةو)، Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
ل لتباد سيلةتعاملون في التجارة (بيعاً وشراء) ويقبله الم مادي )، هي أي شيءInternational Trade( الدولية

 المحلية. التجارةفي  وسطاً معمماًالورقية والمعدنية  وعلى سبيل المثال تُستخدم العملة .عةيبالبضائع و/أو الخدمات الم
فعادة يلجأ  التجارة الدوليةالدور نفسه في بعض المجتمعات. أما في  (مثل الذهب والفضة) وقد تؤدي المعادن النفيسة

كي، أو اليورو، أو الين الياباني، وسطاً للتبادل، أو المتعاملون إلى استخدام العمالت الدولية الصعبة، مثل الدوالر األمري
   ضائع وخدمات أخرى.استخدام البضائع والخدمات مقابل ب

   )).Money( نقود)، Medium of Exchang( وسط تبادل)، Medium of Account( وسط حساب راجع مسرد:(

  : )General Motors Company ()29( )المحركات العامة(شركة جنرال موتورز 

الشـركات  و، ركـات المحو )Motor Vihicles Industry(السـيارات   ةصناع، بخاصة الصناعات الثقيلةمجال  في
تأسسـت   ، هي شركة صناعية أمريكية عمالقة،العولمةو، العمالقة

شركة قابضة، تحت سـيطرة الثـري   على أنها )، 1908في العام (
ان مالكاً لشركة ، وك)William Durant( توليام ديوراناألمريكي 

من رواد صناعة السيارات األمريكية. وقد توالت نجاحاته فـي االسـتحواذ    تنديورابيويك لصناعة السيارات. فأصبح 
). لكن الشركة تعثرت بسبب تراكم Charles Mottعلى صناعة السيارات، والمحركات، باالشتراك مع تشارلز موط (

  ).البنوك الدائنة)، وأصبحت مملوكة من تجمعٍ من المصارف (1910الديون عليها، في العام (

  :)Generalized System of Preferences ()30) (عام( نظام أفضليات معمم

)، Economics of Development( التنميـة  اقتصـاديات و)، International Trade( التجـارة الدوليـة  في 
)، هو جملة من اإلجراءات التي تبنتها الدول الصناعية، مـن أجـل   International Relations( العالقات الدوليةو

طة تخفـيض التعرفـات والرسـوم    امساعدة الدول النامية على زيادة حجم صادراتها إلى الدول الصناعية، وذلك بوس
  لى سلع الدول النامية.  الجمركية المفروضة ع

) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)( للتجارة والتنمية مؤتمر األمم المتحدةكان 
). وتـرتبط  1968)، ووافقت عليها بعض الدول الصناعية في العـام ( 1964قد تبنى مثل هذه اإلجراءات في العام (

  ).Most Favord Nation( بالرعاية )األكثر(لى اَألولدولة ااإلجراءات المشار إليها ببند 

ــرد ( ــع مس ــة : راج ــارة دولي ــة ال، )International Trade( تج ــىواَألدول ــر( ل ــةبال) األكث                         رعاي
)Most Favord Nation.((  

https://en.wikipedia.org/wiki/William_C._Durant
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Stewart_Mott
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  :)General Market Equilibrium ()31( وقسعام لتوازن 

وتُشـترى،  بضائع وخدمات متعددة تُباع فيه  سوقيتحقق في  توازن)، هو Microeconomics( االقتصاد الجزئيفي 
فإن الخـدمات ليسـت   ، وكذلك الخدمات عنليست متممة أو بديلة ن البضائع أي إاألخرى. مستقلة عن واحدة منها  كّل

   .تقّل، بشكٍل مسوفي هذا السوق يتحقق التوازن لكل سلعة عن البضائع.متممة أو بديلة 

) حول ثالث سلع، Supply Sالعرض (و )Demand Dتفاعالت بين قوى الطلب ( يبين الشكل المرفق سوقاً يحتوي
  هي: تفاح وقطع سيارات وتذاكر حفلة غنائية، حيث يتحقق التوازن بين الكميات المطلوبة والمعروضة لكل سلعة.

  )). Isolated Market Equilibrium(توازن منعزل لسوق  راجع مسرد:(

  :)General Sales Tax ()32( ضريبة عامة على المبيعات

، هي ضريبة غير مباشـرة تُفـرض   اصة اإليرادات العامة من الضرائب)، بخPublic Finance( المالية العامةفي 
على معظم البضائع والخدمات االستهالكية، تأتي علـى شـكل نسـبة    

   عة.يبمن قيمة البضاعة و/أو الخدمة الممحددة 

إلـى   عامة على المبيعـات ال ضريبةاليبين الشكل المرفق كيف تؤدي 
)، وكيـف  S1) إلى الموقع (Sإزاحة تامة بمنحنى العرض من الموقع (

)، وارتفاع Q2) إلى (Q1يؤدي ذلك إلى انخفاض الكمية التوازنية من (
  .)P2) إلى (P1السعر التوازني من (

  )). Expenditure Tax( ضريبة على اإلنفاق راجع مسرد:(

 : )General Strike( )33( إضراب عام

)، وبخاصة في Labor Economics( اقتصاديات العملفي 
   النقابـات العماليـة  و، أربـاب العمـل   عالقات العمال مع 

)Labor Unions ،(التفــــاوض الجمــــاعي  و                        
)Collective Bargaining،( عمل، هو توقفٌ كامٌل عن ال

  ، في دولة ما، خالل فترة زمنية معينة.هاأو كلالقطاعات االقتصادية يقوم به العمال، بشكٍل آني، في معظم 

صورة عن خبر ورد في صحيفة كندية 
يقول إن شلالً تاماً أصاب الصناعة 
بسبب اإلضراب العام الذي نُظِّم في 

 العام 
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ـ في بولندا خالل عقد الثمانين نقابات العمالقامت به ما  اإلضراباتهذا الشكل من لى من األمثلة المشهورة ع ات مـن  ي
في البالد، وتحرر بولندا مـن ربقـة الحكـم السـوفياتي السـابق،       القرن الماضي، وأدى إلى انهيار النظام الشيوعي

    انضمامها إلى المجموعة األوروبية.و

  :)General Theory( )34( النظرية العامة

، اإلنتـاج : تغيـرات الكليـة  المبخاصـة فـي مجـال    )، Macroeconomics Theory( نظرية االقتصاد الكليفي 
، هـي مجموعـة   تاريخ الفكر االقتصاديو، االنحسار االقتصادي، ومجال ومةنفقات الحكو، االستثمارو، االستهالكو

). وهي من ابتـداع  Keynesian Economics( االقتصاد الكينزيبفتراضات التي شكلت ما بات يعرف واال ئالمباد
  ). John M. Keynes( جون كينز البريطاني الفيلسوف والرياضياتي وعالم االقتصاد

              من أهم النظريات االقتصادية التي ظهرت خالل القرنين التاسـع عشـر والعشـرين الماضـيين.     ةالعامالنظرية  دتُع
                   النظريـة العامـة فـي التوظيـف، والفائـدة والنقـود      نظريتـه فـي كتابـه المعـروف باسـم       كينـز وقد وضع 

)General Theory of Employment, Interest and Money, or the General Theory ،(  عـرفأو ما ي
 علـى أنهـا مـالذ    النظرية العامةسواء، إلى  وقد نظر السياسيون واالقتصاديون، على حدّ. النظرية العامةباختصاراً 

ــن، مضــاد ــري آم ــرة   فك ــي فت ــادت ف ــي س ــة الت ــوال االقتصــادية العالمي ــوء األح ــيملس ــاد العظ                           الكس
)The Great Depression 1929 - 1936 ،( ،في معظم دول العالم العالم الغربي، معدالت  خاصةبحيث شهد الناس

في مستويات األسعار. فكانت  اًبطالة عالية، غير مسبوقة، وإفالس كثير من الشركات والمؤسسات المصرفية، وانخفاض
بأنـه   الكساد العظيمخو الفكر االقتصادي وقد وصف مؤر). 1939 - 1945( تلك األحوال مقدمة للحرب العالمية الثانية

كارثة من صناعة البشر أنفسهم، ألن الحكومات وقفت عاجزة عن تصحيح الحال، ألن العمالة وتقنية اإلنتـاج والمـواد   
رى، وخـوف  الخام الالزمة للصناعة كانت متوافرة، لكن فوضى التنظيم وتدني إدراك صانع السياسة االقتصادية لما ج

لم تسعف االقتصادات من أوضاعها المتردية. ونتيجة لكل ذلـك بانـت سـوأة االقتصـاد      من المجهول؛ أرباب العمل
  الرأسمالي غير المقنن، وغير المنضبط بالقوانين الالزمة، وغير المدعوم بسياسات عامة ناجعة. 

ـ وكأنه منقذ العالم من كارثة حقيقية، ألن معظم اال كينزظهر  المدرسـة  تبـاع  انوا مـن أ قتصاديين الذين عاصرهم ك
الذين تبنوا المبـدأ التقليـدي   )، Neo-classical School( الكالسيكية الجديدة) أو Classical School( الكالسيكية

طار الزمني الذي ؤالء االقتصاديين لم يبينوا اإلالذي يقول بأن االقتصاد سيصحح نفسه بنفسه، على الرغم من أن مثل ه
في تلك الظروف الصعبة، التي لـم يسـتطع، خاللهـا، أي     كينز حتى يتعافى. وقد انتشرت أفكار يحتاج إليه االقتصاد

لـم   كينـز للنظر أن معظم األفكار التي طرحها  والالفتاً عملياً لألوضاع االقتصادية. اقتصادي كالسيكي أن يعطي حلّ
  ومنطقياً. تكن جديدة، لكن اإلطار النظري الذي ابتدعه وألبسه ألفكاره كان جديداً

طريقاً نحو تنشيط االقتصاد، وحل جزء من مشكلة البطالـة.  بوصفها عن سياسة األشغال والمشاريع العامة،  كينزدافع 
ـ ريع واألشغال العامة قد يتحقق بوورأى بأن تمويل المشا            طة مـا أصـبح يعـرف بـالنقود الورقيـة والمعدنيـة       اس

)Fiat Money ،( موازنـة غيـر متزنـة    لذهب والفضة أو أي معـدنٍ نفـيس. ورأى بـأن   ليس من ضمنها االتي 
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)Unbalanced Budgetأن أفكـاره القـت رواجـاً     كينزل ) ليست مشكلة على اإلطالق. ومن حسن الطالع، بالنسبة
  واسعاً، بسبب نجاح المشاريع العامة في تنشيط االقتصاد، وتقليل حجم البطالة.  

العامـة.   التي وظفها في تطوير أفكاره ونظريته) Definitions( التعريفاتاديين في عن سابقيه من االقتص كينزافترق 
                إرفينـغ فيشـر  و)، Alfred Marshall( ألفريـد مارشـال   وقد اختلف مع بعضـهم، وعلـى وجـه الخصـوص:    

)Irving Fisher ،(آرثر بيغوو )Arthur Pigou ،( الدخل الوطنيحول تعريف )القومي) (National Income .(
بأنه فعُل العمالة ورأس المال، في دولة ما، على الموارد الطبيعية فيهـا، ينـتج    الدخل الوطنييعرف  مارشالل فالبنسبة

عن هذا الفعل كمية كلية صافية من السلع، المادية وغير المادية، بما فيها كل أشكال الخدمات. يضاف إلى ذلك الـدخل  
 نفسـه  مارشـال للدولة، أو ما أطلق عليه  صافي الدخل السنويجنبي، فتكون النتيجة النهائية الصافي من االستثمار األ

فإنه الخدمات التـي   إرفينغ فيشرحسب وصف ب الوطني) الربح( الدخل). أما National Dividend( الربح الوطني
ن السلعة المصنوعة في سنة ما ليست جـزءاً  يتلقاها المستهلك النهائي، سواء من بيئته الطبيعية أو اإلنسانية. ما يعني بأ

من دخل السنة نفسها، بل هي إضافة على رأس المال لتلك السنة، لكن الخدمة التي أدتها السلعة تكون جزءاً من دخـل  
الـدخل الموضـوعي للمجتمـع    بمنزلـة   الوطني) الربح( الدخلد يع بيغول السنة التي استُخدمت فيها السلعة. وبالنسبة

  طة النقود.اي، مضافاً إليه الدخل الذي يأتي من الخارج، ويمكن قياسه بوسالمحل

تصورها أصحابها األولون. وقـد  وفق ما بأي من هذه التعريفات، أو على األقل لم يقتنع بمعانيها المطلقة  كينزلم يقتنع 
صافي الناتج و) Gross National Product( اإلجمالي) القومي( الناتج الوطني اختار تعريفاً للدخل الوطني يقع بين

الكلي لرأس المال ) Depreciation( االهتالكقيمة  كينز ). إذ لم يطرحNet National Product() القومي( الوطني
). وقد User Cost) (المستخدم( كلفة المستعمل اهسممالي، بل طرح جزءاً قليالً منه، من الناتج الوطني (القومي) اإلج

كلفة استعمال المعدات الرأسمالية، مقابل ترك هذه المعدات من غير استعمال، أي الفرق بين االهـتالك  قصد بها كينز 
في قيمة اآلالت إذا استُخدمت واالهتالك في قيمتها إذا بقيت من غير استخدام، مضافاً إليه كلفة صيانتها. وعلى سـبيل  

ألف دينار. مـا  ) 900(مت في اإلنتاج، فانخفضت قيمتها إلى دينار، استُخد مليون نفترض بأن قيمة آلة ما تبلغلالمثال 
تاج فإن قيمتهـا، ألسـباب متعـددة،    ألف دينار. أما إذا لم تُستخدم اآللة في اإلن) 100( يعني بأن قيمة االهتالك بلغت

كلفـة   آالف دينار لصيانتها من الرطوبة والغبار، ما يعنـي بـأن  ) 5(ألف دينار، واحتاجت إلى ) 980( نخفض إلىت
  بلغت: المستخدم

100 – 20 - 5 = 75 

  ألف دينار.

             كلفـة المسـتخدم الكليـة   نحصـل علـى   المتـوافر فـي االقتصـاد    لكـل رأس المـال    كلفة المستخدموعند جمع 
)Aggregate User costالـدخل   ). وعند طرح هذه القيمة األخيرة من الناتج القومي (الوطني) اإلجمالي نحصل على

 ) إلـى Supplementary Cost( الكلفة الملحقة سماهما  كينزوقد أضاف . كينزلالقتصاد برمته، حسب رأي  نيالوط
                                 صـافي الـدخل الـوطني   ، وهـي  الـدخل الـوطني  ، كـي يصـل إلـى نتيجـة نهائيـة حـول       كلفة المسـتخدم 

)Net National Income نشأة. وبالتالي يكون  لملحقةالكلفة ابأن  كينز). وقد أوضحقـد   كينـز غير متوقعة من الم
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كلفـة  مطروحاً منـه   الدخل الوطني)، أي Gross Income( إجماليةعرف الدخل في إطارين: يأتي األول على هيئة 
)، أي Net Income( صافيةأما الثاني فيأتي على هيئة ). Employment( التوظيف، وعليه يعتمد مستوى المستعمل

 ).Consumption( االستهالكوعليه يعتمد مستوى ، الكلفة الملحقةوكلفة المستعمل مطروحاً منه  ل الوطنيالدخ

الدخل ). وبناء على ذلك يكون SC(بـ لكلفة الملحقةلو)، UC(بـ كلفة المستخدملو)، NI(بـ لدخل الوطنيلرمز لن
  :على النحو اآلتي) Gross National Income (GNI)( الوطني اإلجمالي

GNI = NI - UC  

  :على النحو اآلتي) فيكون Net National Income (NNI)( صافي الدخل الوطنيأما 

NNI = GNI – SC = NI – UC – SC 

ن اإلنتاج مل العادي، أو غير الماهر. وحيث إطة ساعات العمل التي يؤديها العااس) بوlabor( العمالةوقد عرف كينز 
           األجـر  معـدل . وقـد عـرف   اإلنتـاج الـوطني  ، فإن زيادة حجم التوظيف تعني زيادة في حجـم  ةعمال يحتاج إلى

)Wage Rate.لكن كينز أخذ بعـين االعتبـار    ) بأنه وحدات النقد التي يتلقاها العامل مقابل ساعات العمل التي يؤديها
)، وهو التعريف الذي يأخذ Real Wage( قيقياألجر الحو) Nominal Wage( االسميالنقدي، أي  األجرالفرق بين 

تقييم العامل األكثر نجاعة يكون أعلـى مـن    إنبالحسبان تغير األسعار، صعوداً وهبوطاً. وقال في حديثه عن العمالة 
  العامل األقل نجاعة.  

                     المنافسـة التامـة  : لـى مجموعـة متماسـكة مـن االفتراضـات، هـي      إ، النظريـة العامـة  ، فـي  كينـز استند 
)Perfect Competition،( غلقواالقتصاد الم )Closed Economy،( لتحليـل السـاكن  او )Static Analysis،( 
 غياب الدور الحكوميو)، Law of Diminishing Returns( قانون تناقص الغلةو )،Short Run( ألمد القصيراو
)Absence Of  Government in the Economy،( التجميعو )Aggregation.(  

ن هناك عدداً كبيراً من المنشآت المتنافسة في االقتصاد، وإذا كانت هناك بعـض المنشـآت   أي إ: المنافسة التامة) أوالً
  االحتكارية، فإن دورها وحصتها تبقى ثابتة. 

  ء.وقد قصد كينز به أن االقتصاد ال يستقبل مستوردات وال يصدر أي شي: قتصاد مغلقا) ثانياً

  وقصد به أن التحليل االقتصادي ال يتطرق إلى أثر األحداث الراهنة على المستقبل.  : تحليٌل ساكن) ثالثاً

الذي تأذت منـه معظـم دول    العظيمالكساد ، وهي ركز على المشكلة تحت الدراسة كينزن أي إ: األمد القصير) رابعاً
  القصير.   العالم، وقصد تقديم الحلول سريعة، أي مقترحات في األمد

تتغير كثيـراً، وأن إنتاجيـة المـوارد     وقصد بها أن تقنية اإلنتاج، في األمد القصير، ال: قانون تناقص الغلـة ) خامساً
  االقتصادية العاملة تتناقص مع زيادة حجمها، إذا ثبتت العوامل المؤثرة األخرى.  
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  لنظام الرأسمالي على مداواة جراحه بنفسه. وهو افتراض ساعده على فهم تدني قدرة ا: غياب دور الحكومة) سادساً

ن كينز لم يتعامل إال ببيانات كلية مجمعة، مثل بيانات االدخار الكلي، وبيانات االستهالك واإلنتاج أي إ: لتجميعا) سابعاً
  .الكليين، وكذلك بالنسبة لالستثمار

  

قـوة  طتها تقرر ااآللية التي بوسي وه ،نظريته العامةفي شرح ) Newton Mechanics( ميكانيكا نيوتن كينزوظف 
 الطلـب الفعـال  بـأن   تـرى التي  بدأ بمقدمته األساسيةقد و. واتجاهها )متغير آخر) مصير قوة أخرى (متغير ماما (

)Effective Demand قرر( مستوى التوظيف) هو الذي يEmployment Level بدوره، الطلب الفعال). ويعتمد ،
، االسـتثمار  عتمديو .)Investment (I)( االستثمارو )Consumption (C)(االستهالك : ، هماكليينعلى متغيرين 

                   ديـة لالسـتثمار  والنجاعـة الح )، Interest Rate( معـدل الفائـدة  ، على متغيرين، همـا  النظرية العامةفي إطار 
)Marginal Efficiency of Investment علــى االســتهالك). أمــا عوامــل متعــددة، يــأتي فــي فيعتمــد                          

ــدمتها  ــة (مق ــر)، وParameterمعلم ــة)Variable( متغي ــا المعلم ــي . أم ــتهالك فه ــدي لالس ــل الح                      المي
)Marginal Propensity to Consume (mpc) ،( تغأماتـاح  ير فهو المالـدخل الم )Disposable Income.( 

في مجال النظرية الكلية. وعـادة   كينز)، من أهم إبداعات Consumption Function( دالة االستهالكن وربما تكو
  ما يتصورها االقتصاديون على أشكاٍل عديدة، يمثُل الشكل التالي أبسط صورها:
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التزامـات   وأي كفائض الدخل بعد دفع نفقات االستهال ، بأنهالنظرية العامة، في إطار )Saving (S)( االدخاريعرف 

  ن، أي إأخرى

S = Y – C 

  :على النحو اآلتيعلى شكل دالة  االدخاريمكن وضع 

  

  )).Keynes’s General Theory( نظرية كينز العامة: (راجع مسرد

  : )General Training( )35(تدريب عام 

               دة اإلنتاجيـة زيـا و)، الهـادف ( التـدريب المقصـود  و)، Human Resources( المـوارد البشـرية  في مجاالت 

)Increase in Productivity عادة ما الذي تتلقاه قوى العمل،  التدريب)، هو شكٌل من فيـداً للكثيـر مـن    يكـون م

حفظ الملفات، تحت ، ووبعض برامجه الحسابية واإلدارية استعمال الحاسوب تندرج معرفة المنشآت. وعلى سبيل المثال

  . التدريب العامتصنيف 

  : )General Union ()36( )نقابة عامة(تحاد عام ا

 ،بيئـات العمـل  و، معدل األجورو ،حقوق العمالفي مجاالت  )، بخاصةLabor Economics( اقتصاديات العملفي 

صـناعات متعـددة    يشـتغلون فـي   عمالمشكّل من  )، هو تجمعCollective Bargaining( التفاوض الجماعيو

  كبير، وتكون قوته تفاوضية عالية، ومؤثرة.  قوياً إلى حدّ االتحادذا مثل ه . وعادة يكونومختلفة
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  : )Generational Accounting( )37(محاسبة جيلية 
          االكتواريــةالدراسـات  و، اإلعانـات و الضـرائب بخاصــةPublic Finance ،( ( الماليـة العامـة  مجـال  فـي  

)Actuarial Studies،حاسبيةالضـرائب تُبين  )، هي بناء أنظمة م 
المدفوعة من مكلف ما، مطروحاً منها التحـويالت التـي يتلقاهـا،    
الشخص نفسه، من الحكومة، طيلة فترة حياته، وذلك من أجل وضع 
الخطط المالية المناسبة، وتحليلها في سبيل معرفة العبء الذي يقـع  

ثل . وعادة تقوم المؤسسات المعنية في دولة ما، مالمالية العامةعلى 
) المركـزي أو وزارة الماليـة، بحسـاب صـافي     البنكالمصرف (

التي تجمعها من كل األجيال التي تكون على قيد الحيـاة،   الضرائب
عند لحظة زمنية ما. وتقوم باستعمالها في تلمس العبء المالي على األجيال المستقبلية، وتحديد التـوازن المـالي بـين    

  األجيال.

 : )Generative City ()38(ة دمدينة مولِّ

التنمية )، بخاصةEconomics of Development ( اقتصاديات التنميةفي 
وجودها والنشـاط   يؤدي مدينة)، هي Regional Development( اإلقليمية

  نمو المنطقة أو اإلقليم المحيط بها. إلىاالقتصادي فيها 

  )).Parasitic City( مدينة طُفيلية (راجع

 : )Gentrification( )39() تقاءار، ترميم( تحسين
االقتصـاد  و)، Economics of Development( اقتصاديات التنميةفي 

تطـوير المنـاطق   و تحسين)، بخاصةUrban Economics ( الحضري
 تحسـينها و للطبقـة العاملـة   ترميم المناطق السكنيةب، هو القيام السكنية

قريبة منها. وعادة يقوم بهذه التحسينات المطورون األغنياء، أو ال ، التي عادة تكون في مراكز المدن الكبرى،اتطويرهو
  ).مةالمرمّ( المحسنةلها آثار سلبية على سكان المناطق ويكون 

  : )Geographical Trade Structure( )40( هيكل جغرافي للتجارة
 و تحليـل نطـاق المسـتوردات   )، هTheory of International Trade) (الخارجية( نظرية التجارة الدوليةفي 

، االعتماد المتبادل والتشابك بين االقتصادات، وحجم الهيكل، ووجهة الصادرات، لدولة ما. وعادة يكشف هذا ومصدرها
    .ببعضبعضها  وتأثر ،بين الدول التجارة

 )):Commodity Trade Structure( هيكل تجارة السلعة: (راجع مسرد
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  : )Geometric Mean( )41(وسط هندسي 

 قياسـي لاالقتصـاد ا و )،Descritive Statistics( اإلحصاء الوصـفي )، بخاصة في Statistics( علم اإلحصاءفي 
)Economerics( مقاييس النزعة المركزيةمن  )، هو مقياسCentral Tendency Measures،(    سـتخدم فـيي

    .مثل النمو االقتصاديحساب معدل نمو ظاهرة عددية ما، 

عـادة  ) األساسية التي تتحكم بشكل توزيع البيانات. وParameters( المعلمات بأنها قاييس النزعة المركزيةمتُعرف 
مـن األول ثـم    على درجات، ابتداء العزوموتأتي  ).Moments( العزوم طةاس، بأشكالها المتعددة، بواألوساطتُحسب 

الثاني فالثالث، وهكذا. ويمشاهدات بعد رفع كل منها إلى درجـة العـزم المطلـوب    حاصل مجموع ال هبأن العزمف عر
على النحـو   )X) للمتغير (1st Moment( العزم األولحسابه، مقسماً على عدد المشاهدات. وعلى سبيل المثال يعرف 

  :اآلتي

풎ퟏ =
∑ 푿풊

ퟏ풏
풊 ퟏ

풏
=

푿ퟏ
ퟏ + 푿ퟐ

ퟏ+. . . +푿풏
ퟏ

풏
=

∑ 푿풊
풏
풊 ퟏ

풏
 

على ) 2nd Moment) (M2( العزم الثانيعدد المشاهدات. ويعرف إلى ) nلعزم األول، و(إلى ا) m1حيث ترمز (
  :النحو اآلتي

풎ퟐ =
∑ 푿풊

ퟐ풏
풊 ퟏ

풏
=

푿ퟏ
ퟐ + 푿ퟐ

ퟐ + 푿ퟑ
ퟐ+. . . +푿풏

ퟐ

풏
 

  :) على النحو اآلتيt( )tth moment) (mt(العزم ويعرف 

풎풕 =
∑ 푿풊

풕풏
풊 ퟏ

풏
=

푿ퟏ
풕 + 푿ퟐ

풕 +. . . +푿풏
풕

풏
 

  :على النحو اآلتي) 4العزم األول حول الثابت (وعلى سبيل المثال، يحسب 

∑ (푿풊 − ퟒ)풏
풊 ퟏ

풏
=

(푿ퟏ − ퟒ) + (푿ퟐ − ퟒ)+. . . +(푿풏 − ퟒ)
풏

 

  :النحو اآلتي على )4العزم الثاني حول الثابت (ويحسب 

∑ (푿풊 − ퟒ)ퟐ풏
풊 ퟏ

풏
=

(푿ퟏ − ퟒ)ퟐ + (푿ퟐ − ퟒ)ퟐ+. . . +(푿풏 − ퟒ)ퟐ

풏
 

  وهكذا.
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يمكـن   . وهي القيم الدالة على ماالبيانات، أي مركز ثقلها مركز القيم المؤشرة نحو مقاييس النزعة المركزيةبيقصد و
: مكن طرح السؤال البسيط التاليوعلى سبيل التوضيح ي. )Statistical Equilibrium()1( التوازن اإلحصائيتسميته 

   القيمة التي تتركز فيها أو حولها مجموعة البيانات؟   المشاهدات؟ ما تتركزأين 

أو أكثر من ي مقاييس النزعة المركزيـة  هذا السؤال. وعادة ما تُصنف  نجواباً ع مقاييس النزعة المركزيةعطينا واحد
 المنـوال )، وMedian( الوسـيط )، وMean or Average( )المتوسـط (الوسط  ، هي:ساسيةأ معلماتثالث تحت 

)Mode(.  

  :ك أصناف متعددة من األوساطهنا

يسـمى فـي بعـض    و الً،اهو المعلمة الرئيسة األكثر استعم :) Arithmetic Mean( الحسابي )متوسط(الوسط  –أ 
المجتمع  تمثل عينة من إذا كانت البيانات) (يرمز له بـ ). وعادة ماFirst Moment (M1)( العزم األولاألحيان 

هو مركز توازن  الوسط الحسابيوبرمته.  اًإحصائياً مجتمع البيانات تمثلإذا كانت ) µ()، أو بـXللمتغير ( اإلحصائي
 ). ويكتب بالصيغة التالية:Xiمجموعة المشاهدات للمتغير (

풎ퟏ = 푿 =
∑ 푿풊

풏
풊 ퟏ

풏
= 흁 

متوسطها )، فإن 17, 13, 5, 1). فلو كانت لدينا المشاهدات األربع: (X) لقيم المتغير (Xi(و ،للوسط) حيث ترمز (
  هو الحسابي

  

  :للوسط الحسابيمن الصفات المفيدة 

  وسطاً حسابياً للمتغير (( كانتإذا (Xوكانت ،( )Y = a + X) فإن ،(.( 

                                                             
صاد الجزئي واالقتصاد الكلي، وهناك توازن اجتماعي أو فيزيائي. وبالمعنى نفسه، تقريباً، هناك تـوازن إحصـائي   هناك توازن في االقت -1

، بخاصة الوسط الحسابي. ومن القرائن الدالة عليه ثبات نسبة وقوع حدث مـا خـالل فتـرات    مقاييس النزعة المركزيةيستدل عليه من 
حوادث الطرق إلى عدد الحافالت المسجلة خالل السنوات العشر الماضية، بالزيـادة أو النقصـان   متعاقبة. وعلى سبيل المثال ثبات نسبة 

 القليل. 

X

X

XXaY 
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  طاً حسابياً للمتغير () وس( تكانإذاX) وكانت ،(Y = aX) فإن ،(.( 

  كانإذا )X( و)Y) ( ت) لكل منهما على التوالي، وكان(و )) متغيرين بوسطW = X + Yفإن ،( 

).( 

 ن (وسطها الحسابي يساوي صفراً، أي إ مجموع انحرافات القيم عن



n

i
i XX

1
العزم ن قيمة ). أي إ)(0

 تساوي صفراً.حول الوسط  األول

 بالضرب التبادلي نحصل على نتيجة مفيدة جداً، وهي 

푿 =
∑ 푿풊

풏
풊 ퟏ

풏
⇒ 풏푿 = 푿풊

풏

풊 ퟏ

 

 وسوف نستفيد من هذه النتيجة في أكثر من حالة.

  على النحو اآلتي:لست عشرة أسرة (باأللف دينار) ) Yiالدخل السنوي ( لنفترض بأن :مثال

)10 ،5 ،12 ،10 ،5 ،5 ،10 ،15 ،15 ،5 ،7 ،7 ،16 ،15 ،20 ،20(  

  على النحو اآلتي:للدخل  الوسط الحسابييكون  بناء على ذلك

풀 = 풀풊 =
ퟐퟎ + ퟐퟎ + ퟏퟓ+. . . +ퟏퟎ

ퟏퟔ

ퟏퟔ

풊 ퟏ

=
ퟏퟕퟕ
ퟏퟔ

= ퟏퟏ. ퟎퟔퟐퟓ 

  ألف دينار.

، آنفـاً بحسب الخاصية األولى، المـذكورة  للدخل، فإن المتوسط الجديد  نار) ألف دي0.5لو زاد دخل كل أسرة بمقدار (
5625.115.0625.11يكون ( Y( بال) مثالً، فإن المتوسـط  %50دينار. ولو أن دخل كل أسرة زاد بمقدار ،(

  الجديد لدخل األسرة يصبح

풀 = ퟏ. ퟓ × ퟏퟏ. ퟎퟔퟐퟓ = ퟏퟖ. ퟐퟓퟑퟏퟐퟓ 

، فما هو مجموع القيم ()20Y(و )n=21لنفترض بأن ( :مثال


21

1i
iY؟(  

풀 =
∑ 풀풊

풏
풊 ퟏ

풏
=

∑ 풀풊
ퟐퟏ
풊 ퟏ
ퟐퟏ

= ퟐퟎ 

∴ 풀풊

ퟐퟏ

풊 ퟏ

= ퟐퟎ × ퟐퟏ = ퟒퟐퟎ 

XXaY 

XY
YXW 



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   اق بين هاينعبدالرز

 

86 
 

 منرغم على الو فر فيها المشاهدة الفردية األولية.اتتو )، وقد الGrouped( مجمعةتأتي البيانات، في بعض الحاالت، 
  عتماد على مراكز الفئات والتكرارات. لها، باال الوسط الحسابيحساب  يمكنفإنه ذلك 

فـي الجـدول األول،   على النحو المبين )، Xسمنت (األنفترض بأن لدينا بيانات اإلنتاج المجمعة باأللف طن من كمية ل
 :أدناه

  m(  f.m( لوسط الحقيقيا  القيم الفعلية  f.md  )md( مركز الفئة  ) f ( التكرار  (ألف طن) الفئة

60-80  3  70  210  64.6674 68  204  

80-100  2  90  180  88.96 92  184  

  388    388  390    5  المجموع

  بالصيغة التالية: المجمعةللبيانات  الوسط الحسابييعرف 

  

الوسـط  يكـون  ) لعدد الفئات. وفي المثـال الحـالي   N)، (i) لتكرار الفئة (fi)، و(i) لمركز الفئة (mdiحيث ترمز (
  للبيانات المجمعة: الحسابي

푿 =
∑ 풎풅풊풇풊

ퟐ
풊 ퟏ

∑ 풇풊
ퟐ
풊 ퟏ

=
(ퟕퟎ × ퟑ) + (ퟗퟎ × ퟐ)

ퟓ
=

ퟑퟗퟎ
ퟓ

= ퟕퟖ 

  :الفعلي، اعتماداً على البيانات الفردية، فهو الوسط الحسابيأما 

푿 =
∑ 푿풊

풏
풊 ퟏ

풏
=

ퟔퟒ + ퟔퟔ + ퟕퟒ + ퟖퟖ + ퟗퟔ
ퟓ

=
ퟑퟖퟖ

ퟓ
= ퟕퟕ. ퟔ 

فكلما كانت الفئة دقيقـة وممثلـة   ) ألف طن. ويعتمد مقدار الخطأ على دقة الفئات، 0.4وبالتالي فإن مقدار الخطأ هو (
  .الحقيقي الوسطالبيانات المجمعة أقرب إلى  وسطللمشاهدات الداخلة فيها كان 

حجم األسرة البيانات المجمعة لعلى  جدول الثانييحتوي ال متوسط حجم األسرة األردنية من بيانات مجمعة: :مثال
  .)1(األردنية

                                                             
1- من السكان.%0.1) أسرة، أو أقل من (1032) فرداً، وعددها (14(لى األسر التي يزيد حجمها ع تذفح ( 
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  النسبة المئویة  التكرار (عدد األسر)  فئة حجم األسرة

1-2 134857  11.901 

3-4  302024  26.654 

5-6  366263  32.323 

7-8  236636  20.883 

9-10  73988  6.5294 

11-12  16074  1.4185 

13-14  3304  0.2916 

 100  1133146  المجموع

  .2012)، آذار 2010، (مسح نفقات ودخل األسرة: دائرة اإلحصاءات العامة، المصدر                 

  :آنفاً على النحو اآلتيالطريقة المبينة حساب متوسط حجم األسرة باستخدام  يمكن

  md  f.md  ( f ) التكرار  حجم األسرة

1-2  134857  1.5 202286 

3-4  302024  3.5 1057084 

5-6  366263  5.5  2014447 

6-7  236636  7.5 1774770 

9-10  73988  9.5 702886 

11-12  16074  11.5 184851 

13-14  3304  13.5 44604 

 5980927 -  1133146  المجموع

  بالفرد: فيكون متوسط حجم األسرة األردنية

푿 =
∑ 풎풅풊풇풊

푵
풊 ퟏ

∑ 풇풊
푵
풊 ퟏ

=
ퟓퟗퟖퟎퟗퟐퟕ
ퟏퟏퟑퟑퟏퟒퟔ

= ퟓ. ퟐퟖ 

) Nth Root( الجـذر النـوني   بأنـه ) X( المتغير مشاهداتلمجموعة من  ُیعّرف  :الهندسي )المتوسط(الوسط  –ب 

  :التالية لحاصل ضرب القيم. ويكتب بالصيغة
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푮푴 = 푿풊

풏

풊 ퟏ

ퟏ
풏

 

  :أو بالصيغة المألوفة

  

  الوسط الهندسيعلى ذلك يكون  تمثل مشاهدات عن متغير ما. وبناء )17 ,13 ,5 ,1(نفترض بأن القيم األربع ل

  

يعني أنه لـو أخـذنا   هذه القيم. ما  اريثملوغلالدالة العكسية للوسط الحسابي على أنه  الوسط الهندسيالنظر إلى  يمكن
  :لى النحو اآلتيعوجمعنا حاصلها، ثم حسبنا متوسطها الحسابي  )17 ,13 ,5 ,1للقيم ( الطبيعي اريثماللوغ

  :فإن النتيجة هي ؛اريثماللوغثم حسبنا الدالة العكسية لمتوسط قيم 

  

  .الوسط الهندسيوهي قيمة 

  على النحو اآلتي: طة مفهوم النسباسبو الوسط الهندسينستطيع تمثيل 

 )CD = 10( ينأجـز ) مقسـم إلـى   AC، وعلمنا أن طول الـوتر ( المرفق) في الشكل ABCالمثلث ( نفترض وجودل
). وبناء على هذه 10:3) هي (DA) إلى (CDن نسبة ()، أي إDA = 3(و

اسـتناداً   الوسط الهندسي) من خالل Xالنسبة نستطيع حساب طول الضلع (
  :على النحو اآلتي) Leg Rule( قاعدة الساقإلى 

n
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 ):Geometric Rate of Return or Average Rate of Return (GRR)( )المتوسط الهندسي( متوسط العائد المركب :مثال
يعطي المتوسط الهندسي معدل العائد على االستثمار لكل فترة، إذا تم حساب العائد لعدة فترات. ويعرف متوسط العائـد  

  على النحو اآلتي:الهندسي رياضياً 

푮푹푹 = (ퟏ + 풓ퟏ) × (ퟏ + 풓ퟐ) × (ퟏ + 풓ퟑ) ×. . .× (ퟏ + 풓풏)풏 − ퟏ 
) %8(و ) للسـنة األولـى  %15) دينار أعطى فائدة معدلها (1000مثال، بأن استثماراً بمقدار (على سبيل اللنفترض، 

  :على النحو اآلتيمعدل العائد السنوي للفترات الثالث  متوسطثة. بناء على ذلك يكون ل) للسنة الثا%5و( للسنة الثانية

푮푹푹 = (ퟏ. ퟏퟓ) × (ퟏ. ퟎퟖ) × (ퟏ. ퟎퟓ)ퟑ − ퟏ = (ퟏ. ퟑퟎퟒퟏ)
ퟏ
ퟑ − ퟏ

= ퟗ. ퟐퟓퟒ% 

) سنوياً. ولو تم وضع المبلغ في حساب يعطي %9.254ن متوسط معدل الفائدة خالل السنوات الثالث هو (أي إ
  :على النحو اآلتيسنوياً لمدة ثالث سنوات، لكان المبلغ النهائي %) 9.254(

푷(풕) = ퟏퟎퟎퟎ(ퟏ. ퟎퟗퟐퟓퟒ)ퟑ = ퟏퟑퟎퟒ. ퟏퟎퟑ 
  )، على التوالي.%5) و(%8(و )%15ذي يتحقق خالل السنوات الثالث بمعدالت فائدة (ال نفسه المبلغ وهو
) فـي العـام   600ما كـان (  قتصادبأن الناتج المحلي اإلجمالي اللنفترض  :عدل نمو الناتج المحلي اإلجماليم :مثال

  ).  2013) في العام (1000ح () وأصب2006(

  :الناتج المحلي اإلجماليالنمو في معدل  متوسط بناء على ذلك يكون

ퟏퟎퟎퟎ = ퟔퟎퟎ(ퟏ + 풓)ퟕ 
∴ 풍풏( ퟏퟎퟎퟎ) = 풍풏( ퟔퟎퟎ) + ퟕ 풍풏( ퟏ + 풓) 

∴
풍풏( ퟏퟎퟎퟎ) − 풍풏( ퟔퟎퟎ)

ퟕ
= 풍풏( ퟏ + 풓) 

∴ ퟎ. ퟎퟕퟐퟗퟕퟓퟎퟗ = 풍풏( ퟏ + 풓) 
∴ 풆ퟎ.ퟎퟕퟐퟗퟕퟓퟎퟗ = 풆풍풏(ퟏ 풓) 
ퟏ. ퟎퟕퟓퟕퟎퟒ = ퟏ + 풓 
풓 = ퟕ. ퟓퟕ% 

  ).2013) حتى العام (2006) سنوياً لمدة سبع سنوات من العام (%7.57زاد بنسبة ( ن الناتج المحلي اإلجماليإ أي

  )). Harmonic Mean( توافقي) متوسط( وسط)، Arithmetic Mean( حسابي) متوسط( وسط: (راجع مسرد
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  : )Geometric Progression( )42(متوالية هندسية 

 نظرية االحتمالو، )Econometrics( االقتصاد القياسيو) Mathematical Economics( االقتصاد الرياضيفي 
)Probability Theory،(  لأعداد، هي سلسلةشترك تتزايد أو تتناقص بمقدار أو معدنفترض لوعلى سبيل المثال  .م

  :ةوجود السلسلة التالي

푨 = 10 +  풂 + 풂 + 풂 + ⋯ +  풂   

  )، ما يعني بأن السلسلة تكونa = 2لنفترض بأن (

푨 = 10 + 2 + 4 + 8 + ⋯ 2   

  )).Arithmetic Progression( متوالية حسابية: (راجع مسرد

  :)George, Henry ()43(هنري جورج 
بخاصـة فـي    )،History of Economic Thoughts( القتصادياتاريخ الفكر في 

ــال  ــى األرضمج ــريبة عل ــادي الض ــو اقتص ــي، ه ــر أمريك ــي ومفكّ                 وسياس
فـرض  االقتصـادية، و و مبدأ العدالة االجتماعيـة  )، كان مدافعاً عن1897-1839(

وقد ذهب إلى أبعد مـن   ، بخاصة في حال ارتفاع قيمتها السوقية.الضريبة على األرض
  . األرضيجب أن تأتي من مصدرٍ واحد، وهو  الضرائبأشكال  جميعحين رأى أن ذلك 

 نظريـة و)، Physiocrats( الفيزيوقراطيينتعود بعض األفكار التي تبناها جورج إلى 
لـى االرتفـاع   إ فكارهاستند في أو ).Differential Theory of Rent( فرق اإليجار

واة وقد أقلقته حالة الالمسا خالل القرن التاسع عشر. لواليات المتحدة، وهي حالة سادت في ااألراضيالكبير في أسعار 
االقتصـادية، فـي    –االقتصادية واالجتماعية التي نتجت عن ذلك. وما زالت أفكاره تُدرس في بعض المدارس الفكرية 

  الواليات المتحدة إلى هذه اللحظة. 

  :)German Capitalism( )44(رأسمالية ألمانية 

 )، بخاصـة فـي مجـال   History of Economic Thoughts( القتصادياتاريخ الفكر في 
 أفكـار اقتصـادية  )، هي Max Weber( ماكس فيبر) وفكر Protestantism( البروتستنتية

 طة نقابات قوية للعمال،اسدولي، ودعم التماسك االجتماعي بوتدافع عن التنافسية على المستوى ال
  االجتماعي.   والرفاءالعمال مع اإلدارة، واإلنفاق السخي على صحة المجتمع  وتعاون

  : )German Historic School( )45(يخية األلمانية المدرسة التار

، التطور االقتصاديو التنمية )، بخاصة في مجالHistory of Economic Thoughts( القتصادياتاريخ الفكر في 
الذين تعاقبوا منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى نهاية العقد الثـاني مـن    األلمانهي مجموعة المفكرين االقتصاديين 
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في محاولتهم الجادة والموضوعية لتحليـل السـياق    لديهم نظرة شمولية نحو االقتصاد ن العشرين، وهم ممن كانتالقر
التاريخي االجتماعي. وقد شملت أنشطتهم البحثية موضوعات متعددة، منها السياسات المالية للدول، وإداراتها، والتنظيم 

وكان مـن أشـهر    ، إضافة إلى نشاط القطاع الخاص، وتطوره.يهاالصناعي فيها، والمدن ونشأتها والنظام المصرفي ف
 ويلهـيلم و)، 1812-1878)، الذي عاش خالل الفترة (Bruno Hildebrand( برونو هيلدبراندروادها علماء مثل 

، الذي )Max Weber( ماكس فيبرو)، 1817-1894)، الذي عاش خالل الفترة (Wilhelm Roscher( روستشر
  .)1864-1920(عاش خالل الفترة 

   ):Gerrymandering ()46( للدوائر االنتخابية) مزاجي(تقسيم كيفي 

)، هو Public Finances( العامة) المالية( التمويالتخاصة في ب)، Political Economy( االقتصاد السياسيفي 
قتصاد، بتعديل حدود )، في المجتمع واالBargaininh Power( القوة التفاوضية، أو أصحاب السلطة السياسيةقيام 

من أجل التأثير باألصوات، أو جلب منفعة، مادية أو معنويـة، مـا    )onstituencyClectoral E( الدوائر االنتخابية
  لمجموعة سكانية معينة. 

 تمويالت)، Institutional Economics( اقتصاد مؤسسي)، Bargaininh Power( قوة تفاوضية: راجع مسرد(
  )).Public Finances( عامة) مالية(

  :)Gerschenkron, Alexander( )47(أليكسندر غيرشينكرون 

)، بخاصة في مجال History of Economic Thoughts( القتصادياتاريخ الفكر في 
 –نمسـاوي   - روسـي  عالم مؤرخ وعـالم اقتصـاد   ، هوالتطور االقتصاديو ،التنمية

  ).1904-1978عاش خالل الفترة (أمريكي، 

مشـياً   بالمشاكل والكفاح من أجل الحياة. فقد هرب مع والـده  غيرشينكرونة امتألت حيا
الثـورة  )، وكان ذلك بعد ثالث سنوات من 1920في العام ( النمسا، – فينا رومانيا، ثم إلى إلى من روسيا على األقدام
المدرسـة  تقاليد علماء  اكتسبفينا، وجامعة . وقد تعلم في هالتي لم تتسامح مع الفكر المخالف ل، ا)1917( الشيوعية
لكن ميوله الفكرية كانت نحو الماركسية النمساوية، مـا   لمي،الع في الفكر والتحليل) Austrian School( النمساوية

يشـية  عفي االقتصاد. فاضطرته الظروف الم د حصوله على درجة الدكتوراهأدى إلى نفور أرباب العمل منه، وذلك بع
 مجـال  في ، بخاصةةبالبحث والدراس شغفهعلى  ،في الوقت نفسه ،جات النارية، لكنه حافظاللدر إلى العمل في مصنعٍ

)، ثم عمل مـع عـالم   1928-1931خالل الفترة ( عمل محاضراً في الجامعة الشعبية في فيناوقد  الفكر االقتصادي,
المعهـد  فـي   )1937-1938خالل الفترة ( )Oskar Morgenstern( أوسكار مورغينستريناالقتصاد النمساوي 

  ). Austrian Business Cycle Research Institute( النمساوي ألبحاث الدورة التجارية

http://www.hetwebsite.net/het/profiles/morgenstern.htm
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ـ  غيرشينكرونهرب  )1938العام ( وبعد اجتياح هتلر للنمسا في اعداً للبحـث  إلى سويسرا، ثم إلى أمريكا، فعمل مس
) 1944. وفـي العـام (  للسفنمحلي تفرغ في ميناء ) غير محداداًبيركلي، وعامالً ( –والتدريس في جامعة كاليفورنيا 

فـي العـام    تميزاً، ثم التحق بجامعـة هارفـارد  )، وأصبح باحثاً مالفيدرالي) االحتياط االتحادي (بنكالتحق بمصرف (
ممـن  وكان  االقتصاد السوفياتي.التنمية واألوروبي، ومواضيع متعلقة ب صاديتاريخ الفكر االقت)، حيث درس 1948(

 )Linear Stages Theory of Economic Development( نظرية المراحل الخطية في التنمية االقتصاديةتبنوا 
شـر فـي العـام    ، وهي األفكار التي دافع عنها وتبنى نشرها بين طلبته في كتابه حول الموضوع، الذي نُودافعوا عنها

)1962.(   

 ).)Gerschenkron Effect( أثر غيرشينكرون: (راجع مسرد

  :)Gerschenkron Effect( )48(أثر غيرشينكرون 

)، هو ظاهرة من اكتشاف المؤرخ Industrial Production Index( األرقام القياسية لإلنتاج الصناعيفي مجال 
)، تَنتُج عن Alexander Gerschenkron( يكسندر غيرشينكرونألاألمريكي  –النمساوي  -الروسي  االقتصادي

، بخاصة في سنة األساس دتُحدّ ). وعادةالمؤشر( الرقم القياسي) في حساب Base Year( سنة األساساختيار 
   معدل النمو االقتصادي.القيمة العددية ل ،كبير زراعي مجتمعٍ

  ).)Gerschenkron, Alexander(أليكسندر غيرشينكرون : (راجع مسرد

  :)Gestation Period ()49(فترة حمل 

مـدة  )، هي Capital Project( سماليةالمشاريع الرأو اإلنتاجفي مجال 
مرحلـة  حتـى   المشروع الرأسـمالي أو  اإلنتاجعملية  تحتاج إليها زمنية

خالل سنة أو أقل  ما . وعلى سبيل المثال يكتمل إنتاج سلعة زراعيةاالكتمال
ويمكن تعريـف  كي ينضج.  الفترةهذه  ألن المحصول يحتاج إلى من ذلك،

. فـإذا اسـتطاعت   بشكل مضطردتُحقق خاللها منشأة ما، ربحاً ودخالً  فترة زمنية، بشكل عام، على أنها فترة الحمل
فتـرة  طـول  تكون قصيرة. ويدل خالف ذلك على  فترة الحملالمنشأة بدء عمليات اإلنتاج وتحقيق الربح بسرعة فإن 

  .الحمل

  : )Gibrat’s Law( )50(قانون غيبرات 

ــي  ــال ف ــومج ــأةو النم ــري و المنش ــاد الحض ــال و)، Urban Economics( االقتص ــة االحتم                        نظري

)Probability Theory ،(االقتصاد القياسيو )Econometrics من ابتداع عـالم االقتصـاد   قانون احتمالي)، هو ،

 ). 1904 - 1980ل الفترة (الذي عاش خال ،)Robert Gibrat( روبرت غيبرات
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 غيبراتاستخدم وقد . معدل نموهامستقل عن ظاهرة ما ل )Absolute size( المطلق حجمال أنعلى  القانونينص هذا 

وعلى سبيل  .معدالت نموهاو المدن حجمقَ في دراسة وعالقته بحجمها، وطُب معدل نمو المنشأةدراسة في  القانونهذا 

تعرض إلى سلسلة من التغيرات  )العددالحجم ()، وأن هذا X0العمال بتاريخ معين كان ( )عددحجم (نفترض بأن لالمثال 
مساوية لـ الصغيرة العشوائية، بمعدالت)c1( و)c2)و ... (ct ،(ما يعني ) العمال عنـد نهايـة الفتـرة     )عددبأن حجم

  الزمنية يكون

푿 =  푿  (1 + 푐 )(1 + 푐 ) … (1 + 푐 ) 
 قانون اللوغ الطبيعيل، وتخضع )Law of Proportional Effect( قانون األثر المتناسبتُسمى هذه الظاهرة  وعادة

)Log Normal Distributionقـانون التوزيـع الطبيعـي   لالمتغيـر يخضـع    لوغـاريثم ن توزيع قيمـة  )، أي إ              

)Normal Distribution(. الدالة االحتماليةفي على النحو المبين مال لهذه الظاهرة ويمكن صياغة قانون كثافة االحت 

  التالية:

  

) للظاهرة محل البحث. ويمكن توضـيحها  xحيث ترمز (
  المرفقين. في الشكلين البيانيينعلى النحو المبين 

  )). Zipf’s Law( قانون زيبف: راجع مسرد(

  : )Giffen Good ()51( غيفين )بضاعة(سلعة 

دخـل  و، سعرهاو، على سلعة ما) Demand( الطلبفي مجال بخاصة )، Microeconomics( االقتصاد الجزئيفي 
  . أسعارهاكلما ارتفعت  ة منهابوطلمال الكمية رتفعت، هي سلعة المستهلك

                   روبـرت غيفـين   السـير عليهـا التوقعـات النظريـة. فقـد الحـظ       الطلـب  خـالفُ يحالة شاذة،  سلعة غيفين دتع
أدت إلى زيادة الكمية المطلوبـة منهـا. وبعـد     أيام المجاعة في إيرلندا خبزأن زيادة أسعار سلعة ال )1910-1837(

( رديئةنها سلعة أ) 1: مهمينفي أمرين  عن بقية السلع تبين أن هذه السلعة تختلف هعمقة مندراسات مInferior ( عند
من  أسعار السـلعة عندما ترتفع ف نها المصدر األساسي لغذاء الفقراء.أ) 2 .بشكل عام ،فةة السلع المعروبقي مع مقارنتها

منهـا   الكميات المطلوبةفإن يوجد للسلعة بدائل  بشكٍل كبيرٍ نسبياً. وألنه الللفقراء،  الدخل الحقيقيهذا النوع، ينخفض 
ما يعني أن الفقراء يقبلون على استهالكها أكثر عنـدما يرتفـع   لقيمة، ا سالب الدخلتزيد، ألنها بديلة لذاتها. ويكون أثر 

  .سعرها

   ).)Giffen Paradox( متناقضة غيفين الظاهرية: (راجع مسرد
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   :)Giffen Paradox ()52(الظاهرية  غيفين متناقضة

دخل و، سعرهاو، على سلعة ما) Demand( الطلب)، بخاصة في مجال Microeconomics( االقتصاد الجزئيفي 
)، الذي ينص Law of Demand( قانون الطلبلطلب، على سلعة ما، تخالف التوقع النظري  ظاهرة هي، المستهلك

  على أن العالقة بين الكمية المطلوبة من سلعة ما وسعرها عكسية. 

رتفع أسعاره، وهي ) بأن الكمية المطلوبة من الخبز كانت ترتفع عندما تRobert Giffen( روبرت غيفينالحظ السير 
فعندما تنفق األسرة الفقيرة معظم دخلها على الخبز واللحوم، وترتفع أسعار الخبز، فـإن   .قانون الطلبلظاهرة مخالفة 

األسرة ال تستطيع تبديل الخبز بمزيد من اللحوم، ما يعني بأن األسرة تتجه نحو استهالك مزيد من الخبز/ على الـرغم  
  من ارتفاع أسعاره. 

 أثـر الـدخل  ) وSubstitution Effect( أثـر االسـتبدال  دم االقتصاديون التحليل االقتصادي المعروف باسـم  يستخ
)Income Effect( ـ    :على النحو اآلتي في شرح متناقضة غيفين الظاهرية يشـعر   اعندما ينخفض سـعر سـلعة م

األسـعار إلـى   بعض في ذلك إلى أن نسبة )، قد ارتفع. ويعود السبب أو قيد الدخل لديهن دخله الحقيقي، (أالمستهلك ب
 يحدث لقيد الدخل في المعادلة البسيطة ما نتمعن فيل على سبيل المثالو. هأو هبوط تتأثر بانخفاض أحد األسعار هابعض
  : نخفض سعر إحدى السلعي ماعند التالية

푷풙 × 푸풙 + 푷풚 × 푸풚 = 푰 
)، وترمز y) إلى سعر السلعة (Py)، وترمز (x) إلى كمية السلعة (Qx)، وترمز (x) إلى سعر السلعة (Pxحيث ترمز (

)Qy) إلى كمية السلعة (y.(  

  كان على النحو اآلتي:نفترض أن قيد الدخل ل

ퟓ × 푸풙 + ퟑ × 푸풚 = ퟑퟎ 

) وحدات، وأقصى كمية يستطيع الحصـول  6) هي (xأقصى كمية يستطيع المستهلك الحصول عليها من السلعة ( تكون
)، فإن الكميـة القصـوى   1) إلى (y)، وسعر (2) إلى (x) وحدات. ولو انخفض سعر (10) هي (yها من السلعة (علي

على  في وضعٍ معيشي أفضل،شعر المستهلك بأنه أصبح . وفي هذه الحالة يسلعة ترتفع التي يستطيع استهالكها من كل
يقبل على شراء مزيـد مـن   فأن دخله الحقيقي ارتفع، وره بشع ويعود السبب في ذلك إلىأن دخله لم يرتفع،  من رغمال

 تـوازن الالن قبل وصول المسـتهلك إلـى   يتفاعمهمين فإن أثرين  حدوث انخفاض فعلي في أسعار السلع. وعند السلع
ة المتعلق ئر المباديثنان من علماء االقتصاد على تطوا. وقد عمل أثر الدخلو أثر االستبدالالنهائي. وهذان األثران هما 

                          )2(يــوجين سلوتســكي)، والروســي John Hicks( )1(جــون هــيكسهمــا البريطــاني اهرتين، بهــاتين الظــ

)Eugen Slutsky.(    

                                                             
  ).1904-1989( ،جون هيكس، اقتصادي إنجليزي -1
   ).1880-1948( اقتصادي روسيو، وفيلسوف يوجين سلوتسكي، رياضي -2
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الطلـب  ، واشتق من خاللها مـا يسـمى   جون هيكسبالطريقة التي طورها  أثر الدخلوأثر االستبدال ر ظاهرتي فسنل
  :)Hicksian Demand( الهكسي

   :أثر االستبدال) الًأو

ما ) ومنحنى السواء. وI1)، وهي نقطة التماس بين قيد الدخل (أعند النقطة ( األول،في الشكل المستهلك، يتحقق توازن 
يحصُل دوران في قيد الدخل من األسفل إلى  )Xعندما ينخفض سعر السلعة (إذ . )Xيهمنا هو ما يحصل للسلعة (

أن الدخل الحقيقي للمستهلك قد زاد، ألن حاصل قسمة الدخل على السعر  يعني ا). وهذI2ويصبح قيد الدخل ( اليمين،
  ) في هذه الحالة.Xاألقل يرفع من قيمة ما قد يحصل عليه المستهلك من السلعة، وهي (

  
شباع إن المستهلك قد ارتفع إلى مستوى إ ، أيالثانيالشكل )، في بعند النقطة ( تحقق نفترض أن التوازن الجديدل

  ).  X2) إلى (X1) المستهلكة زادت من (Xأن كمية (بأعلى. ما يعني 

  
) ما حصل من زيادة في الكمية نتيجة 1 :ينأجز)، إلى X2) إلى (X1) من (Xيمكننا تفكيك الزيادة الحاصلة في كمية (

الدخل الحقيقي  ) ما حصل من زيادة في الكمية نتيجة لتحسن2و )،Substitution Effectلهبوط سعر السلعة (
  ).Income Effectللمستهلك (

 الشكل األول
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ما في الشكل على نحو )، بحيث يمس منحنى السواء األول عند نقطة ما عليه، I2نرسم خطاً موازياً لقيد الدخل الثاني (ل
  ).جوهذه النقطة هي ( ،الثالث

) نتيجة X( كمية السلعة طرأت علىالزيادة التي  )،جعند ( ،)خضر المتقطعاألسها الخط الموازي (النقطة التي يم تمثل
أن الدخل بقي عند مستواه السابق.  كما لو)، ونتجت X3(و )X1هي الفرق بين (ن الزيادة إها، فقط. أي ض سعراالنخف

  .أثر االستبدالهي  )X3() إلى X1وهذه الحركة من (

زيادة في الدخل الحقيقي للمسـتهلك،  إلى  األخرى ثابتة ةوبقاء العوامل المؤثر انخفاض سعر سلعة ما يؤدي :أثر الدخل
    .ذلكنتيجة ل من السلع نفاقه. وبالتالي، فإن المستهلك يقبُل على شراء المزيدإالقوة الشرائية للمال الذي يريد ارتفاع أي 

صبح المستهلك في وضع أفضل للحصـول علـى   ي). وI2) إلى (I1قيد الموازنة من ( ينتقل )Xسعر ( ينخفضعندما 
لزيادة الدخل الحقيقي للمستهلك،  نتيجة) Xهي الزيادة التي طرأت على ( )X2(إلى  )X3(الزيادة من و .)Xمزيد من (

  . أثر الدخليسمى  وهي ما

  نه يقويه.إ، أي نفسه االتجاه في أثر االستبداليتمم  أثر الدخلن أ فيهما نجد الرابعفي الشكل  صورتانهناك 

ن إشارة أثر الـدخل تكـون   ، ما يعني بأمتناقضته الظاهريةفي إطار  الستبدالأثر ايفوق  أثر الدخلبأن  غيفين الحظ
   سالبة.

  ).)Giffen Good( غيفين )بضاعة(سلعة : (راجع مسرد

 الرابعالشكل 
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  :)Giffen, Sir Robert( )53(السير روبرت غيفين 

 االقتصاد الجزئيو)، History of Economic Thoughts( القتصادياتاريخ الفكر في 
)Microeconomics ( الطلب)، بخاصة في مجالDemand ( أسعارهاوما، على سلعة ،
)، هو عالم اقتصاد وإحصائي بريطاني، Eonomic Journalism( اإلعالم االقتصـادي و

وهو الذي أسس الجمعية االقتصادية الملكية، واشتهر  ).1837-1910عاش خالل الفترة (
 )متناقضة غيفين الظاهريـة ( هريةبالظاهرة التي سميت باسمه، وهي متناقضة غيفين الظا

)Giffen Paradox(. عمل وقد   ) حرر مجلـة اإليكونوميسـتمساعداً لمEconomist (
 وأصـبح  )،1873-1876)، ومحرر صحيفة الديلي نيوز خـالل الفتـرة (  1868-1876البريطانية خالل الفترة (

  ). 1897رئيسه، إلى أن تقاعد في العام (مسؤوالً عن دائرة اإلحصاء في مجلس التجارة البريطاني، ثم مساعداً ل

  : )Gifts Tax ()54( ضريبة الهدايا

تُفرض على قيمـة   ضريبة، هي مصادرهاو اإليرادات العامة)، بخاصة مجال Public Finance( المالية العامةفي 
 الهدية المحولة من شخصٍ إلى آخر. وعادة تكون الهدايا بين األقارب.  

)، Inheritance Tax( ضـريبة الميـراث  من أجل تقليل فرصة تفـادي   الضريبةهذه  تفرض بعض الحكومات مثل
  وتسمح في بعض األحيان باستثناء الهدايا البسيطة من دفع الضريبة عليها.  

  : )Gilt-edged Security( )55() ذهبية( أداة تمويلية مذهبة

، تقدم الحكومة سنداًتكون  ، عادةداة تمويليةأ، هي السندات الحكومية)، بخاصةBonds Market ( سنداتسوق الفي 
  عند استحقاقه.   الفائدة عليها، إضافة إلى رأس المالضماناً مكتوباً بدفع 

ذهذهبية( ةبورقة م) (Gilts ()56(:   

  .، مكفولة من الحكومة المصدرة لهاأداة تمويلية، هي السندات الحكومية)، بخاصةBonds Market ( سوق السنداتفي 

  ). )Gilt-edged Security) (ذهبية( أداة تمويلية مذهبة: اجع مسرد(ر

  : )Gini Coefficient( )57( معامل جيني

ــي  ــي ف ــاد الكل ــدخل و)، Macroeconomics( االقتص ــع ال ــة و)، Income Distribution( توزي                   العدال
 لالمسـاواة أرقـام ا  خاصـة ب، قـام القياسـية  األرو)، Economic & Social Justice( االجتماعيةو االقتصادية
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)Inequality Index Numbers ستخدم في التعرف على مدى التفاوت في  مؤشر قياسي)، هوفـي   توزيع الدخلي
  مجتمعٍ ما.

ــون   ــائيون المهتم ــاديون واإلحص ــن االقتص تمك
يـه، وحصـة   والتبـاين ف  توزيع الدخلبموضوعات 

 مقاييسا أن يطورو المنشآت من مجموع السوق؛ من
مـدى تركـز حصـة    ، وتوزيع الدخلتشتت  حسابل

نتجـين  من المنتاج أو البيع بيد مجموعة السوق من اإل
  ).التركيز( نسبة التركز، ومعامل جيني، ومنحنى لورنزأو البائعين. وتنحصر هذه المقاييس في ثالثة، هي 

وهـو التوزيـع    ،مطلق ى ابتعاده عن معيارٍومد التوزيع التراكمي لمتغير ما، )Lorenz Curve( منحنى لورنز يقيس
. وفـي  أو الناتج المحلي اإلجمالي للـدول ، كالدخل أو الثروة، أو أي متغير عن ملكية األفراد، نفسهالمتساوي للمتغير 

 مدى التفاوت في توزيع الدخل أو الثروة في المجتمع أو لمجموعـة مـن النـاس.    المنحنىمعظم الدراسات يقيس هذا 
  ).سنة/دينار) أسرة (1000(يحتوي بيانات عن توزيع الدخل لـ اآلتي األولنفترض بأن الجدول ل لى ذلكعللتمثيل و

  فئة الدخل
)1(  

مركز 
  ئةالف
)2(  

عدد 
  األسر

)3(  

  مجموع الدخل
)4(   

)3×2( 

نسبة 
 األسر

)%(  

تراكم 
نسبة 
  األسر

نسبة 
  الدخل

)100%(  

تراكم 
نسبة 
  الدخل

)100%(  

0-1000  500  250  125000 25  25  3.81098 3.811 

1000-2000  1500  200  30000 20  45  9.14634 2.9573 

2000-3000  2500  100  250000 10  55  7.62195 20.5793 

3000-4000  3500  100  350000 10  65  10.6707 31.25 

4000-5000  4500  90  405000 9  74  12.3476 43.5976 

5000-6000  5500  75  412500 7.5  81.5  12.5762 56.1738 

6000-7000  6500  60  390000 6  87.5  11.8902 68.064 

7000-8000 7500  50  375000 5  92.5  11.4329 79.497 

8000-9000 8500  40  340000 4  96.5  10.3659 89.8628 

9000-10000 9500  35  332500 3.5  100%  10.1372 100 

   100  -  %100  3280000  1000  - المجموع
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وتبايناته. لألسر والدخل في رسم تصورٍ ما عن شكل التوزيع التراكمي للدخل واألسر  التراكمي التوزيعاستخدام  يمكن
   .وهو ما يوضحه الشكل األول

  

  

  

  

  

  :على النحو اآلتينحلل الشكل ل

  يمثل المحور العمودي التوزيع التراكمي للدخل. التوزيع التراكمي لعدد األسر، واألفقي المحور  يمثل :أوالً

المحور العمـودي   منه. ويبدأ%) 100(م نسبة األسر وينتهي تدريجياً بـ) من تراك%0( عند نقطةلمحور األفقي يبدأ ا
  ) منه.%100(بـ ، وينتهي) من تراكم نسبة الدخل التراكمي%0(عند نقطة 

زيع المتماثل لتـراكم  مثل التويهذا المستطيل  ،المستطيل (أو المربع) إلى نصفين متساويين المنحنى األزرق يقطع :ثانياً
) %2) من األسر علـى ( %2من الدخل، و(%) 1) من األسر على (%1نسبة األسر وتراكم نسبة الدخل. فلو حصل (

كل النقاط على خـط  وقعت ، و)Symmetrical( متماثالًمن الدخل، وهكذا، لكان توزيع نسبة الدخل على نسبة األسر 
  .المتماثلالتوزيع 

لكل األسر. وفي المثال الحالي نجد، على سبيل المثال، بـأن أول   متماثالًالدخل في الحياة العملية يكون توزيع  ال :ثالثاً
) %12.9573علـى (  ) من األسر%45حصلت أول () من الدخل الكلي، و%3.811) من األسر حصلت على (25%(

يمثـل التوزيـع التراكمـي لألسـر      ليس متساوياً، وعند رسم المنحنى الذي ن التوزيعإ ولذلك يقالمن الدخل، وهكذا. 
المسافة الفاصـلة   طةاسبوتصور تشتت توزيع الدخل  . ويمكن)1(منحنى لورنزوالتوزيع التراكمي للدخل نحصل على 

. فكلما زادت المسافة بينهما دّل ذلك على التفاوت في توزيـع  منحنى لورنزو) المتساوي( المتماثلبين منحنى التوزيع 
  الدخل.

ـ لتعـرف بو واإلحصائيون ل االقتصاديون هطور :)Gini Coefficient()2( معامل جيني لثاني فهوأما المقياس ا طته اس
المثلث، الواقع إلى يمين خط التوزيـع   تجزئة يمكن األول نجد بأنهبالعودة إلى الشكل و على التفاوت في توزيع الدخل.

 :على النحو اآلتي) Rمساحته ( )، بحيث تكونB) و(A: (ينأجزالمتساوي وفوق المحور األفقي، إلى 

R = A + B 
                                                             

)، والحيـوان   Ethology( ، عالم نمساوي متعدد التخصصات: األعـراق )Konrad Lorenz ()1989-1903( كونراد لورنزنسبة إلى  - 1
)Zoology) والطيور (Ornithology.( 

. كان فاشياً، ويؤمن بالفلسفة العضوية يوسكان إيطال، عالم إحصاء واجتماع )Corrado Gini ()1965-1884( كورادو جينينسبة إلى  - 2
)Organcism (.التي ترى الكون كمركب عضوي واحد 

 األول الشكل
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  :على النحو اآلتي) G( معامل جينييعرف 

  

  نإ بين الصفر والواحد الصحيح دائماً، أي )Gقيمة ( تنحصر

ퟎ ≤ 푮 ≤ ퟏ 
) مـن  Aوكلما اقتربت قيمـة ( ). A+Bيمكن أن تكون أكبر من مساحة المثلث ( ) الA( قيمة أن هذه الخاصيةسبب و

  ابتعد التوزيع عن التساوي. لما كانت أقرب إلى الواحد الصحيحع أقرب إلى التساوي، وكالصفر كان التوزي

  على النحو اآلتي: من بيانات الجدول األول معامل جينيحساب يمكن 

، أو نصف رتفاعمضروباً باال) هي نصف القاعدة %100 ,%100 ,%0مساحة المثلث المكون من اإلحداثيات: ( :أوالً
  نإ أي مساحة المربع.

ퟏퟎퟎ × ퟏퟎퟎ ×
ퟏ
ퟐ

= ퟓퟎퟎퟎ 

  :)1(على النحو اآلتي )B(قيمة  تُحسب :ثانياً
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  تكون ما تقدمعلى  لعدد الفئات. وبناءN () لتراكم نسبة الدخل و(yi) لتراكم نسبة األسر و(xiحيث ترمز (

푩 =
ퟏ
ퟐ

(ퟐퟓ − ퟎ) × (ퟑ. ퟖퟏퟏ + ퟎ) + (ퟒퟓ − ퟐퟓ) × (ퟏퟐ. ퟗퟓퟕퟑ + ퟑ. ퟖퟏퟏ)+. . . +
(ퟓퟓ − ퟒퟓ) × (ퟐퟎ. ퟓퟕퟗퟑ + ퟏퟐ. ퟗퟓퟕퟑ)+. . .
. . . +(ퟏퟎퟎ − ퟖퟗ. ퟖퟔퟐퟖ) × (ퟏퟎퟎ + ퟗퟔ. ퟓ) = ퟓퟓퟑퟏ. ퟒퟎퟓ

= ퟐퟕퟔퟓ. ퟕ 

                                                             
 استُخدم برنامج اإلكسل للتأكد من صحة الحسابات. -1
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  على النحو اآلتي:) A(قيمة  تُحسب :ثالثاً
A = 5000 – B = 2234.3 

  معامل جيني ما يعني بأن قيمة

푮 =
ퟐퟐퟑퟒ. ퟑ

ퟓퟎퟎퟎ
= ퟎ. ퟒퟒퟕ 

طة الوسـط،  بأن هذه القيمة تقع في منتصف المسافة، تقريباً، بين الصفر والواحد الصحيح، لكنها أقل من نقافترضنا  لو
  التوزيع المطلق. دخل أقرب إلى المساواة منه إلى سوءتوزيع ال نإ لقلنا

مـن  علـى االقتـراب    ،في فترة ما، معامل جيني قيمة تدل
أو  )ملكيات ماديـة  أو أي، الثروةتوزيع الدخل (المساواة في 

ن زيادة المعامل أو انخفاضه عمـا  ما يعني بأ، هااالبتعاد عن
على أكثر من حدث داخل المجتمع، منها  كان في السابق يدلُّ

إعادة توزيع الثروة داخل المجتمع، وارتفاع مستوى معيشـة  
السلع األفراد أو انحساره، وقدرة السكان على الحصول على 

          وإمكانيــة الوصــول إلــى المــوارد    والخــدمات، 
)Access to Resource ،(.بشكل عام. ويمكن للباحث أن يستدل على أوضاع أخرى بمزيد من البحث والتقصي  

بيانات دخل األسرة األردنيـة للعـام    الثانييحتوي الجدول  لدخل األسرة األردنية:معامل جيني ومنحنى لورنز  :مثال
)2010()1(.  

  )%نسبة األسر (  )f التكرار (  فئة الدخل
0-1799  21812  2.203 

1800-2399  30484  3.079 
2400-2999  47788  4.827 

30003599  62368  6.299 
3600-4199  78746  7.954 
4200-4799  89002  8.989 
4800-5399  94499  9.545 
5400-5999  83730  8.457 
6000-6999  113292  11.44 
7000-7999  85058  8.591 
8000-8999  76268  7.703 
9000-9999  56940  5.751 
10000-11999  91495  9.241 
12000-14000  58586  5.917 

 100.00  990068  المجموع
  .2012)، آذار 2010( مسح نفقات ودخل األسرةدائرة اإلحصاءات العامة،  المصدر:                  

                                                             
 .2012): توزيع األسر وأفرادها حسب فئات الدخل، مسح نفقات ودخل األسرة، دائرة اإلحصاءات العامة، 2.3راجع الجدول ( - 1



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   اق بين هاينعبدالرز

 

102 
 

بد من حساب التوزيع التراكمـي لنسـبة    ال معامل جينيوحساب  منحنى لورنزل من أجل الحصول على صورة بيانية
  :على النحو اآلتيمبينة في الجدول الثالث وهي  نسبة األسر،الدخل و

  
  مركز الفئة

  
  عدد األسر

  
  مجموع الدخل

نسبة 
  األسر

 (%)  

تراكم نسبة 
  األسر

  
  نسبة الدخل

(%)  

  
  تراكم نسبة

  الدخل
900  21812  19630800 2.203 2.203  0.305922587 0.305922587  
2100  30484  64016400 3.079 5.282  0.997619184 1.303541771  
2700  47788  129027600 4.827 10.109  2.010741139 3.31428291  
3300  62368  205814400 6.299 16.408  3.207371764 6.521654674  
3900  78746  307109400 7.954 24.362  4.785933433 11.30758811  
4500  89002  400509000 8.989 33.351  6.241454717 17.54904282  
5100  94499  481944900 9.545 42.896  7.510536017 25.05957884  
5700  83730  477261000 8.457 51.353  7.437543026 32.49712187  
6500  113292  736398000 11.44 62.793  11.47588386 43.97300473  
7500  85058  637935000 8.591 71.384  9.941455535 53.91446026  
8500  76268  648278000 7.703 79.087  10.10263884 64.0170991  
9500  56940  54093000 5.751 84.838  8.429748396 72.4468475  

11000  91495  3)10(1006445 9.241 94.079  15.68424403 88.13109153  
13000  58586  761618000 5.917 100.00  11.86890746 100.000  
  - 100.0000  - 100.00 6416.92)10(6  990068  المجموع

  .منحنى لورنزالتوزيع التراكمي لدخل األسر األردنية حسب  الثانييوضح الشكل 

 
الـدخل   ئـة في مركـز ف  يقع ،ما يزيد قليالً عن ربع األسرأسرة، تقة بأن الدخل السنوي لكل تُبين الحسابات المش :أوالً

 متوسط الدخل الشهري للفردفإن  )1() شهراً ثم على متوسط حجم األسرة12هذا المبلغ على ( ) دينار. ولو قُسم5100(
)PCIبالدينار ) يكون:  

                                                             
 .)5.28(بالفرد في الفصل الثاني، وكان  متوسط حجم األسرةحسبنا  - 1
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푷푪푰 =
ퟓퟏퟎퟎ

ퟏퟐ
/ퟓ. ퟐퟖ = ퟖퟎ. ퟓ 

مركز فئـة الـدخل   يقع في  ،) من األسر%54ما يقارب (، تقة بأن الدخل السنوي لكل أسرةتبين الحسابات المش :ثانياً
 ) شهراً، ثم على متوسط حجم األسرة، فإن متوسط الدخل الشهري للفرد يكون12هذا المبلغ على ( ). ولو قسم7500(

  بالدينار:

푷푪푰 =
ퟕퟓퟎퟎ

ퟏퟐ
/ퟓ. ퟐퟖ = ퟏퟏퟖ. ퟑퟕ 

مركـز فئـة الـدخل     األسر، يقع فـي  %) من90(تقريباً سنوي لكل أسرة، تبين الحسابات المشتقة بأن الدخل ال :ثالثاً
متوسط الـدخل الشـهري   ) شهراً، ثم على متوسط حجم األسرة، فإن 12) دينار. ولو قسمنا هذا المبلغ على (11000(

  بالدينار: يكون للفرد

푷푪푰 =
ퟏퟏퟎퟎ

ퟏퟐ
/ퟓ. ퟐퟖ = ퟏퟕퟑ. ퟔퟏퟏ 

فإن النتيجة الرئيسة التي نصل إليها تخبرنـا بـأن    كملهالمجتمع اإلحصائي بأ نفقات ودخل األسرة مسح مثّللو  :رابعاً
) دينـار، وهـي قليلـة بكـل     200متوسط الدخل الشهري للغالبية العظمى من أفراد المجتمع األردني تزيد قليالً عن (

  المعايير.

  فهو )1(لتوزيع الدخل معامل جينيأما حساب 
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 .في حسابات المعامل برنامج إكسلخدم استُ - 1
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لتوزيع دخل األسر األردنية األكثر فقراً يميل إلى المساواة أكثـر منـه إلـى     معامل جينيبأن  في الشكل أعالهيظهر 
  ع اإلحصائي.الالمساواة، شريطة أن تكون نتائج مسح نفقات ودخل األسرة صحيحة، وممثلة للمجتم

  عشرة دولة، مرتبة تصاعدياً، من األقل مساواة إلى األكثر مساواة. لثالث معامل جينينتائج  الرابعيحتوي الجدول 
  السنة  معامل جیني  الدولة

  2005  63.1  جنوب أفريقيا
  2010  59.7  ناميبيا

  2011  58.5  كولومبيا
  2009  53.6  تايالند

  2001  50.4  سويسرا
  2008  48.3  المكسيك
  2009  44.8  الفلبين
  2006  44.5  إيران
  2011  41.7  روسيا
  2007  40.9  المغرب
  2009  40.0  بريطانيا
  2008  37.6  اليابان
  2005  23.0  السويد

  : )Ginny Mae( )58(غيني ماي 
ادية اتحمنها، هي مؤسسة  تكفله الحكومة)، بخاصة ما Mortgage Guarantee( تمويل الرهون العقاريةفي مجال 

، التي يطلبهـا األفـراد، وذلـك    القروض العقارية منحل تسهيل األمريكية، أسستها من أج الحكومةتملكها  ،)فيدرالية(
  ).Bond – Backed Mortgages( السندات المدعومة بالعقاراتبضمان 

  : )Giro ()59( نظام غايرو للمقاصة
بريطاني  نظام، هو المقاصةو التحويالت النقدية)، بخاصةMoney & Banking () البنوك( المصارفو النقودفي 

  بين المصارف األوروبية.  المقاصةوإجراء النقود ام بتحويل مصمم للقي

) بنـوك تحول بعد ذلك إلـى مصـارف (   لكنه)، 1968طة مؤسسة خدمة البريد البريطانية في العام (اسبو النظامنشأ 
)، يأمر صـاحب  Giro Account( حساب غايرومن خالل فتح حساب يسمى  النظامالبريطانية. ويعمل هذا  المقاصة

  آخر.  حساب غايرومصرفه بأن يحول المبلغ الذي يريد إلى  ابالحس
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 : )GLAM (Grey, Leisured, Affluent, Married ()60( متزوج، غني، ترفهم، أشيب
)، Welfare Economics( الرفاءاقتصاديات و)، Socioeconomics( االقتصاد االجتماعيفي 

ها مع نهايات القرن العشرين، تتراوح أعمار ، زاد حجماجتماعية – اقتصاديةلمجموعة  هو وصفٌ
   ) سنة.59(و )45أفرادها بين (

  : )Glass – Steagall Act (1933) ()61() 1933( للعام ستيغال – قانون غالس

تصـنيف  و تقسـيم في مجال  )، بخاصةMoney & Banking) (البنوك( المصارفو النقودفي 
اختصـاص  فصـل   أجازه الكونغرس األمريكي، أدى إلى تشريعهو  ،مكافحة المضارباتو)، البنوك( المصارف عمل

              التجاريـة ) البنـوك ( المصـارف اختصـاص  عـن  وعملهـا  ) Investment Banks( االستثمار) بنوك( مصارف
)Commercial Banks ( وتقليـل تضـارب   وتثبيطهـا   المضارباتالتي تقبل الودائع، وذلك بهدف الحد من وعملها

عن دفع فائدة على حسابات تحت الطلـب، وألـزم    المصارف على منعالقانون . وقد عمل هذا المصارفين المصالح ب
الودائـع  ) بأن يحدد نسبة االحتياطي اإلجباري على Federal Reserve System (FED)( نظام االحتياط األمريكي

، بخاصة في عقد الثمانينيـات مـن   يةالمصرفمعارضة شديدة من أصحاب المصالح  القانون. وقد القى هذا المصرفية
  القرن العشرين.  

  : )Gliding Rate( )62(سعر صرف متحرك 

سـعر  )، هـو  Foreign Exchange Market( سوق العمـالت في 
تتعدل  المثبتةقيمته  األخرى، لكن العمالتمقابل  ،ما صرف ثابت لعملة

   نية.في الدولة المع النقديةاجة السلطة ححسب  بمقادير بسيطة،

   ).Sliding Parity( سعر صرف منزلق، في بعض األحيان، السعريسمى مثل هذا 

  : )Global Depository Receipt (GDR) ()63( وصل إيداع عالمي
)، International Financial Markets( أسواق التمويل الدوليةفي 
، )Local Stocks( محليةمنشأة بأسهم  )بنكرها مصرف (يصد شهادةهو 
طة الفروع الخارجية للمصرف اسخارجية، بو أسواقاألسهم بيعت في  لكن

الذي أصدالشهادة( الوصل ر .(  

  : )Global Deregulation ()64( رفع قيود عالمي

 القيود إزالةالدول الغنية نحو بعض ، هو ميول االستثمارات بين الدولو، انتقال رؤوس األموالو، العولمةمجال في 
  رات األجانب.ااستثم ر صرف عمالتها، ورفع الحواجز الضريبية أماماالستثمارات األجنبية، وتحرير أسعا أمام تحرك

التي عدلت تشريعاتها في هـذه   واليابان من أوائل الدول ا)، وكانت ألمانيا وبريطاني1979بدأت هذه الحركة في العام (
     االت.المج
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 ):Globalism( )65(فلسفة العولمة 

بشكٍل عام، هي عقيدة تبنتها الدول الكبرى في عقود ما  االستراتيجيةو ،االقتصاديةو العسكريةو السياسيةت في المجاال
ـ مباشر، تحت لواء هذه الدولة، بو قبل الميالد، حتى هذه األيام، تقضي بتوحيد العالم، بشكل مباشر وغير طة انتقـال  اس

  اسي والعسكري، بين الصغار والكبار.الموارد االقتصادية، وتعزيز التجارة، والتعاون السي

حتـى  بية، ) إلى أيام الدولة الرومانية، التي امتدت حدودها لتشمل كل الدول األوروGlobalism( فلسفة العولمةتعود 
)، التي امتـدت  Silk Road( طريق الحريرحدود جزيرة العرب وشمال أفريقيا، والدولة الفارسية قبل الميالد. وكانت 

أوروبا، عبر فارس والمشرق العربي، من أوضح األمثلة على وجود الظاهرة، وفاعليتهـا فـي تالقـح     من الصين إلى
الثقافات البشرية، وانتقال المعرفة ورأس المال والعمالة والبضائع، وتقنيات اإلنتاج، عبر الحدود الوطنية لثالث قارات: 

ين القوة والضعف لقرون طويلة. وفي القرن السابع عشـر  وأوروبا. وبقي تأثير هذه الظاهرة يتأرجح ب ،آسيا، وأفريقيا
 )، التي قامت بدورها بتوجيه البضائع من أوروبـا East India Company( شركة الهند الشرقيةأسس األوروبيون 

والجنوبية. وأسست مصانع خارج أوروبا، كي تستفيد من رخـص   ، والمستعمرات األوروبية في أمريكيا الشماليةوإليها
ر وانخفاض أسعار المواد الخام. وتراقت الظاهرة إلى مستويات أعلى خالل القرن التاسع عشر، بخاصة مع أوج األجو

) في عملياتها خـارج  البنوكالعهد االستعماري األوروبي لمعظم دول العالم. فتوسعت الشركات الصناعية والمصارف (
    حدودها الوطنية التقليدية.

 )).Multinational Corporation( شركة متعددة الجنسيةو )،Globalization( عولمة: (راجع مسرد

  : )Globalization ()66( عولمة

 العمالـة و حرية انتقـال رأس المـال  و، العالقات االقتصادية الدوليةفي مجال 
خارج الحدود  ، هي ظاهرة توسع األسواق المحلية، وتمددها إلىوليةدالتجارة الو

متطلبات التوسع فـي   م معكي تتواء الدوليةلتشريعات ، وتنسيق االوطنية للدولة
، بعـد أن خبـت   هذه الظاهرةوقد تراقت  اإلنتاج واالستثمار، والتجارة الدولية.

بعـد تفكـك وانهيـار االتحـاد     تأثيرها  وتواترزادت قوتها إذ لحقبات طويلة، 
  السوفياتي السابق، في مطلع العقد األخير من القرن العشرين.

ـ  العولمةدود لم تتوقف ح  ال المصـرفية، بـل   عند اإلنتاج واالستثمار واألعم
. الثورة الصـناعية التي تخيلها مفكرو القرون الوسطى وما بعدها، بخاصة ما تحدث عنه فالسفة  تجاوزت كل األفكار

، وتبدلت معاني تقارب أنماط االستهالك بين البشردفعت نحو الثقافة والدين والسياسة، و العولمةفقد امتدت وشملت آثار 
 االستقالل السياسي واالقتصادي والثقافي للدول. وتقلص دور الحكومات في الشأن االقتصـادي، وأصـبحت السـيادة   

  النسبية أقوى باتجاه الشركات الكبرى، والمصالح المصرفية الغنية.  

  )).Multinational Corporation( شركة متعددة الجنسية)، Globalism( فلسفة العولمة (راجع مسرد:
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  : )Global Monetarism( )67( فلسفة عالمية للنقود

، هي أفكار )Exchange Rates( أسعار صرف العمالتو)، Money & Banking) (البنوك( المصارفو النقودفي 
الدول التي تشـارك فـي    سعر صرف ثابت لعمالت نظامحول تبني  بها بعض االقتصاديين والسياسيين ومقترحات تقدم

  . نظامالذا ه

)، Collective Monetary Policy( سياسة نقديـة جماعيـة  أن تتبنى  الدول المشاركة فيه على النظاميشترط هذا 
   سعار السلع المتبادلة بينها مستقراً.بهدف جعل متوسط أ

  : )Glut ()68) (فائض( تخمة

 الفجوة التنفيسـية )، بخاصة في موضوع Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
)Deflationary Gap ( فائض عرض)، هي ظاهرة وجودExcess Supply من ،(

 ون إلى هذهاالقتصاديون الكالسيكي نظر. وقد أو معظمها )بضائع وخدماتالسلع ( كل
كساداً عاماً، يتميز بفشٍل في تخطيط كميـات اإلنتـاج، والتشـغيل،    على أنها الظاهرة 

ظرهم، مؤقتـة األثـر، ألن االقتصـاد    لكنها، من وجهة ن وانخفاضٍ عام في األسعار.
  ) للموارد. Full Empolyment( التوظيف الكاملسيعاود النهوض نحو نقطة 

  : )Gnomes of Zurich ()69( زيوريخ) أقزام( عفاريت

 أسـعار صـرف العمـالت   و)، Money & Banking) (البنوك( المصارفو النقودفي 
)Exchange Rates ،(المضارباتو )Speculations    يري )، هـم مجموعـة مـن مـد

هارولـد  ) السويسرية، الذين ادعى رئـيس وزراء بريطانيـا األسـبق،    البنوك( المصارف
، خالل عقد الستينيات سترلينيية االيضاربون على سعر صرف الجنبأنهم كانوا  ،ويلسون

هـؤالء  في وصـف   زيوريخ عفاريت مصطلح ويلسونمن القرن العشرين. وقد استخدم 
    التهامه إياهم بالخبث والنزعة نحو الربح غير األخالقي.، يرينالمد

  : )Goal Equilibrium( )70) (هدفال( توازن هادف

 توازن)، هو Macroecomics Theory( الكليةو)، Microecomics Theory( الجزئية: النظرية االقتصاديةفي 
نتجاالقتصادي ( العميُل حاوُليستهلكأو ، محقق طتهاس) بوأو حكومة، مهدف  ننقول إالمثال ما. وعلى سبيل  هدفاً أن ي

 معـدل الفائـدة  في سوق النقود يكمن في تحقيق استقرار في الطلب على النقود وعرضها، والمحافظة علـى   التوازن
)Interest Rate.(   

  )). Non - goal Equilibrium( توازن غير هادف: (راجع مسرد
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  : )Goal System ()71() الهدف( نظام هادف
)، هو Tax( الضرائببخاصة مجال )، Public Finance( المالية العامةفي 

تقل قيمتها اطته اإليرادات الضريبية، شريطة ألّا سبوأسلوب (طريقة) تُجبى 
  د سلفاً. عن مقدارٍ محد كل جهة معنيةالمحصلة من 

 )). Tax Farming( زراعة ضريبية: (راجع مسرد

  : )Goal Variable ()72() دفاه( دفهمتغير 
            اإلنفـاق العـام  )، بخاصة فـي مجـال   Public Finance( المالية العامةفي 

)Public Expenditure ،(المالية، السياسات االقتصاديةو )Fiscal Policy ،(
السياسـة  تسـعى   هـدفٌ )، بشكٍل عـام، هـو   Monetary Policy( النقديةو

             منفعــةدالــة مــا يكــون جــزءاً مــن إلــى تحقيقــه. وعــادة  االقتصــادية
)Utility Function ( قصـدها.  مإلى تحقيـق   السياسة االقتصاديةيسعى صانع

إلى تحقيق استقرارٍ فـي معـدل    السياسة النقديةوعلى سبيل المثال يسعى صانع 
إلى تحقيـق تـوازنٍ فـي     السياسة الماليةالفائدة، وأسعار السلع. ويسعى صانع 

  . المتغيران الهدفهما  توازن الموازنةواستقرار معدل الفائدة ما يعني بأن نة العامة. المواز
  )).Target Variable( متغير مستهدف)، Instrument Variable( متغير أداة: (راجع مسرد

  : )Going Concern ()73( جارٍ) اهتمام( شأن
، هو مصطلح يستخدم في وصف حاٍل لمنشأة مـا، لـديها   ركاتيتعلق بالش مابخاصةAccounting ،( ( المحاسبةفي 

  الموارد المالية الكافية كي تستمر بالوجود، إلى أن يثبت عكس هذه الحال.  

  :)Going Rate( )74() جارٍ( معدل سائد
ــي  ــلف ــال )، Labor Economics( اقتصــاديات العم ــي مج ــة ف ــوربخاص ــاعيو، األج ــاوض الجم                التف

)Collective Bargaining هو ،(ل األجورعدالعملالمقبول من أطراف  م ) عنـد   لمهنة مـا،  )أرباب العملوالعمال
المعنية،  نقابة العمالوأرباب العمل بين  المفاوضات الجماعيةطة اسبو المعدل. وعادة ما يتحقق هذا لحظة زمنية معينة

  ). الكبارالرئيسين ( أرباب العمالأو من 

   )).Wage Round( جولة أجر)، Key Rate( فتاحمعدل م: مسرد(راجع 

  : )Gold Bug( )75( الذهب )جرثومة( خنفساء

)، هـو  Exchange Rates( أسعار صرف العمالت)، بخاصة في مجال Monetary Theory( النظرية النقديةفي 
)، واستعماله في تغطيـة  Glod Standard( معيار الذهبمصطلح يطلق على أي شخصٍ، يدافع عن مبدأ العودة إلى 

  التي تصدرها الدولة.   العملة

   )).Glod Standard( معيار الذهب: راجع مسرد(
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   : )Gold Bullion Standard ()76(معيار سبيكة الذهب 

أسعار )، بخاصة في مجال Monetary Theory( النظرية النقديةفي 
ـ  ل)، هـو نظـام   Exchange Rates( صرف العمالت رف سـعر ص

، كان معموالً به في معظم الدول، بخاصة الدول األوروبيـة،  العمالت
طة هذا النظـام  اسبو العمـالت ). وكانت 1880-1914خالل الفترة (

وسطاً لتبادل السلع، والتجارة العالميـة، وتُحـول   وصفه ، بذهببالم يتُق
وقـد لعبـت    للبضـائع المصـدرة.   ثمناًرى، من دولة إلى أخ الذهبمن شكٍل إلى آخر، بعد إضافة كلفة نقل  العمالت

في  الورقي النقد، وذلك بتقليل عرض معيار سبيكة الذهب) المركزية دوراً رئيساً في تسهيل تطبيق البنوك( المصارف
تطبيـق   حسـن ُأوقـد   حالة وجود عجز في ميزان المدفوعات، أو زيادته في حال وجود فائض في ميزان المدفوعات.

أدى  المعيـار على المستوى العالمي، لكن قلة اهتمام المصارف المركزية بتطبيق  الذهبوحيد أسعار طة تاسالمعيار بو
  استفادة بعض الدول وتضرر أخرى.  إلى 

)، بخاصة في بريطانيا، لكن قلة اهتمام الواليـات  1931) حتى العام (1717، تاريخياً، منذ العام (معيار الذهب اعتُمد
   العمل به. أدى إلى انتهاء وعدم اهتمامها به، الذهببدول العالم  من أغنىوهي ، به المتحدة

   :)Gold Coinage ()77( مسكوكة ذهب
وبخاصـة فـي    ،)Macro & Microeconomics( الجزئـي و االقتصاد الكليفي 

 عملـة )، هي Personal & NationalSsaving( الوطنيو االدخار الفرديمجال 
 ومثـال عليهـا الجنيـه    د من أجل االسـتثمار، ا األفراه، يجمعالذهبمصنوعة من 

  اإلنجليزي الذهبي.
  :  )Gold Demonetization ()78() نقوداً وصفهوقف استعمال الذهب ب( الذهبعن  إبطال صفة النقد

)، هـو  Exchange Rates( أسعار صرف العمالتبخاصة في مجال )، Monetary Theory( النظرية النقديةفي 
ـ حقتوقـد  ذهب في تقييم العمـالت.  التوقف عن استخدام ال               بريتـون وودز النتيجـة عنـدما فشـل نظـام      ت هـذه ق

)Bretton Woods (الذهبمعيار األمريكي ب الدوالر، واستبدال بالذهب في ربط كثيرٍ من عمالت الدول.   

  )). Dollar Standard( معيار الدوالر: راجع مسرد(

  :)Golden Age( )79( عصر ذهبي
متصـاعداً  فيها  النمو االقتصادي)، هو فترة زمنية يكون Economics of Development( قتصاديات التنميةافي 

 راتمـدخ وعادة تدخل كل  ).Full Employemt( التوظيف الكاملالموارد االقتصادية في حالة  بشكٍل ثابت، وتكون
) Natural Rate of Growth( ل النمـو الطبيعـي  معـد ، ما يعني بـأن  في االستثمارات المتحققة المتحققة المجتمع

ــاوياً  ــون مس ــاد يك ــو لالقتص ــدل النم ــه   لمع ــمح ب ــذي يس ــتثمارات ال ــع االس ــارات م ــوازن االدخ                                ت
)Warranted rate of Growth.( 
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  : )Golden Handcuffs( )80( يةذهب قيود

في منشأة  حوافز العاملينو)، Human Resources( الموارد البشريةفي مجال 

أجل تثبيطـه   من ،)ما عاملما ( لموظف ) تُعطىأو بقشيش، هديةما، هي عطية (
 .أخرىمنشأة عن العمل في 

 :  )Golden Handshake( )81( ةيذهب مصافحة

في منشـأة   حوافز العاملينو)، Human Resources( الموارد البشريةفي مجال 

)، عندما يصـل سـن   عامل ماما ( ) تُعطى لموظفبقشيش أو، هديةما، هي عطية (
  التقاعد ويتوقف عن العمل في المنشأة التي منحته العطية. 

  : )Golden Hello ()82( ترحيب ذهبي
فـي   حوافز العـاملين و)، Human Resources( الموارد البشريةفي مجال 

قدراته، من أجل عرض على شخصٍ متميز بة ما، هو مبلغٌ كبير من المال، يمنشأ
  لعمل لدى المنشأة المعطية للمبلغ.على اتحفيزه 

  :)Golden Parachute( )83( يةذهبإنزال  مظلة

، هي اتفاق مع االستحواذ عليهاأو  بيع الشركة حال، بخاصة في يرينحوافز المدمجال في 

ي له. فقد يمـنح  مين دخل مستقبلنتيجة لبيعها، على تأ شركةالمدير، الذي قد ينتهي عمله من 

 الجديدة. الشركةيفة مستشار في وظ

  : )Golden Rate ()84( يذهب معدل

 العمل) بعد انتهاء وقت العامل( الموظفالذي يتقاضاه  معدل األجر، هو بدالت العمل اإلضافيو، حوافز العمل مجال في

 .لوائح الشركة الشركة المنصوص عليه في عملوقت انتهاء ، أو العملالمنصوص عليه في عقد 

  : )Golden Rule( )85( يةذهب قاعدة

)، هي حالة Economics of Development( اقتصاديات التنميةو )،Theory of the Firm( نظرية المنشأةفي 

) أفضل مسار 2. معدل نموهال) المنشأة Rate of Profit( معدل ربح) مساواة 1تتضمن معنيين:  اقتصادية مرغوبة.

   قتصادي، وفيه يحافظ على الحد األقصى من حصة الفرد من االستهالك.للنمو اال
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  : )Golden Share( )86( سهم ذهبي
) في منشـأة  حصة( سهم)، هو Privatization( الخصخصةو، الشركاتفي مجال 

الحق في المحافظة على الطريقة التي تدار بهـا الشـركة.    ه) ما يعطي حاملشركة(
بعض مؤسسـاتها   خصخصةببيد حكومة دولة ما، قامت  همالسوعادة ما يكون مثل 

 سهمها الذهبيل) Voting Power( القوة التصويتيةاإلنتاجية أو الخدمية، فتستخدم 
  من أجل المحافظة على مصالحها الوطنية. 

  : )Golden Triangle ()87( المثلث الذهبي

 التجارةو، وصف الدول)، ومجال Urban Economics( االقتصاد الحضريفي 
الواقعـة فـي    ىالمدن الكبر )1هو مصطلح يحمل عدة معانٍ: ، غير المشروعة

دول الوس وتايالند وبورما، وهي  )2. شمال غرب القارة األوروبية، ومنها لندن
مركز األعمال الرئيس في مدينة بيتسبيرغ  )3. أكبر دول منتجة لألفيون في العالم

   .والية بينسيلفانيا األمريكية –

  : )Gold Exchange Standard ()88( معيار الذهب في التبادل

األخـرى   عملـة الأخرى، بحيث تكون  عملةبما  عملة، هو ربط أسعار صرفهاو)، Currencies( العمالتمجال في 
ر ليعمل على ضـمان اسـتقرا   ذهبالمن  الجهة المصدرة لها تملك احتياطاً عالياًن إ، أي ذهببال) مغطاة المربوط بها(

   .عملة المربوطةالسعر صرف إلى استقرار  الربط. فيؤدي مثل هذا عملةالقيمة 

  ).)Gold Bullion Standard(معيار سبيكة الذهب )، Dollar Standard( معيار الدوالر: (راجع مسرد

  : )Gold Franc( )89(فرنك ذهب 

صـطنعة  م عملـة )، هو Telecommunication( أسعار االتصاالت السلكية والالسلكيةوتعرفات حساب  مجال في
) 1865للدول المختلفة. ففي العـام (  حساب أسعار وبدالت االتصاالت) في جنيف( لالتصاالتاستخدمها االتحاد الدولي 

. لكن مشكلة تذبذب ليكون وحدة النقد التي تحسب بها تعرفة االتصاالت الفرنك الفرنسيتبنى المؤتمر الدولي للتلغراف 
ퟏퟎومقداره ( ،فرنك الذهبتتبنى الدول المشاركة في المؤتمر جعلت لفرنسي سعر صرف الفرنك ا

ퟑퟏ
، من غرام الـذهب  )

تستخدم في وحدة حسابية كان لكنه لم يكن عملة حقيقية تسوى بها الحسابات، بل  ليكون وحدة حساب تعرفة االتصاالت.
) وحدة حقوق 3.0061ليساوي ( فرنك الذهبثبت  )1987وفي العام ( وإجراء المقاصة بين الدول. ،تسوية التعرفات

 صـندوق النقـد الـدولي   هـي وحـدات يصـدرها    و )،Special Drawing Rights (SDR)سـحب خاصـة (  
)International Monetary Fund (IMF)      وقد يستعملها في التسـويات الماليـة بـين الحكومـات والبنـوك ،(

  المركزية.  
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   :)Goldilocks Economy( )90( مالئم اقتصاد

أي االقتصـاد أو الجهـاز   تصادية (مصطلح يستخدم في وصف اآللة االق ، هوأداء مؤشراتهوعمل االقتصاد  مجال في
التي تعمل بشكل مناسب لكل العمالء االقتصاديين:  )اإلنتاجي كله

المنتجين، والمستهلكين، والحكومة. واآللة في هذا الحالة ليسـت  
)، وليست بـاردة لينـتُجLnflation   ( مالتضخساخنة لينتُج عنها 

 االقتصـاد  ينمو)، فعكس التضخم) (Deflation( التنفيسعنها 
يأكل ثروات الناس،  تضخم، ليس فيه يالئم الجميعويزدهر بشكل 

يكون معدل االدخار فيه يأكل أرباح المنتجين، و تنفيسليس فيه و
   متناسباً مع حجم االستثمارات.

) اقتصاد مالئم، حيث يرتفـع  1ثالث حاالت:  يبين الشكل المرفق
مسـتوى  )، ويثبـت  Aggregate Output (Q)( اإلنتاج الكلي

            . مسـتوى األسـعار  بشكل بسـيط، ويرتفـع معـه     اإلنتاج الكلي، حيث يرتفع تضخم) اقتصاد يعاني من 2. األسعار
  .مستوى األسعارمعه وينخفض  ثم ينخفض، يط،بشكل بس اإلنتاج الكلي، حيث يرتفع تنفيس) اقتصاد يعاني من 3

في عقد التسعينيات  ،االقتصاد المالئممن  قريبةواليات المتحدة قد شهد حالة ال اقتصادالحظ الخبراء االقتصاديون بأن 
   من القرن العشرين، لكن معدل ادخار األسرة فيه كان منخفضاً، وشهد ارتفاعاً مضطرداً في عجز الميزان التجاري.

سـالمون  ) من مؤسسة David Shulman( ديفيد شولمان ) إلىGoldilocks Economyيعود استخدام مصطلح (
 –من قصة خرافية في الثقافة اإلنجليزيـة  ه )، وقد اقتبس1992) األمريكية، في العام (Salomon Brothers( برذرز

   ).Goldilocks and the Three Bearsاألمريكية: (

  )).Soft Landing( اعمهبوط ن: (راجع مسرد

 : )Gold Market ()91(ذهب سوق 

 المصارفو احتياطيات الدولو)، Precioius Metal( المعادن النفيسةمجال في 
لتغطية العمالت المصدرة، هـو مكـان طبيعـي أو     ذهبالالمركزية من ) البنوك(

. وقد اتفقت ، بيعاً وشراءوسبائكه ذهبالافتراضي يتداوُل المتعاملون فيه مسكوكات 
مـن  على تأسيس شكلين  )1968في العام ( ل األوروبية مع الواليات المتحدةالدو

تباع وتشترى فيه السـبائك والمسـكوكات الذهبيـة،     خاص سوق: أسواق الذهب
فـي   المركزيـة ) البنـوك ( المصارفختص بتغطية النقود التي تصدرها م وسوق
السوقين أن تقنـع حكومـة جنـوب     وكان هدف الواليات المتحدة من هذين العالم.
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ونصـة،  ) دوالراً لأل32) أو (30بيع كل الذهب الذي تملكه لسوق خاص، من أجل تخفيض سعره إلى نحـو ( بأفريقيا 
ي عملة ورقية صعبة، أالحتفاظ بالدوالر أو الجنيه أو با، وإقناعها ذهببال المصارف المركزيةوذلك بهدف زعزعة ثقة 

ملجأ لالدخار واالستثمار، فارتفعت أسعاره منـذ   ذهبالالنقدي جعل من لكن التضخم  .ذهبال غطاء بديالً عنوصفها ب
)، ثم استقرت بعد ذلك عند مستويات عالية، إذا مـا قورنـت بأسـعار عقـد     2008)، حتى نهاية العام (1972العام (
  من القرن العشرين.   اتيالسبعين

ثرياء، ينحدر معظمهـم  شركات مملوكة من أ ص في بريطانيا،، وعلى وجه الخصوسيطر على أسواق الذهب الخاصةت
أصحاب هذه الشركة مـن الـذين    في مقدمتها. وكان) N. M. Rothschild(روثتشيلد . م. نتأتي شركة من اليهود، 

) الذي مـنح فلسـطين   Belfor Declaration( وعد بلفوردفعوا أمواالً طائلة كي يقنعوا ساسة اإلنجليز بالدفاع عن 
  ليهود المهاجرين من أوروبا. لربية الع

  :)Gold Plating ()92( طالء بالذهب

، هو ممارسة كانت مؤسسات الخدمة المدنية البريطانية تقوم بها، تتلخص في تحويل متهاومواءالقوانين مجال تنفيذ في 
  القرارات والتشريعات األوروبية إلى تعليمات وأوامر بريطانية نافذة.  

   :)Gold Reserves( )93(احتياط ذهب 

 مـع  المقاصـة و)، Central Bank( المركـزي ) البنك( المصرففي مجال عمل 
، ذهـب مـن  مـا   مركزي) بنك( مصرفملكه ، هو ما ياألخرى المصارف المركزية

  أخرى.  مركزية) بنوك( مصارفمع صفقات العقد والمقاصة في عمليات يستخدمه 

   :)Gold Shortage( )94( في الذهب) عجز( نقص

 المركزيـة ) البنـوك ( المصارفمجال عمل و )،History of Economic Thoughts( االقتصادي تاريخ الفكرفي 
)Central Banks ،(صدرةوفي كمية تغطية العملة الم المتوافر عالمياً، منذ بداية القرن العشرين  الذهب، هو انخفاض

 يعـزو ). وعادة ما %300غير المستخدم نقداً، بنسبة فاقت (، الذهبوحتى بداية العقد السابع منه. فقد ارتفعت أسعار 
  .  بعض االقتصاديين مثل هذا العجز إلى انخفاض ربح المنتجين

  :)Goldsmith Banking System ()95( نظام الصاغة المصرفي

                )البنــوك( النقــود والمصــارفو)، History of Economic Thoughts( االقتصــادي تــاريخ الفكــرفــي 
)Money & Bankingعمل بوسائل وطرق تشـبه أسـاليب األعمـال المصـرفية     نشأ و مصرفي نظامٍ )، هو أوُل

  ع عشر، على يد مجموعة من الصاغة اليهود. لسابالمعاصرة. وقد بدأ هذا النظام في القرن ا
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) أو شبه ثابتـة ت قيمتها ثابتة (كانوا يسحبون منه نسبة ما، بقي ألشخاص الذين أودعوا الذهب لديهما الحظ الصاغة بأن
لعدة سنوات، ما أتاح للصاغة أن يقرضوا جزءاً من ودائع الذهب لديهم لمقترضين ثقات، مقابل فائدة متفق عليها. ومن 

ــرة     ــأت فك ــة نش ــذه الممارس                                     جبــارياالحتيــاطي اإل) نســبة( معــدلو االحتيــاطي اإلجبــاري ه
)Reserve Requiremement & Reserve Ratio  .(  

  :)Gold Standard ()96( معيار الذهب

                 ) البنــوك( النقــود والمصــارفو)، History of Economic Thoughts( االقتصــادي تــاريخ الفكــرفــي 
)Money & Bankingذلك على شكلين: يأتي وعادة ما لعملة الوطنية لدولة ما قيمتها.لطته اس)، هو أساس تُعطى بو 
البيـع  فيـه وسـطاً للتبـادل (    ذهبالال يستعمل  نظاموهو )، Gold Bullion Standard( معيار سبيكة الذهب )1

عند طلبها لمن يريد بسعرٍ مثبت مقابـل وحـدات العملـة     ذهبال)، لكن السلطة النقدية في الدولة تبيع سبائك والشراء
عملة مـا مـع عملـة     فيه ترتبط نظام، وهو )Gold Exchange Standard( معيار تبادل الذهب )2 أو .المتداولة

   .ذهببالأخرى، بحيث تكون العملة األخرى مغطاة 

  :)Good ()97) (سلعة مرغوبة( بضاعة

)، هي Macroeconomics Theory( الكليةو)، Microeconomics Theory( الجزئية: النظرية االقتصاديةفي 
نتج ملموس، ل أيم يس خدمة، يستمد منه الشخص الذي يملكه (أو الذي بحوزته) منفعة ما. شيء  

  )). Bad( بضاعة سيئة: (راجع مسرد

  :  )Goodhart’s Law ()98( قانون غودهارت

هـو ظـاهرة   )، Monetary Policy( السياسة النقديةو)، Money & Banking) (البنوك( النقود والمصارففي 
السياسـة  عندما يصبح هدفاً لصـانع  سلوكه )، من أي شكل، يتغير Money Supply( عرض النقد مقياستُبين بأن 

ـ  القرار من أجل تحقيق هدف سياسته ي. ما يعني بأن اجتهاد صانع النقدية  ةؤدي إلى إهمال الجوانب األخـرى المتعلق
  بالهدف األساسي.

  

)، الذي عمل فـي  Charles Goodhart( تشازلز غودهارتإلى عالم االقتصاد اإلنجليزي  القانوناكتشاف هذا  يعزى
  ). Bank of England(إنجلترا ) بنك( مصرف
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  :)Goodwill ()99(شهرة 

غير  ، هي أصٌلاختراق األسواقو المنافسةو األداء)، بخاصة في مجال Theory of the Firm( نظرية المنشأةفي 
 األسـواق فـي   أدائهـا و التنافسـي لى وضعها ما، بشكٍل تراكمي، اعتماداً ع منشأة)، تمتلكه Intangible( ملموس

قيمة ال ، وتجعلأصول المنشأةزيادة معنوية في  إلى الشهرة ما تؤديوسمعتها بين الزبائن. وعادة باحها وإبداعاتها، وأر
  أعلى من قيمتها الدفترية.   السوقية لها

   :)Goodwin Growth Cycle( )100( دورة غودوين في النمو

باالستناد إلى  هبوط وصعود المتغيرات الكلية)، هي تفسير Business or Trade Cycle( جاريةالدورة الت مجال في
   ).Newton Mechanics( ميكانيكا نيوتن

مستوى التشغيل مع األرباح واألجور. فعندما يرتفع مستوى  دورة غودوينتربط 
خفـاض  التشغيل ترتفع معدالت األجور، ثم ترتفع كلفة العمالة، ما يؤدي إلـى ان 

مستوى األرباح. وعندما تنخفض األرباح ينخفض االستثمار، ثم ينخفض مستوى 
، وهكذا. وبالتالي فإن ما يحدث هو دورات متقلبة من التشغيل التشغيل، فاألجور

   واإلنتاج العاليين، ثم التشغيل واإلنتاج المنخفضين، وهكذا.

  :)Gordon Growth Model( )101( في النمو نموذج غوردون

س أو في تلم ب رياضياتي يستخدم)، هو أسلوCapital Market( أسواق رأس المالو، )Finance( علم التمويلي ف
   ).Stock Exchange( سوق تداول األسهمفي  تحديد سعر سهم متداول

  :الشكل الرياضياتي اآلتي نموذج غوردونيأخذ 

  

ناحية اإلنتاج واألرباح، وتتوسع تدريجياً فـي السـوق.    من م مستقرةبأن الشركة المصدرة للسه النموذجيفترض هذا 
) يختارهـا الباحـث، أو   Base Year( سنة أساسلعدة سنوات نسبة إلى  وللتأكد من استقرار الشركة تُقارن إيراداتها

) 100)، مقابـل ( 120) كانت (2018رادات الشركة في العام (بأن إيلنفترض على سبيل المثال، و الشخص المعني.
  )، بنسبة مقدارها2018) إلى العام (2017( سنة األساس)، ما يعني بأن اإليرادات نمت، ابتداء من 2017م (للعا

ퟏퟐퟎ − ퟏퟎퟎ
ퟏퟎퟎ

 × ퟏퟎퟎ = ퟐퟎ% 



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   اق بين هاينعبدالرز

 

116 
 

ن الشركة مستقرة. وتحسب نسبة النمو في ربح السهم الذي تصدره بة من النمو، لعدة سنوات، لقلنا إولو بقيت هذه النس
للعـام   )Dt = 10(عطى ربحـاً مقـداره   كل سهم مصدر أقة نفسها. وعلى سبيل المثال لو افترضنا بأن الشركة بالطري

 )، فإن معدل نمو ربح السهم بين العامين هو2018للعام ( )Dt = 11()، وأعطى ربحاً مقداره 2017(

품 =
ퟏퟏ − ퟏퟎ

ퟏퟎ
 × ퟏퟎퟎ = ퟏퟎ% 

نفترض بـأن  لين، أو على األقل يخطط للحصول على مثل هذا العائد. ) معrالحصول على معدل عائد (يتأمل المستثمر 
)R = 15%طة نموذج غوردون يكوناسا يعني بأن سعر السهم المحسوب بو)، م  

푷풕 =  푫풕
(풓 품)

=  ퟏퟏ
ퟎ.ퟏퟓ ퟎ.ퟏퟎ

= ퟐퟐퟎ   

   :)Gosplan ()102(غوسبالن 

ــي ــادي   ف ــر االقتص ــاريخ الفك ــادي و )،History of Economic Thoughts( ت ــيط االقتص                التخط
)Economic Planning ،(  وهـي  حكوميـة،   السـم هيئـة   ، هـو مختصـر  السـابق  االتحـاد السـوفياتي  فـي                    
)Gosplán = Gosudárstvennaya plánovaya komíssiya ،( أناطت بهـا  االتحاد السوفياتيأسستها حكومة ،

علومات والبيانات الالزمة من الجمهوريـات  جمع المعمليات 
الخمسـية  وضـع الخطـط   السوفياتية السـابقة، مـن أجـل    

لـة  و، ومحا، مع البـرامج التنفيذيـة الضـرورية   االقتصادية
    .الوصول إلى التوازن بين الطلب والعرض الكليين

المشاكل الخطيرة واجهت عملهـا،  ، لكن كثيراً من )1923ابتداء من العام (االقتصادية، الخطط  بوضع غوسبالنبدأت 
. وانتهى عمل هـذه الهيئـة   االتحاد السوفياتيالقمح التي حدثت خالل العقود األخيرة من حياة  مشكلة هاأسوئمن وكان 

    مع بدايات العقد األخير من القرن العشرين. وانهار االتحاد السوفياتيعندما تفكك 

   :)Gossen, Hermann H.( )103( نريخ غوصينهيرمان هي

خاصـة فـي   ب)، History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
ألماني، عاش خالل  اقتصاد)، هو عالم Marginal Analysis( التحليل الحديمجال 

تعلم القانون واإلدارة الحكومية في جامعة بيرلين، ثم عمـل   )،1810-1858الفترة (
قتصـاد  ساسية، باعتراف كثير من علمـاء اال في مجال التأمين. وكانت له مساهمات أ

ــده،  ــن بع ــوا م ــذين أت ــوم   ال ــرح مفه ــي ش ــة ف ــة الحدي ــاقص المنفع              تن
)Diminishing Marginal utility  ( التبـادل السـوقي  )، وتحليـلMarket exchange( ،نظريـة اإليجـار  و             
)Rent Theory( نظرية عرض العمل، وأساسيات )Theory of Labor Supply.(   
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  :)Gossnab ()104( غوسناب

ــي  ــر االقتصــاديف ــاريخ الفك ــيط االقتصــاديمجــال و )،History of Economic Thoughts( ت                    التخط
)Conomic Planning حكوميـة، هـي   مؤسسـة السـابق، هـو مختصـر السـم      االتحـاد السـوفياتي  )، في               
)Tосснаб СССР( ،نشـآت    أناطت بها عملياتو، االتحاد السوفياتيكومة أسستها حتخصيص الموارد الماديـة للم

   ، إلى بيع السلع الرأسمالية.االتحاد السوفياتيالصناعية والخدمية. لكن مهمتها تعدلت، بعد انهيار 

   :)Government Bond( )105( سند حكومي
 سـوق التمويـل  و)، Public Finance( المالية العامـة في 

)Financial Market تصدرها حكومـة  أداة تمويلية)، هو ،
واستخدام حصيلتها في  التمويلية، من أجل حشد الموارد مادولة 

، الموازنة العامـة رأسمالية، أو في سد عجز في  عامةمشاريع 
 وقد يكون السند مـن نـوعٍ   مصدرة سابقاً. سنداتإطفاء  في أو

وال تكون له قيمـة  ا، فوائد نقدية خالل فترة زمنية م يدفع لحامله
غيـر قابـل   سـند   يسـمى ، وهو ما بعد انقضاء المدة المحددة

  )، عند حلول أجله. Face Value( قيمته االسميةالحكومة  أن تدفع)، أو Irredeemable( التعويضأو  لالسترداد

   :)Government Broker ()106( وسيط مالي حكومي
ق سـو و)، Public Finance( الماليـة العامـة  في 

مفوض )، هو شخص Financial Market( التمويل
 ة حكومية معنية بشـراء األدوات التمويليـة  من مؤسس

 تنحصر وظيفته فـي بيـع األدوات التمويليـة    ،وبيعها
  كومة. وشرائها، نيابة عن الح

   :)Government Intervention( )107( تدخل حكومي
 االجتمـاعي  الرفـاء و)، Money & Banking( ود والبنوكالنقو)، Public finance( المالية العامةمجاالت في 

)Social Welfare ،(التجارة الخارجيةو )International Trade ،(  هو إجراء، أو إجراءات متعددة، مجتمعـة أو
، بهـدف  المتخصصةطة مؤسساتها ووكاالتها اس، بوالحكومةمتفرقة، تتخذها 

   تنفيذ سياسات معينة، والوصول إلى أهداف مرغوبة.

. وعلى به الحكومةالحال والمجال الذي تهتم  حسب التدخل الحكومي يختلف
أو تخفيضه، وزيادة الضرائب  العام بزيادة اإلنفاق الحكومةسبيل المثال تقوم 

أهداف متعلقة بتخفيض العجـز فـي الموازنـة     قيتحقأو تخفيضها من أجل 
، قـد تتـدخل   وفي مجال التجارة الخارجيـة  ، أو تحفيز االقتصاد.الحكومية
، بفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة، من أجل حمايـة  الحكومة

 يحتاج إليه من عمالت أجنبيـة.  السوق بماتزويد طة اس، بودخل في سوق العمالت األجنبيةالصناعات الوطنية. وقد تت
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يد المجتمع بما يحتاج إليـه  إلى التدخل في مجال السلع العامة، بسبب فشل السوق الخاصة في تزو الحكومةوقد تحتاج 
طة أدوات هـذه  اسبو تتدخل الحكومة). وفي مجاالت السياسة النقدية Pure Public Goods( سلعٍ عامة صافيةمن 

    االقتصادي العام. األداء فيعليه، وتأثر هذه السياسة السياسة من أجل ضبط عرض النقد والطلب 

  الجمعية الحكومية الوطنية للرهن العقاري

: )108( )Government National Mortgage Association(   
)، هي جمعيـة أسسـتها   Hortgage Guarantees( ضمان القروض اإلسـكانية و)، Housing( اإلسكانمجال في 

فـي سـبيل دعـم القـروض      ،ألدوات الدين المصـدرة  ضماناتالواليات المتحدة، تنحصر وظيفتها في تقديم  حكومة
  . اإلسكانية

)، Ginny Mae( غيني ماي)، ومؤسسة Federal Housing Administration( اإلسكان االتحاديةإدارة تقوم  
ضامن بوظيفة  الجمعية الحكومية الوطنية للرهن العقاريعلى شكل سندات، وتقوم  ضمانات القروضبإصدار 
   .السندات

  )).Ginny Mae( غيني ماي: (راجع مسرد

  :)Government Procurement Practice( )109( الشراء الحكومي) إجراءات( ممارسات

الطرق والوسـائل التـي   ، هي )Government Tenders & Purchase( المشتريات العامةو العطاءاتمجال في 
الخدمات والبضـائع   الذين تشتري منهم، في اختيار المزودين مشتريات العامةبال، المعنية الحكوميةتستخدمها السلطات 

  . ومةالحكتحتاج إليها  يتال

) المتعلقة بالمنافسة قيام World Trade Organization (WTO)( منظمة التجارة العالميةعات يتستوجب تشر
  ، على المستوى الدولي، ال أن تحصرها بالمزودين المحليين. عطاءات مشترياتهاباإلعالن عن طرح  الحكومة

  )).World Trade Organization (WTO)( منظمة التجارة العالمية: (راجع مسرد

  :)Government Role( )110( دور الحكومة
كتابـات المفكـرين وفالسـفة    خاصة فـي  )، بHistory of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 

                 جـون سـتيورات ميـل   و)، David Ricardo( ديفيد ريكاردوو)، Adam Smith( آدم سميث، من أمثال االقتصاد
)John S. Millسـميث في المجتمع واالقتصاد. وعلى سبيل المثال رأى  واجباتهاووظيفة الحكومة ل )، هو تصور ،

)، Laissez-Faire( حرية التنقل والعمل، ومنها فلسفة لقرن السادس عشرا التي سادت في انطالقاً من األفكار الفلسفية
إدارة  أن يكون لها دور جزئي فـي  الحكومةعلى  فرأى بأن ميلبناء الجسور والمدارس. أما  وظائف الحكومةبأن من 

أما بعض مفكري القرنين التاسع عشر والعشرين فقد رأوا دوراً أكثر شمولية ممن سبقوهم في هذا المجـال،   صناعة.ال
من مؤسسات الدولة. وبناء على أفكـار   بامتالك مطلق للموارد االقتصادية ىوكان على رأسهم كارل ماركس، الذي ناد

  األخير تطورت نظريات التخطيط االقتصادي.  هذا 
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  :)Government Security ()111( أداة تمويلية حكومية
تصدره  سند أو إذن خزينة)، هو Financial Market( سوق التمويلو)، Public Finance( المالية العامةفي 

رأسمالية، أو في سد عجز في  امةعواستخدام حصيلتها في مشاريع  التمويليةحكومة دولة ما، من أجل حشد الموارد 
  مصدرة سابقاً.  سندات، أو في إطفاء الموازنة العامة

  ). )Government Bond( سند حكومي (راجع مسرد

  : )Grace ()112( فترة سماح
منحها )، هي فترة يInsurance( التأمينو، شركات إقراض األموالو)، Banking) (البنوك( المصارفمجال في 

بتأجيل ما فيها تسمح  ،اشترى عقد تأمين اقترض المال، أو لشخصٍ ،شركة تأمين، أو قرضةمشركة أو  مصرف
، بعد انتهاء فترة يستحق عليه من دفعات. وعادة ال تقبل هذه المنشآت أن يؤجل الشخص المعني دفع ما يستحق عليه

  . السماح

  :)Gradualist Monetarism ()113( نقودية تدريجية
ـ )، هـي فلسـفة ورأي لـبعض االقتصـاديين المختصـين      Monetary Theory( ديـة النظريـة النق في   النقودب

)Monetarists ،( ميلتون فريدمانومنهم )Melton Friedman ،( يؤمنون بالمبدأ القائل بـأن العالقـة بـين    الذي
دوراً محـدوداً  ) وارتفاع األسعار هي ظاهرة طويلة األمد. ما يعني بأن هنـاك  Money supply( عرض النقدارتفاع 

مـا  تطبيـق  في تحفيز الطلب الكلي. علماً بأن االقتصاديين الذين يتبنون هذه الفلسفة ال يحبذون  للسياستين النقدية المالية
إدارة )، ألن االقتصاد، حسب معتقدهم، يصحح نفسه بنفسـه، وأن  Demand Management( الطلـب  إدارةبيسمى 
  .في الطلب الكلي تسبب تذبذباً الطلب

، وهـم  عرض النقدمفكرو مدرسة االقتصاد الكالسيكي الجديدة حول األثر اآلني لزيادة  ما يتمسك بهيقابل هذه الفلسفة 
ف األجـور  تؤمن بالمبدأ الذي يقول بأن تكيّالتي )، Instant Monetarism( لحظيةنقودية الفلسفة المسماة أصحاب 

  ). بشكل لحظيوقت نفسه، ألنهما ينزعان نحو التوازن بسرعة (واألسعار يجري بشكٍل لحظي، أي بسرعة وفي ال

  )). Instant Monetarism( نقودية لحظية :راجع مسرد(

  :)Graduated Income Tax ()114) (تدريجية( ةجتدرمضريبة دخل 

)، هي Economic & Social Justice( العدالة االقتصادية واالجتماعيةو)، Public Finance( المالية العامةفي 
 الضـريبة التصـاعدية  تُفرض على الدخل، بمعدالت تتغير مع تغير فئات الدخل، ومنها على سـبيل المثـال،    ضريبة

)Progressive Tax.(  

  :)Graduate Tax ()115( ضريبة الخريج

)، هي Economic & Social Justice( العدالة االقتصادية واالجتماعيةو)، Public F inance( المالية العامةفي 
أمـوال  ، مملوكة أو مدعومة مـن  تعليمهم من جامعات ومؤسسات تعليمية عاليةتُفرض على أشخاصٍ تلقوا  ضريبة
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على الدخل الذي يجنيه الشخص بعد  الضريبة. وعادة يفرض هذا النوع من تعليمهمل، ولم يتحملوا الكلفة الحقيقية عامة
  وإيجاده فرصة عمل.  التعليم الجامعيإكماله 

من التخصصات التعليمية العاليـة   بعضعد ، وللتعليم العاليفي تغطية الكلفة الباهظة  الضريبةمن المبرر وراء هذه يك
من أشكال الترف. علماً بأن هناك مؤيدين ومعارضين لهذا النوع من الضرائب. فيركز المؤيدون على ضـرورة   شكالً

يركزون على التخوف من انحسار عدد أفراد المجتمع الدارسين فـي  رضون فاتغطية كلفة التعليم أو جزء منها. أما المع
    الجامعات.

  :)Gramm – Rudman – Hollings Act (1985) ()116) (1985( هولينغز – رودمان – قانون غرام
، اسـتوجب  الكونغرس األمريكـي وافق عليه  قانون، هو االتحادية األمريكية) Public Finance( المالية العامةفي 

قضت المحكمة ، فللحكومة األمريكيةمشاكل عديدة بسبب ت القانونسقف على عجز الموازنة االتحادية. لكن هذا  وضع
  ). 1986العليا بإلغاء بعض بنوده في العام (

  :)Grandfather Clause ()117( الجد) بند( مادة

االتفاقيات و)، International Trade( التجارة الخارجيةو)، Law & Economics( االقتصادو القانونفي 
منصوص عليها في اتفاقية ما، تسمح باإلبقاء على القوانين التي تتعارض ) تشريعية أو قانونية(هي مادة ، االقتصادية

حول التبادل الحر للبضائع  اتفاقيةوعلى سبيل المثال قد يبرم بلدان  .المبرمة بين طرفين أو أكثر مع روح االتفاقية
اية الصناعات تستوجب حم مواد قانونيةال تعارض تطبيق  االتفاقيةالعمالة ورؤوس األموال، لكن  والخدمات، وانتقال

  أو العمالة المحلية في حاالت معينة. و/

   :)Grandfathering ()118) (منسوبة إلى الجد( جدودية
يستعمل عنـدما   )، هو مصطلحEconomics or Resources & Environment( اقتصاديات الموارد والبيئةفي 

تسبب  سلعٍ إنتاجِب هاسمح ليللتداول،  قابالً اًريحتص تُمنح دولة ما
  . منه )الحاليالراهن (مقدار إنتاجها ، باًبيئي اًتلوث

  :)Granger Causality ()119(سببية غرانجر 
 اإلحصاء االستدالليو)، Econometrics( االقتصاد القياسيفي 

)Inferential Statisticsث ما مهتم  )، هوجريه باحاختبار ي
عرف اتجاه السببية، بين متغيرين أو تبظاهرة معينة، من أجل 

ركة ما تبيع أجهزة أكثر، فيها. وعلى سبيل المثال لنفترض بأن ش
تعرف أثر حجم مبيعاتها في الفترة السابقة حاسوب، وترغب في 

)t -1(  في) حجم مبيعاتها في الفترة الراهنةt .(  

لمعرفة األثر: راء انحدار من الشكل التاليمكن إجي  

푺 = 풂 + 풃 푺 + 풆  
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)، t-1) إلى حجم المبيعات في الفترة السـابقة ( St-1)، وترمز (t) إلى حجم المبيعات في الفترة الراهنة (Stحيث ترمز (
)، يحصل الباحث b(و )a( لمعلمتيناعند االنتهاء من تقدير ). وStochastic Error( الخطأ العشوائي) إلى etوترمز (

  ).Coefficient of Determination (R2)( معامل التحديدلعلى قيمة ما 

 أثـر كميـة  )، لنقـل  t(حجم المبيعات في الفترة الراهنة في لى معرفة األثر الذي يسببه متغير آخر إقد يحتاج الباحث 
ن الشـركة أعلنـت عـن    ). ولنقل إtات في الفترة الراهنة (المبيعفي  )t-1في الفترة السابقة ( من الحواسيب المخزون
فيز الزبائن نحو الشراء. يمكن في هذه الحالة صياغة معادلة االنحـدار  تحمنها ل أسعار الحواسيب، في محاولةتخفيض 

  على النحو اآلتي:

푺 = 풂 + 풃푺 + 푽 + 풖  
ـ  )، وتبقى المتغيرات األخرى t -1(ترة السابقة ) إلى حجم المخزون في الفVt-1حيث ترمز ( ي على النحو الموضـح ف

   ).Vt-1(ل متغير جديد، وهو ارمز الخطأ العشوائي، بسبب إدخ وتعديلحدار األولى، معادلة االن

في معادلة  معامل التحديد) إلى ارتفاع قيمة Independent Vvariables( المتغيرات المستقلةعدد في زيادة الؤدي ت
الناتجة من  قيمة معامل التحديدبد من مقارنة  ال اختبار سببية غرانجروكي يقوم الباحث بإجراء  االنحدار الجديدة.

على )، Fف ( اختبارالناتجة من معادلة االنحدار األولى، وهو ما يستوجب إجراء  قيمتهمعادلة االنحدار الثانية مع 
  :النحو اآلتي

푭 =

(푹 − 푹 )
ퟏ

(ퟏ − 푹 )
(풏 − ퟐ − ퟏ)

 

 حيث 

 

ـ  F ف) المحسوبة من الصيغة األخيرة أعاله، مع قيمة (F ف(تقارن قيمة  ن ) المجدولة، فإذا كانت المحسوبة أعلـى م
                ال ) t-1(حجـم المخـزون فـي الفتـرة السـابقة       تـرى أن ول فرضية العدم التي ال يستطيع قبفإن الباحث  المجدولة
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              ) يـؤثر فـي   t-1ن حجـم المخـزون فـي الفتـرة السـابقة (     ، أي إ)t(ر في حجم المبيعات في الفتـرة الحاليـة   يؤث
                              : حجـم المخـزون  علـى النحـو اآلتـي   ) النتيجـة  تلفـظ . وعـادة تقـال (  )tحجم المبيعات في الفتـرة الراهنـة (  

ــادة     ــبب زي ــابقة يس ــرة الس ــي الفت ــب   المبف ــة، حس ــرة الحالي ــي الفت ــات ف ــر  يع ــار غرانج                                      اختب
)Inventory of The Previous Period Granger Causes Increase ofCcurrent Sale .(  

  :)Grant – back Clause ()120() مستردة( راجعة منحة )بند( مادة

)، هي Patent Rights( براءات االختراعو)، Intellectual Property Rights( الفكريةلكية حقوق الممجال في 
، تعطي بداعيةإصاحب فكرة لشيء ما، أو  مخترعبين  ما في اتفاقية ملزِم من الناحية القانونية، يرِد )أو بند، مادةنص (

، أو ما ينتج عن خترعالمللشيء  التي تحدث والتعديالت باالستفادة من كل التحسينات الفكرةأو  الحق لصاحب االختراع
باالستفادة مـن كـل    الحـق ) الفكرة( صاحب االختراع. وتمنح هذه المادة الملزمة، في بعض الحاالت، الفكرة اإلبداعية

 لكية.عدها حقوقاً للم) في أماكن أخرى، وفكرته(مخترعه التحسينات والتعديالت على 

   :)idArant in G( )211( منحة في مساعدة

 التنمية االقتصاديةو )،Public Finance( المالية العامةفي 
)Economic Development ،(عالقــة بــين حكومــة وال

، هي منحة نقدية الواليات المتحدةخاصة في ب، مركزية ومحلية
)، بلديـة أو  والية( حكومة محليةإلى  حكومة مركزيةتقدمها 

ار من النقـود  تأتي على واحد أو أكثر من األشكال التالية: مقد
أخرى،  من مصادر الحكومة المحليةمساوٍ للمقدار الذي جمعته 

، أو نسبة مـن كلفـة   الحكومة المحلية أو نسبة مما تخصصه
    ) ما متفق عليه بين الطرفين.مشروعبرنامج (

شاريع معينة، من أجل تنفيذ م نقديةمساعدة ، الحكومة المحليةاألغنى واألقوى، إلى وصفها ، بالحكومة المركزيةتقدم 
  ، أو ما يندرج تحت هذه األنشطة والبرامج. ئمثل محاربة الفقر والبطالة، وبناء الطرق والمطارات والموان

   :)Grants Economics ()122( اقتصاديات المنح

ــي  ــم االقف ــادعل ــام، Economics( تص ــكٍل ع ــةو)، بش ــة العام ــاون و) Public Finance( المالي التع
)Cooperationيسـتخدمها  تحليليـة،   -كٍل خاص، هـي أدوات علميـة   )، بش

ــاء االقتصــاد ــر علم ــرف أث ــي تع ــي  ف ــدثين ف ــاط ح ــادالنش          :ياالقتص
ــاهين ( )األول ــوارد باتج ــال الم ــل أو انتق )، Two - Way transferتحوي

) تحويـل أو  الثـاني ). Exchange( تبـادل وهو مـا يسـميه االقتصـاديون    
)، وهـو مـا يسـميه    One – Way Transfer( انتقال الموارد باتجـاه واحـد  

   ).Grant( نحةماالقتصاديون 
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موارد اقتصادية إلى الجسم  تحولتعني أنها  التبادلفعالقة  تبادل والمنحة.من عادة الحكومة في معظم الدول القيام بال
. أما تشفيات والطرق العامةالسكاني مقابل ضرائب تجبيها منه، ومثال على ذلك خدمات الحماية وبناء الجامعات والمس

بالمقابل. وفي هذين يئاً الموارد إلى أفراد وجماعات، لكنها ال تنتظر منهم ش تحولفتعني بأن الحكومة  المنحةعالقة 
في مجال العالقات  )، والفلسفة منها. ويمكن تطبيق هذا التحليلFiscal Policy(السياسة المالية السياقين يكمن جوهر 

  تعاون بين الدول. الدولية، وال

  :)Gravity Model ()123( نموذج الجاذبية

                        اقصــاديات المــوارد و)، History of Economic Thoughts( تــاريخ الفكــر االقتصــادي  فــي 
               الدوليــةو اإلقليميــةو المحليــة ةالتجــارو)، Economics of Resources & Environment(   البيئــةو
)Domestic, Regional & International trade ،(علم السكانو )Demography   فسـرفكـري ي هو إطار ،(

 ؛بين المدن واألقاليم داخل دولة ما، وبين دوٍل وأقـاليم وقـارات، علـى المسـتوى العـالمي      السكان والمواردحركة 
   ويشرحها.

والمـوارد   السـكان ، وحركة الهجرةفي التنبؤ بأنماط  ذبيةنموذج الجايستخدم االقتصاديون، وعلماء جغرافيا الموارد، 

المهندس  على حركة السكان والبضائع اكتشف تطبيقه. وقد من مكانٍ إلى آخر البشرداخل دولة ما، وحركة  االقتصادية

جـورج  الجغرافي  م السكانعاِلرصد قوة تطبيقه )، و1846) في العام (Henri G. Desart( هنري ديارتالبلجيكي 

علمـاء  مه بعـد ذلـك   د). واسـتخ 1834-1913الذي عاش في الفترة ( )،Georg E. Ravenstein( يفانستاينر

)، Law of Universal Gravitation( قانون الجاذبيـة الكونيـة  ، لكن أصله يعود إلى اقتصاديات الموارد والبيئة

   ).Issac Newton( سحق نيوتنإالذي اكتشفه عالم الرياضيات والفيزياء 

قوة جذب تتناسب مع حجم  للسكان والموارد االقتصاديةاالقتصاديون بأن ى ري
كل منهما. وتعمل هذه القوة على جذب مزيد من السكان والموارد نحو المناطق 

لكن قوة الجذب تعتمد على المسافة بين المناطق  عالية السكان وكثيرة الموارد.

ـ  انين زادت قـوة التفاعـل   وحجم الموارد والسكان. فكلما قلت المسافة بين مك
 ما يعني بينهما، وكلما زاد عدد السكان بين المكانين زادت قوة التجاذب بينهما.

) وتنوعاً إلى المناطق التي تتـوافر فيهـا   عدداًتتحرك من المناطق المتوافرة فيها بشكٍل أقل كماً ( الموارد والسكانبأن 

قـانون الجاذبيـة   ويلجأ االقتصاديون إلى استخدام صورة معدلة من  .) وتنوعاًعدداًبشكٍل أكثر كماً ( الموارد والسكان

  الشكل اآلتي:على النحو المبين في . وقد وضعوه نيوتنل
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 )، مقسماًص( سكان) بعدد سفي ( السكانضرب عدد  محصلة) هي ص) والمدينة (سبين المدينة ( قوة الجذبن أي إ
، زادت )، أو في إحداهما، وانخفضت المسافة بينهمـا ص(و )سفي ( لسكانا. فكلما زاد عدد على المسافة بين المدينتين

ن (إقليمين أو دولتين)، على المسـافة وحجـم السـكان    يت، في حالة أكثر من مدينقوة الجذبوتعتمد  .قوة الجذب بينهما
    والموارد.

ن عالية بينهما، لكن الحجم األكبر تكو قوة الجذب) قليلة، ما يعني بأن ص) و(سالمسافة بين ( بأن اآلتييبين الشكل 
  ).ص) و(سلقوة الجذب بين ( مساوية، إذ قد تكون قوة الجذبللمدينة (ج) وبعد المسافة عن (س) يعمالن على تعديل 

  :)Great Depression ()124( كساد عظيم

مجال )، وHistory of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
ــي  ــاد الكلـ ــة و)، Macroeconomics( االقتصـ ــارة الدوليـ       التجـ

)International Trade يةاالقتصاد النشاطات)، هو حالة انحسار شديد في ،
، وتشمل أيضـاً  يالحكوم شغيل واإلنفاق االستهالكي، واإلنفاقالتاإلنتاج و منها

  غسانالتجارة الخارجية. 

جلتـرا، خـالل   في إن األول وقع: الكساد العظيملحدثين من  يؤرخ االقتصاديون
الثاني على  زراعي، ووقعكساد القطاع ال ىإل )، ويعزى1873-1896الفترة (

ــالمي،  ــتوى الع ــرة بالمس ــالل الفت ــدة، خ ــات المتح ــي الوالي ــة ف                      خاص
، العالمسياسات الحماية التي تبنتها الدول، والمنافسة بين الدول االستعمارية على موارد  )، ويعزى إلى1936-1929(

  بعد الحرب العالمية األولى. 

  :)Great Leap Forward ()125( قفزة عظيمة إلى األمام

)، History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصـادي في 
التخطـيط  و)، Economics of Development( اقتصاديات التنميـة و

)، هي محاولـة حكومـة الصـين    Economic Planning( االقتصادي
لتخلص من الهيمنة السـوفياتية  ا)، 1958-1962عبية، خالل الفترة (الش

 . التخطيط والتنمية الصناعيةفي مجال 
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، في سبيل تحقيق التنمية، بإجراءات كثيرة، منها إنشـاء تجمعـات   ماو تسي تونغبقيادة الزعيم  قامت الحكومة الصينية
أكثر في مجال القرارات االقتصادية، وتشييد مصـانع   زراعية على نطاق واسع، وإعطاء الحكومات المحلية صالحيات

القفـزة العظيمـة   في تحقيق الهدف من محاوالتها فشلت  . وعلى الرغم من كلالحديد في عدد كبير من المدن والبلدات
  ة. تصالحت مع األنظمة الرأسماليأن  بعدسبعينيات القرن العشرين، . لكنها تقدمت اقتصادياً وتقنياً منذ مامإلى اإل

   :)Great Society ()126( مجتمع عظيم
              اإلنســانية اقتصــاديات التنميــةو)، History of Economic Thoughts( تــاريخ الفكــر االقتصــاديفــي 

)Economics of Human Development ،(التخطيط االجتماعيو )Social Planning ( باشـرهـو  غير الم ،
 لينـدون جونسـون  الرئيس األمريكي األسـبق   مجتمع مثالي، عمل من أجل قيامه

)Lyndon Johnson) ورأى بفلسفته، حول المجتمع العظيم، 1964) في العام ،(
ضرورة التحرك وراء األهداف االقتصادية، والتركيز حول تنمية اإلنسان، روحيـاً  

ريتشـارد  وأخالقياً، والتركيز على صحة البشر وتعليمهم. لكن سياسـة الـرئيس   
ت العمل بـالبرامج  )، الذي جاء بعد جونسون، أجهضRichard Nixon( نيكسون

  ونسون. التي أقرها ج

  :)Greenbury Code ()127( قاعدة غرينبري

وجهـة نظـر   )، هـي  Corporate Governance( الرشيدة للشركات) الحوكمة، أو الحكمانية( الحاكميةمجال في 
)، حـول رواتـب   1995، أجريت فـي العـام (  غرينبريجنة في دراسة بريطانية، سميت توصيات ل اوتوصية وردت

  التنفيذين للشركات الكبرى.يرين المد

أيدت توصيات اللجنة أن تُحدد رواتب ومكافآت وتعويضات المدير التنفيذي من لجنة مستقلة، من خارج الشركة التـي  
تبرم الشـركة عقـداً    . وأنهوتعويضات هكافآتومالمدير التنفيذي يعمل بها المدير، وأن تُعلم الهيئة العامة للشركة براتب 

  واألمان الوظيفي.   منحه الحافز للعمل معه من أجل ألكثر من سنة

  :)Green Conditionality ()128) (ةط بيئيوشر( اءط خضروشر

  حماية البيئة من التلوث.  شروطلاض واإلنفاق ، هي قواعد تُخضع اإلقرحماية البيئةمجال في 

  :)Green Currency ()129( عملة خضراء

المتفق عليـه   سعر الصرفهي )، Exchange Rates( أسعار صرف العمالتو، التجارة بالسلع الزراعيةفي مجال 
الـدول األوروبيـة   ، من أجل تسعير السلع الزراعية المصدرة مـن  عملة اليوروبين الدول األوروبية، قبل استحداث 

  . وإليها

  :)Greenfield ()130( حقل أخضر

، مع إمكانية لحياة البريةاأو  مخصصة للزراعة، كانت أرض، هي قطعة استعماالتهاو تخصيصات األراضيي مجال ف
  Brown Field. المكاتب والمباني التجارية.إلسكان وأخرى، بما فيها ا تخصيصها الستعماالت
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  : )Greenhouse Effect ()131( أثر البيت األخضر

)، Economics of Resources & Environemnt( البيئةواقتصاديات الموارد في 
)، هو انحباس الطاقـة  Industrial Pollution( الصناعيالتلوث خاصة في مجال ب

تشكل خطـراً علـى البيئـة    بحيث في طبقة الجو القريبة من سطح األرض، الشمسية 
وصحة الكائنات الحية، عندما تنحبس معها الغازات الملوثـة، ومنهـا ثـاني أكسـيد     

  كربون.  ال

   :)Greenmail ()132( بريد أخضر

أسهم  )، هو أسلوب يلجأ إليه مالكوAcquisition or Takeover( السيطرة عليهاأو  االستحواذو الشركاتفي مجال 
  اآلخرين.   سيطرةحماية ملكيتهم من  في سبيل ما شركة

لشخصٍ يشتري كميات عاٍل بدفع سعرٍ  طة هذا األسلوب،اسسهم الشركة، بوأل نمالكياليقوم بعض 
ـ  لشراء  يضطرون لكنهم يها،كبيرة من أسهم الشركة، في محاولة لالستحواذ عل ن األسهم التي اشتراها بأسعار أعلـى م

  وقف محاولته السيطرة على الشركة. نحو  هنيحفزو بهذا الفعلدفعها، وهم  التي

  :)Green Pound ()133( أخضر جنيه

أسـعار  و، التجارة بالسلع الزراعيـة مجال )، وHistory of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
عملـة  المتفق عليه بين الدول األوروبية، قبـل اسـتحداث    سعر الصرف)، هي Exchange Rates( صرف العمالت

  .  وإليها ، من أجل تسعير السلع الزراعية المصدرة من الدول األوروبيةاليورو

  ). )Green Currency( عملة خضراء(راجع مسرد: 

  :)Green Revolution ()134( ثورة خضراء

                     اقتصــاديات التنميــة و)، History of Economic Thoughts( تــاريخ الفكــر االقتصــادي  فــي 
)Economics of Develpment ،(هي توجهات االقتصاد الزراعيو، الزراعةو، الدول النامية الفقيرةخاصة في ب ،

فيها من قطاع يعتمد علـى األمطـار    القطاع الزراعيواقتصادية تبنتها بعض الدول النامية، تركزت حول نقل  سياسية
  الموسمية إلى قطاع يعتمد على الري وتقنيات اإلنتاج المعاصرة.  

كـان مـن   واألسمدة الكيماوية والبذور المحسـنة. و  المؤللةباستخدام تقنيات الري  )1945بدأت هذه الثورة في العام (
لكن االنتقادات التي وجهت للثـورة   في معظمها. اساد نذيلوالجوع، الاألهداف التي سعت إليها الدول النامية تقليل الفقر 

والقائمين عليها تركزت حول احتكار تقنيات اإلنتاج الذي مارسه أصحاب رأس المال والمستفيدون األقوياء من الثـورة  
  بيد القلة. نفسها، واحتكار الملكيات الكبيرة
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  :)Green Stripe Price ()135( أخضرشريط سعر 

التـي    السـوق خاصـة  )، بStock Exchange( سوق تداول األسـهم في 
سـهمٍ   سـعر األسهم المتداولة فيها بشكٍل فوري وآنـي، هـو    أسعارتعرض 

ــي  ــداول فـ ــائي يتـ ــعار التلقـ ــرض األسـ ــهم عـ ــوق أسـ                    سـ
)Stock Exchange Automated Quotation System       بـين أفضـل سـعر يعرضـه أو يطلبـهالـذي ي ،(

   لصفقة قليلة الحجم من سهم معين. السوقمستثمر رئيس في 

   :)Gresham’s Law ()136( قانون غريشام

)، History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
مسكوكات الخاصة ب)، Commodity Money( النقود السلعيةمجال و

، من فضة أو ذهب أو أي معدن، هو ظاهرة رصدها كثير من المعدنية
ثمينة، مثل الـذهب   وكة من معادنالمسك النقودالمفكرين، حول اختفاء 

يعود اكتشاف هذه الظاهرة  غير ثمينة. المسكوكة من معادن النقودو الفضة، من التداول والتعامل في األسواق، وبقاء أ
قبـل   عـدة أشـخاص  من ا اكتشافه، لكن بعض المؤرخين يرجح )Thomas Gresham( ريشامثوماس غإلى السير 

تغيـر قيمـة   ) ظـاهرة (مبدأ الذي تحدث عن  ،)Aristophanes( أرسطوفينز األثيني . فمنهم من يعزيها إلىغريشام
 )1(يـزي رالمق بن علـي  أحمد، بشكل تلقائي، المؤرخ العربي هنفسالمبدأ لمنافسة، واكتشف إلى اعندما تتعرض  النقود

           نيكـوالس كوبيرنيكـوس  إبان عهد المماليك، في حوالي نهاية القرن الثالث عشر. واكتشفه، أيضـاً بشـكل تلقـائي،    
)Nicolaus Copernicus ويلوح بأن حكومات الدول كانت في تلك األثناء تقوم للمبدأ المقريزي افاكتشفترة )، في .

متشابهة كي تمو اكتشاف المبـدأ،   غريشامل أنشطتها المختلفة، ومنها الحروب والتوسعات. وقد أعاد السير بممارسات
حـو  القـانون علـى الن   غريشامفي حوالي منتصف القرن الرابع عشر، ليصبح قانوناً شهيراً، سمي باسمه. وقد صاغ 

بأن المسـكوكات   غريشامالذي عاش فيه  هد. فقد قضت حكومة الع)2(العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة التالي، تقريباً:
 ،بعد مدة ليست طويلـة  ،القوة الشرائية، بصرف النظر عن ماهية المعدن الذي سكّت منه، ما أدىفي المعدنية متساوية 

 المسكوكات المصنوعة من الفضة والنحاس، ومـا  ،رهن التداول ،تإلى اختفاء المسكوكات المصنوعة من الذهب. وبقي
   .هاشابه

   ).)Gresham, Sir Thomas( ثوماس غريشام راجع مسرد:(

   :)Gresham, Sir Thomas ()137( ثوماس غريشام

خاصـة فـي   )، بHistory of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
، من فضـة أو  المسكوكات المعدنيةو)، Commodity Money( النقود السلعيةمجال 

كان )، 1519-1579إنجليزي، عاش خالل الفترة (ذهب أو أي معدن، هو رجل دولة 
                                                             

  ) میالدیة.1442-1364تقي الدین المقریزي، المعروف بشیخ المؤرخین المصریین، عاش في الفترة ( - 1
2  -bad  money drives out good money. 
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 نتـه عي ،)Queen Elizabeth I( زابيث األولـى يلإ بريطانيا، ملكة) وتاجراً ومستشاراً اقتصادياً لFinancier( مموالً
يت   طة هذه الواسفي أوروبا، وبو ستشاراً مالياً لشؤون الديون الملكيةمـمقـانون غريشـام   ظيفة اكتشـف ظـاهرة س               
)Gresham’s Law،(  النقود المسكوكة من الـذهب  أن بالحظ  . فقدالعملة الرديئة تطرد العملة الجيدةأن  يرىالذي

. وعزى هذه الظاهرة إلى نزعة النـاس  نقود المسكوكة من المعادن الرديئةلاتختفي من التداول، وتبقى كانت  والفضة
   رديئة منها في دورة التداول في األسواق.بقاء على الحو اكتناز المعادن النفيسة، واإلن

  ). )Gresham’s Law( قانون غريشام :راجع مسرد(

  :)Grey Area ()138( منطقة رمادية

نمـوه  )، هي جزء من بلد ما، يشهد تدهوراً مسـتمراً فـي   Economics of Develpment( اقتصاديات التنميةفي 
  .  وازدهاره

   :)Grey Belt ()139( حزام رمادي

 اقتصـاديات المـوارد والبيئـة   و)، Demography( علـم السـكان   يـف

)Economics of Resources & Environment،( ــاديات و اقتص
منطقــة تتميــز  )، هــيEconomics of Develpment( التنميــة

وعـادة تعـيش هـذه الفئـة      بارتفاع عدد األشخاص المتقاعدين بين سكانها.
، حيـث يكـون الطقـس    ئمن البشر، في بعـض الـدول، قـرب الشـواط    

  معتدالً. 

  )). Ageing Population) (شيخوخةلل المجتمع تعرض( شيخوخة السكان راجع مسرد:(

   :)Grey Good ()140( بضاعة رمادية

زالت غير موحدة األلوان، وتحتاج إلى معالجات كيماويـة   ، هي خيوطٌ أو أقمشة ماواأللبسة األقمشةصناعة في مجال 
   يع والبيع.قبل تحضيرها للتصن

   :)Grey Knight ()141( فارس رمادي

)، هو مزاودTakeover ( االستحواذموضوع  خاصة، بالشركاتمجال في 

على شركة ما، يـدخل إلـى عمليـة المـزاودة      االستحواذثانٍ في عملية 

طة استغالل اسمن غير دعوة مسبقة، لكنه دخل بولالستحواذ على الشركة 
    حصل عليها من الجولة األولى للمزاودة. وتوظيف المعلومات التي
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  :)Grey Market ()142( سوق رمادي
من األسهم، هـو   )Primary Market( سوق اإلصدار األوليخاصة ب)، Financial Market( سوق التمويلفي 

  غير معلن عنه رسمياً، تُباع فيه وتُشترى األسهم قبل عرضها رسمياً للتداول.   سوق

  لمؤسسات الكبرى.لإال  اإال في بعض مراكز التمويل األوروبية، وال يسمح بالتداول فيه لسوقاال توجد مثل هذه 

   :)Grey Monday ()143(رمادي ثنين ا

س المـال  أسواق رأأزمات مجال خاصة في )، بHistory of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
كان هذا اليوم ) نقطة. و70(على )، بمقدار زاد FT 100( انشيل تايمزمؤشر أسهم الفاين، هو يوم انخفض فيه الحديثة
  ).1989ول (أكتوبر) من العام (األتشرين  وقع في منتصف شهرقد  الرمادي

   :)Grey Society ()144( مجتمع رمادي

 )،Economics of Resources & Environment( اقتصـاديات المـوارد والبيئـة   و)، Demography( علم السكان في
مجتمـع  هو  )،Economics of Develpment( اقتصاديات التنميةو

توقـع  يشهد ارتفاعاً متواتراً في نسبة السكان المسنين، وارتفاعـاً فـي   
، ويشهد في الوقت نفسه ألفراده )Life Expectancy( سنوات الحياة

  .انخفاضاً في معدل المواليد

ـ    ،تكمن المشاكل الخطيرة           ،اً بهـذه األحـوال  التي قـد تواجـه مجتمع
ـ في انخفاض   اإلعالـة  نسـبة فـي   وارتفـاع وة العمـل المحليـة،   ق

)Dependency Ratio ،( فـي  وزيادة مخصصات التقاعد، وآثار ذلك
  .  يناإلنتاج والدخل الوطني

   )).Dependency Ratio( نسبة اإلعالة )،Age Structure(ري عـم هـيـكٌل راجع مسرد:(

  : )Gross Dividend Yield( )145( أسهمبح عائد إجمالي لر

، هـو عائـد إجمـالي    االستثمار في األسهمبخاصة حول ما يتعلق )، بStock Exchange( ول األسهمسوق تدافي 
 . ول األسهمسوق تدايحسب قبل اقتطاع الضرائب المستحقة، من استثمار في سهم أو أسهم ما، تباع وتشترى في 

 :)Gross Domestic Fixed Capital Formation ()146( لي المحلي الثابتإجمالي التكوين الرأسما
 االهــتالكو)، Investment( االســتثمارخاصــة فــي مجــال )، بMacroeconomics( االقتصــاد الكلــيفــي 

)Depreciation ،(الرأسماليةالعامة النفقات و  )Public Capital Expenditure(   هو مجموع اإلنفـاق علـى ،
األصول هذا عن االستثمار في  رأس المالويختلف  ية اإلنتاجية، خالل فترة زمنية، عادة تكون سنة مالية.األصول الماد

  ) والمخزون من األشياء.Financial Assets( التمويلية
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اإلنفاق على اآلالت والمعدات وخطوط اإلنتاج والمباني، والطـرق. ويتكـون مـن     إجمالي التكوين الرأسمالييشمل 
   الصافي في كل هذه األشياء، وصيانتها.االستثمار 

)، Aggregate Demand (AD)( الطلب الكليجديداً، في ارتفاع  استثماراًوصفه تكوين الرأسمالي، بليساهم ارتفاع ا
                            العــرض الكلــي فــي األمــد الطويــلويــؤدي أيضــاً إلــى زيــادة فــي القــدرة اإلنتاجيــة الكليــة، وزيــادة 

)Long Run Aggregate Supply (LRAS).(  النمو االقتصاديما يعني زيادة حتمية في )Economic growth .(  

العرض الكلي في األمد الطويلى حننبين الشكل األول انتقال مي )LRAS) (ومنحنى الطلب الكلـي  )، المنحنى األخضر
)AD) (مع بقاء مستوى األسعار ثابتاً.  ، إلى اليمين، ما يعني زيادة في اإلنتاج، )المنحنى األحمر  

طة إزاحـة تامـة فـي    اسفيمكن التعبير عنها بو، النمو االقتصاديأما بالنسبة لزيادة القدرة اإلنتاجية، وانعكاسها على 

  .)production possibility curve( منحنى إمكانيات اإلنتاج

يعمل على إزاحة منحنى إمكانيات اإلنتـاج مـن موقـع    يبين الشكل الثاني أن ارتفاع إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت 
  المنحنى األحمر، إلى موقع المنحنى األخضر، ما يعني زيادة في القدرة اإلنتاجية لالقتصاد، ثم ارتفاع النمو االقتصادي.  
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   :)Gross Domestic Product (GDP) ()147(.) ج. م. ن( ناتج محلي إجمالي

)، هو مجمـوع  National Accounts( الحسابات القوميةخاصة في ب )،Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
 النـاتج )، خالل فترة زمنية معينة، عادة تكون سنة مالية كاملة. ويحسب هذا بضائع وخدماتدولة ما من السلع ( إنتاج
            وعـادة ينظـر إلـى    حسب موقعه. ) التي يساهم فيه كل نشاط إنتاجي محلي، كلValue Addedٌّ( القيم المضافةمن 

داخل  وحدة واحدة، لكن مصادرهوصفه لمحلية، ب.) مقيماً بوحدات العملة اج. م. ن(
  .متعددة اقتصاد الدولة

                       عوامـل اإلنتـاج  السـلع المنتجـة، عنـد تقييمهـا بوحـدات العملـة المحليـة، عوائـد          الكمية الكليـة مـن  د تُع
)Factors of Production( األرض، أي  ) (ــا ــا عليه ــا وم ــا به ــةو)، Land(م ــر العمال ــاهرة وغي              (الم

ــاهرة) ــيو)، Labor( المـ ــال الحقيقـ ــيمنالت( اإلدارةو)، Real Capital( رأس المـ ــادرة، ظـ                                   ) أو المبـ
)Management or Organization or Entrprenuership ( اإليجارعلى  األرض)، فتحصلRent  وتحصـل ،(

رأس المـال  )، ويحصل Wages, Salaries, and Compensation( التعويضاتو الرواتبواألجور على  العمالة
 الخسارة)، أو تتحمل Profit(الربح على  اإلدارة، وتحصل معدل الربحية)، أو Interest( معدل الفائدةعلى  الحقيقي

)Lossلة وجودها.)، في حا   

  

ل ما نتاج األجنبية إليه، يحص.)، وإضافة عوائد عوامل اإلج. م. ن(عند إضافة عوائد عوامل اإلنتاج المحلية من قيمة 
  . ))Gross National Product (GNP) إجمالي) وطني( قوميناتج ( يطلقُ عليه االقتصاديون

) ألفراد المجتمع، Economic Welfare( رفاء االقتصاديللاً مقياس الناتج القومي اإلجمالي.) و/أو ج. م. نيستخدم (
  على الرغم من وجود كثير من التحفظات على هذين الناتجين.  

  

                  دخــل وطنــي)، Gross National Product (GNP)( إجمــالي) وطنــي( نــاتج قــومي ســرد:راجــع م(
)National Income.((  
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  :)Gross Federal Debt (GFD)( )148) (فيدراليةال( إجمالي المديونية االتحادية

اآلثـار االقتصـادية للـدين العـام     و، السندات الحكومية األمريكيةو)، Public Finance( المالية العامةمجال في 
االتحاديـة  ، ويشمل الديون في ذمة المؤسسات للدين العام األمريكي، هو أوسع مفهوم االقتصاد العالميعلى  األمريكي

    انة األمريكية.د بعد، والديون في ذمة وزارة الخز، التي لم تُسديكيةاألمر

  )).Total Public Debt( إجمالي الدين العام راجع مسرد:(

   :)Gross National Product (GNP) ()149( إجمالي) وطني( ناتج قومي

)، هو مجمـوع  National Accounts( الحسابات القوميةخاصة في ب )،Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
 النـاتج دولة ما من السلع (بضائع وخدمات)، خالل فترة زمنية معينة، عادة تكون سنة مالية كاملة. ويحسب هذا  إنتاج
حسب موقعه، بعـد طـرح عوائـد     ) التي يساهم فيه كل نشاط إنتاجي محلي، كلValue Addedٌّ( القيم المضافةمن 

تذهب إلى الخارج) وإضـافة عوائـد عوامـل اإلنتـاج     عوامل اإلنتاج األجنبية (التي 
النـاتج  الوطنية العاملة في الخارج، بما فيها صافي عوائد االستثمار. ما يعنـي بـأن   

ضافاً إليه صافي عوائد عوامل اإلنتاج ، مالناتج المحلي اإلجماليهو  القومي اإلجمالي
  الوطنية العاملة في الخارج.  

) ألفراد المجتمع، Economic Welfare( رفاء االقتصاديللمقياساً  لناتج القومي اإلجماليا.) و/أو ج. م. نيستخدم (
    على الرغم من وجود كثير من التحفظات على هذين الناتجين.

              دخـل وطنـي   )،Gross Domestic Product (GDP).) (ج. م. ن( نـاتج محلـي إجمـالي    راجـع مسـرد:  (
)National Income( .(  

  :)Gross Social Product (GSP) ()150( اجتماعي إجمالي ناتج

)، هو مجمـوع  National Accounts( الحسابات القوميةخاصة في ب )،Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
دولة اشتراكية، تتبع تخطيطاً مركزياً، من السلع (بضائع وخدمات)، خالل فترة زمنية معينة، عادة تكـون سـنة    إنتاج
  كاملة.  مالية

مقياس لإلنتاجيـة  على أنه  اإلجمالي) الوطني( الناتج القوميأو  الناتج المحلي اإلجماليينظر بعض االقتصاديين إلى 
 تكـون  التخطـيط المركـزي   االجتماعية، وثقافة المجتمع وإيمانها بقيم العمل واإلنتاج. ففي بعض الدول التي ال تتبـع 

في مثل هـذه   الناتج االجتماعي اإلجماليونوعية المنتج، فيكون  اإلنتاجمادية أمام  العادات والتقاليد االجتماعية معيقات
  . االجتماعيةالدول منخفضاً بسبب القيود المؤسسية 
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   :)Group of Five ()151(الخمس  مجموعة الدول

مشاورات ماليـة،   مجموعة، هي ةالدول الصناعيخاصة بين ، بالتعاون الدوليفي مجال 

زراء المال لحكومات الواليـات المتحـدة األمريكيـة، وفرنسـا، واليابـان،      تتكون من و

وبريطانيا، وألمانيا. وعادة يجتمع هؤالء الوزراء من أجل مناقشة المشاكل النقدية العالمية، 
  ). Group of Ten( العشرالدول مجموعة وتحديد جدول أعمال 

  : )Group of Seven ()152(مجموعة الدول السبع 

مشـاورات ماليـة،    مجموعة، هي الدول الصناعيةخاصة بين ب، التعاون الدوليال في مج

الواليـات المتحـدة    ) المركزية فـي البنوكفظي المصارف (تتكون من وزراء المال ومحا

األمريكية، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، واليابان. وهي الدول التي وقعـت  
فيها باستمرار البحث عن وسائل استقرار النقـد   تعهدتالتي )، 1987) في العام (Louvre Accord( معاهدة اللوفر

خاصة حول ما يتعلق بالسياسات المالية، وإزالة العجز الكبير بف االقتصادية الوطنية والدولية، الدولي، وتوضيح األهدا

 في موازين المدفوعات.

  : )Group of Seventy Seven ()153(مجموعة الدول السبع والسبعين 

الدول الناميـة،  ، هي التجارةو التنميةخاصة في مجاالت ب ،التعاون الدوليفي مجال 

  ).1964، في العام (التجارة والتنميةالتي شاركت في مؤتمر األمم المتحدة حول 

  : )Group of Ten (G10) ()154( مجموعة الدول العشر

الـدول  مـن   مجموعة، هي ناعيةالدول الصخاصة بين ، بالتعاون الدوليفي مجال 

اليابـان،  وألمانيا، و، بريطانياوالواليات المتحدة، وكندا، و: فرنسا، الرائدة الرأسمالية

سويسرا مع األخذ بعين االعتبار أن هولندا، وسويسرا، وبلجيكيا. وا، إيطاليوالسويد، و
  انضمت بصفة مراقب.  

وقامت باتخـاذ قـرارات    ).1982وبشكٍل رسمي في العام ()، 1956بشكٍل غير رسمي في العام ( المجموعةتكونت 

صـندوق النقـد الـدولي    قراض عمالتهـا إلـى   بـإ  )، وكان معظم قراراتها متعلـق 1962من العام ( بدءاًجوهرية 
)International Monetary Fund (IMF)   ــمي ــد س ــت بن ــة لالقتــراض  )، تح ــة العام                          االتفاقي

)General Agreement to Borrow .(  
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  : )Group of Thirty (G30) ()155( الثالثين مجموعة

 مجموعـة ، هـي  األوضاع النقديـة  خاصةب، دراسة األحوال االقتصاديةفي مجال 
)، من أجـل دراسـة األوضـاع    1978تشكلت في العام ( ،نقدية - مالية استشارية

وتقديم النصح والمشورة في هذه العالمية،  التمويلية - النقدية – المالية – االقتصادية
ات المتحدة األمريكيـة. وتأسسـت   خاصة من الوالي، بالتمويلو االقتصادجهابذة علم  المجموعةالمجاالت. وقد ضمت 

األمريكية، لكنها اآلن مدعومة مالياً من بعـض البنـوك والشـركات األمريكيـة      مؤسسة روكفليرمن  طة تمويٍلاسبو
  الكبرى.  

  ):Group of Twenty (G20)( )156(مجموعة العشرين 

)، Central Banking( المال والتمويل والتجارة والصيرفة المركزيـة خاصة في مجال ، بالتعاون الدوليمجال  في
المنتدى علـى  هي منتدى لتسع عشرة دولة، إضافة إلى االتحاد األوروبي. يعمل هذا 

لعالمي، ومحاربة الفقـر  من أجل التعاون في دفع االقتصاد ا صياغة سياسات مشتركة
 والبطالة، وتشجيع التجارة الدولية. 

تضم مجموعة العشرين حكومات الواليات المتحدة األمريكية، وكندا، والصين، وروسيا، واليابان، وكوريـا الجنوبيـة،   
ون بـين  في سبيل تدعيم أواصر التعـا  وتركيا، وحكومات أخرى. وعادة ما يتنادى زعماء هذا المنتدى إلى لقاء سنوي

  دول المجموعة.

  :)Group of Twenty – Four (G24) ()157( مجموعة الدول األربع والعشرين
فرعية  مجموعة، هي التجارةو التنميةخاصة في مجاالت ، بالتعاون الدوليفي مجال 

، في أروقة ، تتفاوض نيابة عنهامجموعة الدول السبع والسبعين) منبثقة من مركزية(
  . التنمية والتجارةول مواضيع األمم المتحدة، ح

  : )Growth ()158( نمو
 االستهالك الكلـي و)، Aggregate Output( اإلنتاج الكليخاصة في )، بMacroeconomics( االقتصاد الكليفي 

)Aggregate Consumption) بين فترة زمنيـة  بضائع وخدمات)، هو قدرة االقتصاد على زيادة إنتاجه من السلع ،(
  ة أخرى.معينة، وفتر

تأخذ التضخم ال نها قيمة إي أ)، Nominal( ةاسميهما احدإ، نيتقيمطة اسوب اديالنمو االقتصيقارن االقتصاديون حالة 
ر) بعـين  ااألسـع  نها قيمة تأخذ معدل التضخم (ارتفاعأي إ)، Real( ةحقيقي ةبعين االعتبار، والثاني )ارتفاع األسعار(

  االعتبار.  

                       نـاتج المحلـي اإلجمـالي   لل حقيقيـة ال قيمـة الهي مقارنة  النمو االقتصـادي في قياس  دمةمن أسهل الطرق المستخ
.) ج. م. ن(الفعلي. وعلى سبيل المثال لنفترض بأن  النموبين فترتين، حيث يكون الفرق بينهما هو مقدار  .)ج. م. ن(
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.) ج. م. ن)، ما يعني بأن مقدار النمو فـي ( 2الفترة ( ) خالل137)، وصارت (1) وحدة خالل الفترة (115كانت (
    :على النحو اآلتي) وحدة، وتكون نسبة النمو 22( هو

푮% =  ퟏퟑퟕ ퟏퟏퟓ
ퟏퟏퟓ

× ퟏퟎퟎ = ퟐퟐ
ퟏퟏퟓ

× ퟏퟎퟎ ≈ ퟏퟗ. ퟏퟑ% 

ـ حقيقيةحدات القياس في هذا المثال هي وحدات وقد افترضنا بأن و  ت، وليس
في الشكل المرفق على هيئة إزاحة تامة في  القتصاديالنمو اويظهر  .اسمية

  المتقطع.  األحمرإلى الموقع  األزرق، من الموقع اإلنتاجمنحنى إمكانيات 

  :)Growth Accounting ()159( محاسبة نمو

ــي  ــي ف ــاد الكل ــوع   )، بMacroeconomics( االقتص ــي موض ــة ف ــاج  خاص ــر اإلنت ــة عنص                    إنتاجي

)Factors’ Productivity صطلح ، هورأس المالو العمالة)، مثلاالقتصادي إلى  النمو) تفكيك 1يحمُل معنيين:  م

 بـاقي سـولو  يسمى ينتج عما ما و )،Factor Inputs( مدخالت عناصر اإلنتاجمحصلتين: ما ينتج عن تغيرات في 

)Solow Residual.(  2( ) دخالت ) للتأكد مالوطنيتحليل بيانات الدخل القوميالعمالةن المساهمة النسبية لزيادة م 

   .) التقنيالتحسن أو التقدم، والتطور (عناصر اإلنتاجمدخالت  إنتاجيةوزيادة  ،رأس المالو

              ، الـذي ال يعـزى إلـى   )االقتصـاد كلـه  ( في اإلنتاج الكلي لآللة االقتصادية النموبأنه جزء من  باقي سولويعرف 

              إنتاجيـة كليـة لعنصـر اإلنتـاج    ، يسميها االقتصـاديون  إلنتاجيةلوهو مقياس . رأس المالو العمالة تراكم مدخلي

)Total Factor Productivity (TFP) .(هو زيادة في اإلنتاج الكلي مع ثبـات عنصـري    اإلنتاجيةن ارتفاع أي إ

عنصـري  ) في استخدام Efficiency( النجاعـة لى زيادة االقتصادي يعزى إ النمو. ما يعني بأن المالرأس والعمالة 

   كمية العنصرين. نتيجة لزيادة ، وليساإلنتاج

)، من Cobb-Douglas( دوغالس – كوبن طراز ـاالقتصاد يخضع إلى دالة إنتاج ماإلنتاج الكلي في لنفترض بأن 
 الشكل التالي:

푸풕 =  푨풕 푳풕
풂 푲풕

ퟏ 풂 … ퟎ ≤ 풂 ≤ ퟏ 
) Kt)، وترمز (t) إلى مدخل العمالة خالل الفترة (Lt)، وترمز (t) إلى الكمية الكلية لإلنتاج في الفترة (Qtترمز ( حيث

يعمل المتغير و ).رأس المالوالعمالة (نجاعة استخدام  إنتاجية) إلى At)، وترمز (tإلى مدخل رأس المال خالل الفترة (

)At ( ،دخالً من مدخالت اإلنتاج، لكنه فهو في هذا النموذج بشكٍل محايدكمية اإلنتاج، زيـادة أو نقصـاً   يضبطليس م 

)Scale Up,or Scale Down( على مهارة دخلي ونجاعة ، بناءرأس المالوالعمالة استخدام م.   
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متغيـر:  ، ثم تحديد مساهمة كـل  المذكورة آنفاًطة دالة اإلنتاج اس)، بوQtيمكن تفكيك النمو االقتصادي، أي النمو في (
)Lt،( و)Kt،( و)At ( غير الخطي)، من خالل تحويل الدالة من فضائهاNon-linear ( خطي)، إلى فضاءLinear ،(

   :على النحو اآلتي، )tللفترة ()، Natural Log (ln)( اللوغاريثم الطبيعيطة اسبو

ln(푸 ) = ln[(푨 ) 푳  푲 ] 
ln(푸 ) = ln(푨 ) + ln(푳 ) + ln(푲 ) 

 ln(푸 ) = ln(푨 ) + 푎 ln(푳 ) + (1 − 푎) ln(푲)   

 :على النحو اآلتي، باقي سولومن أجل الوصول إلى  )، أي الفترة الالحقةt +1التحول نفسه على الفترة (مبدأ يطبق 

ln(푸 ) = ln[(푨 ) 푳  푲 ] 
ln(푸 ) = ln(푨 ) + 푎 ln(푳 ) + (1 − 푎)ln (푲 ) 

∆الفرق في اإلنتاج (، ينتج )t +1(رة من حاصل التحويل للفت )t(بطرح حاصل التحويل للفترة  ln(푸 ) بين الفترتين، (
  على النحو اآلتي:

ln(푸 ) − ln(푸 ) = ∆ ln(푸 )
= ∆ ln(푨 ) + 푎∆푙푛(푳 ) + (1 − 푎)∆ln (푲 ) 

)، للوصول إلى نتيجـة مهمـة   ∆)، وهو في هذه الحالة (Linear Operator( المشغل الخطييمكن استخدام خاصية 
  :على النحو اآلتي، باقي سولوجداً، تُعطينا 

∆ ln(푸 ) ≈ %∆푸  
  ني بأنما يع

%∆푸 = %∆푨 + 푎%∆푳 + (1 − 푎)%∆푲  
اسـتخدام   نجاعةيعزى إلى  ) تغير1ٍإلى: )، t+1(و )t( ،) بين الفترتين푸∆%في كمية اإلنتاج ( التغير تفككوبالتالي 

عنصـر  يعزى إلى  ) تغير2ٍو )،푨∆%( عناصر اإلنتاج
عنصـر رأس  ى إلـى  يعز ) تغير3و )،푳∆%( العمالة
إنتاجية كلية يسميه االقتصاديون ). وهو ما 푲∆%( المال

 .)푨∆%(فهو  باقي سولوأما  ).TFP(لعنصر اإلنتاج 

كمية اإلنتاج،  نمـو التغير في نسبة  المرفق بأنيبين الشكل 



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   اق بين هاينعبدالرز

 

137 
 

اسـتخدام   نجاعةتاج كلما ارتفعت ترتفع كمية اإلنو، سولوباقي ، مرتبطة مع عناصر اإلنتاج مدخالتعند تثبيت كمية 
ترض بأن التغيـر فـي   وعلى سبيل المثال لنفاستخدام عناصر اإلنتاج.  نجاعةعناصر اإلنتاج، وتنخفض مع انخفاض 

 باقي سـولو ل)، فقد يكون التغير في هذه النسبة العائدة %10( بلغاإلنتاج، بين فترتين زمنيتين متعاقبتين، قد  نمونسبة 
  ).%10)، وأقل من أو تساوي (%0أو تساوي (قيمة أعلى من  أي

  : )Growth Pole Theory ()160( نموالقطب نظرية 

 اقتصـاديات التنميـة  و)، Microeconomics( االقتصـاد الجزئـي  و)، Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
)Development Economics ،(ــري و ــاد الحض ــناعي و)، Urban Economics( االقتص ــيم الص                 التنظ
)Industrial Organizationفرانسـوا  ، تعود إلى االقتصادي الفرنسـي  وأفكار وافتراضات ئ)، هي مجموعة مباد

اآلتي:  النحو اإلقليمية، وهما على التنميةبمرتبطين  تتعلق بأمرين )،1955)، في العام (Francois Perrous( بيرو
 اقتصـاديات الحجـم الكبيـر   في مناطق معينة، من أجل تحقيق  ) من السكانCritical Mass( حرجة كتلةتجميع  )1
)Economies of Scale ،(عناقيـد ( كُتـل تأسـيس   )2. تخصيص الموارد واإلنتاج والتوزيعمجاالت في خاصة ب (
)Clusters ،ًروابط منها، وخلق  ، من أجل تعظيم الفوائد االقتصاديةمع بعض هاوشبكها بعض) صناعية متقاربة مكانيا

 ) بين الصناعات والمصـالح التجاريـة.  Backward Linkages( روابط خلفيةو) Forward Linkages( ميةأما
    ظاهرة عدم تجانس مستويات التنمية في اإلقليم الواحد.إلى  رة تكوين العناقيديعزى جزء من فكوعادة 

بشراء البضائع والخـدمات   تقاربة مكانياًالم ،الصناعاتقيام  لوجود العناقيد من خاللالمباشرة الفوائد االقتصادية  تتحقق
ـ يطلـق  و، منهـا  قـريبين  لهامن مزودين                            صـناعات مرتبطـة مـن أعلـى المجـرى      اسـم  االقتصـاديون  اعليه

)Upstream Linked Industries.( باشرةه نفساألساسية  الصناعات طة قياماسبو وقد تتحقق الفوائد االقتصادية الم
صناعات مربوطـة مـن   يسميها االقتصاديون وهي صناعات ما تحتاج إليه من بضائع وخدمات،  أخرى بيع صناعاتب

  ). Downstream Linked Industries( نهاية المجرى

الطلب على البضائع والخدمات، الذي يسببه العاملون فـي  ، ومنها قطب النمووجود  تتحقق من مباشرةغير  آثار هناك
والمطاعم، وما ينـدرج تحـت مسـمى     تجارة التجزئةنشوء اعات، األساسية والمربوطة. وعلى سبيل المثال كل الصن

الصناعية، سواء كانت أساسية أو مربوطة، إلـى توسـعٍ    العناقيديؤدي التوسع في وعادة  ائع وخدمات استهالكية.ضب
يط االقتصاد المحلي والوطني. وفي مراحل متقدمة مباشر في التشغيل وفرص العمل واالستثمار، وتقنيات اإلنتاج، وتنش

)، بصناعاتها األساسية والمربوطـة، مـا   Secondary Growth Poles( أقطاب نمو ثانويةمن توسع العناقيد تظهر 
محصـلة   اقتصاديات الحجـم الكبيـر  من الصناعات واألنشطة المولدة للعمالة والدخل. وتكون  يؤدي إلى تنوعٍ متكامٍل

متوسط الكلفـة االجتماعيـة    تخفيضلى ع وتطور روابطها، وتعمل في األمد المتوسط والطويل العناقيدجود لو طبيعية
  واالقتصادية في االقتصاد، بشكٍل عام.
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نهاية أو من  أعلى المجرى) كيف تجذب الصناعة األساسية صناعات مرتبطة بها، من قطب النمو( يبين الشكل األول
  .ابطاًرتم عنقوداً، وتشكل معها المجرى

  

  

  

  

  

   مرتبطة به. صناعاتمع ، قطب ثانويفيبين نشوء  الشكل الثانيأما 

  :)Growth Recession ()161( نموانحسار خالل مرحلة 
)، Trade Or Business Cycle( الدورة التجاريـة خاصة في مجال ب)، Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
المؤشرات الكلية، خالل فترة تعـاف متواضـع فـي النشـاط     وانخفاض  لتجارية،الدورة ا هبوط فيانقالب نحو الهو 

    الكلي. ياالقتصاد

  :)Growth Theory of the Firm ()162( نظرية نمو المنشأة

خاصـة فـي مجـال    )، بMacroeconomics( االقتصاد الجزئيفي 
)، Managerial Economics( االقتصاد اإلداريو، إدارتهاو المنشأة
وغايـات   المنشأةوأفكار وافتراضات حول هدف  ئجموعة مبادهي م

ونفوذها  تسعى إلى تعظيم نمو المنشأة المنشأةإدارة بأن  ترى ،إدارتها
) االســتيالء( االســتحواذ) هــاجسقيــد (خضــوعاً لفــي الســوق، 

)Takeover برر بعض االقتصـاديين،   مشترين قادرين.) عليها منوي
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ووجود سيرورات مـن   ،قيد االستحواذو)، السلوك اإلداري داخل المنشأة، Edith Penrose( إديث بينروزمن أمثال 
في  تنالسلوكيات وضمّالتطور داخلها تؤدي إلى حركات مستمرة من النمو أو االنحسار ألنشطتها. وقد ربطت كل هذه 

  ). Acquisitions & Mergers( واالندماج االستحواذدراسة عمليات 

 ) اآلتية:Utility Function( دالة المنفعةفي على النحو المبين سلوك اإلداري للمنشأة يمكن تمثيل ال

푚푎푥 푼 =  푼 (품, 풗), 푠푡 풗 ≥ 풗 

 النمـو ) إلى متغيـر  g)، وترمز (Managerial Utility Function( دالة المنفعة اإلدارية) إلى Umحيث ترمز (
وتحـاول   لإلدارة. وصفه هدفاً آخرلمنشأة، با) Valuation Ratio( نسبة تقييمإلى  )vهدفاً لإلدارة، وترمز (وصفه ب

  .نسبة تقييمهاالمنشأة و نمووعاً لقيدين، هما ، خضدالة المنفعة) Maximizeاإلدارة تعظيم (

إدارة المنشـأة بتعظـيم دالـة المنفعـة     يبين الشكل المرفق كيفية قيام 
دالـة  ). فهناك v( نسبة التقييم) وقيد g( النمو، خضوعاً لقيد اإلدارية

)، وهنـاك  Growth – Valuation Function(  التقيـيم  – النمو
منحنيات سواء تمثل مستويات المنفعة التي تواجه إدارة المنشـأة, ومـا   

هو الوصول إلى أعلى مستوى ممكن مـن  القيام به إدارة المنشأة  تحاول
دالـة  و )Um2طة التماس بين (يتحقق عند نقهو ما مستويات المنفعة، و

فتكون اإلدارة قد عظمت المنفعـة   .)e، أي عند النقطة (التقييم – النمو
)푼) خضوعاً للقيد (풗 ≥ 풗.( 

   :)Guest Worker ()163( عامل وافد
 اقتصـاديات التنميـة  و)، Labor Economics( اقتصـاديات العمـل  في 

)Development Economics ،(عامٌل، هو تصادية الدوليةالعالقات االقو 
والسياسية واالجتماعيـة عـن    العماليةأجنبي، يعمُل في دولة ما، تقل حقوقه 

  المحلي.  العاملحقوق 

  :)Guild Socialism ()164( اشتراكية النقابة
، نشـطت فـي   حركة عمالية)، هي Economic Systems( النظام االقتصاديو، المهني – العمل النقابيمجال في 

في إدارة  عمالللمن عقد الثالثينيات من القرن العشرين، نادت بالمشاركة الفاعلة  عقد العشرينيات وجزء خاللنيا بريطا
ونـادت   .يعملون بهـا  الذين نقابة العمالأن الصناعة المعنية يجب أن تُدار من ب، وبها نالمنشأة الصناعية التي يعملو

في التخطيط، لكن عـدم   االشتراكيا تحت قيادة مركزية. وتبنت الفكر وتوحده النقاباتأيضاً بوجوب تنسيق عمل كل 
)، الذي ساد في الثالثينيات من القـرن  Great Depression( الكساد العظيموضوح رؤيتها حول التخلص من تبعات 

  العشرين، أدى إلى ضمور الحركة واندثارها.  

  .))Fabian Society( الجمعية الفابية راجع مسرد:(
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  :)Guinea ()165( غينيا
بريطانية،  ذهبية)، هي مسكوكة Metal Coinage( المسكوكات المعدنيةمجال في 

  .غينيامن المستعمرة البريطانية، آنذاك،  هاذهبب جيء)، 1663سكَّت في العام (

، ولـم  وحدة حسابيةلم تكن  هالكنفي تسعير بعض السلع،  المسكوكةاستخدمت هذه 
   .تداولة في تلك األيامالم العملةبديالً عن تكن 

   :)Gulf Cooperation Council (GCC)( )166( مجلس التعاون الخليجي

، هو مجموعة الـدول العربيـة   االقتصادي المشتركو األمنيو العمل السياسيفي مجال 
: المملكـة  ، وهـي الخليج العربـي  حدودها البرية والبحرية وتطل علىالتي تشترك في 

وقد  البحرين، وعمان.وقطر، والكويت، ومارات العربية المتحدة، اإلوالعربية السعودية، 
وقد تأسس  .االقتصادية والسياسية واألمنيـة اتفقت هذه الدول على التعاون في المجاالت 

   ).1981هذا المجلس في العام (

  :)Gulf Plus ()167) (+( خليج

ها في يسعر)، هو طريقة النفط( تسعير الوقود اإلحفوريمجال في 
الكبرى  النفطاً، شركات أو المصفى، اتفقت عليها، سر الخام النفط

)، حيث أجمعت على توحيـد أسـعار الـنفط،    1928في العام (
مصدره لعل ظر عن الجهة الجغرافية التي جاء منها، وبصرف الن

هدفت شركات النفط، في تلك األيام،  كان من خليج المكسيك. وقد
 ين معينين.لمستهلك إلى مساواة أسعاره

 )).Posted Price) (معلن( سعر منشور )،Basing-point Pricing( تسعير بنقاط األساس راجع مسرد:(

  :)Gunslinger ()168( حامل سالح

ــي  ــلف ــوق التموي ــهم و)، Financial Market( س ــداول األس ــوق ت             س
)Stock Exchange ،(ــتثمارو ــافظو)، Inestment( االســ               إدارة المحــ
)Portfolio Management ديريبحث عـن  ما استثماراً تمويلياً)، هو شخص ي ،

 .المخاطرةعالية  أسهمفي  االستثمارطة اسعائد فائق (عاٍل)، بو
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H 
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  خمتصرات اقتصاديةورموز 

  H 
 .)Housing Association (HA)( جمعية إسكان )1
 ).Harmonized Index of Consumer Prices (HICP)( مؤشر منَسق ألسعار المستهلك )2
 ).Heavily Indebted Poor Countries (HIPC)( بالديونالدول الفقيرة المثقلة  )3
  ).High – leverged Takeover (HLT)( استحواذ برفعٍ مالي عاٍل )4
 ).Home and Office Banking System (HOBS)( نظام مصرفي بيتي ومكتبي )5
 ).Human Resources (HR)( موارد بشرية )6
  ).Human Resource Management (HRM)(إدارة موارد بشرية  )7
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  )H( املسرد )فهرس( قائمة

 .)Haavelmo, Trygve(ترايغفي هافيلمو  )1

 .)Habakkuk Thesis(أطروحة هاباكوك  )2

 ).Haberler, Gottfried(غـوتـفـريد هابيرلير  )3

  ).Habit - creation Demand Function( ) للعادةصانعةدالة طلب خالقة ( )4

 ).Hahn, F. Horace(فرانك هوريس هان  )5

 ). Haig – Simons Definition of Income( سايمونز للدخل –هيغ  –تعريف  )6

 .)Hammered() مدقوق( مطروق )7

  .)Hansen, A. Harvey( لفين هارفي هانسينأ )8

 ).Hansen – Hicks Model( هيكس – نموذج هانسين )9

 ).Hansen, Lars Peter(الرس بيتر هانسن  )10

 ). Hansom Cab Economy( اقتصاد سيارة العربة )11

   ).Hard Commodity(سلعة صعبة  )12

 ). Hard Currency( عملة صعبة )13

  .)Hard ECU( وحدة عملة أوروبية صعبة )14

 ). Hard Landing( هبوطٌ قاسٍ )15

 ). Harmonic Mean( توافقي )متوسط(وسط  )16

 .)Harmonization() تنسيق، ينسق، مواءمة(يوائم  )17

  .)Harmonized Index of Consumer Prices( مؤشر منَسّق ألسعار المستهلك )18

 . )Harrod – Domar Model( دومار –نموذج هارود  )19

  .)Harrod Neutral( حيادي هارود )20

 . ).Harrod, Sir Roy F( السير روي هارود )21

 .).Harsanyi, John C( جون تشارلز هارساني )22

 ).Hart, Oliver( أوليفير هارت )23

 .)Havana Charter( وثيقة هافانا )24
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 .)Hawala( حوالة )25

 .) Hawtrey, Sir Ralph( السير رالف هوتري )26

  .)Hayek, Friedrich Von( فريدريك فون هايك )27

 .)Hazard() مخاطرة( خطر )28

 . )Hardline Rate of Inflation( معدل تضخم متصلب )29

   .)Head Tax( ضريبة على الرأس )30

 .)Health Care Indicators( مؤشرات الرعاية الصحية )31

 . )Health Economics( الصحة اقتصاديات )32

 . )Heavy Industry( صناعة ثقيلة )33

 .)Heavy Share( سهم ثقيل )34

 .).Heckman, James J( جاميس جوزيف هيكمان )35

 )..Heckscher, Eli F( إيلي فيليب هيكسشير )36

 ). Heckscher – Ohlin Trade Theorem( أولين في التجارة –نظرية هيكسشير  )37

 . )Hedge Ratio( نسبة التحوط )38

 . )Hedging(تحوط  )39

 .)Hedonic Output( متعي) مخرج( إنتاج )40

 .)Hedonic Price( سعر متعي )41

 .)Hedonic Pricing Method( طريقة التسعير المتعي )42

 .)Hedonic Wages( أجور متعية )43

 .)Hegemonic Cycle( دورة هيمنة )44

 .)Helicopter Money) (هليكوبتر( نقود الطائرة العمودية )45

 .)Herfindahl – Hirschman Index( هيرشمان -هيرنفيندال مؤشر  )46

 .)Heterogeneous Agent Model( نموذج العميل غير المتجانس )47

 .)Heteroscedasticity( التجانس التباين )48

  ).Heuristic Approach) (إرشادي( ) استكشافيأسلوبمنهج ( )49

 .)H - Form() هـ( الشكل )50
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 .)Hicks Charts( رسومات هيكس البيانية )51

 .)Hicksian Demand Function( دالة طلب هيكسية )52

  .)Hicksian Income Measure( مقياس هيكس للدخل )53

 . )Hicks Neutral( حيادي هيكس )54

 . ).Hicks, Sir John R( السير جون ريتشارد هيكس )55

56(  احتياطٌ مخفي)Hidden Reserves( . 

 . )Hidden Unemployment( بطالة مخفية )57

 . )Hiding Hand( يد مخفية )58

 .)Hierarchical Decomposition Principle(تراتبي  )تفكيك(مبدأ تحليل  )59

 . )Hierarchy Theory(نظرية التراتبية  )60

 ).High – Consumption Society(مجتمع ذو استهالك عاٍل  )61

 .)High Employment Surplus(فائض توظيف عاٍل  )62

 .)High – Leveraged Takeover(استحواذ ممول بوساطة الديون  )63

 .)High Net Worth Individual(شخص ذو قيمة عالية  )64

 .)High – Powered Money(نقود ذات قوة عالية  )65

 ).High -Technology Industry(صناعة ذات تقنية عالية  )66

 .)High – Yield Financing(تمويٌل ذو عائد عاٍل  )67

 .)Hire Purchase(تأجير بقصد الشراء  )68

 .).Hirschman, Albert O(هيرشمان ألبرت أوتو  )69

 .)Histogram(مدرج تكراري  )70

 .)Historic Cost(كلفة تاريخية  )71

 .)Hog Cycle(دورة الخنزير  )72

 .)Holding Company(شركة قابضة  )73

 .)Holding Gain(مكسب االحتفاظ باألصل  )74

 .)Hold - out(فترة إمساك  )75

 .)Hold -up) (إمساك(كَبح  )76
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 .)Holding – up Problem) (االلتزامأو اإلمساك (مشكلة الكبح  )77

 .)Holism(مبدأ الكليانية  )78

 .)Home Banking) (بيتية(صيرفة منزلية  )79

 .)Home Economics(اقتصاد منزلي  )80

 ).Homeless(مشرد  )81

 ).Home Production) (بيتي(إنتاج منزلي  )82

 ).Homework(منزلي ) عمل(شغل  )83

 ).Homo Economicus(إنسان اقتصادي  )84

 ).Homogeneous Function(متجانس ) دالة(اقتران  )85

 ).Homogeneous Good(بضاعة متجانسة  )86

 ).Homoscedasticity(تجانس التباين  )87

 ).Homo Sovieticus) (غير أناني، تعاوني، إيثاري(إنسان متعاون  )88

 ).Homothetic Function(متماثل ) دالة(اقتران  )89

 ).Horizontal Discrimination(تمييز أفقي  )90

 ).Horizontal Equity(أفقية ) عدالة( مساواة )91

 ).Horizontal Integration( تكامل أفقي )92

 ).Host Region) (مستضيف(إقليم مضيف  )93

 ).Hot Money(أموال ساخنة  )94

 ).Household Behavior(السلوك العائلي  )95

 ).Household Decision Making(اتخاذ القرار من األسرة  )96

 ).Household Work(شغل األسرة  )97

 ).H Share(سهم هـ  )98

 ).Human Capital(رأس مال بشري  )99

 ).Human Development Index(مؤشرات التنمية البشرية  )100

 ).Humaneness Indicators(مؤشرات اإلنسانية  )101

 ).Human Scale Economics) (البشري(اقتصاديات النطاق اإلنساني  )102
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 ).Hume, David(ديفيد هيوم  )103

 ).Humphrey – Hawkins Act (1978)) (1978(هوكينز  – قانون همفري )104

 ).Hunt Commission(هنت ) هيئة(لجنة  )105

 ).Hurdle Rate of Return(معدل عائد عقبة  )106

 ).Hurwicz, Leonid(ليونارد هورويكز  )107

 ).Hybrid Auction(مزاد هجين  )108

 ).Hybrid Income Tax(ضريبة دخل هجينة  )109

 ).Hyperinflation(تضخم جامح  )110

 ).Hypothecation) (إلزام ،التزام(رهن  )111

 ).Hysteresis) (في معدل البطالة(نزعة التباطؤ  )112
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ـمـعـجـال مـمةـاديـصـِتـات االقـحـلطــص  

ـار الـكـواألف اءـمـواألسـماـهـة بـصلـــت  

  

 :)Haavelmo, Trygve ()1(ترايغفي هافيلمو 

 االقتصاد القياسيو)، History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
)Economertics تعلم في 1911-1999نرويجي، عاش في المدة ( اقتصاد)، هو عالم ،(

، االقتصاد القياسـي من مؤسسي علم  يعدجامعة أوسلو، التي صار فيها أستاذاً في االقتصاد، 
، كان من أشهرها استعمال نظريـة االحتمـال فـي    علم االقتصادوله مساهمات عديدة في 

) نتيجة لجهوده العلمية المتميزة في هـذا  1989. وقد حاز على جائزة نوبل لعام (االقتصاد
  العلم.

  : )Habakkuk Thesis ()2(أطروحة هاباكوك 

ــي  ــادي ف ــر االقتص ــاريخ الفك ـــالو)، History of Economic Thoughts( ت ـــور التقـتط  يـن
ـــاإلبو ــنيعو)، Technical Progress & Innovation( داعـ ــة Manufaturing( التص ــي وجه )، ه

)، تـرى أن ارتفـاع   Sir John Habakkuk( السـير جـون هابـاكوك   نظر تبناها عـالم االقتصـاد البريطـاني    
األمريكي في القرن التاسع عشـر، قـد دفـع أربـاب العمـل نحـو البحـث عـن          التصنيعأجور العمال، في قطاع 

إلى عمليـات مؤتمتـة وآليـة، األمـر الـذي أدى إلـى        التصنيعبدائل، واستقطاب مهندسين وعلماء من أجل تحويل 
ـ      التصنيعالتوسع في االبتكارات واالكتشافات العلمية في عالم  د ، واختـراع اآلالت التـي تسـتخدم قطـع الغيـار عن

  خرابها.  

 : )Haberler, Gottfried ()3(غوتفريد هابيرلير 

)، بخاصـة فـي   History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
 –نمسـاوي   اقتصـاد )، هـو عـالم   International Trade( التجارة الدوليةمجال 

)، تعلم في جامعة فيينا، وعمل فيها محاضـراً  1900-1995أمريكي، عاش في المدة (
      واإلحصاء، ثم عمل في قسم التمويل التابع لعصبة األمـم فـي المـدة     االقتصادلمادتي 

            فـي جامعـة هارفـارد، فـي المـدة      القتصـاد ل)، ثم صار أسـتاذاً  1936-1934(
)1971-1936.(  

H 
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 الدورة التجاريـة ، وآخر عن التجارة الدولية، كان من أشهرها كتاب االقتصادعدة كتب في مجال  لهابيرليرصدرت 
)Business Cycle عالجة إبداعية لمبدأ( الميزة النسبية). وقدم مComparative Advantage  نظريـة  ) بوسـاطة

) Comerative Cost( الكلفـة النسـبية  )، ركزت على مبـدأ  General Equilibrium Theory( التوازن العام
لإلنتاج في دولة ما مقابل دولة أخرى. كما اقترح بعض اآلليات التي يمكن لبلد ما اتباعها في مجـال تخفـيض سـعر    

  ).Balance of Payments( ميزان المدفوعاتصرف عملته، في سبيل تحسين حال 

  : )Habit - Creation Demand Function ()4(للعادة  )صانعة(دالة طلب خالقة 

، هي الطلب على السلع االستهالكية)، بخاصة في مجال Microeconomics Theory( االقتصاد الجزئينظرية في 
) غير معمرة، تُبين أن شراء هذا النوع من السلع، في الوقـت الـراهن، يتـأثر بالشـراء     بضائععلى سلعٍ ( دالة طلب

التراكمي للسلع نفسها، في األوقات السابقة. ما يعني أنـه كلمـا   
زادت الكمية التي اشتراها المستهلك من هذه السلع، في األوقات 

  السابقة، زادت الكمية التي يشتريها منها، في الوقت الراهن.  

المستهلك على شراء السلعة فـي   عادةوضح الشكل المرفق أن ي
عليهـا مـن الموقـع     الطلبوقت سابق يؤدي إلى انتقال منحنى 

)D1) (للوقت السابق) إلى الموقع (D2) (علـى  للوقت الراهن ،(
 .سعر السلعة الرغم من ثبات

 : )Hahn, F. Horace ()5(فرانك هوريس هان 

ــي  ــادي ف ــر االقتص ــاريخ الفك )، History of Economic Thoughts( ت
ــال  ــي مج )، Mathematical Economics( االقتصــاد الرياضــيبخاصــة ف

 )،General Equilibrium Theory( نظريـة التـوازن العـام     وتطبيقاتـه فـي  
)، تعلـم  1925-2013بريطـاني، عـاش فـي المـدة (     –هو عالم اقتصاد ألماني 

 )London School of Economics (LSE)( مدرسـة لنـدن لالقتصـاد   فـي  
) التـي  الجامعـة وحصل على شهاداته التعليمية منها، ودرس في جامعـات بيرمينغهـام، وكامبريـدح، والمدرسـة (    

تعلم فيها. وقد انحصرت اهتماماته البحثية والنظرية في مجـال التطبيـق الرياضـي فـي نظريـة التـوازن العـام,        
) General Competitive Analysis( العامـة التنافسـية  ليـل  تحوله عدة مؤلفات، كان مـن أشـهرها كتـاب    

  ). Kenneth Arrow( كينيث آروبالتشارك مع 

  :)Haig – Simons Definition of Income ()6( سايمونز للدخل –هيغ  –تعريف 

المالية و)، Personal Income( الدخل الشخصي)، بخاصة في Macroeconomics Theory( النظرية الكليةفي 
مـن  االسـتهالك  )، هو مجموع القيمة السوقية للحقوق، معبراً عنه بداللة اإلنفـاق علـى   Public Finance( العامة
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              الشخصية، في مدة زمنية ما. ويسمى فـي بعـض األحيـان تعريـف      قيمة األصول التغير في، مضافاً إليه المستهلك
  ) للدخل.Schanz–Haig–Simons( سايمونز – هيغ – شانز

  هذا التعريف في قياس الرفاه االقتصادي للفرد، بوساطة المعادلة البسيطة التالية: المالية العامةيستخدم علماء 

풀푷 = 푪 + ∆ 푵푾 
) إلى التغيـر فـي قيمـة األصـول     푵푾 ∆) إلى قيمة االستهالك، ويرمز (C) إلى الدخل، ويرمز (YPحيث يرمز (

  المملوكة. 

 : )Hammered ()7) (مدقوق( مطروق

أو  سوق بيع األسـهم )، بخاصة في Financial Market( سوق التمويلفي 
 الوسـاطة التمويليـة  و)، Stock Exchange & Bond Market( السندات

)Financial Brokerage ( وسـيط تمـويلي  )، هوFinancial Broker ،(
الوفاء بالتزاماته المالية يتعرض لمشاكل مالية وإدارية، ال يعود بعدها قادراً على 

  أو القانونية، ما قد يؤدي إلى وقف نشاطه، أو تجميده، في السوق.

  : )Hansen, A. Harvey ()8( ألفين هارفي هانسين

)، بخاصـة فـي   History of Economic Thoughts( تاريخ الفكـر االقتصـادي  في  

ــال  ــةمج ــاديات الكينزي ــو Keynesian Economics( االقتص ــاد )، ه ــالم اقتص ع

)، تعلم فـي جامعـة ويسكونسـين، وأصـبح     1887-1975(  دةـأمريكي، عاش في الم

  ). 1937-1962أستاذاً لالقتصاد في جامعة هارفارد في المدة (

فـرانكلين  تسلم هانسين مناصب بحثية واستشارية كثيرة، منها مدير األبحاث للجنة الـرئيس  

التي كُلّفت بالبحث في السياسة األمريكية المتعلقـة   ،)Franklin D. Roosevelt( روزفيلت

             السياسـة الماليـة  و)، Keynesian Theory( النظريـة الكينزيـة  بالعالقات الدولية. وكان مـدافعاً شرسـاً عـن    

)Fiscal Policy ومنحنيات ( نظرية التوازن اآلني). وقد استخدمIS - LM  م شـروحاتفي تحليالته المتعددة، وقد (

  مستفيضة حول توازن .... وكيفية الوصول إلى التوازن فيه، وفوائض الطلب والعرض في السلع والنقود. 

  )). Hansen – Hicks Model( هيكس – نموذج هانسين: راجع مسرد(
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  :)Hansen – Hicks Model ()9( هيكس – نموذج هانسين

 النظريـة الكينزيــة )، بخاصـة فـي   History of Economic Thoughts( االقتصـادي تـاريخ الفكـر   فـي  
)Keynesian Theory   ( الطلـب الفعـال  )، والعالقة بـين نظريتـيEffective Demand (أفضـلية السـيولة  و 
)Liquidity Preference ،(هو كينزل ،رياضـياتي، عمـل علـى تطـويره تـدريجياً، بشـكٍل        –بيـاني   نموذج

ــاء   ــن علم ــة م ــتقل، مجموع ــادمس ــام (االقتص ــن ع ــداء م ــارود): 1937، ابت         )، Roy Harrod( روي ه
             أوسـكار النـج  و)، 1937) عـام ( John Hicks( جـون هـيكس  والسـير  )، James Meade( وجيمس ميـد 

)Oskar Lange) نحنيــي النمــوذج  جــون هــيكس). ويعــود الفضــل إلــى الســير 1938) عــامبتســمية م
ـــ( ــتخدام Investment – Saving / Liquidity – Money (IS - LM)ب ــيم اس ــن فضــل تعم )، لك

  ).1953) و(1949)، في عامي (Alvin Hansen( ألفين هانسينالمنحنيين يعود إلى 
 النظريـة في نظريته العامة حول النقود وأسعار الفائدة ثورة حقيقية فـي الفكـر االقتصـادي، ألن     كينزأحدثت أفكار 

ال تؤثر في المتغيرات االقتصـادية   السياسة النقديةتبنت الفكرة التي ترى أن  نظرية كينزالتي سادت قبل  الكالسيكية
النظريـة  . فقـد افترضـت   الحقيقيـة ، مثل اإلنتاج الكلي واالستهالك واالدخار واالستثمار وأسعار الفائـدة  الحقيقية

)، فـي األمـدين القصـير    Perfectly Flexibleقابلة للتبـدل والتغييـر (   االسميةبأن األسعار واألجور  الكالسيكية
) فـي مسـتوى   Proportional( متناسـبة ) إلى زيادة MSوالطويل. وبناء على ذلك تؤدي الزيادة في عرض النقد (

. كما أن زيادة معدل نمو عرض النقـد  حقيقي)، ومستوى أسعار الصرف في اقتصاد مفتوح، دون أي أثر Pاألسعار (
)MS  تؤدي إلى زيادة متناسبة في معدل التضخم، وسعر الفائدة االسمي، ومعدل انخفاض سعر العملة، لكنها ال تـؤثر (

 اآللـة االقتصـادية  في أن  الكالسيكيينفي الدخل واالستهالك واالستثمار وأسعار الفائدة. وتتلخص رؤية  حقيقيبشكل 
حت مرة عن التوازن، فإن ذلك ال يكون إال في األمد القصير. أما تنزع إلى التوازن بفعل القوى الموجودة فيها. وإذا جن

ال تتبدل وال تتغير في األمد القصير، وال تقوم بتنظيف  االسميةفرأى خالف ذلك، وافترض بأن األسعار واألجور  كينز
قوى مؤثرة في هذه المتغيرات، بخاصة إذا  ، أن األسعار تحمُل في جوانيتهاكينـز . ما يعني، من وجهة نظر )1(األسواق
). وقـد  Full Employment( التوظيف الكامـل ال تعمل بكل طاقتها، أي ال تعمل عند نقطة  اآللة االقتصاديةكانت 

، ألن المنشآت العاملة في االقتصاد، سواء كانت منتجة أو بائعة، ال تغير )Sticky()2( لزجةاألسعار بأنها  كينزوصف 
حول أثر السياسة النقدية في المتغيـرات الكليـة ليسـت     الفرضية الكالسيكيةأسعار سلعها بشكٍل مستمر، ما يعني بأن 

في اإلنتاج في األمد القصير. وقـد   حقيقي. والصحيح هو أن السياسة النقدية تؤثر بشكل كينزصحيحة، من وجهة نظر 
).IS - LMتوصل كينز إلى هذه االستنتاجات بوساطة نموذجه المعقد، شيئاً ما، الذي أطلق عليه نموذج (

  

)، على أنه مـن أقـوى   IS - LM، أو ما يعرف على نطاق أوسع (هيكس -نموذج هانسينينظر علماء االقتصاد إلى 
   ، على الرغم مما يعتريها من شوائب ونقص.النظرية الكينزيةالنماذج االقتصادية التي تشرح جزءاً من 

                                                             
  ): أن تتساوى الكمیات المطلوبة مع الكمیات المعروضة.Market Clearance( المقصود بتنظيف األسواق -1

حول لزوجة األسعار يعني بأن اآللة االقتصادية ال تستطيع الوصول إلى التوازن في األمد القصير أو الطويل، طالما  كينزلـهذا الوصف  -2
  أنها ال تعمل بطاقتها االستيعابية.

http://www.hetwebsite.net/het/profiles/harrod.htm
http://www.hetwebsite.net/het/profiles/meade.htm
http://www.hetwebsite.net/het/profiles/hicks.htm
http://www.hetwebsite.net/het/profiles/lange.htm
http://www.hetwebsite.net/het/profiles/hansen.htm
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سـوق  و)، Real Market( السوق الحقيقـي : سوقين) على IS - LM( نموذج، في تطوير هانسينو هيكسركز 
السـوق  ) من Level of Income (Y)( مستوى الدخل) والتفاعل بينهما. حيث يستخلَص Money Market( النقود

  . سوق النقودمن  )Interest Rate (R)( معدل الفائدة، ويحصل على الحقيقي

)، إال أن هـذين المتغيـرين   Classical Dichotomy( الكالسيكي) االستقطاب( االنقساموعلى الرغم مما يدعيه مبدأ 
 .الستثمارافي  معدل الفائدة، ويؤثر الطلب على النقودفي  الدخليؤثران في الحركة داخل كل سوق، إذ يؤثر 

 النّقديـة يدافع عن الفكرة التـي تـرى أن التَّغيـرات التـي تحصـل فـي المتغيـرات         االنقسام الكالسيكيمبدأ لكن 
. وبنـاء علـى ذلـك    الكُلِّـي  واإلنتـاج  الفائـدة  وسـعر  مستوى التَّشغيلمثل  الحقيقية) ال تؤثّر في القيم االسميّة(

وتعمـل فقـط علـى تسـهيل      مسـتوى األسـعار  )، ولَيس لها أثر يذكر إال في Neutral( حيادياًيكون دور النقود 
   لإلنتاج والتَّبـادل. ويعـد لَع، بوصفها غطاءّمليات اإلنتاج الكَفُؤة وتبادل السبحـد ذاتـه مـن مشـتقّات      التَّقسـيم ع

  )، في شكلها األوليQuantity Theory of Money :( النّقودنَظريّة كَمية 

YPVM S   

النظريـة  )، آنياً. وعلى الرغم من ذلك، يجـادل بعـض متبنـي    IS - LMضرورة حل معادلتي ( هيكسوقد استنتج 
حول النقود واألسعار ومعدل الفائدة، بطريقة  النظرية الكينزيةفي وجوب حل منظومة المعادالت، الواردة في  الكينزية
)، وليس بشكٍل آني. ما يعني أنه يمكن Block Recursively( كتلة تكرارية )، أو ما تسمىSequentially( تسلسلية

وسـوق  ) التمويلية Asset Market( بسوق األصولبأنها تسلسل من قرارات متناوبة متعلقة  منظومة كينزالنظر إلى 
)، Financial Market( السـوق التمـويلي  فـي   معدل الفائدة)، بحيث يحدّد Goods Market) (البضائع( السلع

  . االستثمارمستوى  معدل الفائدةبوساطة القرارات التي يتخذها أصحاب المحافظ االستثمارية، وبدوره يحدّد 

  على األساسيات اآلتية: هيكس – نموذج هانسينينبني 

الطلـب  )، أي Total Planned Expenditure( مجمـوع اإلنفـاق المخطـط لـه    ) ترمز إلـى  Ydلنفترض بأن (
المخطــط  )Planned Consumption( االســتهالك) ترمــز إلــى Cوأن ( )،Aggregate Demand( الكلــي

نفقـات  ) ترمـز إلـى   Gالمخطـط لـه، وأن (   )Planned Investment( االسـتثمار ) ترمـز إلـى   Iله، وأن (
  ) المخطط له. ما يعني، بعد إهمال القطاع الخارجي، بأنPlanned Government Spending( الحكومة

풀풅 = 푪 + 푰 + 푮 
. لكن من الممكـن أن تتجـاوز قيمـة    الكلي والدخل العرض الكلي، في كل األحوال، مع اإلنفاق الكلي الفعلييتساوى 

 المخـزون ، أو تقل عنها. ويعدل الفرق بوسـاطة التغيـرات فـي    اإلنتاج الكلي، في مدة ما، قيمة اإلنفاق المخطط له
)Inventory) ن. فلو جعلنافي فترات سابقة، وخُز جأي ما ُأنت ،(Y   ترمز إلى كمية اإلنتاج الراهنة، فإن واحـدة مـن (

  الحاالت التالية قد تتحقق:

풀풅 > 풀, 풀풅 < 풀, 풀풅 = 풀 
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풀풅تعني الحالة األولى ( > 풀 وتعني الحالة الوسـطى ( المخزون) بأن الفرق في زيادة المبيعات يأتي من .풀풅 < 풀 (
풀풅. وتعني الحالة األخيرة (المخزونبأن الفائض غير المبيع سيذهب إلى  = 풀 ( التوازن) تحققEquilibrium بين (

ما ُأنتج فعالً وما خطط الطالبون لشرائه. وفي كل األحوال تقوم المنشآت بالتكيف، وضبط اإلنتاج الفعلي، بحسب واقـع  
الحال. وهذا التصور يعني بأن المنشأة تعد المخزون مؤشراً على حال اإلنتاج والسوق معاً. فـإذا نضـب المخـزون    

ارتفع المخزون قلّلت المنشأة من اإلنتاج. وإذا بقي المخزون مسـتقراً، بقيـت كميـة     بسرعة تزيد المنشأة اإلنتاج، وإذا
  اإلنتاج ثابتة. ويمكن تمثيل هذا التصور بالرموز، على النحو التالي:  

풀풅 > 풀 → نخفاضا المخزون  → → زيادة   الطلب على اإلنتاج  زيادة  اإلنتاج الراهن

풀풅 < 풀 → → زيادة  المخزون → انخفاض   الطلب على اإلنتاج  انخفاض  اإلنتاج الراهن

풀풅 = 풀 → → ثبات  المخزون → ثبات  اإلنتاج  ثبات اإلنتاج الراهن

ينتج الناس السلع والخدمات مقابل ما يدفع لهم من أجور وما يحصلون عليه من تعويضات وأرباح، وما شابه كل هذه 
الكلي. ويذهب الدخل في قنوات االستهالك واالدخار (إن وجدت) األشياء. ما يعني بأن قيمة كمية اإلنتاج تكافئ الدخل 

  والضرائب في حالة وجودها. وعليه يمكن التعبير عن الدخل على النحو المبين في الصورة الرياضية التالية:

풀 = 푪 + 푺 + 푻 

) Identity( المتساوية). وعليه، تتحقق Taxes) إلى الضرائب (푻)، ويرمز (Saving) إلى االدخار (푺(حيث يرمز 
  )، تكونYd = Yالتالية، عند توازن سوق السلع (

푪 + 푰 + 푮 = 푪 + 푺 + 푻 
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). وما يبينه الشكل األول هـو  I = S)، و(G = T)، يكون (Balanced Budget( موازنة متوازنةوفي حالة تحقق 
من هذه الحاالت تنعكس على اإلنتـاج  الحاالت الثالث الممكنة لوضع المخزون: االنخفاض، أو الزيادة، أو الثبات، وأي 

  الفعلي واإلنفاق المخطط له.

). ويذهب الدخل المتـاح فـي قنـوات ثـالث:     Static( ساكنةتكون العالقة بين االدخار واالستثمار  سوق السلعفي 
) Leakage( تسرب). وينظر االقتصاديون إلى االدخارات على أنها Transfersاالستهالك، واالدخار، والتحويالت (

) يعمُل علـى  Injection( حقنٍ، فإنها تتحوُل إلى اآللة اإلنتاجية. وعندما تعود هذه االدخارات إلى اآللة اإلنتاجيةمن 
للتوازن بين االسـتثمار واالدخـار   زيادة اإلنفاق الكلي، واإلنتاج الكلي، ثم العرض الكلي. ويمكن تخيل الصورة البيانية 

 على النحو المبين في الشكل الثاني.

  

). وعندما يرتفع االستثمار إلى مستوى جديـد  S = I1) عند التقاء االستثمار مع االدخار ( * Yيتحقق الدخل التوازني (
)I2 إلى مستوى أعلى، من ()، مثالً، يرتفع معه اإلنفاق الكلي، ويرتفع الدخل التوازنيY * = Y1 ) إلـى (Y * = Y2 ،(

 على النحو المبين في الشكل الثالث، نتيجة للتوازن بين االدخار واالستثمار عند القيمة الجديدة.

  

لب
سا

ار 
دخ

ا
 

جب
مو

ار 
دخ

ا
 

 الشكل الثاني
 توازن

 الشكل الثالث
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). لكـن  S) و(I، بأن أثر معدل الفائدة غير موجود، أي ليس له أثر في المتغيرين (الساكنةيفترض النموذج، في حالته 
هناك عالقة وطيدة بين االستثمارات ومعدالت الفائدة، من جهة، واالدخارات ومعدالت الفائـدة، مـن جهـة    في الواقع 

أخرى. وال بد من التوفيق بين كل هذه العالقات. وفي هذه الحالة نلجأ إلى اإلنفاق االستثماري بوصفه دالة في أسـعار  
 :ة على النحو المبين في الشكل الرياضي اآلتي). ويمكن وضع هذه الدالY) ومستوى الدخل الكلي (rالفائدة (

)(),( rfYrfI 
  

). وكلما ارتفع معـدل الفائـدة   اإلنتاج الراهن) إلى الدخل (Y) إلى معدل الفائدة، و(r) إلى االستثمار، و(Iحيث يرمز (
زاد االستثمار، أي إن العالقة انخفض االستثمار، والعكس صحيح، ما يعني بأن العالقة بينهما عكسية. وكلما زاد الدخل 

)، ويمكن وضع هذه العالقة على النحو المبـين  Yبينهما طردية (مباشرة). أما االدخار فإنه يعتمد على مستوى الدخل (
  في الدالة التالية:

)(YgS 
  

يعمل ارتفاع معدل الفائدة على تحفيز األفراد نحو زيادة ادخاراتهم، نتيجة لزيادة كلفة الفرصة البديلة علـى االحتفـاظ   
). أما انخفاض معدل الفائدة فإنه يحفّز األفراد Loanable Fund( األموال القابلة لإلقراضبالنقود، ويؤدي إلى زيادة 

ادخاراتهم، ومنها شراء األسهم والسندات من سوق رأس المال، الذي يعيدها نحو البحث عن فرصٍ أخرى يوظفون فيها 
إلى قناة االستثمار مرة أخرى. وتكمن المشكلة هنا في عدم وجود سعرٍ واحد يعمُل على تنظيف السوق من أي فوائض، 

االستثمار واالدخار، ال بد من في جانب الطلب أو جانب العرض. وبناء على الدور الذي يلعبه معدل الفائدة، وأثره في 
  إعادة النظر في توازن سوق السلع، وتبعات ذلك على الدخل التوازني.

) عكسياً في اإلنفاق R) تؤثر معدالت الفائدة (1يمكن تصور هذه العالقات من منظورٍ رباعي األبعاد على النحو التالي: 
) إلى I) تؤدي زيادة اإلنفاق االستثماري S .(3)) طردياً في االدخارات (R( ) تؤثر معدالت الفائدة2). Iاالستثماري (
). ويمكن تمثيل هـذه  R) مقابَل كلِّ معدٍل ممكنٍ للفائدة (S = I) عند (Y) يتحقق الدخل التوازني Y .(4)زيادة الدخل (

) أدى إلـى تسـاوي   R1بأن معدل الفائدة ( العالقات والمؤثرات، بيانياً، على النحو المبين في الشكل الرابع، حيث يبين
المـنخفض   ). ونتيجة لذلك تحقق الـدخل التـوازني  S1 = I1االستثمارات مع االدخارات عند مستوى منخفض، وهو (

)Y1) وعندما انخفض معدل الفائدة إلى .(R2 التقت االستثمارات مع االدخارات عند مستوى أعلى من ذي قبل، وهو ،(
)S2 = I2لذلك تحقق الدخل التوازني ( ). ونتيجةY2) وأخيراً، يتصور النموذج بأن معدل الفائدة انخفض إلى .(R ما ،(

). ونتيجة لذلك ارتفع الدخل التـوازني  S3 = I3أدى إلى تساوي االستثمارات مع االدخارات عند مستوى أعلى، وهو (
 ).Y3إلى (

  

 الشكل الرابع
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)، علـى  IS( االدخار -منحنى االستثمارعند شبك نقاط توازن االستثمارات مع االدخارات يحصل منحنى جديد اسمه 
 النحو المبين في الشكل الخامس.

  

يلخص هذا النموذج توازن سوق السلع بوساطة االدخارات واالستثمارات والرابط مع سوق النقود وسوق رأس المـال  

) التي تعمل Y, R) يتكون من توليفات الدخل ومعدالت الفائدة (ISوهذا يعني بأن منحنى الـ( من خالل أسعار الفائدة.
على تنظيف السوق من أي فوائض. ومن هذا الجانب يحدث تفاعل االستثمارات مع معدالت الفائدة. أو أنه يتكون مـن  

) التي تعمل على مساواة الكمية المطلوبة من األموال القابلة لإلقراض مع الكميات Y, Rتوليفات الدخل وأسعار الفائدة (
  المعروضة من األموال القابلة لإلقراض. ومن هذا الجانب يحدث تفاعل االدخارات مع أسعار الفائدة. 

  ) سالب الميل ال بد أن نذكر شرط التوازن في سوق السلع، وهوISللتأكد من أن منحنى الـ(

푰(풓) + 푻 = 푺(풀) + 푮
 

) إلى دالة االستثمار، واالستثمار بدوره يرتبط عكسياً I(r)) إلى نفقات الحكومة، و(G) إلى الضرائب و(Tحيث ترمز (
  ) الذي يرتبط بعالقة طردية مع الدخل. وعليه، فإنS(Y)مع أسعار الفائدة، و(

풅풓
풅풀 =

풅푺/풅풀
풅푰/풅풓 =

+
− < 0

 

  ). وبالتالي تكون إشارة المشتقة سالبة.rعكسياً مع أسعار الفائدة () ترتبط Iألن االستثمارات (

من أجل مزيد من التوضيح، نستطيع وضع الصورة البيانية لتفاعل االدخارات واالستثمارات وأسعار الفائدة على النحو 
  المبين في الشكل السادس. 

 الشكل الخامس
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يوضح الشكل السادس نفسه بنفسه، حيث يرتبط االستثمار عكسياً مع معدل الفائدة السائدة في سـوق النقـود. ويـرتبط    
  االدخار طردياً مع مستوى الدخل في سوق السلع. 

)، ويتأثر بأي مكونٍ من مكونات اإلنفاق الكلـي، سـواء كـان    ISوالتفاعالت ينشأ منحنى الـ(بناء على هذه العالقات 
)، أو االستثمار أو نفقات الحكومة. وال بد من التـذكير بـأن   م ح ساالستهالك المستقل، أو الميل الحدي لالستهالك (

االستثماري، أي االستثمار الذي ال يرتبط بمعدل تحليل النموذج الكينزي حول اإلنفاق الكلي يعتمد صيغة ساكنة لإلنفاق 
)، فإن معدل الفائدة يلعب دوراً أساسياً في تحديد توازن االستثمار واالدخار فـي سـوق   ISالفائدة. أما في نموذج الـ(

  السلع.  

ذه الدالة علـى  ). ويمكن صياغة هr) وسعر الفائدة (Y) وهو دالة في الدخل (Lلنرجع إلى الطلب على السيولة النقدية (
  النحو اآلتي:

푳(풀, 풓)
 

  ). وعند التوازن يكونr)، وعكسياً مع (Y) طردياً مع (Lحيث يرتبط (

푴푺 = 푴푫 = 푳(풀, 풓)
 

 الشكل السادس

من تفاعل  ISينشأ منحنى 
االدخار مع االستثمار، بواسطة 

 معدل الفائدة
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 وهو ما يوضحه الشكل السابع.

  

الزوج المرتب )، عند MD(Ya)) والطلب الحقيقي على النقود (MSيتحقق التوازن في سوق النقود، بين عرض النقد (
)MD(Ya) , ra) وعندما يرتفع الدخل ينتقل التوازن إلى الزوج المرتب .(MD(Yb) , rb    وهذا يعنـي بـأن سـعر ،(

  ) بقي عند المستوى السابق نفسه.MS)، لكن (rb) إلى (raالفائدة ارتفع من (

  يمكننا تفكيك دالة الطلب على السيولة النقدية إلى جزأين على النحو اآلتي:
푳(풀, 풓) = 푳ퟏ(풀) + 푳ퟐ(풓)

 
           ) الطلب على النقود بدافع إتمام المعامالت وعقد الصفقات، على النحـو المبـين فـي   L1(Y)يمثل الجزء األول منها (

) فهو يمثل الطلب على النقود بدافع المضاربة، على النحو المبـين فـي   L2(r)) من الشكل الثامن. أما الجزء الثاني (أ(
الشكل الثامن. ونتيجة لعدم وجود سعرٍ واحد يعمل على تنظيف السوق من الفوائض، فـإن سـوق النقـود ال    ) من ب(

يستطيع وحده أن يعطينا ما يمكن أن يكون عليه الطلب والعرض للنقود. ولهذا السبب نفترض بأن عرض النقد محـدد  
) من الشكل ألب الحقيقي على السيولة النقدية، كما في (مسبقاً من السلطة النقدية، وأن ارتفاع الدخل يؤدي إلى زيادة الط

)، من الشكل نفسه، فإن الطلب على بالثامن، وذلك بدافع إتمام المعامالت وعقد الصفقات ومواجهة الطوارئ. أما في (
مصـيدة  رة السيولة يرتبط عكسياً مع سعر الفائدة. وإذا انخفض هذا السعر إلى مستويات متدنية إلى حدّ كاف فإن ظاه

  ).  L2(r)تتشكل. وفي هذه المصيدة ال ينخفض سعر الفائدة مهما زاد عرض النقد، وال يرتفع معه ( السيولة

 

 الشكل السابع
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لو تتبعنا هذه الحركات لحصلنا على شكٍل بياني مختلف عما حصلنا عليه في سوق السلع. وينشأ هـذا الشـكل جـراء    
منحنـى  التفاعل بين الطلب على السيولة النقدية وارتفاع الدخل، وسعر الفائدة بوصفه الرابط بين المتغيرين، ويسـمى  

  ).LM( النقود –السيولة 

) التي تجعل الطلب على النقـود مسـاوياً لعـرض    r) وأسعار الفائدة (Yتوليفات الدخل () من LMيتكون منحنى الـ(
  النقود، على النحو المبين في الشكل التاسع. 

  

  وحيث إن

푳 = 푳(풀, 풓)
 

  وعند التوازن

푴푺 = 푴푫 
푴 = 푳(풀, 풓)

 
  بأخذ المشتقة الجزئية األولى نحصل على 

풅풓
풅풀 =

−흏푳/흏풀
흏푳/흏풓 > 0

 

 عرض النقد االسمي) بجملة من المحددات، منها: LM) موجب. ويتأثر منحنى الـ(LMبأن ميل منحنى الـ(ما يعني 
)Nominal Money Supplyالعام ( مستوى األسعار). وP االسـمية   أسـعار الفائـدة  . والتضخم)، بما فيه معدل
)Nominal Interest Rates( الثروة). وWealth .(نظام الـدفع و )Payment System وسهولة حصول األفراد (

 على السيولة النقدية أو صعوبته.

يرتبطُ سوق السلع مع سوق النقود بشكل وثيق بوساطة سعر الفائدة الذي يؤثر في االستثمارات واالدخـارات، وذلـك    
النقود إلى بوساطة الدخل الذي يؤثر في الطلب على السيولة النقدية، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة. وإذا وصل سوق 

التوازن، فإن سوق السلع قد وصل إلى التوازن، أيضاً، ألن الخيوط التي تحرك هذا السوق تحرك السوق اآلخر. وحتى 
)، ال بد أن يكون سوق السلع وسـوق النقـود متـوازنين.    Pنتتبع منحنى الطلب الكلي مقابل أي مستوى من األسعار (

) عند نقطة التوازن، على النحو المبـين فـي الشـكل    LM) منحنى الـ(ISوعندما يتفاعل السوقان، يقطع منحنى الـ(
  العاشر. وتتكون هذه النقطة من الدخل التوازني وسعر الفائدة التوازني.
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). I) االسـتثمارات r .(2 )) أسعار الفائدة (1يتحقق التوازن في هذا النموذج من تفاعل مجموعة من المتغيرات، هي: 
) الطلـب علـى النقـود    Y .(6) الدخل (5) بوصفه متغيراً غير ظاهر. Pمستوى األسعار () S .(4) االدخارات (3

  ).MD , MSوعرضها (

  ) في سوق السلع، حيث تكون المتساويةISيتشكل منحنى الـ(

푰 + 푮 = 푺 + 푻
 

  واالستثمار دالة في سعر الفائدة على النحو التالي:

푰 = 푰풂 − 휶풓 
) لسعر الفائدة الذي يربط سوق السلع مع سوق النقود بوساطة rسعر الفائدة، و() لالستثمار المستقل عن Iaحيث يرمز (
  االستثمارات.

  أما االدخار فهو دالة في الدخل على النحو التالي:

푺 = −풂 + (ퟏ − 풎풑풄)(풀 − 푻) 
  ) في المتساوية نحصل علىS) و(Iبالتعويض عن (









YmpcmpcTaGI

YmpcmpcTaGIr

mpcYYmpcTaGIr
TmpcTmpcYTYaGrI

TTYmpcaGrI

a

a

a

a

a

)1(

)1(

)])(1([)(
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  هي نقطة تقاطع) يتكون من ISتبين هذه النتيجة بأن منحنى الـ(

푰풂 + 푮 + 풂 − 풎풑풄푻
휶

 

  مقداره ميلو

−
(ퟏ − 풎풑풄)풀

휶  
  ).IS) يؤدي إلى انخفاض ميل منحنى (م ح سما يعني بأن ارتفاع (

  )، يكون LMأما في سوق النقود، حيث يتشكل منحنى الـ(

푴
푷

= 풇(풀, 풓) 
  ويكون شكل الدالة على النحو التالي:

푴
푷

= 풌풀 − 휷풓 
푴
푷

− 풌풀 = −휷풓 

∴ 풓 =
푴

−휷푷
+

풌풀
휷  

وتبين هذه النتيجة بأن  ) لنسبة الطلب على السيولة بدافع إتمام المعامالت وعقد الصفقات من الدخل.kحيث ترمز (
  هي نقطة تقاطع) يتكون من LMمنحنى الـ(

푴
−휷푷 

  مقداره ميلو

풌
휷 

) تؤدي إلى زيادة ميله. k)، لكن زيادة (LMمنحنى (ما يعني بأن زيادة معامل سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض ميل 
  ويبين الشكل الحادي عشر نقطة التقاطع والميل لكل منحنى. 
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  ) القتصاد مغلق من المتساوية ISيمكن اشتقاق معادلة الـ(

풀 = 푪 + 푰 + 푮 
 وعلى سبيل المثال لنفترض أن

푪 = ퟓퟎ + ퟎ. ퟖ(풀 − ퟎ. ퟏ풀) 
푰 = ퟑퟎퟎ − ퟐퟎퟎ풓 
푮 = ퟐퟓퟎ 

  بالتعويض في المتساوية، أعاله، نحصل على

풀 = ퟓퟎ + ퟎ. ퟖ풀 − ퟎ. ퟎퟖ + ퟑퟎퟎ − ퟐퟎퟎ풓 + ퟐퟓퟎ 
∴ 풀 = ퟐퟏퟒퟐ. ퟖퟔ − ퟕퟏퟒ. ퟐퟖퟔ풓 

). فلو افترضنا بـأن اإلنفـاق الحكـومي    ISويؤدي أي تغيرٍ في مكونات اإلنفاق الكلي إلى إزاحة تامة في منحنى الـ(
  ) تصبح على النحو التالي:ISمعادلة الـ()، مثالً، فإن 50انخفض بمقدار (

풀 = ퟏퟗퟔퟒ. ퟐퟖퟔ − ퟕퟏퟒ. ퟐퟖퟔ
 

ـ    ـ    ـما يعني بأن المنحنى انتقل إلـى اليسـار ب ـ   ـعد انخفـاض اإلنفـاق الحكـومي، وك ذا ـان األثـر النهـائي له
           ). وكــي تتضــح الصــورة بشــكل أفضــل، لنفتــرض بــأن178.57 - = 2142.86-1964.286االنخفــاض (

  ) على النحو التالي:IS)، فتصبح معادلة الـ(mpc =0.95ارتفع إلى ( )سم ح (

풀 = ퟒퟏퟑퟕ. ퟗퟑ − ퟏퟑퟕퟗ. ퟑퟏ풓 
  ).1995.07بناء على ذلك ارتفع الدخل بمقدار (
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لكل واحدة من المعادالت الثالث: حيث تبين األولى بأن المنحنى اتخذ موقعـاً   )ISيبين الشكل الثاني عشر منحنى الـ(
          )، وتبين الثانية بأن المنحنى انتقل إلى اليسار، واتخـذ موقعـاً عنـد    r = 3.00) و(Y = 2142.86نقاط التقاطع (على 

)Y = 1964.286)و (r = 2.75وأصبح ميله أقل مـن ذي   ،). أما الثالثة فتبين بأن دوراناً إلى اليمين قد حدث للمنحنى
  ).r = 3.00) و(Y = 4137.93قبل، وأن نقاط التقاطع أصبحت (

  

 ) من سوق النقود على النحو التالي:   LMيمكن اشتقاق معادلة الـ(

푴
푷

= 풌풀 − 휷풓 
  لنفترض أن

푷 = ퟏ, 
풌 = ퟎ. ퟐퟓ 
휷 = ퟐퟓퟎ 
푴푺 = ퟒퟎퟎ 

  ) على النحو التالي:LMوعليه تكون معادلة الـ( ).MS = MDعند التوازن يكون (

푴푫 = ퟎ. ퟐퟓ풀 − ퟐퟓퟎ풓 = 푴푺 = ퟒퟎퟎ 
ퟎ. ퟐퟓ풀 = ퟒퟎퟎ + ퟐퟓퟎ풓 
풀 = ퟏퟔퟎퟎ + ퟏퟎퟎퟎ풓

 
  )LMيبلغ ميل منحنى الـ(

풌
휷

= ퟎ. ퟎퟎퟏ
 



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   عبدالرزاق بين هاين 

 

167 
 

  ويحدث التقاطع العمودي عن النقطة

ퟒퟎퟎ
−ퟐퟓퟎ

= −ퟏ. ퟔ 
) تصبح LM). ما يعني بأن معادلة الـ(MS = 500لنفترض اآلن بأن البنك المركزي زاد عرض النقد إلى (

  النحو التالي: علىذ

ퟎ. ퟐퟓ풀 = ퟓퟎퟎ + ퟐퟓퟎ풓 
풀 = ퟐퟎퟎퟎ + ퟏퟎퟎퟎ풓

 
) إلى اليمين، ويبقى ميل المنحنى على النحو الذي كان عليه في السابق LMيترتب على ذلك انتقاٌل تامّ في منحنى الـ(

  ). 2.0-)، لكن نقطة التقاطع أصبحت (0.001(

  

) مـن  LMفي سوق النقود. وعلى وجه الخصوص انتقال منحنى الـ( يوضح الشكل الثالث عشر التغيرات التي حدثت
  ). Y2) إلى (Y1) نتيجة لزيادة عرض النقد، ما أدى إلى ارتفاع الدخل من (LM2) إلى (LM1الموقع (

  ) هماLM) والـ(IS0+3لنفترض من التمرين السابق بأن معادلتي الـ(

푰푺: ퟐퟏퟒퟐ. ퟖퟔ − ퟕퟏퟒ. ퟐퟖퟔ풓 
푳푴: ퟏퟔퟎퟎ + ퟏퟎퟎퟎ풓

 
  )، أي إنIS = LMعند التوازن (

ퟐퟏퟒퟐ. ퟖퟔ − ퟕퟏퟒ. ퟐퟖퟔ풓 = ퟏퟔퟎퟎ + ퟏퟎퟎퟎ풓 
∴ 풓∗ = ퟎ. ퟑퟏퟔퟕ, 풀∗ = ퟏퟗퟏퟔ. ퟕ 

  والشكل الرابع عشر يوضح نقاط التقاطع وحالة التوازن في السوقين.
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أحد المنحنيين، أو كليهما. ويحدث االنتقال في )، إلى األعلى أو األسفل نتيجة النتقال ISتنتقل نقطة التوازن في نموذج (
) في ما يمكن أن يحدث من خالل السياسة المالية LM) و(ISأي منهما إذا تغير أحد المحددات. وتنحصر محددات الـ(

 أو السياسة النقدية، أو كلتيهما.

 .) عندما ترفع الحكومة نفقاتها على بناء الطرق العامة، مثالISًلنتتبع حركة منحنى (

) والعامـة  Private Investment) فـي األصـل إلـى االسـتثمارات الخاصـة (     I( يعود اإلنفـاق االسـتثماري  
)Public Investment    اإلنفـاق االسـتثماري اإلجمـالي   ). وعليه، فإن إنفاقاً من هذا النوع يعمـل علـى زيـادة 
)Gross Investment   ) ويؤدي إلى إزاحة تامـة فـي منحنـى ،(IS   .ومـا يحـدث علـى أرض    ) إلـى اليمـين

علـى النحـو المبـين فـي الشـكل       )Y3) إلـى ( Y1) تؤدي إلى زيادة الدخل مـن ( ISالواقع هو أن إزاحة منحنى (
الخامس عشر. لكن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة الطلب الحقيقـي علـى النقـود. وإذا لـم يـزِد البنـك المركـزي        

التـي يكـون مـن     ظـاهرة المزاحمـة  عرض النقد، فإن ارتفاع الدخل يعمل على زيادة أسـعار الفائـدة، ويسـبب    
). ويتوقـف مـدى ارتفـاع    Y2التفـاعالت يتراجـع الـدخل إلـى (     نتائجها انخفاض حجم االستثمار. ونتيجة لهـذه 

). فكلما ارتفعت مرونته كانـت الزيـادة فـي أسـعار الفائـدة قليلـة،       LMالدخل وسعر الفائدة على مرونة منحنى (
وكانت الزيادة في الدخل أعلى. في حين أن انخفاضها يؤدي إلى ارتفـاع أسـعار الفائـدة بنسـبة أعلـى، وارتفـاع       

. ولو تخيلنا بأن البنك المركـزي زاد عـرض النقـد مـن أجـل دعـم السياسـة الماليـة التـي          )1(سبة أقلالدخل بن
)، وكـان سـعر الفائـدة أقـل مـن      Y3تجسدت في زيادة إنفاق الحكومة، لكانت زيادة الدخل قد أخذت مداها (نحـو  

)r2غير الحكومة 2()، األمر الذي يحفز االستثمارات من جهات(.  

 النقـود،  وسـوق  السـلع  سـوق  فـي  الماليـة  السياسـة  تحدثـه  الذي األثر تعرف هو البسيط المثال هذا في يهم ما
    النقطـة  عنـد  تحقـق  قـد  األول التـوازن  بـأن  نـرى  المثـال  هـذا  وفي. فيهما التوازن على السياسة هذه وتبعات

)Y1,r1 .(الجديـدة  النقطـة  إلـى  التـوازن  انتقل االستثماري، إنفاقها الحكومة زيادة وبعد )Y2,r2(،  أعلـى  وهـي 
  .عشر الخامس الشكل انظر –) R( الفائدة سعر واتجاه) Y( الدخل اتجاه في

                                                             
   تحبط إحداهما األخرى.سوإال السياسة المالية داعمة للسياسة النقدية، والعكس صحيح، بد أن تكون  ال - 1

وفي هذه الحالة فقط نقول إن السياسة الماليـة   ).Y3) مقابل (IS) قد انتقل إلى اليمين وتقاطع مع منحنى الـ(LMمنحنى الـ(تخيل بأن  - 2
  .والسياسة النقدية تدعم إحداهما األخرى



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   عبدالرزاق بين هاين 

 

169 
 

  
. ومن أجـل التبسـيط   اآللة االقتصاديةيمكننا تصور عدد كبير من الحاالت الممكنة للسياسات النقدية وتتبع آثارها في 

  الرأسمالي في المثال السابق، واستخدام الشكل الخامس عشر.لنرجع إلى زيادة إنفاق الحكومة 

، فاستجاب البنك المركزي لرغبة الحكومة في زيادة الـدخل  للسياسة المالية كانت داعمةالسياسة النقدية لنفترض بأن 
  الي الحكومي.  من خالل سياسة نقدية توسعية. وبناء على ذلك قرر زيادة عرض النقد بما يتفق مع زيادة اإلنفاق الرأسم

  يمكننا تصور الوضع على النحو المبين في الشكل السادس عشر.

  

) إلـى  IS1) إلى اليمـين مـن (  ISفي هذه الحالة أدى ارتفاع اإلنفاق الرأسمالي الحكومي إلى إزاحة تامة في منحنى (
)IS2النقد بما يتالءم مع زيادة اإلنفاق الرأسمالي، ما أدى إلـى انتقـال    ). وفي الوقت نفسه زاد البنك المركزي عرض

). وبقـي سـعر الفائـدة عنـد     Y3) إلى (Y1). ونتيجة لذلك ارتفع الدخل من (LM2) إلى (LM1) من (LMمنحنى (
   .ظاهرة المزاحمة)، بسبب السياسة النقدية التوسعية التي عملت على إحباط r1المستوى (

 الشكل الخامس عشر

 الشكل السادس عشر

 أثر المزاحمة
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  : لنفترض بأنمثال

푪 = ퟓퟎ + ퟎ. ퟖ(풀 − ퟎ. ퟏ풀) 
푰 = ퟑퟎퟎ − ퟐퟎퟎ풓 
푮 = ퟐퟓퟎ

 
  و

푷 = ퟏ, 
풌 = ퟎ. ퟐퟓ 
휷 = ퟐퟓퟎ 
푴푺 = ퟒퟎퟎ 

  ) على النحو التالي:LM) والـ(ISمن هذه المعلومات تُشتقُّ معادلتا الـ(

푰푺: ퟐퟏퟒퟐ. ퟖퟔ − ퟕퟏퟒ. ퟐퟖퟔ풓 
푳푴: ퟏퟔퟎퟎ + ퟏퟎퟎퟎ풓 

  ) على النحو التالي:IS). فتصبح معادلة الـ(350) إلى (300ارتفع من (لنفترض بأن االستثمار المستقل 

풀 = ퟐퟑퟐퟏ. ퟒퟑ − ퟕퟏퟒ. ퟐퟖ풓  
)، على النحو المبين في الشكل السابع عشر.r2 = 0.4208) و(Y2 = 2020.8ويكون التوازن الجديد، (

 
  

  

 الشكل السابع عشر
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  :)Hansen, Lars Peter( )10(الرس بيتر هانسن 

ــي  ــادي  ف ــر االقتص ــاريخ الفك              )، History of Economic Thoughts( ت
، درس في جامعـة  عالم اقتصاد أمريكي)، هو Macroeconomics( االقتصاد الكليو

)، اشـتهر  2013لعام ( في االقتصاد جائزة نوبل، الواليات المتحدة، حائز على وشيكاغ
 الطريقـة المعممـة فـي العـزوم    بأبحاثه النظرية في االقتصاد القياسي، كان أشـهرها  

)omentsMf Oethod Meneralized G ( التمويليالقطاع )، إضافة إلى ربطectorSinancial F ،(االقتصاد بـ
 راالستثما) وhocksSacroeconomicM( الصدمات الكلية)، وncertaintyN( الاليقين، وأبحاث أخرى عن الكلي

)nvestmentI.(  

 : )Hansom Cab Economy ()11( اقتصاد سيارة العربة

)، بخاصـة  History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
، الصناعات والحرف التي نشأت وازدهرت في منطقة جغرافية بعينهـا في مجال 

هو اقتصاد يكافح من أجل إبقاء صناعاته التقليدية قائمة، بصرف النظر عن طلب 
  السوق عليها.

  : )Hard Commodity ()12( سلعة صعبة

)، Economics Of Resources & Environment( اقتصاديات الموارد والبيئةفي 
)، هي أي معـدن، مثـل الحديـد    Natural Resources( الموارد الطبيعيةبخاصة 

  والنحاس والرصاص والزنك، وخاماتها.

  : )Hard Currency ()13( عملة صعبة

)، Foreign Exchange Market( سوق العمـالت األجنبيـة  في 
 عملـة )، هي Money & Banking( )البنوك(المصارف والنقود و

) أخـرى، بالزيـادة أو   عمالت( عملةمقابل  سعر صرفهاتحافظ على 
بسـبب فـائض، طويـل     سعر صرفهاالنقصان القليل. وينتج استقرار 

. وعـادة تُسـتخدم   للعملةاألمد، في ميزان مدفوعات الدولة المصدرة 
للـدول التـي    المركزي) البنك( المصرفاحتياطاً في  العملة الصعبة

  تحتاج إليها من أجل تأمين مستوى معين من المستوردات. 

  )). Soft Currency( عملة ناعمة: راجع مسرد(

https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_Method_of_Moments
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  : )Hard ECU ()14( وحدة عملة أوروبية صعبة

ــي  ــة ف ــالت األجنبي ــوق العم ــود و)، Foreign Exchange Market( س ــارف والنق ــوك(المص                      )البن
)Money & Banking ( وحـدة العملـة األوروبيـة   )، هي شكل منEurpopean Currency Unit (ECU) (

الوطنية األخـرى.   العمالت، إلى جانب النقديةاقترحته بريطانيا لالستخدام في المجموعة األوروبية، في كل المعامالت 
اليورو كـان   عملةالصعبة السائدة في أوروبا، لكن إصدار  النقد، لجعلها وحدة العملةوقد تقدمت بريطانيا بمقترح هذه 

  بديالً عن المقترح البريطاني.  

  : )Hard Landing ()15( هبوطٌ قاسٍ

تحـرك  )، بخاصة في Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
، هو هبوط عام في اإلنتاج والـدخل والعمالـة،   المتغيرات الكلية

  ).  Recession( االنحساروتوجه الحالة االقتصادية الكلية نحو 

  )). Soft Landing( هبوطٌ ناعم راجع مسرد:(

  :)Harmonic Mean ()16( توافقي )متوسط(وسط 

 القياسـي  )، واالقتصـاد Descritive Statistics( اإلحصاء الوصـفي )، بخاصة في Statistics( علم اإلحصاءفي 
)Economerics من ( مقاييس النزعة المركزية)، هو مقياسCentral Tendency Measures   سـتخدم فـيي ،(

بأنهـا   مقـاييس النزعـة المركزيـة   حساب معدل ظاهرة اقتصادية عددية ما، مثل متوسط الدخل التقاعدي. وتُعرف 
) X) للمتغيـر ( HM( الوسط التوافقييعرف و تتحكم بشكل توزيع البيانات.) األساسية التي Parameters( المعلمات

  بالصيغة الرياضياتية اآلتية:

푯푴푿풊 =
풏

∑ ퟏ
푿풊

풏
풊 ퟏ

=
풏

ퟏ
푿ퟏ

+ ퟏ
푿ퟐ

+. . . + ퟏ
푿풏

 

 يكون وسطها التوافقي)، فإن 17 ,13 ,5 ,1لنفترض أن لدينا القيم األربع (

푯푴푿풊 =
풏

∑ ퟏ
푿풊

풏
풊 ퟏ

=
ퟒ

ퟏ
ퟏ + ퟏ

ퟓ +  ퟏ
ퟏퟑ + ퟏ

ퟏퟕ
= ퟐ. ퟗퟗퟒퟖ 

)، Age – Wage Profile( األجـور  –دالة العمر أو منحنى يستفاد من هذا النوع من األوساط في حسابات ما يسمى 
) دينار فـي  35,000فلو افترضنا أن الدخل السنوي لشخص ما كان (. )Labor Economics( اقتصاديات العملفي 

) دينار سنوياً في السنوات العشـر الثانيـة مـن حياتـه     42,000الوظيفية، وأصبح (السنوات العشر األولى من حياته 
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فـإن   ) دينار آلخر عشر سنوات من حياته20,000الوظيفية. وعند تقاعده عن العمل حصل على دخل سنوي مقداره (
 ) سنة (بالدينار) هو30لدخله السنوي في مدة ( الوسط التوافقي

푯푴푿풊 =
풏

∑ ퟏ
푿풊

풏
풊 ퟏ

=
ퟒ

ퟏ
ퟑퟓퟎퟎퟎ + ퟏ

ퟒퟐퟎퟎퟎ +  ퟏ
ퟐퟎퟎퟎ

= ퟐퟗퟑퟎퟐ. ퟑퟑ 

ـ ) والهندسـي ( و حالحسـابي ( )، ومنها يكون المتوسط: Y) و(X) بيانات عن المتغيرين (1لدينا في جدول ( ) ـو ه
  :على النحو التالي) و توالتوافقي (

   )1( جدول

 )X,Yو ت لـ( )X,Yو ھـ لـ( )X,Y(لـ و ح )Yالمتغیر ( )Xالمتغیر (

90 10 50 30 18  
80 20 50 40 32  
70 30 50 45.82576 42  
60 40 50 48.98979 48  
50 50 50 50 50  
40 60 50 48.98979 48  
30 70 50 45.82576 42  
20 80 50 40 32  
10  90  50 30  18 

اه.     ي الشكل أدن الوسط الحسابي على شكل خطّ مستقيم  وفيه يمثَُّلیمكننا تمثیل ھذه األوساط في المنحنیات الثالثة الُمبینة ف
)، وهو أعلى وسط. يليه الوسط الهندسي الذي يمثله المنحنى األحمر الغامق السـميك ويشـكل قطعـاً    األزرق السميك(

مقلوباً، وهو أقل من الوسط الحسابي وأعلى من الوسط التوافقي. ويأتي الوسـط التـوافقي أقـل    ) Parabolaمكافئاً (
  األوساط قيمة، ويمثله المنحنى األخضر الفاتح، ويصنع قطعاً مكافئاً مقلوباً. 

  ).50ما يالحظ بأن األوساط الثالثة للمتغيرين تشترك بقيمة واحدة وهي (
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) باسـتخدام الصـيغة   Harmonic Mean For Grouped Data(الوسط التوافقي للبيانات المجمعة  يمكن حساب
  :)X(التالية للمتغير 

푯푴푿풊 =
∑ 풇풏

풊 ퟏ 풊

∑ 풇풊
푿풊

풏
풊 ퟏ

 

) التي يتلقاها مجموعة مـن  بالدينار) (w) تمثل األجور (2وعلى سبيل المثال لنفترض بأن البيانات الواردة في جدول (
  العمال.

  )2جدول (

  )fi( عدد العمال  )Xi( األجر األسبوعي
i

i

X
f  

10  7  0.700  
11  3  0.273  
12  12  1.000  
13  6  0.4615  
14  7  0.500  

  2.9345  35  المجموع
  يكون الوسط التوافقي للبيانات المجمعة على النحو التالي:

푯푴풘풊 =
∑ 풇풏

풊 ퟏ 풊

∑ 풇풊
푿풊

풏
풊 ퟏ

=
ퟑퟓ

ퟐ. ퟗퟑퟒퟓ
= ퟏퟏ. ퟗퟐퟕ

 
علـى النحـو   فرت في جدول تكراري، أي على شكل فئات وتكـرارات،  ا) قد توwiلنفترض بأن البيانات عن المتغير (

بد من االعتماد على مراكز الفئات للحصول على المتوسط المنشود. ). في هذه الحالة ال3في جدول (المبين 

  )3(جدول   

  )Xiالفئة (مركز   )fiالتكرار (  الفئة
i

i

X
f  

10-19 3  14.5  0.2070  

20-29  2  24.5  0.0816  

30-39  5  34.5  0.1450  

40-49  2  44.5  0.0450  

  0.4786  -  12 المجموع
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 على النحو التالي: الوسط التوافقيبناء على هذه الحسابات يكون 

푯푴풘풊 =
∑ 풇풊

풏
풊 ퟏ

∑ 풇풊
푿풊

=
ퟏퟐ

ퟎ. ퟒퟕퟖퟔ
= ퟐퟓ. ퟎퟕퟑퟏ 

  )). Geometric Mean( هندسي) متوسط( وسط)، Arithmetic Mean( حسابي) متوسط( وسط: (راجع مسرد

  : )Harmonization ()17) (تنسيق، ينسق، مواءمة(يوائم 

ــال   ــي مج ــادية ف ــتالت االقتص ــة ، والتك ــادات الجمركي           االتح
)Custom Unions ،(القانونو االقتصادو )Law & Economics ،(

بمواءمة جميع التشريعات  هو قيام مجموعة الدول المتعاونة أو المتوحدة
ذات العالقة بعضها مع بعض، وإزالة جميع الفروق القانونية والتنظيمية 

  . التعاونأو  االتحادبين األطراف الموقعة على 

  : )Harmonized Index of Consumer Prices( )18( مؤشر منَسق ألسعار المستهلك

)، Economic Ststistics( اإلحصائيات االقتصادية) بخاصة Descriptive Statistics( اإلحصاء الوصفيفي مجال 
)، صممه خبراء االتحاد األوروبي، من أجل قياس التفاوت في Chain Price Index( رقم قياسي لسلسلة أسعارهو 

األوروبي، باستثناء لوكسيمبورغ والنرويج وآيسلندا. وقد استُخدم العام أسعار السلع االستهالكية في دول االتحاد 
  ). BaseYear) سنة لألساس (100=1996(

  : )Harrod – Domar Model ()19( دومار –نموذج هارود 

ــي  ــةفـ ــة الكليـ ــي Macroeconomics Theory( النظريـ ــة فـ ــة)، بخاصـ ــاديات التنميـ                            اقتصـ

)Economics of Development   ستقل، عالمـا االقتصـاد رواي هـارودهو نموذج اقتصادي ابتدعه، بشكٍل م ،(             

)Roy Harrod(  وإي دومار)E. Domar(، .ناقشا بوساطته قضية التنمية  

ــين    ــرق ب ــة أن نف ــي البداي ــد ف ــاديال ب ــو االقتص ــتراتيجيةEconomic Growth( النم ــو ) واس                          النم

)Economic Growth Strategy .(اإلدخارفـ )Saving المعنية بالنمو  االستراتيجية) شرط للنمو االقتصادي، أما

فهي السياسات واإلجراءات التي تتبناها الدولة، أي الحكومة والمجتمع بكّل مؤسساته الرسمية واألهلية، التي تؤدي إلى 

  المطلوب.تحقيق االدخار بالحجم 
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) في االقتصاد، فهو يعمـل  Kودومار المبادئ األساسية التي تبين الدور المزدوج الذي يلعبه رأس المال ( هارودطور 
         الطاقـة  أوأثـر القـدرة   ) توسيع القاعدة والقـدرة اإلنتاجيـة لآللـة االقتصـادية، وتسـمى هـذه الحالـة        1على: 

)Capacity Effect( أثـر الـدخل  ) توليد الدخل في اآللة االقتصادية، وهذه الحالة تسمى 2)، وIncome Effect .(          
ــدد  ــد ح ــارودوق ــو:   ه ــن النم ــكال م ــة أش ــرر) 1ثالث ــو المب                               )،Warranted Growth (gw)( النم

  ).Actual Growth (ga)( النمو الفعلي) 3)، وNatural Growth (gn)(  النمو الطبيعي) 3و

إذا استطاعت اآللـة االقتصـادية تحويـل كـل      النمو المبرريتحقق معدل 
 النمو الطبيعـي ). ويتحقق معدل Iاستثمارات ( ) إلىSاالدخارات الوطنية (

 التوظيف الكامل للمواردإذا تمكنت اآللة االقتصادية من الوصول إلى حالة 
)Full Employment of Resources وعلى رأسها مورد العمالة الذي ،(

 يتغير بتغير السكان، فهو يزداد مع تزايدهم، ويـنخفض مـع انخفاضـهم.    
 هو معدل النمو الذي يتحقق على أرض الواقع. النمو الفعليو

  واالستثمار، بوصفهما مفتاحين للنمو االقتصادي.  االدخارعلى أهمية  دومار –نموذج هارود يركّز 

االسـتثمار   ) وإنتاجيـة Aggregate Saving Rrate S( المعدل الكلي لالدخـار على  النمو االقتصاديمعدل يعتمد 
  ).Capital – Output Ratio COR( رأس المال إلى اإلنتاج نسبةبـالمعبر عنه  الرأسمالي

) إلنتـاج  Kالرأسمالية (لنفترض بأن االقتصاد األردني بحاجة إلى ما قيمته مليون دينار من اآلالت والمعدات واألدوات 
  )، ما يعني بأن:Q) ألف دينار من اإلنتاج (150(

푲
푸

= 푪푶푹 =
ퟏퟎퟎퟎ, ퟎퟎퟎ
ퟏퟓퟎ, ퟎퟎퟎ

= ퟏퟎퟎ: ퟏퟓ 
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ونالحظ بأن المخـزون  . )Q) من اإلنتاج (15) تنتج ما قيمته (K) مئة دينار من المعدات الرأسمالية (100أي إن كل (
)K) قد تمت قسمته على التدفق (Q .(  

). والعكـس  Q) تعني بأن اآللة االقتصادية ستنتج كمية كبيرة نسبياً من (CORيترتب على ذلك أن القيمة الضئيلة لـ(
  ).Q) تعني بأن اآللة االقتصادية ستنتج كمية قليلة نسبياً من (CORصحيح، أي إن القيمة العالية لـ(

النحو المبين في الجدول أدناه، فإن نسبة نمو االقتصـاد  ) هي على COR) و(Sلنفترض بأن قيم معدل االدخار ( :مثال
 تكون على النحو المبين في الجدول نفسه:

  (%)نسبة النمو االقتصادي   )COR) = (K/Qقيمة (  ) %Sمعدل االدخار (

5  2  2.5  

15  5  3  

20  10  2  

تخفيض نسـبة رأس المـال إلـى اإلنتـاج     ) أو Sنالحظ بأن نمواً اقتصادياً عالياً يحتاج إلى زيادة في معدل االدخار (
)COR) أو كليهما، أي زيادة (S) وتخفيض (COR.(  

  على النحو التالي، وبناء على االفتراضات التالية: دومار –نموذج هارود تُشتَقُّ العالقات الرياضية بين المتغيرات في 

  ).Qتوفير اإلنتاج (توليد الدخل) () من أجل K، ويستخدم رأس المال (رأس المال االستثمار هو سبب وجود

  لنعرف نسبة رأس المال إلى اإلنتاج على النحو التالي:

풌 =
푲
푸

 

∴ 풌푸 = 푲 

∴ 푸 =
ퟏ
풌

푲 

∴ 풅푸 =
ퟏ
풌

풅푲 

  ) في كل مدة زمنية، أي إنI() بأنه ما يضافُ إليه من استثمار DKلنُعرف معدل التغير في رأس المال (

풅푲 = 푰 

∴ 풅푸 =
ퟏ
풌

푰 
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  )، فإنI) مساوياً لمعدل االستثمار (Sمعدل االدخار (فإذا كان 

풅푸 =
ퟏ
풌

푺 

) وتعريف (Qبقسمة طرفي المعادلة على (
Q
Ss نحصل على (  

풅푸
푸

=
ퟏ
풌

×
푺
푸

=
풔
풌
 

نسبة إلى معدل االدخار من اإلنتاج ) هو دالة في النمو االقتصادي( معدل التغير في نمو اإلنتاجوهذه النتيجة تعني بأن 
واالسـتثمار. ومـن ورائهمـا     االدخـار  :مرتبط بعاملين هما النمو االقتصادي. أي إن نسبة رأس المال إلى اإلنتاج

  المؤسسات الحميدة. 

   )).Development Models(نماذج في التنمية : (راجع مسرد

  : )Harrod- Neutral ()20( حيادي هارود

)، هو تطور AggregateProduction( اإلنتاج الكلي)، بخاصة في مجال Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
)، بأسرع من العدد المتـوافر مـن العمـال،    Labor Efficiency( نجاعة العمالة(تحسن) تقني يؤدي إلى زيادة في 

  ويؤدي أيضاً إلى توفير في عدد العمال المشتغلين في المنشآت.

)، الذي يفترض بأن نجاعـة عوامـل اإلنتـاج كلهـا     Hicks-neutral( هيكسحيادي مع  حيادي هارودعادة يقارن 
  تتحسن، وليس نجاعة العمالة فقط.  

 تقنـي ) تحسـن ( تطـور ) Solow - Neutral( حيادي سولو)، Hicks - Neutral( حيادي هيكس: (راجع مسرد
)Technical Progress.((    

  : )Harrod, Sir Roy F.( )21( السير روي هارود

              )، بخاصـة History of Economics Thoughts( تـاريخ الفكـر االقتصـادي   في 
ــي (  ــاد الكلـ ــي االقتصـ ــة Macroeconomicsفـ ــاديات التنميـ                        )، واقتصـ

)Economics of Development     هو كاتب صـحفي وعـالم اقتصـاد وفيلسـوف ،(
        )، وكان أحد مستشـاري وينسـتون تشيرتشـل   1900-1978(المدة بريطاني، عاش في 

)W. Churchill.رئيس وزراء بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية ،(  
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لكـن   ،)F. Edgeworth( فرانسـيس إيـدجورث  في جامعة أكسفورد، حيث تأثر بأفكار عالم االقتصاد  هارودتدرب 
، وكاتباً لسيرته الفكريـة،  كينزفأصبح مدافعاً شرساً عن أفكار  ،)J.M. Keynes( جون كينزنزعته الفكرية مالت نحو 

. وكانـت لـه مسـاهمات    كينزل) General Theory( النظرية العامة، بخاصة في مجال الكينزيومساهماً في الفكر 
المضـاعف  )، وفيهـا أدخـل عمـل مبـدأ     Business or Trade Cycle( الدورة التجاريـة فكرية جمة في مجال 

)Multiplier مع عمل مبدأ ( سارعالم)Accelerator    د عمل هذين المبدأين في نظريته فـي النمـو، أثنـاءّحوو ،(
  ) في مدرسة لندن لالقتصاد.  1948محاضراته في عام (

 المنافسة غير التامـة ومساهمات أخرى في الفكر االقتصادي، ومنها أعماله في مجال االقتصاد الدولي،  هارودللسير 
)Imperfect Competition (ونظرية التسعير بالكلفة الكاملة )Full - Cost Pricing .(  

  .)Harrod- Neutral( حيادي هارود)، Harrod – Domar Model( دومار –نموذج هارود : (راجع مسرد

  :)Harsanyi, John C. ()22( جون تشارلز هارساني

)، بخاصة في مجال History Of Economics Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
ــال ــاد األعمــ ــيو)، Business Economics( اقتصــ ــع العقالنــ                    التوقــ

)Rational Expectation ،(نظرية اللعبةو )Game Theory هو عالم اقتصاد أمريكي ،(
 -)، تعلّم فـي جامعـات بودابسـت    1920-2000(المدة من أصول هنغارية، عاش خالل 

كاليفورنيا، وعلّم في هذه الجامعات، وكان أستاذاً  –أستراليا، وستانفورد  –هنغاريا، وسيدني 
جـون  شـارك   ).1964-1990(المدة بيركلي في  –في إدارة األعمال في جامعة كاليفورنيا 

االقتصـاد لعـام   ) جائزة نوبل فـي  R. Selten( سيلتن رينهارد)، وJohn Nash( ناش
)1994.( 

، بخاصة عن سلوك األفراد والمنشآت والدول المتصارعة فيمـا  التوقع العقالنيمساهمات عميقة في مجال  هارسانيل
             التوقـع العقالنـي والتـوازن التفاوضـي    بينها. وكانت أهم مسـاهماته األبحـاث التـي أجراهـا فـي مجـاالت:       

)Rational Behaviour And Bargaining Equilibrium) النظرية العامة في االختيـار فـي   و)، 1977) عام
    ).1988) عام (General Theory Of Equilibrium Selection In Games( نظرية اللعبة

  :)Hart, Oliver ()23( أوليفير هارت

نظرية )، وخاصة في History Of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
تمويـل  )، وirmFhe Tf Oheory T( نظرية المنشـأة )، وheoryTontract C( العقد

)، هو conomicsEaw & L( القانون واالقتصادو )،inanceForporate C( الشركات
حائز على جائز نوبل الواليات المتحدة،  –، درس في جامعة هارفارد عالم اقتصاد أمريكي
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  المنشـآت والعقـود والهيكـل التمـويلي    )، له عدة مؤلفات، كان أشهرها كتابه الموسـوم  2016لعام ( في االقتصاد
)tructureS inancialF ndAontracts, Cirms, F   ه بعض االقتصاديين إطاراً فكرياً لكيفيـة عمـلالذي عد ،(

 عقـود غيـر مكتملـة   تنشأ من قيـام المتفـاعلين بصـياغة     المؤسسات، وأن المنشأة، مثل المؤسسات االقتصادية
)ontractsC ncompleteI        السـيطرة  أو تخصـيص القـوى  )، مـا يعنـي بـأن هنـاك أهميـة كبيـرة لعمليـة            
)ontrolCr Of power Ollocation A المؤسسة) في .  

  :)Havana Charter ()24( هافانا )اتفاقية(وثيقة 

، التجارة والتعاون الدولي)، بخاصة في مجال History Of Economics Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
هي اتفاقية وقعتها الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، ومعها دول أخرى (باستثناء الكتلـة الشـيوعية)،   

  ). International Trade Organization( منظمة التجارة الدولية) نادت بتأسيس 1947عام (

معاملـة  ) للمـوارد، عبـر العـالم كلـه، ومـنح      Full Employment( التوظيـف الكامـل  تبنت الوثيقـة مبـدأ   
، بوسـاطة إلغـاء   النمـو المتـوازن  ) للدول األعضاء. كمـا تبنـت مبـدأ    Most Favoured Nation( تفضيلية

حمايـة الصـناعات   ضبط أسعار الصرف ومعيقات التجارة بين الـدول والتمييـز فـي المعاملـة. لكنهـا اسـتثنت       
  الوطنية الناشئة.

، )General Agreement On Tariffs And Trade (GAAT)( والتجارةالعامة حول التعرفات  االتفاقية: (راجع مسرد
  ). World Trade Organization (WTO)( منظمة التجارة العالمية

  :)Hawala ()25( حوالة

، هـي أمـر   أجور العاملين الوافـدين و، البنكي غير التقليديالعمل و)، Money & Banking( النقود والبنوكفي 
  مبلغ من النقود بأي عملة مسموح بها، من مكان إلى آخر، سواء داخل الحدود الوطنية أو خارجها. تحويل

بطلب يقدمه شخص معنوي أو طبيعي، إلى وسيط  الحوالةتتحقق 
نقدي متخصص ومرخص بتحويل األموال، بحيث يتضمن الطلب 
تسليم مبلغ من النقود، متفق عليه، من الشـخص المرسـل إلـى    
شخصٍ آخر، أي الشخص المتلقي، مقابل عمولة محددة يـدفعها  

ما في  وسيطالمرسل للوسيط. وعلى سبيل المثال يطلب سالم من 
إرسال مبلغ مقداره ألف دوالر  -اإلمارات العربية المتحدة –دبي 

األردن. فيتم إرسال المبلغ بحسب الخطوات  –إلى سليم في عمان 
  المبينة في الرسم التوضيحي المرفق.  

  )).Underground Banking( صيرفة تحتية: (راجع مسرد
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  :)Hawtrey, Sir Ralph ()26( السير رالف هوتري

)، بخاصة في مجـال  History Of Economics Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي  
)، والخدمة العامة، هو موظف خدمة مدنية بريطاني، Money & Banking( النقود والبنوك

  ).1879-1971(المدة ، عاش في البنوكوالنقود ومنظّر في مجال 

)، وعمل Trinity Collegeالثالوث (على بكالوريوس في الرياضيات من كلية  هوتريحصل 
)، ثم أصبح أستاذاً في االقتصاد الـدولي  1904-1945(المدة في الشؤون المالية للحكومة في 

). وكان من المدافعين الرئيسين عن استخدام األشغال العامـة فـي   1947-1952(المدة لندن في  –في تشاتم هاوس 
 االئتمـان والعملـة  تحريك االقتصاد المنحسر، من أجل توليد الدخل والعمالة. وكانت له مسـاهمات فكريـة، أهمهـا    

)Currency And Credit) ( فن الصيرفة المركزيةو)، 1919) في عامThe Art Of Central Banking  فـي (
  ).1937) في عام (Capital And Employment( التوظيفورأس المال و)، 1930عام (

االقتصاد في الجامعات، بل من خالل عمله في القطاع التمويلي الحكومي، فأصبح بجهده وذكائه منظّراً  هوتريلم يتعلم 
)، ودمـج النظريـة النقديـة    Income Approach( منهج الدخل، حيث استخدم النظرية النقدية مجالمعترفاً به في 

التذبذب  هوتري) عزا Business Or Trade Cycle( الدورة التجاريةبالمجال االقتصادي العام. وفي نظريته حول 
في الدورة إلى عدم استقرار االئتمان المصرفي، ونادى بالمبدأ الذي يرى أن سعر الفائدة في األمد القصير، وليس فـي  

  األمد الطويل، يجب أن يوظَّف في ضبط االئتمان المصرفي.  

 : )Hayek, Friedrich Von ()27( فريدريك فون هايك

)، بخاصة فـي  History of Economics Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
     نظريـة رأس المـال  و) Business OrTrade Cycle( الـدورة التجاريـة  مجـال  

)Capital Theory ،(النظرية النقديةو )Monetary Theory هو فيلسوف وعالم ،(
)، لـه مسـاهمات   1899-1992(المدة اقتصاد متحرر، من أصل نمساوي، عاش في 

 اإلنتـاج ورأس المـال  و الـدورة التجاريـة  ، شـملت  االقتصاديةالنظرية عظيمة في 
  . األسعارو

فـي مجـال االقتصـاد     النمسا –على تعليمه العالي من جامعة فـييـنّـا  هايكحصل 
 غونـار مـايردال  ، باالشتراك مع االقتصادي النمساوي االقتصاد)، وحاز على جائزة نوبل في 1929والتشريع عام (

)Gunnar Myrdal 1974() عام .(  

)، وقد أبدع في مجاالت اقتصادية 1927أعماله البحثية مديراً للمعهد النمساوي لبحوث الدورة التجارية، عام ( هايكبدأ 
)، LSE( مدرسة لندن لالقتصادمتعددة، منها أبحاثه حول األسعار واإلنتاج، التي نُشرت عندما كان محاضراً زائراً في 

عن المبدأ الذي يرى أن زيادة مستوى االستهالك تؤدي إلى انخفاض مستوى االسـتثمار،   هايكوفي تلك األبحاث دافع 
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ودورها في األرباح ومعدل الفائدة واالستثمار  نظرية رأس المال) كتب عن LSEثم إلى كساد. وأثناء عمله أستاذاً في (
  ).1941) عام (Pure Theory Of Capital( نظرية رأس المال الصافي)، وعن 1939عام (

)، ثم في جامعة 1950 - 1962(المدة أستاذاً لالقتصاد في جامعة شيكاغو، واستمر في عمله هناك طيلة  هايكأصبح 
). وقد تبنى فكراً اقتصادياً متقدماً حول المعلومات وتوظيفها 1962-1965(المدة ألمانيا في  –) Freiburgفربيرغ (

في االقتصاد الالمركزي والنظرية الجزئية، بخاصة في مجال السوق التنافسية. فهو يرى في هذا المجـال أن السـوق   
ا يعني بأن عامل التنافسية تولد معلومات حول الطلب والعرض بوساطة التغير في األسعار، ثم أسعار عوامل اإلنتاج. م

اإلنتاج يتحرك نحو أفضل األسعار المتوافرة، وأفضل استخدام للمورد نفسه. فكانت هذه األفكار حجتـه فـي مهاجمـة    
  المدرسة االشتراكية. 

، ألنه يفترض معرفة شاملة بكل المتغيرات االقتصادية. وفي نظريتـه الكليـة   الكينزيممن انتقدوا االقتصاد  هايككان 
أفكاره مع نظرية كمية النقود، وبحث في األثر النسبي للصدمة النقدية، وبين أثـر االئتمـان فـي مسـتوى      هايكدمج 

   األسعار واإلنتاج. 

  : )Hazard ()28) (مخاطرة( خطر
)، Institutional Economics( االقتصاد المؤسسـي )، بشكٍل عام، بخاصة في Economics( علوم االقتصادفي 

 االسـتثمار و)، Insurance Theory( نظريـة التـأمين  و)، Microeconomic Theory( النظريـة الجزئيـة  و
)Investment :صطلح يحمُل عدة معانٍ، منهادمرة، في مكان ما وزمن مـا. 1)، هو ماحتمال وقوع كارثة بيئية م (  
  ) أي مخاطر في إطار اقتصادي واستثماري. 3) مغامرة استثمارية. 2

للداللة علـى احتمـال    االقتصاد المؤسسيو النظرية الجزئية) في Moral Hazard( أخالقيخطر يستخدم مصطلح 
وقوع سلوك استغاللي من شخصٍ ما. وقد يحدث هذا االستغالل في إطار عقد بين طرفين، يسـتغّل أحـدهما نقـص    

  المعلومات عند الطرف اآلخر، من أجل أن يعظّم منفعته. 

  )). Adverse Selection( اختيار ضار: راجع مسرد(

  :)Hardline Rate Of Inflation ()29( معدل تضخم متصلب

أسـعار  )، بخاصة في مجـال  Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
      معـدالت الفائـدة علـى قـروض    )، بما فيها Retail Prices( التجزئة

ــكان ــافة و )،Mortgage Interest( اإلس ــة المض ــريبة القيم               ض
)Value Added Tax،( المبيعـــاتو ضـــريبة الـــدخل و              
)Income & Sales Tax،( هو معدل أسعار سـلع  الرسوم الجمركيةو ،

التجزئة بما فيها القروض التي تستحق عليها معدالت فائدة، وقيمة اإلنتـاج  
 التي تستحق عليها ضريبة قيمة مضافة، والزيادة على الضرائب.  

  )). Underlying Inflation Rate( معدل تضخم ضمني (راجع مسرد:
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  :)Head Tax ()30( ضريبة على الرأس
)، بخاصة مجال History Of Economics Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 

انتقال العمالة ، وضرائب السفرو)، Public Finance( العامة )التمويل(المالية 
من الضرائب تفرضها حكومة دولة ما على كل فرد من مجموعة ما، ، هي شكٌل المهاجرة

كمجموعة عمال أو مسافرين، أو عمال مهاجرين، أو على كل فرد من أفراد أسرة مهاجرة، 
  أو مقيمة.

إلى أن الحكومات التي فرضت هذا الشكل من الضرائب كانت تُصدر شـهادات   تاريخ الفكر االقتصاديتُشير مدونات 
    دافع الضريبة، تُبين بأنه دفع الضريبة المستحقة، ما يسمح له باالنتقال والسفر داخل البالد أو خارجها.للشخص 

  )). Poll Tax( ضريبة على الفرد (راجع مسرد:

  :)Health Care Indicators ()31( مؤشرات الرعاية الصحية
منظمة الصحة العالمية، حول عدد السـنوات  )، هي مؤشرات تنشرها Health Economics( اقتصاديات الصحةفي 

المتوقعة لحياة الفرد متمتعاً بصحة جيدة، ومعدل وفيات األطفال، ومدى رضى المرضى عن الرعاية الصحية، ومقدرة 
األسرة والفرد على تحمل كلفة الرعاية الصحية، وتوزيع خدمات الرعاية الصحية، وكفاءة عملها، والتـأمين الصـحي   

    وكفاءة كلفته.

  )). Health Economics( اقتصاديات الصحة: راجع مسرد(

  : )Health Economics ()32( اقتصاديات الصحة
)، بخاصة في مجال فعالية كلفة تقديم الخدمة، هـي مجموعـة المبـادئ    Microeconomics( االقتصاد الجزئـي في 

واالفتراضات المتعلقة بكلفة خدمة الرعاية الصحية ونجاعة الخدمة المقدمة، والكلفة االجتماعية البديلة للخيارات المتاحة 
  حول تقديم الرعاية الصحية.  

                         مؤشـــرات الرعايـــة الصـــحية )،Acceptability Curve( منحنـــى المقبوليـــة: (راجـــع مســـرد
)Health Care Indicators.((   

  : )Heavy Industry( )33( صناعة ثقيلة
)، هـي صـناعة   International Economics( االقتصاد الدوليو)، Microeconomics( االقتصاد الجزئيفي 

  وآالت كبيرة، ومساحات واسعة للتخزين.تستخدم مواد خام ثقيلة الوزن، وتحتاج إلى رأس مال كبير 

انخفضت المساهمة النسبية لهذه الصناعات في االقتصادات الغربية، نتيجة لكلف اإلنتاج العاليـة، والمنافسـة العالميـة    
نزع أو اختفـاء الصـناعة    والعولمة وتراقي الصناعات الرقمية المتطورة، وقد سميت ظاهرة هبوط الصناعات الثقيلة

)De-Industrialization .(  

  )). Light Industry( صناعة خفيفة (راجع مسرد:
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  : )Heavy Share ()34( سهم ثقيل

يكون سعره أعلى مـن متوسـط    سـهم )، هو Finance( التمويلو)، Stock Exchange( سوق تداول األسهمفي 
ذي السعر المرتفـع. وعـادة تُصـدر     للسهمالمصدرة من شركات قريبة أو مشابهة للشركة المصدرة  األسهمأسعار 

    .للسهمإضافية تمنحها لمساهميها من أجل تخفيض السعر المرتفع  أسهماًمرتفع السعر  السهمالشركة صاحبة 

  )). Penny Share) (البـني( سهم السنت (راجع مسرد:

 : )Heckman, James J. ()35( جاميس جوزيف هيكمان

)، بخاصـة فـي   History Of Economics Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
ــال  ــلمج ــة( التموي ــام) المالي ــادياتو)، Public Finance( الع ــيم اقتص             التعل

)Economics Of Education  هو عالم اقتصاد وإحصاء أمريكي، تعلم في جامعـة ،(
). وقـد  1974كولورادو وجامعة برينستون، وعمل أستاذاً في جامعة شيكاغو، منذ عام (

دانيـال  )، باالشتراك مع عالم االقتصاد 2000حاز على جائزة نوبل في االقتصاد، لعام (
)، عن أعماله المهمة فـي تطـوير أدوات إحصـائية    Daniel McFadden( ماكفادين

  للتعامل مع عينات مختارة وتطبيقها في تقييم سوق العمالة للقطاع العام، وعالقة ذلك بالبرامج التعليمية.  

  : )Heckscher, Eli F. ()36( إيلي فيليب هيكسشير 

)، بخاصـة فـي   History Of Economics Thoughts( تاريخ الفكر االقتصـادي في 
 التجـارة و)، Population( السـكان و)، Mercantilism( الميركينتاليةالتأريخ لعصر 

         يهـودي، عـاش فـي    -)، هو عالم اقتصاد سـويدي  International Trade( الدولية
          )، عمل أسـتاذاً فـي مدرسـة سـتوكهولم لألعمـال فـي المـدة        1879-1952المدة (

، ونظريته في الفلسفة الميركينتاليةحول  التاريخية). وقد اشتهر بأعماله 1929-1909(
أولـين فـي    –نظرية هيكسشير التجارة العالمية، التي أصبحت تُعرف الحقاً تحت مسمى 

  ). Heckscher – Ohlin Trade Theorem( التجارة

  :)Heckscher – Ohlin Trade Theorem ()37( أولين في التجارة –نظرية هيكسشير 

)، International Trade( الدولية التجارةو)، History Of Economics Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
هي مجموعة األفكار والمبادئ واالفتراضات التي ترى أن التجارة بين الدول المختلفة فـي نوعيـة عناصـر اإلنتـاج     
وكميتها تحدث بناء على ظروف هذه العوامل اإلنتاجية ونوعيتها في كل دولة منها. وقد ابتكر هذه النظرية وطورهـا  
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) في العقد الثالـث مـن   Bertil Ohlin( بيرت أولينو) Eli Heckscher( إيلي هيكسشيرعالما االقتصاد السويديان 
  القرن العشرين.

لنفترض على سبيل المثال بأن اقتصاداً ما يتميز بفائض عاٍل من العمالة، ما يعني بأنه سيكون قادراً على تصدير السلع 
)، Capital Intensive( رأسـمال مكثَّـف  ب)، أكثر من السلع المنتجـة  Labor - Intensive( عمالة مكثَّفةبالمنتَجة 

  وعليه، فإن لديه حافزاً كي يتخصص في إنتاج السلع المتناسبة مع عنصر اإلنتاج المتوافر فيه.

ــاديون  ــد االقتص ــير يع ــوذج هيكسش ــين –نم ــت HOM( أول ــوياً تح ــام ) منض ــوازن الع ــة الت                         نظري
)General Equilibrium( على نظرية ّديفيد ريكاردو، حول التجارة الدولية، وهو مبني )David Ricardo  فـي (

) أو إقليمـين )، ويتنبأ بنمط التبادل التجاري بين بلـدين ( Theory Of Comparative Advantage( الميزة النسبية
)، مختلفة في الكم والنوع. وفي الوقت الذي تفترض Factors Of Production( عوامل إنتاجأكثر، يتميزان بتوافر 

بأن التجارة تُحفَّز بوساطة الفرق بين إنتاجية العمالة في البلدان، باسـتخدام تقنيـة إنتـاج مختلفـة، ال      ريكاردو نظرية
نهـا.  ) على تقنية إنتاج متشابهة لكـل م HOM) وجود تقنيات إنتاج مختلفة بينها، ولهذا السبب يقوم (HOMيفترض (

من غير  ميزة نسبيةوجود عنصر إنتاج واحد، وهو العمالة، لكن هذا العنصر ال يمكن أن يسبب  ريكاردووقد افترض 
) فقد ألغى التباين التقنـي  HOMأن تختلف تقنية اإلنتاج وتتميز بين البلدان التي تدخل في عمليات تبادل تجاري. أما (

المتغير في الكم والنوع، بين البلدان. ما يعني بأن هناك بلداناً تُنتج بوسـاطة   بين البلدان، لكنه أدخل عنصر رأس المال،
  . رأس مال مكثَّف، وتُنتج أخرى بوساطة عمالة مكثَّفة

 واخـتالف ، عوامـل اإلنتـاج  البلدان في مخزونها النسبي من  الختالف) أن التجارة الدولية تحدث نتيجة HOMيرى (
 الكلفـة النسـبية  . ما يعني أن مكثِّف لرأس المال، ومنها ما هو مكثّف للعمالةأسلوب إنتاج السلع بينها، فمنها ما هو 

)Relative Cost  إلنتاج السلع تختلف باختالف تقنيات اإلنتاج بين الدول. فالدول التي تتميز بوفرة األرض والعمالـة (
أقل من البلدان التي ال تتوافر فيها عوامل اإلنتاج مثل غيرها، ما يعني بأن كلفة ورأس المال تستطيع إنتاج السلع بكلفة 

، بناء على الـوفرة  المكثّف لرأس المالأو  المكثّف للعمالةاإلنتاج النسبية تكون مرتفعة فيها. فيتم تصنيف البلدان تحت 
رأس مـال  أو بوسـاطة   عمالة مكثَّفةجها قد تم بوساطة النسبية لعوامل اإلنتاج. وبالطريقة نفسها تُصنّف السلع بأن إنتا

) Scarcity( نـدرة تعتمد على  كلفة عنصر اإلنتاج، أو بوساطة عنصر مكثَّـف من األرض، وهكذا. وحيث إن مكثَّف
) العنصر. ما يعني بأن من مصلحة البلد الذي يتميز بوفرة ندرةالعنصر نفسه، فإن كلفة اإلنتاج تعتمد كذلك على وفرة (

عنصر العمالة أن يصدّر السلع التي تنتجها العمالة، ألنها تكون أرخص في السوق الدولية، ومن مصلحة البلـد الـذي   
ـ   حيح يتميز بوفرة عنصر رأس المال أن يصدّر السلع المنتجة بوساطة رأس المال، ألنها تكون أرخص، والعكـس ص

  بالنسبة لالستيراد. 

  ) لبلد آخر.B) يرمز لبلد ما، ويرمز (Aلنفترض بأن (

  ) إذا كانB) بأنه مكثّف لرأس المال بأكثر من البلد (Aيعرفُ اقتصاد البلد (

풒
푲푨

푳푨
 > 푞

푲푩

푳푩
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)، Aالمتـوافر فـي البلـد (   ) إلى رأس المال KA( وترمزعنصر رأس المال بالنسبة إلى العمالة، كمية ) لqرمز(يحيث 
) إلى العمالة LB)، وترمز (B) إلى رأس المال المتوافر في البلد (KB( وترمز)، A) إلى العمالة في البلد (LAوترمز (
  ). Bفي البلد (

 
 عمالة مكثَّفةب) منتجة Xلنفترض، في الشكل المرفق، بأن السلعة (

ولنفترض أيضاً بـأن  . رأس مال مكثَّفب) منتجة Yوأن السلعة (
) بالنسـبة نفسـها،   Y) و(Xالبلدين سيختاران إنتـاج السـلعتين (  

)، ما يعني أن البلد ORولنفترض بأنها على طول الخط المستقيم (
)A) تتحيز نحو إنتاج السلعة (Y  بينة عنـدوستُنتجها بالكمية الم ،(

فإنها ) B) على منحنى إمكانيات اإلنتاج لها. أما البلد (’Sالنقطة (
)، وستُنتجها بالكمية المبينة عند النقطة Xتتحيز نحو إنتاج السلعة (

)S   نحنى إمكانيات اإلنتاج لها. وحيث إن ميـل منحنـىعلى م (
) أكثر حدة مـن ميـل   ’S) عند النقطة (Aإمكانيات اإلنتاج للبلد (

) منها في A) تكون أرخص في البلد (Yالسلعة ()، فإن ذلك يعني بأن S) عند النقطة (Bمنحنى إمكانيات اإلنتاج للبلد (
) Y) فـي إنتـاج (  A). وبالتالي فإن توسع البلد (A) منها في البلد (B) أرخص في البلد (X)، وتكون السلعة (Bالبلد (

)، ما يعني بأن البلدين يـدخالن فـي   B)، والعكس صحيح بالنسبة للبلد (Xيكون أقل كلفة من التوسع في إنتاج السلعة (
  لية تبادل بناء على الكلفة النسبية التي يتحملها كل منهما.عم
  

) عدم وجود كلفة نقل بين طرفي التبادل أو على األكثر تساويها. ويشترط أيضاً غيـاب التخصـص   HOM(يـشترط 
) الداخلة فـي صـناعة   Factor Price Equalization( تساوي أسعار عوامل اإلنتاجعند أي طرف، ما يؤدي إلى 

  السلع المتبادلة.  
) بشكٍل معمق، فاكتشـف  Wassily Leontief ()HOM( ويسلي ليونتيفاألمريكي  -درس عالم االقتصاد الروسي 

ما يخالف االستنتاجات  )Leontief Paradox Theory( متناقضة ليونتيف الظاهريةنظرية ببوساطة ما بات يعرف 
  .  حول التبادل التجاري هيكسشير وأولينالتي توصل إليها 

، وقد يتفوق علـى أي اقتصـاد عـالمي فـي هـذا      مكثّفٌ لرأسمالهناك إجماع بين المهتمين بأن االقتصاد األمريكي 
المضمار، ما يعني بأنه يميل إلى تصدير السلع المكثّفة لرأس المال، واستيراد السلع المكثّفة للعمالـة. لكـن متناقضـة    

  ليونتيف أثبتت عكس ذلك.

حول االقتصاد األمريكي، وحسب كميات ) Input-output Model( المخرجات – نموذج المدخالتاستخدم ليونتيف 
العمالة ورأس المال، غير المباشرة، التي تدخل في الصناعات األمريكية من أجل إنتاج ما قيمته دوالر واحد من السلع. 
ثم حسب أثر ذلك في استخدام العمالة ورأس المال في حالة انخفاض الصادرات والمستوردات األمريكيـة، مـع بقـاء    

مكثّفـة  أسـاليب  بوساطة ن الصادرات والمستوردات ثابتاً. فوجد بأن الواليات المتحدة تُصدر سلعاً تم إنتاجها المكون م
   !مكثّفة لرأس المالأساليب بوساطة ، وتستورد سلعاً تم إنتاجها للعمالة

 



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   عبدالرزاق بين هاين 

 

187 
 

  : )Hedge Ratio( )38( نسبة التحوط
ــي  ــلف ــم التموي ــهم و)، Finance( عل ــداول األس ــوق ت ــالتو )،Stock Exchange( س ــواق العم                   أس

)Foreign Exchange Markets( .ستخدم في مقارنة قيمة استثمار ما بقيمة التحوط لهي هي مقياس ،  
جنيـه  ) 1000(لنفترض، على سبيل المثال، بأن شخصاً أردنياً استثمر في شركة االتصاالت المصرية مبلغاً مقـداره  

)، أي إن كل خمسة جنيهات مصـرية تسـاوي   1:5( سعر صرف الجنيه مقابل الدوالر األمريكيمصري، عندما كان 
دوالراً أمريكياً واحداً. وحيث إن سعر الصرف يتغير بشكٍل مستمر، فإن المستثمر األردني يتعرض لمخاطر انخفـاض  

بالـدوالر األمريكـي،    )،ositionPurrency C( مركز عملةشراء بوساطة سعر الصرف. فلو تحوط هذا المستثمر، 
  تكون) HR(دوالراً، فإن نسبة التحوط ) 25( بقيمة

푯푹 =  
ퟐퟓ

ퟏퟎퟎ
= ퟎ. ퟐퟓ 

ضد مخاطر انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر  )%25(ما يعني بأن استثمار الشخص محميّ بمقدار 
  األمريكي.  

)، التي يشتريها المستثمر أو Future Contracts( عقود المستقبل، وهو مقارنة قيمة نسبة التحوطليوجد معنى آخر 
  . عقود المستقبلضد مخاطر تقلب قيم  تحوطاًيبيعها، مع القيمة النقدية لسلعة يستخدمها المستثمر بوصفها 

  :)Hedging( )39(تحوط 

ــي ــل ف ــم التموي ــهم و)، Finance( عل ــداول األس ــوق ت ــالتو )،Stock Exchange( س ــواق العم               أس
)Foreign Exchange Markets ،(أسواق تداول السلعو )Commodity Exchange Markets  هو شـراء ،(

) Spot Postions(من أجل تغطية المراكز الحالية )، Future Markets( أسواق المستقبلوبيع عقود مستقبلية في 
  وتخفيف مخاطر تقلب األسعار.
شركة نقل جوي، تمتلك أسطوالً من طائرات النقل، وتخشى على إيراداتها مـن ارتفـاع   لنفترض على سبيل المثال بأن 

  أسعار الوقود، ما يعني بأنها تستطيع التحوط بشراء عقود مستقبلية، لتأمين حاجتها من الوقود بأسعار ثابتة.
انخفـاض سـعرها فـي    يؤدي هذا التحوط إلى طمأنة شركة النقل، وطمأنة منتج الوقود حول سعر سلعته فـي حـال   

  المستقبل.
  . ))Spot Market() راهن( سوق حاضر (راجع

  : )Hedonic Output( )40( متعي) مخرج( إنتاج
واقتصاديات )، Microeconomics Theory( النظرية االقتصادية الجزئيةفي 

)، Economics Of Resources & Environment( المـوارد والبيئـة  
من  اإلنتاج)، هو مقدار Transportation Economics( واقتصاديات النقل

على سبيل المثال يمكن  ).Quality( والنوع) Quantity( بالكمشيء ما، يقاس 
قياس كمية التلوث، بالغرام أو بالكيلوغرام، أو بالمتر المكعب، وهكذا. وفي الوقت نفسه يمكن ربط الكمية المقيسة بشدة 
الضرر الذي تحدثه في البيئة واإلنسان. وهذا المبدأ ينطبق على السلع التي ال تحدث ضرراً، بل تجلب المنفعة، إذ يمكن 

  قة نفسها، ويمكن في الوقت نفسه قياس مدى الفائدة التي تحققها للمستهلك. قياسه بالطري
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  : )Hedonic Price ()41( سعر متعي

 اقتصـاديات المـوارد والبيئـة   و، أسـعار السـلع  )، بخاصة في مجال Microeconomics( االقتصاد الجزئي في
)Economics of Resources & Environment ( سعر الظل)، هوShadow Price ٍالذي يوضع على مظهر ،(

ما من مظاهر سلعة معينة. على سبيل المثال، لنفترض وجود قطعتين متجاورتين من األرض، تُطلُّ واحدة على نهـر،  
وتطّل األخرى على مكب نفايات. عند تسعير القطعتين يتوقع ارتفاع سعر القطعة المطلة على النهر، وانخفاض سـعر  

  ب النفايات. القطعة المطلة على مك

   :)Hedonic Pricing Method( )42( طريقة التسعير المتعي

 اقتصـاديات المـوارد والبيئـة   و، أسـعار السـلع  بخاصة في مجال  ،)Microeconomics( االقتصاد الجزئي في
)Economics of Resources & Environment،(  حسب بوساطتها سعر سلعة ما بناء على مظاهرهي طريقة ي

، يقع كل منزل منهما على قطعـة  2)م500(السلعة. وعلى سبيل المثال لنفترض وجود منزلين، مساحة كل واحد منهما 
، لكن أحدهما يقع على تلة مطلة على المدينة، ويقع الثاني فـي منطقـة شـعبية، مترديـة     2م)2000( أرض مساحتها

  األوضاع.

يتضمن سعر المنزل المطل على المدينة زيادة نوعية، في الوقت الذي ينخفض فيه سعر المنزل الواقـع فـي المنطقـة    
الشعبية. ويعود السبب في ذلك أن المستهلك يكون على استعداد لتحمل كلفة زيادة على سعر األول بسبب المظهر العام 

  والهواء النقي.   بالنسبة له، وهو تمتعه بالمنظر الجميل

، )Hedonic Output( متعي) مخرج( إنتاج، )Characteristics Theory( نظرية الصفات المميزة :(راجع مسرد
  )).Hedonic Price( سعر متعي

  : )Hedonic Wages( )43( أجور متعية

             اإلضـافية المزايـا  و، )Wages( األجـور )، بخاصـة  Labor Market Theory( نظريـة سـوق العمـل   فـي  
)Fringe Benefits ( العاملالتي يتمتع بها )العمل رب) من الموظف( العاملهي مجموع ما يحصل عليه )، الموظف.  

)، والتأمين على الحياة، وبدل االنتقـال والسـفر، والتـدريب،    الموظف( للعاملالتأمين الصحي  األجور المتعية تشمل
    واإلجازات أو بدلها النقدي، والعطل، وما اندرج تحت هذه المزايا.وتعويض نهاية الخدمة، 

  : )Hegemonic Cycle( )44( دورة هيمنة

هي )، Dependency Theory( نظرية التبعيةو، الهيمنة االقتصاديةو، البيئةو المواردو االقتصاد العالميفي مجال 
في مدة زمنية ما، نحو قـوة  ) Hegemonic Power( مهيمنةقوة من إزاحة منتظمة في النشاط االقتصادي العالمي، 

من القمة إلى القاع بمئـة  ، الدورة صاعدة في مدد زمنية الحقة. وقد قدر االقتصاديون وعلماء السياسة المهتمون طول
  سنة. 
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ن  (Hêgemonía)إلى  القوة المهيمنة يعود مصطلح الفلسفة اإلغريقية، التي تعني اإلرشاد والقيادة، إلـى جانـب   ، م

 الهيمنـة ) رأي بين حول الفرق بين Aristotle( ألرسطوالسلطة وممارسة القوة في الحكم وإصدار األوامر، وقد كان 
)Hegemony (السيادةو )Domination   ن عليه، أمـا الثانيـةيمهن في أن األولى تعني الحكمة ومصلحة الميكم ،(

) على أولئك الذين يسـتحقون أن يكونـوا   Raw Exercise Of Powerفتعني الممارسة الخامة (غير المشذبة) للقوة (
  عبيداً.  

في العلوم االجتماعية المعاصرة بأنها دولة تمتلك قدرات مادية وعقائدية، وقوة عسكرية أو قـوة   القوة المهيمنةتُعرف 
عسكرية وقوة ناعمة، تستطيع أن تقود تحالفاً من الدول المتقاربة منها بالعقيدة واألهداف االقتصـادية والسياسـية، مـا    

أن تُرسـي   القوة المهيمنـة ناداً إلى أفضلياتها تستطيع على النظام السياسي واالقتصادي العالمي. واست مهيمنةيجعلها 
القواعد الضابطة للتفاعل الدولي، وتحافظ عليها، سواء كانت في مجال العالقات االقتصـادية أو السياسـية. وبحسـب    

على القوة العسكرية والسياسية، والقسر واإلكراه،  الهيمنة) يركّز مبدأ David Wilkinson( دافيد ويلكينسونتعريف 
عند الحاجة. أما التعريف الكالسيكي البائد فيشير إلى السيادة السياسية والعسكرية، والقدرة على القيادة والسـيطرة. مـا   

والخاضـعة  هي دولة أو إمبراطورية، تربعت على عرش التراتبية العسكرية، للدول الحليفـة   القوة المهيمنةيعني بأن 
)Allied And Subjugated States هذه التراتبية، وقوتها السياسـية والعسـكرية، أن تجتـرح    بوساطة )، تستطيع

  خضوع الدول.

            جـون ويكيرمـان  ) والعلـوم السياسـية، مـن أمثـال     Dependency Theory( نظرية التبعيةيرى بعض علماء 
)John Wickerman(،     ختلفـةهيمنـة ال قـوة للبأن هنـاك أبعـاداً مالقيـادة األخالقيـة  ، تسـتند إلـى مبـدأ    م              
)Ethical Leadership     ن عليها. وفـي هـذا السـياق يـرىيمهأنطونيـو غراماسـي  ) ومعقولية قيادة الدول الم             
)Antonio Gramsci    إلى ضمير ووعي ودعم أخالقي وعـاطفي مـن الجماعـات هيمنة القيادية تحتاجأن القوة الم (

الخاضعة لها، المشتركة معها باألهداف العقائدية والسياسية واالقتصادية، ومثال عليها الواليـات المتحـدة األمريكيـة    
              روبـرت كـوكس  ومـنهم   علـى يـد مـن اتبعـوه فـي الفكـر،       غراماسـي وأوروبا الغربية. وقد توسعت آراء 

)Robert W. Cox     سياسـية  ل)، فرأى أن الهيمنة ال تعني وجود دولـة تتربـع علـى رأس التراتبيـة العسـكرية وا
واالقتصادية، بل تعني وجود طبقة تحكم على المستوى العالمي، يشترك أفرادها في السيطرة على نمط اإلنتاج والتوزيع 
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                  مجموعة الدول المتقاربة، سياسياً أو في األهداف. وهذا الـرأي األخيـر تقـارب مـع مـا     وتتحكم برأس المال، في 
             نظريـة أنظمـة العـالم   )، فـي  Immanuel Wallerstein( إمانيويـل واليرسـتاين  رآه عالم االجتماع والتاريخ 

)World-systems Theory .(  

ــر ــع مس ــةد: (راج ــة Business Cycle( دورة تجاري ــدراتيف) بخاص  )،Kondratieff Cycle( دورة كون
ــة ــة التبعي ــتية)، Dependency Theory( نظري ــالم)، Logistic Cycle( دورة لوجس ــة الع ــة أنظم  نظري

)World-systems Theory.((   

 :)Helicopter Money ()45) (هليكوبتر(نقود الطائرة العمودية 

المخزون )، هي زيادة غير متوقعة في Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
، تؤدي إلى زيادة في الطلب على السـلع، ثـم إلـى    نقودلل) Nominal( االسمي

  . معدل التضخمارتفاع في 

  : )Herfindahl – Hirschman Index (HHI) ()46( هيرشمان -مؤشر هيرنفيندال 

)، Economic Statistics( اإلحصاءات االقتصادية)، بخاصة Descriptive Statistics( علم اإلحصاء الوصفيفي 
) Concentration)، هو مقيـاس لمـدى تركـز (   Inequality Index Numbers( األرقام القياسية للالمساواةو

  سوقية ما. –ظاهرة اقتصادية 

المنشـآت مـن مجمـوع    تمكن االقتصاديون واإلحصائيون المهتمون بموضوعات توزيع الدخل والتباين فيه، وحصة 
دقيقة من أجل تحديد تشتت توزيع الدخل أو مدى تركز حصة السوق من اإلنتاج أو البيـع   السوق، أن يطوروا مقاييس

نسـبة  ، ومعامل جيني، ومنحنى لورنزبيد مجموعة ما من المنتجين أو البائعين. وتنحصر هذه المقاييس في ثالثة، هي 
  ).التركيز( التركز

) التوزيع التراكمي للمتغير تحت الدراسة، ومدى ابتعاده عن معيار مطلق وهو Lorenz Curve( لورنزمنحنى يقيس 
التوزيع المتساوي للمتغير تحت الدراسة، كالدخل أو الثروة، أو أي متغير عن ملكية األفراد، أو الناتج المحلي اإلجمالي 

في توزيع الدخل أو الثروة في المجتمع أو لمجموعة مـن  للدول. وفي معظم الدراسات يقيس هذا المنحنى مدى التفاوت 
  الناس.
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  ) أسرة (دينار/سنة):1000) يحتوي بيانات عن توزيع الدخل لـ(1لنفترض بأن جدول (

  )1جدول (

  

  فئة الدخل

)1(  

مركز 
  ئةالف

)2(  

عدد 
  األسر

)3(  

  مجموع الدخل

)4(  

)3×2( 

 

نسبة 
  )%(األسر

تراكم نسبة 
  األسر

نسبة 
  الدخل

)100%(  

تراكم نسبة 
  الدخل

)100%(  

0-1000  500  250  125000 25  25  3.81098 3.811 
1000-2000  1500  200  300000 20  45  9.14634 12.9573 
2000-3000  2500  100  250000 10  55  7.62195 20.5793 
3000-4000  3500  100  350000 10  65  10.6707 31.25 
4000-5000  4500  90  405000 9  74  12.3476 43.5976 
5000-6000  5500  75  412500 7.5  81.5  12.5762 56.1738 
6000-7000  6500  60  390000 6  87.5  11.8902 68.064 
7000-8000 7500  50  375000 5  92.5  11.4329 79.497 
8000-9000 8500  40  340000 4  96.5  10.3659 89.8628 
9000-10000 9500  35  332500 3.5  100%  10.1372 100 

   100  -  %100  3280000  1000  - المجموع

يمكن استخدام التوزيع التراكمي لألسر والدخل في رسم تصورٍ ما عن شكل التوزيع التراكمي للدخل واألسر وتبايناته. 
  وهو ما يوضحه الشكل األول.

  

لعدد األسر، والمحور العمـودي  اخترنا المحور األفقي لتمثيل التوزيع التراكمي  أوالً:: لنحلل الشكل على النحو التالي
) منه. %100) من تراكم نسبة األسر وينتهي تدريجياً بـ(%0لتمثيل التوزيع التراكمي للدخل. والمحور األفقي يبدأ بـ(

المنحنـى   ثانيـاً: ) منه. %100) من تراكم نسبة الدخل التراكمي وينتهي تدريجياً بـ(%0ويبدأ المحور العمودي بـ(
المستطيل (أو المربع) إلى نصفين متساويين يمثل التوزيع المتماثل لتراكم نسبة األسر وتراكم نسبة األزرق الذي يقطع 
) من الدخل، وهكـذا، لكـان   %2) من األسر على (%2) من الدخل، و(%1) من األسر على (%1الدخل. فلو حصل (
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ال يكون توزيع  ثالثاً:التوزيع المتماثل.  توزيع نسبة الدخل على نسبة األسر متماثالً، وكانت كل النقاط واقعة على خط
) مـن األسـر   %25الدخل في الحياة العملية متماثالً لكل األسر. وفي المثال الحالي نجد، على سبيل المثال، بأن أول (

) من الدخل، وهكـذا.  %12.9573) من األسر حصلت على (%45) من الدخل الكلي، وأول (%3.811حصلت على (
ولذلك نقول بأن التوزيع ليس متساوياً، وعند رسم المنحنى الذي يمثل التوزيع التراكمي لألسـر والتوزيـع التراكمـي    

. ويمكننا تصور تشتت توزيع الدخل بوساطة المسافة الفاصلة )Lorenz Curve( )1(منحنى لورنز للدخل نحصل على 
(المتساوي) ومنحنى لورنز. فكلما زادت المسافة بينهما دّل ذلك على التفاوت فـي توزيـع   بين منحنى التوزيع المتماثل 

  الدخل.

فيقيس التفاوت في توزيع الدخل. وبالعودة إلى الشكل األول نجد بأنه يمكن  :)Gini Coefficient()2( معامل جينيأما 
)، بحيـث تكـون   B) و(Aتجزئة المثلث، الواقع إلى يمين خط التوزيع المتساوي وفوق المحور األفقي، إلى جزأين: (

 ) على النحو التالي:Rمساحته (

R = A + B 

  الصيغة الرياضياتية اآلتية:) على النحو المبين في G( معامل جينييعرف 

  

  ) محصورة بين الصفر والواحد الصحيح دائماً، أيGوتكون قيمة (

10  G  

) مـن  A( ). وكلما اقتربت قيمـة A+B) ال يمكن أن تكون أكبر من مساحة المثلث (Aويعود السبب في ذلك إلى أن (
  أقرب إلى الواحد الصحيح، ابتعد التوزيع عن التساوي. الصفر، كان التوزيع أقرب إلى التساوي، وكلما كانت

مساحة المثلث المكون مـن   :أوالً)، أعاله، ومشتقاتها على النحو التالي: 1من بيانات جدول ( معامل جينييمكن حساب 
  ) هي نصف القاعدة مضروباً باالرتفاع، أو نصف مساحة المربع. أي%100 ,%100 ,%0اإلحداثيات: (

5000
2
1100100   

                                                             
ى  - 1 بة إل ورنزنس ونراد ل راق )Konrad Lorenz) (1903-1989( ك ات: األع دد التخصص اوي متع الم نمس وان  )، Ethology( ، ع والحی

)Zoology) والطیور (Ornithology.(  
یاً  Corrado Gini) (1884-1965( كورادو جینينسبة إلى  - 2 ان فاش ؤمن بالفلسفة العضویة    )، عالم إحصاء واجتماع وسكان إیطالي. ك ، وی

)Organcism ( ًاواحد ًاعضوی ًامركببوصفھ التي ترى الكون. 
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  :)1(بالطريقة المطولة، على النحو التالي معامل جينييحسب  :ثانياً
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  ) لعدد الفئات. وبناء على ذلك تكونN) لتراكم نسبة الدخل و(yi) لتراكم نسبة األسر و(xiحيث ترمز (

푩

=
ퟏ
ퟐ

(25 − ퟎ) × (ퟑ. ퟖퟏퟏ + ퟎ) + (ퟒퟓ − ퟐퟓ) × (ퟏퟐ. ퟗퟓퟕퟑ + ퟑ. ퟖퟏퟏ)+. . . +
(55 − ퟒퟓ) × (ퟐퟎ. ퟓퟕퟗퟑ + ퟏퟐ. ퟗퟓퟕퟑ)+. . .
. . . +(100 − ퟖퟗ. ퟖퟔퟐퟖ) × (ퟏퟎퟎ + ퟗퟔ. ퟓ) = ퟓퟓퟑퟏ. ퟒퟎퟓ

= ퟐퟕퟔퟓ. ퟕ 
  ) على النحو التالي:Aيتم حساب ( :ثالثاً

A = 5000 – B = 2234.3 

  وبالتالي فإن معامل جيني

푮 =
ퟐퟐퟑퟒ. ퟑ

ퟓퟎퟎퟎ
= ퟎ. ퟒퟒퟕ 

وإذا افترضنا بأن هذه القيمة تقع في منتصف المسافة، تقريباً، بين الصفر والواحد الصحيح، لكنها أقل من نقطة الوسط، 
  نستطيع القول بأن توزيع الدخل أقرب إلى المساواة منه إلى سوء التوزيع المطلق.

  

مدة ما تدل على االقتراب أو االبتعاد عـن المسـاواة فـي     لو عددنا أن قيمته في رقماً قياسياً؟ معامل جينيكيف يكون 
)، فإن زيادة المعامل أو انخفاضه عما كان في السابق يدلُّ على أكثـر مـن   أو أي ملكيات مادية، الثروةتوزيع الدخل (

قـدرة  حدث داخل المجتمع، منها إعادة توزيع الثروة داخل المجتمع، وارتفاع مستوى معيشة األفـراد أو انحسـاره، و  

                                                             

 للتأكد من صحة الحسابات. استخدم واضع المعجم برنامج إكسل -1
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)، بشكل عام. Access To Resource( إمكانية الوصول إلى المواردالسكان على الحصول على السلع والخدمات، و
  ويمكن للباحث أن يستدل على أوضاع أخرى بمزيد من البحث والتقصي.

  .)1()2010) على بيانات دخل األسرة األردنية لعام (2يحتوي جدول ( :مثال

  )2()2010األسرة لعام (): توزيع دخل 2(جدول 

  )%نسبة األسر (  ) f ( التكرار  فئة الدخل

0 – 1799 21812  2.203 

1800 – 2399  30484  3.079 

2400 – 2999  47788  4.827 

3000 – 3599  62368  6.299 

3600 – 4199  78746  7.954 

4200 – 4799  89002  8.989 

4800 – 5399  94499  9.545 

5400 – 5999  83730  8.457 

6000 – 6999  113292  11.44 

7000 – 7999  85058  8.591 

8000 – 8999  86268  7.703 

9000 – 9999  56940  5.751 

10000 – 11999  91495  9.241 

12000 – 14000  58586  5.917 

 100.00  990068  المجموع

  .2012)، آذار 2010( األسرةمسح نفقات ودخل : دائرة اإلحصاءات العامة، المصدر                   

، ال بد من حساب التوزيع التراكمي لنسبة معامل جينيوحساب  منحنى لورنزلـومن أجل الحصول على صورة بيانية 
 :على النحو التاليالدخل ونسبة األسر كما في المثال السابق. وهي 

                                                             

 .2012حسب فئات الدخل، مسح نفقات ودخل األسرة، دائرة اإلحصاءات العامة، ب): توزيع األسر وأفرادها 2.3راجع الجدول ( - 1

أعلى واضح لفئة الدخل، وكان عدد هذه األسر  ) دينار بسبب عدم وجود حد14000( لىاألسر التي يزيد دخلها ع عدد حذف - 2
بل األسر التي يقع  ،تمثل كل المجتمع ) من حجم العينة. ما يعني بأن النتائج التي توصلنا إليها ال%12.7)، وتمثل (144107(

) تقريباً من عينـة دائـرة اإلحصـاءات    %88حسب اإلحصائيات (بأو أقل، وهي تمثل  اً) ألف دينار سنوي13دخلها في فئة (
  العامة.
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  ): مراكز الفئات والتوزيع التراكمي2تابع جدول (

تراكم نسبة   (%) نسبة األسر  مجموع الدخل  عدد األسر  مركز الفئة
  األسر

  تراكم نسبة  %)( نسبة الدخل

  الدخل

900 31812  19630800 2.203 2.203  0.305922587 0.305922587  
2100  30484  64016400 3.079 5.282  0.997619184 1.303541771  
2700  47788  129027600 4.827 10.109  2.010741139 3.31428291  
3300  62368  205814400 6.299 16.408  3.207371764 6.521654674  
3900  78746  307109400 7.954 24.362  4.785933433 11.30758811  
4500  89002  400509000 8.989 33.351  6.241454717 17.54904282  
5100  94499  481944900 9.545 42.896  7.510536017 25.05957884  
5700  83730  477261000 8.457 51.353  7.437543026 32.49712187  
6500  113292  736398000 11.44 62.793  11.47588386 43.97300473  
7500  85058  637935000 8.591 71.384  9.941455535 53.91446026  
8500  76868  648278000 7.703 79.087  10.10263884 64.0170991  
9500  56940  540930000 5.751 84.838  8.429748396 72.4468475  
11000  91495  1006445(10)3 9.241 94.079  15.68424403 88.13109153  
13000  58586  761618000 5.917 100.00  11.86890746 100.0000  

  - 100.0000  - 100.00 6(10)6416.92  990068  المجموع

 .منحنى لورنزيوضح الشكل الثاني التوزيع التراكمي لدخل األسر األردنية وفق 

  

تُبين الحسابات المشتقة بأن الدخل السنوي لكل أسرة، مـا يزيـد    أوالً:): 2ِلنُحلل البيانات المبينة اشتقاقاتها في جدول (
) شهراً ثم على متوسـط  12) دينار. ولو قسمنا هذا المبلغ على (5100قليالً عن ربع األسر، يقع في مركز فئة الدخل (

  ) يكون بالدينارPCI( متوسط الدخل الشهري للفرد، فإن )1(حجم األسرة

푷푪푰 =
ퟓퟏퟎퟎ

ퟏퟐ
/ퟓ. ퟐퟖ = ퟖퟎ. ퟓ 

                                                             
 ).5.28( بالفرد الفصل الثاني، وكان في متوسط حجم األسرةبنا حس -1
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) من األسر، يقع في مركز فئـة الـدخل   %54تبين الحسابات المشتقة بأن الدخل السنوي لكل أسرة، ما يقارب ( ثانياً:
األسرة، فإن متوسط الدخل الشهري للفرد ) شهراً، ثم على متوسط حجم 12) دينار. ولو قسمنا هذا المبلغ على (7500(

  يكون بالدينار

푷푪푰 =
ퟕퟓퟎퟎ

ퟏퟐ
/ퟓ. ퟐퟖ = ퟏퟏퟖ. ퟑퟕ 

) من األسر تقريباً، يقع فـي مركـز فئـة الـدخل     %90تبين الحسابات المشتقة بأن الدخل السنوي لكل أسرة، ( ثالثاً:
متوسط الدخل الشـهري  ) شهراً، ثم على متوسط حجم األسرة، فإن 12) دينار. ولو قسمنا هذا المبلغ على (11000(

  يكون بالدينار للفرد

푷푪푰 =
ퟏퟏퟎퟎ

ퟏퟐ
/ퟓ. ퟐퟖ = ퟏퟕퟑ. ퟔퟏퟏ 

لو عددنا بأن مسح نفقات األسرة ودخلها يمثل المجتمع اإلحصائي بأكمله، فإن النتيجة الرئيسة التي نصل إليهـا   :رابعاً
) دينار، وهي قليلة 200تخبرنا بأن متوسط الدخل الشهري للغالبية العظمى من أفراد المجتمع األردني تزيد قليالً على (

  بكل المعايير.

  فهو )1(الدخللتوزيع  معامل جينيأما حساب 
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لتوزيع دخل األسر األردنية األكثر فقراً يميل إلى المساواة أكثر منه إلـى الالمسـاواة.    معامل جينـي يبدو واضحاً بأن 
  ) من السكان.%88من ( ويمثل مقارنة في توزيع الدخل ألفقر األسر األردنية، ما يقرب

فـتُستخدم في ظواهر كثيرة متشابهة، لكن أكثر استعماالتها يقع في   ، )Concentration Ratio()1( نسبة التركز أما
). وتستخدمه المؤسسات المعنية في مجاالت تشجيع المنافسـة  Industrial Organization( التنظيم الصناعيحقل 

وعادة يطرح المعنيون سؤاالً عن حصة أكبر خمس منشآت، مثالً، في صناعة مـا، أو  ). Anti-trust( منع االحتكارو
قطاعٍ ما، أو حصة أكبر عشر منشآت، مثالً، وهكذا. وعلى سبيل المثال، تهيمن على سوق االتصاالت األردني ثـالث  

قطاع صناعة حديـد البنـاء،   شركات، هي زين وأمنية وأورانج. ما يعني بأن نسبة التركز عالية جداً. واألمر نفسه في 
حيث يهيمن عليه عدد قليٌل من الشركات. وبالمقابل نجد بأن مئات الشركات العاملة في قطاع صناعة الطـوب، حيـث   
تكون نسبة التركز منخفضة جداً. ويعد القطاع المصرفي من األمثلة الواضحة على اعتدال نسبة التركـز، وفيـه تُعـد    

وقد تقاس نسبة التركز إما بعدد المنشآت العاملة، أو بالحصة مـن رأس المـال العامـل، أو     النسبة معتدلة إلى حدّ ما.

  بخليط من هذين العاملين.

، في السوق بعدة طرق. وقد اعتمد االقتصاديون أهـم ثـالث منهـا    )Monopoly Power(المنشأة  احتكارقوة تقاس 
المنشآت العاملة فـي   جميع اتالمنشأة نسبة إلى مبيع)، أي حصة مبيعات Marke Share( حصة السوق) 1: (وهي

) وحدة شـهرياً،  100من سلعة ما ( )سالمنشأة (ن حجم ما تبيعه كاالسوق كله، وفي سلعة ما. وعلى سبيل المثال لو 
). وفـي  %10هـي (  )س(منشأة ال) وحدة شهرياً، فإن قوة 1000، ()س(منشأة الوكان حجم بيع السوق كله، بما فيه 

نتاج وحدات إقدرة المنشأة على  تُحسب)، حيث Production Capacity( القدرة اإلنتاجيةبعض األحيان تطبق قاعدة 
  القيمة على القدرة اإلنتاجية لكل المنشآت العاملة في السوق، وتكون هذه النسبة مقياسـاً لقـوة المنشـأة.    تُقسم السلعة، و

على النحـو  )، ويعرف رياضياً Lerner Monopoly Power Index (LMPI)( حتكارمقياس ليرنير لقوة اال) 2(
  :التالي

 
                                                             

 .2013األردن،  –، الطبعة األولى، دار وائل، عمان )الجزئياالقتصاد  مبادئ(من كتاب المؤلف  )6.4( الجزءعلى یعتمد الشرح ھنا  - 1
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ن سعر بيع السلعة التي تنتجها المنشأة إ. وحيث ُأنْتجت) للكلفة الحدية آلخر وحدة MC) لسعر السلعة و(Pرمز (يحيث 
  للمنشأة التنافسية معامل ليرنير التنافسية مساوٍ للكلفة الحدية للسلعة، فإن

  

푳푴푷푰 =
푷 − 푴푪

푷
=

푷 − 푷
푷

= ퟎ 

  التنافسية تساوي صفراً.  االحتكارية للمنشأةن القوة إأي 

على النحـو  )، ويعرف رياضياً Herfindahl-Hirschman Index (HHI)( هيرشمان –مقياس هيرفيندول ) 3(
  :التالي

  

معرفة قوة المنشـأة فـي السـوق قبـل     ) من السوق كله. ويستخدم هذا المقياس في i) لحصة المنشأة (Siرمز (يحيث 
 تركـز السـوق  نـدماج، ومعرفـة أثـر    ، وقوة المنشأة الحاصلة بعد االنفسها اندماجها مع منشأة أخرى، في الصناعة

)Market Concentration .(  

فإن  ،) من مجمل الصناعة%10لنفترض أن عشر منشآت تعمل في صناعة معينة، وأن حصة كل واحدة منها تساوي (
)HHI(  يكون  

푯푯푰 = ퟏퟎퟐ = ퟏퟎퟎퟎ
ퟏퟎ

풊 ퟏ

 

  عة منها، فإنيولو كانت هناك منشأة واحدة، وتتحكم بسعر السلعة والكمية المب

푯푯푰 = ퟏퟎퟎퟐ
ퟏ

풊 ퟏ

= ퟏퟎퟎퟎퟎ 

) صغيرة جداً، HHI. وقد تكون قيمة ()Absolute Monopoly( حتكار المطلقاالوهي أعلى قيمة للمقياس، وتمثل 
  تدخل إلى السوق تؤدي إلى انخفاض المقياس.ألن كل منشأة 

  اندمجت في منشأة واحدة، ما يعني أن ، المذكورة أعاله،لنفترض أن ثالثاً من المنشآت العشر

푯푯푰 = ퟑퟎퟐ + ퟏퟎퟐ
ퟕ

풊 ퟏ

= ퟗퟎퟎ + ퟕퟎퟎ = ퟏퟔퟎퟎ 



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   عبدالرزاق بين هاين 

 

199 
 

 

) 600) بمقدار (HHI(ما يعني أن حصة السوق للمنشآت المندمجة قد تضاعفت ثالث مرات، وحصلت زيادة في قيمة 
 .نقطة

  

)، فـإن  1000، فإذا كانت قيمته أقل من (األولى (األصلية)) وقيمته HHIينظر االقتصاديون إلى الزيادة الحاصلة في (
منافسة عادية، وليس هناك قوة احتكارية ألي منشأة، سواء منفردة أو مندمجة مع  ذلك يدل على أن السوق يعمل في ظّل

)، فإن ذلك يدل على أن هناك قوة احتكارية متوسط التأثير، 1800) و(1000) بين (HHIغيرها. أما إذا كانت قيمة (
)، 1800أعلـى مـن (   )HHI) نقطة. وإذا كانت قيمـة ( 100الزيادة التي طرأت على المقياس أكبر من ( بخاصة أن

) نقطة، فإن ذلك يدل على أن هناك تركـزاً عاليـاً، وأن تنافسـية السـوق     50وكانت الزيادة الحاصلة عليه أكثر من (
  .نحسارتتعرض لال

  :)Heterogeneous Agent Model ()47( نموذج العميل غير المتجانس

)، General Equilibrium( التوازن العام)، بخاصة في مجال Macroeconomics Theory( النظرية الكليةفي 
 الـدورة التجاريـة  و)، Aggregate Supply( العرض الكلـي ) مع Aggregate Demand( توازن الطلب الكليو
)Business Cycle نظري من ابتداع عالم االقتصاد والفيلسوف النمساوي جوزيف شومبيتراألمريكي  –)، هو تصور 
)Joseph Schumpeter قلع بوساطتها االقتصاد عنعنـد مسـتوى مـا،     التوازن)، استخدمه في شرح اآللية التي ي

    والرجوع إلى وضعٍ توازني آخر.

، التوازنيرى أن االقتصاد يبقى في حالة  -حوالي بداية القرن العشرين – شومبيتركان المعتقد التقليدي السائد في أيام 
مثل الحروب والكوارث الطبيعية. وقد بني هذا المعتقد على قانون الحركة في علـم  ما لم تؤثر فيه قوى غير اقتصادية، 

  الفيزياء.

              تـدفق دورانـي  ظن االقتصاديون التقليديون في تلك األيام بأن السـلع (بضـائع وخـدمات) والنقـود تـدور فـي       
)Circular Flow   ت ألفضل استخدام ممكن. ولم يكن هناك سـبب اقتصـاديصبشكٍل ثابت، ألن الموارد قد خُص (

ليست اقتصادية. وهي أسـباب   الدورة التجاريةلإلقالع عن التوازن، ما يعني بأن األسباب التي تؤدي إلى تذبذبات في 
دة تكيفها من جديد في أوضاع جديـدة. وال  تعمل بدورها على تغيير شروط ندرة الموارد، وتعديل أسعار الموارد، وإعا

إال بعد أن تأخذ كل المتغيرات المتأثرة والمؤثرة مداها الطبيعي، أو انتهاء أثرها ألي سـبب   التوازنيعود االقتصاد إلى 
  من األسباب. 
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 رأس، واألربـاح  بحث في: نظرية التنمية االقتصاديةمخالفاً لوجهة النظر التقليدية، فنشر في كتابه  شومبيترجاء رأي 
 Theory of Economic Development: An Inquiry، (الدورة التجارية، والفائدة، واالئتمان، والمال

Into Profits, Capital, Credit, Interest, And The Business Cycle) ،(1911  وجهـة ،(
  واآللية االقتصادية التي يتغير بوساطتها.  التوازننظره حول 

، الذي يتحدث عنه التقليديون، تكمن في عدم توافقه مع الحقائق االقتصـادية  التوازنبالقول إن المشكلة في  شومبيتربدأ 
 تكيـف سـلبي  يعيد إنتاج نفسه بنفسه، ولم تقتصر المشكلة في وجـود   تدفق دورانيعلى أرض الواقع. إذ ليس هناك 

)Passive Adaptation أو غير نشط، وفق ما ينبغي، للتغيرات الخارجية في األسعار النسبية للموارد، والسلع، بل ،(
  في وجود منافسة نشطة بين المؤسسات الصناعية حول سلعٍ جديدة. 

  

            المبـادر الرائـد  ابتـدع مفهـوم    التـوازن ) إلـى مبـدأ   Dynamics( الحراكيـة هـذه   شـومبيتر وكي يـدخل  
)Pioneering Entrepreneur الراهنة، ليدفع بها نحو حالة  التوازن)، الذي يؤدي دوراً أساسياً في اإلقالع عن حالة

هو شخص مبدع، أو منشأة مبدعة، تدخل إلى  المبادر الرائدأخرى، وذلك بوساطة خلقه أوضاعاً وشروطاً جديدة. وهذا 
يتكرر وجود مثل  شومبيرسوق اإلنتاج بأفكارٍ جديدة، وإنتاج سلعة جديدة، أو تُجدد سلعة موجودة أصالً. وحسب رأي 

في الصناعات والخدمات الموجودة عبر االقتصاد كله. وألن الصناعات والخـدمات التـي ينتجهـا     المبادر الرائدهذا 
،  –المبـادر –االقتصـادي   العميل اد مختلفة وغير متجانسة، في الشكل والحجم والغرض منها، فقد أطلق علىاالقتص

التي يحملهـا،   اإلبداعيةمن حيث األفكار  غير متجانس. وهو العميل غير المتجانسسواء كان فرداً أو منشأة، تسمية 
، وفـق رأي  العميل غير المتجـانس أو يقدمها. ويعد هذا  ومن حيث شكل ونوع وماهية السلعة أو الخدمة التي ينتجها

. وهـو  التوازنفي االقتصاد، والمحرك األساسي لتعديل وضع  اإلبداعو تغييرلل) Primary( أساسياً، محركاً شومبير
  . التوازنبدوره يتفاعل مع غيره، ويدفع العبين آخرين للحاق به، لكنهم يأتون بعده من حيث تأثيرهم في 
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             جـون كينـز  )، ومبـدأ  Karl Marx( كـارل مـاركس  ب، الـذي تـأثر   شومبيترتخيل االقتصاديون الفرق بين مبدأ 
)John Keynes أن  شـومبيتر فقـد رأى  (انظر الشكل األول).  التوازن) عن القوى التي تعمل على خلخلة اإلبـداع 

) محركـاً أو  Effective Demand(  الطلب الفعـال فقد عد ما أطلق عليه  كينزجديد. أما  توازنٍمحرك للتغير نحو 
 السابق. التوازننحو وضع جديد، إما أعظم أو أقل من  توازنللمثبطاً للنمو االقتصادي، وأداة دافعة 

  

  في الشكل الثاني.  على النحو المبين  ،توازنوالحول النمو االقتصادي  شومبيتريمكن تبسيط رؤية 

اكتشـاف   اإلبـداع )، في هذا النموذج، سلعة جديدة، وقد يساعده في هـذا  العميل غير المتجانس( المبادر الرائديطور 
  . سوق جديد، ما يؤدي إلى خلق طريقة إنتاج جديدة، أو مصدر جديد للمواد الخام

 بنيـة فوقيـة  هـذا اإلطـار   . وقد أطلق االقتصـاديون علـى   جديدة) مؤسسات( مؤسسةفتكون النتيجة النهائية خلق 
)Superstructure لكن هذه .(عليها، يتألف من  البنية الفوقية نية تحتيةتنشأ على أساسٍ سابقب )Substructure ،(

              وسـيلة اإلنتـاج  )، يـذهب فـي قنـوات:    Money Capital( رأس مـال نقـدي  تتكون من ائتمان نقدي يسـمى  
)Means of Production(رأس مال اإلنتاج )، وProduction Capital    وهـو اآلالت والمعـدات وخطـوط ،(

 السـلعة )، تنشـأ  Production Process( عمليـات اإلنتـاج  ). وبوسـاطة  Labor Force( قوة العملاإلنتاج، و

)Commodity جددة، فيتحقق( ربحال) الجديدة، أو المProfit فتكتمل الدورة.رأس المال النقدي)، ويعود إلى ، 

  : )Heteroscedasticity( )48( التجانس التباين

اإلحصـاء  )، وEstimation Theory( نظريـة التقـدير  )، بخاصـة فـي   Econometrics( االقتصاد القياسيفي 
  )، هو حال اختالف تباين الخطأ العشوائي مع اختالف المشاهدات.Inferential Statistics( االستداللي

 التوزيـع الطبيعـي  ) إلـى  ei) يخضع الخطـأ العشـوائي (  1 على فرضيات أساسية، هي: النموذج االنحداري يعتمد
)Normal Distribution) بالشكل اآلتي ،(풆풊 ~푵(ퟎ, 흈ퟐ   ما يعني بأن القيمة المتوقعة للخطأ العشـوائي تكـون ،(
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퐸[푒أي إن ( صفراً، ] =  يتغير مع قيمة المتغير التابع، أي إن) ثابت القيمة، ال 휎) تباين الخطأ العشوائي (2). 0
푽풂풓[풆풊]) يكون (eiتباين ( = 풆 풆풊

ퟐ = 흈ퟐ) .(3) قيمة المتغير (Xi( في العينة نفسها، وتباينه محدد ويختلف  ةثابت
  نحداري قد حدد بطريقة صحيحة.  أن اختيار النموذج اال. وعن الصفر

흈풆풊( ثباتعندما تُنتهك فرضية  عدم التجانس مشكلة تنشأ
ퟐ،( يترتب علـى  ما  ،تباين الخطأ العشوائي أي عندما يتغير

ّقدتباين ممكن صفة أقلرات، وبالتحديد ذلك انتفاء بعض الصفات المرغوبة عن الم.  

 
  . مشكلة عدم التجانسبين المشاهدات، وهذا االختالف هو جوهر  التباينيبين الشكل األول كيف تختلف قيمة 

) لمجموعة من العاملين فـي  Edi( المستوى التعليمي -) Wi(األجور لنفترض أن عينة عشوائية قد سحبت من فضاء 
  منشأة ما.

تتضح مشـكلة عـدم   يزداد مع زيادة المستوى التعليمي ألفراد العينة. و تباين الخطأ العشوائينتوقع في هذه الحالة أن 
توزيـع  حـول  (المفترض) لألخطاء العشوائية يتسع  أن التوزيع الطبيعي حيث نالحظاألول، الشكل تجانس التباين في 

푬[푾풊](وسط متغير األجور  = 풂 + 풃푬풅풊.( تباين األجور حـول  مع  مقترنة المستوى التعليمي ةاديز أن ما يعني
الموضح حول على النحو يصعب معرفة الخط المراد توفيقه بين مفردات العينة في هذه الحالة متوسطها بشكل مطرد. و

    الثاني.في الشكل )، y) و(xالعالقة بين (
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يالحظ أن النقاط المبعثرة حول أي من الخطوط المستقيمة تأخذ باالبتعاد شيئاً فشيئاً كلما اتجهنا أفقياً. وقد تنشـأ حـال   
، عند مستوى معين العشوائيالخطأ  ال يثبت تباينعكسية عندما تأخذ النقاط باالقتراب كلما اتجهنا أفقياً. وفي الحالتين، 

  ويستحيل مع هذا الوضع معرفة الخط المستقيم المناسب لتوفيقه بين النقاط المنتشرة.  

 بالشكل )b̂( عند اشتقاق معلمتي النموذج االنحداري البسيط، عبرنا عن

풃  ∑ 풎풊 풀풊
풏
풊 ퟏ    

  حيث

풎풊 =  
( 푿풊 − 푿 )

∑ ( 푿풊 − 푿 )ퟐ풏
풊 ퟏ

 

    ، نحصل على)Yi( بالتعويض عن

풃  ∑ 풎풊 ( 풂 + 풃푿풊 + 풆풊 )풏
풊 ퟏ    

=  풂풎풊 + 풃 풎풊 푿풊 +  풎풊 풆풊

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

  

= 풃 +  풎풊 풆풊

풏

풊 ퟏ

 

 إذن فإن

푬 풃 = 풃 
 غيـر متحيـز  ر يبقـى  المقـدّ  إن)، أي bر (القيمة المتوقعة للمقـد  فيال يؤثر  تباينالعدم تجانس أن  من ذلك يتبين

)Unbiased(وبالنسبة لـ .[풂] فهي من الشكل  

풂 = 풂 − 푿 풎풊 풆풊

풏

풊 ퟏ

 

 إذن

푬[풂] = 풂 − 푿 풎풊 푬[ 풆풊 ] = 풂
풏

풊 ퟏ
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. غير متحيز، وأنه يبقى [풂]للمقدّر القيمة المتوقعة  فيال يؤثر  عدم تجانس تباين الخطأ العشوائييتبين، أيضاً، أن 

  :على النحو التالي)، يمكننا اختبارها Consistency( االتساقوفيما يتعلق بخاصية 

  ، فإن   풃ـبالنسبة ل

풃 = 풃 + 풎풊 풆풊 = 풃 + (풆풊)
∑ ( 푿풊 −  푿)풏

풊 ퟏ
∑ ( 푿풊 −  푿 )ퟐ풏

풊 ퟏ

풏

풊 ퟏ

  

 )، نحصل علىnبقسمة البسط والمقام من الجزء األخير من الطرف األيمن على (

풃 = 풃 + 
∑ ( 푿풊 − 푿)풆풊/풏풏

풊 ퟏ
∑ ( 푿풊 − 푿 )ퟐ/풏풏

풊 ퟏ
 

  ) يعطيLimitحساب النهاية (

퐥풊풎
풏 →

풃 =  풍풊풎
풏 → 

풃 +
∑ ( 푿풊 −  푿)풆풊/풏풏

풊 ퟏ
∑ ( 푿풊 − 푿 )ퟐ/풏풏

풊 ퟏ
  

= 풃 + 
푪풐풗 [푿풊, 풆풊]

푽풂풓[푿풊]
= 풃 +  

ퟎ
푽풂풓[푿풊]

= 풃 

مـن معلمـة المجتمـع (الحقيقيـة).     ر ما زال مقدراً متسقاً، أي كلما زاد حجم العينة، اقترب المقد풃 ّ أنبما يعني 

  ، مثالً، فإن풃 كذلك. أما بالنسبة لتباين أي من المعلمتين المقدرتين، ولنأخذ [풂] وينسحب ذلك على

풃 =  
푺풙풚

푺풙풙
 

  حيث 

푺풙풙 = ( 푿풊 − 푿 )ퟐ 
  و

푺풙풚 = (푿풊 − 푿)(풀풊 − 풀) 
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  وعليه فإن

푽풂풓 풃 =  
흈풆풊

ퟐ

푺풙풙
 

 حيث

흈풆풊
ퟐ =  

∑ 풆풊
ퟐ풏

풊 ퟏ
풏 − ퟐ  

  نلجأ إلى االختصارات االصطالحية التالية، بهدف تقليل حجم االشتقاقات:ل

풙풊 =  (푿풊 − 푿),   풚풊 =
풏

풊 ퟏ
(풀풊 −  풀),   

풏

풊 ퟏ
  

 بناء على ذلك تصبح

풃 =  
푺풙풚

푺풙풙
=  

∑ 풙풊 풚풊

푺풙풙
=  

∑ 풙풊  (풃풙풊 + 풆풊 )
푺풙풙

= 풃 
∑ 풙풊

ퟐ풆풊

푺풙풙
 

 إذن

푽풂풓 풃 =  
ퟏ

푺풙풙
ퟐ  풙풊

ퟐ 푽풂풓[풆풊] =  
흈풆풊

ퟐ

푺풙풙
ퟐ  풙풊

ퟐ 

  متحيز بمقدار الزيادة الحاصلة عليه. فهو في هذه الحالة غير المتحيز. 풃يختلف هذا المقدار عن صيغة تباين 

هناك عدة طرق للكشف عن عدم تجانس تباين الخطأ العشوائي. ومن هذه الطرق ما يعتمد على فرضيات مسبقة حـول  
)، ومنها ما يعتمد على اختبارات بالنظر إلى شكل البياناتالقياسي، ومنها ما يعتمد على العين المجردة (طبيعة النموذج 

  :إحصائية محددة. وفيما يلي مسح لألساليب األكثر استخداماً في أدبيات االقتصاد القياسي
الوحدات الممسوحة غير متجانسة خاصة إذا كانت ب– )Cross – Sectional Data( المقطعيةالبيانات  تحتوي معظم

. فعند دراسة نفقات األسرة مـثالً، نجـد أن األسـر    مشكلة عدم تجانس تباين الخطأ العشوائيعلى  –من حيث الحجم
 عدم التجانس في تبـاين لخ. ومن الطبيعي أن نتوقع وجود إتختلفُ من حيث دخولها (مداخيلها) ونفقاتها وادخاراتها...

اإلنتاج في صناعة مـا علـى حجـم     عادة يعتمد في القطاع الصناعيمستويات مختلفة من الدخل. وتوزيع اإلنفاق عند 
  .عدم تجانس في تباين األخطاء العشوائية ةأخرى، فنتوقع في هذه الحالإلى  ةالمنشأة، وحجم المنشأة يختلف من حال
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شاهدات ( بوساطة النظر، عدم التجانس مشكلةمكن اختبار وجود يعلى المObservatiosويمكـن كـذلك   ) المتتالية .
) بين مربع اتجاه معينعالقة ( ن وجدت. فإ)Xiمع ( ) أوYiمع (مقارنة  )،푒(، أو مربعاتها )ei( البواقيمراقبة سلوك 

  .  الثالثالشكل في  على النحو المبين، عدم التجانس ، فإن ذلك يدل على)Xiأو ( )Yi(البواقي و

  

ieeeeالبواقي ( يمكن مالحظة أن  متغيـر،   تباين األخطاء العشوائية، ما يعني أن ) تبدأ بالقليل فاألكبر321...
  ). X(ترتفع مع ارتفاع قيمة المتغير المستقل أن قيمته و

أنـه ال يعتمـد   يكمن في القصور في هذا االختبار  لكن على فكرة توزيع البواقي. وءمزيداً من الض الرابعالشكل يلقي 
فإن مجال الخطأ يصبح كبيراً إذا لم يستطع الباحث إجـراء االختبـارات اإلحصـائية     وعليهعلى طريقة علمية محددة، 

  المناسبة حول طبيعة عدم التجانس.

  

، االقتصاد القياسـي من االختبارات األكثر شيوعاً في  )Goldfeld - Quandt Test( كواندت – جولدفيلديعد اختبار 
ـ   )Xi( حسب قيمة المتغيربترتيب المشاهدات تصاعدياً ) 1 اإلجراءات التالية: يجرى بوساطةو لهـا   ةوالقيمـة المقابل

) من مجموع المشـاهدات،  %20حذف () من المشاهدات الواقعة في الوسط، وعادة يmحذف () Yi(. 2التابع (للمتغير 
ن مـن  ايبقى لدينا مجموعت) 3. المشاهدات ذات التباين المرتفعبهدف عزل المشاهدات ذات التباين المنخفض عن وذلك 

حسب منها ويتم تقدير معلمات معادلة انحدار للمجموعة األولى، ويn-m)/2 .((من ((المشاهدات، تتكون كل مجموعة 

푺ퟏ( مجموع مربع البواقي =  ∑ 풆풊
ퟐ

풏 풎
ퟐ

풊 ퟏ( .لمجموعةمن ايتم تقدير معلمات معادلة انحدار ثانية و حسب منها الثانية، وي 
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푺ퟐ(البواقي مجموع مربع  =  ∑ 풆풊
ퟐ

풏 풎
ퟐ

풊 ퟏ .(  

푺ퟐ بقسمة) 4
( 풏 풎 ퟐ풌

ퟐ
)

푺ퟏعلى  
( 풏 풎 ퟐ풌

ퟐ
)

 :على النحو التالي) Fنحصل على متغير ( 

푭 =  
푺ퟐ/풅풇
푺ퟏ/풅풇 ~푭풏 풎 ퟐ풌

ퟐ ,풏 풎 ퟐ풌
ퟐ

 

محـدد، مقابـل درجـات الحريـة     الهميـة  األمسـتوى   ندالمجدولة ع) المحسوبة أكبر من القيمة Fفإذا كانت قيمة (

)
풏 풎 ퟐ풌

ퟐ
  . عدم التجانسأفقي وعمودي، فإن ذلك يدل على  )

) Yi(، وال يكشف العالقة التي تربط الخطأ العشوائي بالقيمة المتوقعة لـعدم التجانسهذا االختبار عن طبيعة  ال يكشف
فصل البيانـات، وحـذف الجـزء     بهاالبيانية التي يتم  صورةوال عدم التجانسمشكلة  الخامس. ويبين الشكل )Xi(أو 

  المركزي منها.

  

افتراض وجود ب -وهو من أبسط االختبارات- )Park-Glejser Test( جليزر - اختبار بارك هناك اختبار ثالث يسمى
يرتبط  التباينأن  الباحث فترضي. وعادة )Xi(المستقل والمتغير  تباين الخطأ العشوائيبين  ا،من شكل م ،عالقة دالية

  :على النحو التالي )Xi(المتغير مع 

흈풊
ퟐ =  흈ퟐ푿풊

풂풆푬풊 
흈풊) إلى الخطأ العشوائي من تقدير التباين (Eiحيث ترمز (

ퟐ.(  

 بأخذ اللوغاريتم الطبيعي للطرفين نحصل على

풍풏 흈풊
ퟐ = 풍풏 흈ퟐ + 풂풍풏푿풊 + 푬풊 
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2ˆie2
ie

흈풊( حيث يمثل
ퟐ(  لمتغير، ولتباين الخطأ العشوائي)풍풏흈ퟐ( )للثابت، وa ( لمعامل)lnXi( )وEi (  للخطأ العشوائي فـي

흈풊( محدد، فإن ذلك يدل على أنالهمية األمستوى  عندحصائية اإل ) بالمعنويةa( تميزهذه العالقة. فإذا 
ퟐ (  ـ ع يتغيـر م

)Xi(  لدام استبـيت. وفي الحسابات الفعلية عدم التجانسما يدل على  )   بـ ( )    .(   

 أخرى يتم تقدير دالة من الشكل التالي: في حاالت

|풆풊| = 풂 + 풃푿풊 + 푬풊 
  أو

풆풊 = 풂 + 풃푿풊
ퟐ + 푬풊 

 هـا تتميـز  نإ) تختلف إحصائياً عن الصفر، أي bالتي يعالجها. فإذا كانت ( ةأو أي شكل يعتقد الباحث أنه مناسب للحال
   .عدم التجانس، فإن ذلك يدل على حددالمستوى الم ندحصائية عاإلمعنوية بال

ال يتمتع ببعض الخواص المرغوبة، مثل: متوسط يساوي صـفراً،   )Ei( الخطأ العشوائيأن  )1(بينت بعض الدراسات
  ما ينبغي، وأن تباينها قد ال يكون متجانساً، ما يعقد المشكلة بشكل كبير.وفق بعض عن بعضها  ،غير مستقلة )Ei( وأن

) مجموعة من المشاهدات بأحجـام  J(يعتمد على وجود ، )Barttelt's Test( اختبار بارتليتهناك اختبار رابع يسمى 
عدد ل )n2(عدد مشاهدات للمجموعة األولى ول )n1يرمز ()، وn( )لكل المجموعات(مجموع المشاهدات  يكونمختلفة، و

  حيث ،) j للمجموعة (عدد مشاهدات ل )nj(مشاهدات للمجموعة الثانية... و

풋 = ퟏ, ퟐ, ퟑ, … . 푱 

 
 فإذا كان

풀ퟏ =  
ퟏ

풏ퟏ
 풀풋

풏ퟏ

풋 ퟏ

 

 وأن هو متوسط المجموعة األولى

풀ퟐ =  
ퟏ

풏ퟐ
 풀풋

풏ퟐ

풋 ퟏ

 

                                                             
)1(  Stephen Goldfeld and Richard Quandt, Nonlinear Methods in Econometrics, North-Holland Pub. Co. 
(Amsterdam. 1972) Ch. 3. 
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ii bxaY 

9n

  اإلجراءات التالية:بوساطة  يجرى اختبار بارتليتهو متوسط المجموعة الثانية، وهكذا .... فإن 

 :على النحو التاليتباين المجتمع لكل مجموعة  يحسب

푺풋
ퟐ =

ퟏ
풏풋

 (풀풋 − 풀풋)ퟐ

풏풋

풋 ퟏ

 

 إحصائية االختبار تُحسب

푺 =  − 
풏풍풏 ∑

풏풋
풏 푺풋

ퟐ풏풋
풋 ퟏ −  ∑ 풏풋풍풏푺풋

ퟐ풏
풊 ퟏ

ퟏ + ퟏ
ퟑ(풋 − ퟏ) ∑ ퟏ

풏풋
−  ퟏ

풏
풏풋
풋 ퟏ

 ~ 흌ퟐ 

حرية. فإذا كانت قيمة  درجة )i = 1بـ( توزيع مربع كايتوليفة خطية من متغير يتبع  هي) S( إحصائية االختبار -3
)Sحدد،مستوى  ند) المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة ععدم تجانس تبـاين األخطـاء  فإن ذلك يدل على  األهمية الم 

  ).iللمجموعات (

يعتمـد علـى   )، Spearman's Rank Correlation( معامل ارتباط سبيرمان للرتـب هناك اختبار خامس يستخدم 
)، ثم ترتيبها تصاعدياً أو تنازليـاً                  (  المقدرةمن معادلة االنحدار   المطلقة للبواقياحتساب القيمة 

 المعنوية اإلحصـائية حسب رتبها، وأخيراً حساب معامل ارتباط سبيرمان للرتب. ويمكننا اختبار ) بXi(مع قيم المتغير  
 التالية:معامل االرتباط باستخدام إحصائية االختبار ل

풕 =  
풓 √풏 − ퟐ
√ퟏ − 풓ퟐ

 ∼  풕(풏 ퟐ) 

هميـة  األمستوى  ند) المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة عتفإذا كانت قيمة () درجة حرية. n-2) بـ(tوهو توزيع (
. وكما هو الحـال فـي   عدم التجانس)، فإن ذلك يدل على تكون حدد، ودرجـات حريـة (يفضـل أن    مال

فإن هذا االختبار ال يعطي أي معلومات عن طبيعة المشكلة وال عن صيغة عدم التجانس معظم االختبارات المستخدمة، 
  إن وجدت.

يعتمد على حساب مقـدر  )، Breusch – Pagan Test( باغان – اختبار بروشوأخيراً هناك اختبار سادس، يسمى 
  اإلجراءات التالية: تكون بوساطة) بطريقة اإلمكان األعظم، ومعالجته للخطأتباين المجتمع (

)( ie
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 من البواقي.المربعات الصغرى للحصول على السلسلة بوساطة معادلة االنحدار  تقدير

  حساب إحصائية االختبار

푺ퟐ =  
∑ 풆풊

ퟐ풏
풊 ퟏ

풏  

  وهو مقدار اإلمكان األعظم.

 :على النحو التالي )gi( سلسلة المتغيرات تكوين

품ퟏ =  
풆ퟏ

ퟐ

푺ퟐ , 품ퟐ =  
풆ퟐ

ퟐ

푺ퟐ , … . , 품풏 =  
풆풏

ퟐ

푺ퟐ  

 افتراض أن

흈풊
ퟐ =  풂ퟏ + 풂ퟐ푿풊 

  .تباين الخطأ العشوائي دالة في المتغير إنأي 

 تقدير معلمتي معادلة انحدار من الصيغة التالية:

품풊 =  풂ퟏ + 풂ퟐ푿풊 + 푬풊 
  ) إلى الخطأ العشوائي.Eiحيث ترمز (

  :على النحو التالي)، Explained Sum of Squares) ،(ESSحساب الجزء المفسر من االنحدار (

푬푺푺 =  (품풊

풏

풊 ퟏ

− 품)ퟐ 

 :على النحو التاليثم تكوين المتغير 

푨 =  
ퟏ
ퟐ (푬푺푺) ∼ 흌(풏 ퟏ)

ퟐ  
) المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة على مستوى معين Aكانت قيمة (، وكاف أن حجم العينة كبير إلى حدّ إذا افترضنا

  .عدم التجانسحرية، فإن ذلك يدل على  ة) درجn-1من األهمية مقابل (

)( ie

)( iX
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هنـاك مع العلم بـأن   .من أكثر االختبارات استخداماً في االقتصاد القياسي التطبيقي ،آنفة الذكر تة،االختبارات الس تُعد 
  قلة (أو عدم) استخدامها.تُذكر لاختبارات أخرى لم 

 قُسـمت  ،األسـر ونفقاتهـا  مجموعة مـن  دخل بيانات افتراضية عن  : بناء علىكواندت – جولدفيلدعلى طريقة  مثال
بطريقـة المربعـات   ، معادلة انحـدار وحسبت معلمات  ،إلى قسمين -بعد حذف المشاهدة السادسة (الوسطى)–البيانات 
                   )S1 = 377.6(األولـى  فبلغ مجمـوع مربـع البـواقي للمجموعـة      ،لمجموعة الثانيةاللمجموعة األولى و ،الصغرى

 ) للمجموعة الثانية. وعليه فإنS2 = 277.6و(

푺ퟐ
풅풇ퟐ
푺ퟏ

풅풇ퟏ

=  
ퟐퟕퟕ. ퟔ
ퟑퟕퟕ. ퟔ = ퟎ. ퟕퟑퟓ 

 ) درجات حرية، أفقي وعمودي5) و(%5) و(%1هذه القيمة أقل بكثير من القيمة المجدولة على المستويين ( وحيث إن
  هذا االختبار.التجانس، استناداً إلى غياب مشكلة عدم فإن ذلك يدل على  ،لتوزيع (ف)

معلمات  حيث قُدّرت أعاله، مثال دخل األسرة ونفقاتها، ، وتطبيقه كما فيجليزر – باركلنضرب مثاالً عن اختبار 
   معادلة انحدار من الصيغة التالية:

|풆풊| = 풂 + 풃푿풊 + 흁풊 
  :على النحو التالي) للخطأ العشوائي. وكانت نتيجة التقدير uiحيث يرمز (

|풆풊| = ퟔ. ퟓퟕퟕퟕ + ퟎ. ퟎퟎퟓퟖ푿풊,   푹ퟐ = ퟎ. ퟎퟎퟕퟒ,   풏 = ퟏퟏ 
            (4.5578)   (0.0224) 

بالمعنوية اإلحصائية على مسـتوى   نال يتمتعا )Xi( يظهر من المعادلة المقدرة أعاله أن كالً من نقطة التقاطع ومعامل
 ، وقد قُدرت معادلة انحدار أخرى من الصيغة التالية:مشكلة عدم التجانس) فما دون، ما يعني غياب 15%(

|풆풊| = 풂 + 풃 푿풊 +  흁풊 
 :على النحو التاليوكانت النتيجة 

|풆풊| = ퟔ. ퟑퟗퟐퟔ + ퟎ. ퟎퟗퟓퟐ 푿풊,   푹ퟐ = ퟎ. ퟎퟎퟐퟓ,   풏 = ퟏퟏ 
           (8.7266)   (0.6286) 
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) فما دون، ونستنتج من ذلك أيضاً غياب %15بالمعنوية اإلحصائية على مستوى ( ن) ال يتمتعا푏() و푎( يتبين كذلك أن
  مشكلة عدم التجانس.

بيانات عن متوسط اإلنفاق الشهري على التأمين الصحي لعشر مؤسسات صـناعية، وعـدد    أدناهيحتوي الجدول : مثال
  العاملين فيها.

متوسط اإلنفاق الشھري على 
التأمین الصحي، بالدینار

 

عدد العاملین 
 

تباین اإلنفاق 

 

  

 

  

 

400 3 5625 0.0711 0.000533 

380 5 7225 0.0526 0.000692 

400 9 5329 0.07510 0.001689 

410 14 6400 0.0641 0.002188 

420 15 8649 0.0486 0.001734 

430 16 10000 0.0430 0.001600 

440 17 14400 0.0310 0.001181 

460 18 16900 0.0270 0.001065 

490 22 12100 0.0400 0.001818 

650 25 15225 0.0430 0.001642 

풀풊من الشكل ( عند تقدير معلمتي معادلة االنحدار = 풂 + 풃푿풊 +  흁풊(  على النحو التاليكانت نتائجها: 

풀풊 = ퟐퟗퟐ. ퟏퟕퟗퟖ + ퟏퟎ. ퟒퟎퟒퟐ푿풊 
                               (33.6705)      (2.1235) 

푹ퟐ = ퟎ. ퟕퟓ,     풏 = ퟏퟎ 
في تباين الخطأ العشوائي، ويتعزز ذلك مـن   عدم تجانسبالنظر إلى تباين اإلنفاق على التأمين الصحي يتضح أن هناك 

 :على النحو التالينتائج انحدار القيمة المطلقة للبواقي، حيث كانت نتائجها 

|풆풊| = ퟒ. ퟓퟐퟏퟒ + ퟏ. ퟗퟔퟖퟎ푿풊 
                             (15.5389)   (0.9800) 

푹ퟐ = ퟎ. ퟑퟒ,      풏 = ퟏퟎ 
فقـد تمتـع بالمعنويـة    ) Xi(يظهر من النتائج أن الثابت لم يتمتع بالمعنوية اإلحصائية (وهذا ليس بالمهم). أما معامل 

  .عدم التجانس)، ما يدل على وجود مشكلة %5اإلحصائية على مستوى (

)Y( i

)X( i)( i
2

ii /Y ii /X 
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 ):Weighted Leased Squares( المربعات الصغرى الموزونة )أوالً :يمكن معالجة مشكلة عدم التجانس بعدة طرق

تقدير معلمتـي معادلـة   في نفترض أننا نرغب لمعلوماً. لتوضيح ذلك،   تستخدم هذه الطريقة عندما يكون التباين
 االنحدار البسيطة التالية:

풀풊 = 풂 + 풃푿풊 + 흁풊 
المسـتخدمة للتقـدير،   فـي البيانـات    التجانس عدممشكلة أن هناك  ،باستخدام أحد االختبارات لنفترض بأننا اكتشفنا،

흈풊(، تعرفنا قيمة التباين نفسه الوقتبو
ퟐ( بالقسـمة علـى   على النحـو التـالي  . في هذه الحال، يتم تحويل الدالة أعاله :

  االنحراف المعياري نحصل على

풀풊

흈풊
=  

풂
흈풊

+ 풃 
푿풊

흈풊
+ 

흁풊

흈풊
 

= 풂 
ퟏ
흈풊

+ 풃푿풊  
ퟏ
흈풊

+ 풗풊 

انحـدار المربعـات   للخطأ العشوائي الجديد. بتقدير معلمتي هذه الدالة نحصل على ما يسمى بمعادلة  )풗풊(رمز يحيث 
  :على النحو التاليوتكون صيغة المعادلة المقدرة  Weighted Least Squares ((WLS)( الصغرى الموزونة

풀풊

흈풊
=  

풂
흈풊

+ 풃 
푿풊

흈풊
 

عليه بقسمة  نحصلوهو متغير مستقل، ) 흈풊(على  )풂(نالحظ أن الطرف األيمن من المعادلة يتكون من حاصل قسمة 
، وهما متغيران مسـتقالن. وبـذلك   )흈풊) على (Xi( قسمةومن حاصل  ،الواحد الصحيح على قيمة االنحراف المعياري

قد تحولت إلى معادلـة انحـدار متعـددة المتغيـرات (مـن      فإن المعادلة البسيطة األصلية (ذات متغير مستقل واحد) 
  بطريقة تختلف عن الطريقة العادية. )R2( تفسير معامل التحديد يكونالمتغيرين) وال يوجد لها نقطة تقاطع و

دالة االنحدار وكانـت نتائجهـا    امعلمت قُدرت حجم المنشأة ومتوسط اإلنفاق على التأمين الصحيالسابق عن  مثالالفي 
  :على النحو التالي

풀풊 = ퟐퟗퟐ. ퟏퟕퟗퟖ + ퟏퟎ. ퟒퟎퟒퟐ푿풊 
لـدخول المـوظفين    )흈풊( المعياريعلى االنحراف  )Xi(و )Yiمن (باستخدام المربعات الصغرى الموزونة بقسمة كل 

  وتقدير معلمتي دالتي االنحدار من البيانات المحولة نحصل على النتائج التالية:

풀
흈

= ퟑퟎퟕ. ퟒퟒퟔퟔ ퟏ
흈풊

+ ퟗ. ퟐퟏퟒퟑ 푿풊
흈풊

  

)( i
2
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                           (25.0225)       (1.800) 
R2 = 0.66,     n =10 

قد انخفضت، لكن مقدرة المعادلة  )R2( يتضح من هذه النتائج مدى تحسن التقديرات وأخطائها المعيارية رغم أن قيمة
 :حال عدم معرفة التباينفي  المربعات الصغرى الموزونة )ثانياً الثانية على التنبؤ تبقى أفضل من بديلتها األولى.

 تقدير معلمتي معادلة انحدار من الشكل التالي:في لنفترض أننا نرغب 

풀풊 = 풂 + 풃푿풊 + 흁풊 
 وكان

푽풂풓[흁풊] = 푬 흁풊
ퟐ =  흈ퟐ푿풊

풏 
 )Transformتُحـول ( ، ويتناسب طردياً معه. في هذه الحـال  )Xiالمتغير (تباين الخطأ العشوائي هو دالة في  إنأي 

  أي )،푋( معادلة االنحدار أعاله، بتقسيم طرفيها على المتغير
풀풊

푿풊

풏
ퟐ

=
풂

푿풊

풏
ퟐ

+ 풃 
푿풊

푿풊

풏
ퟐ

+  
흁풊

푿풊

풏
ퟐ
 

=  
풂

푿풊

풏
ퟐ

+
풃푿풊

푿풊

풏
ퟐ

+  풗풊 

 ) للخطأ العشوائي الجديد، ومنه يكونحيث ترمز (

푽풂풓[풗풊] = 푽풂풓[흁풊] (
ퟏ

푿풊

풏
ퟐ

)ퟐ = 흈ퟐ 푿풊
풏

푿풊
풏 = 흈ퟐ 

  في تباين الخطأ العشوائي. تجانسال فقد تحقق وعليه،

 أما في حال  

푽풂풓[흁풊] = 푬 흁풊
ퟐ =  흈ퟐ(풂 + 풃푿풊)풏 

 :التاليعلى النحو فإن تحويل الدالة يتم بقسمة أطرافها 

풀풊

(풂 + 풃푿풊)
풏
ퟐ

=
풂

(풂 + 풃푿풊)
풏
ퟐ

+ 풃 
푿풊

(풂 + 풃푿풊)
풏
ퟐ

+  
흁풊

(풂 + 풃푿풊)
풏
ퟐ
 

                  مـن تقـدير معلمتـي دالـة انحـدار، ثـم تسـتخدم الدالـة المقـدرة          )Yi = a + b Xi(حيث يتم الحصول علـى  
)푌 =  푎 +  푏 푋 (  على النحو التاليللتحويل: 

iv
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풀풊

(풀 )
풏
ퟐ

=  
풂

(풀 )
풏
ퟐ

+ 풃
푿풊

(풀 )
풏
ퟐ

+  
흁풊

(풀 )
풏
ퟐ
 

  :على النحو التاليباستخدام اللوغاريتم الطبيعي لتحويل معادلة االنحدار مشكلة عدم التجانس  يمكن التخلص من) ثالثاً

  لنفترض أن لدينا دالة االنحدار التالية:

풀풊 = 풂 + 풃푿풊 + 흁풊 
. يمكن استخدام اللوغاريتم الطبيعي فـي تحويـل البيانـات    عدم التجانسوعلمنا، من أحد االختبارات، بوجود مشكلة 

   للحصول على الصيغة التالية، ثم تقدير معلماتها للتخلص من المشكلة: 

풍풏 (풀풊) = 풂 + 풃 풍풏 (푿풊) + 풘풊 
تخفـيض األوزان   عمل علىن اللوغاريتم يألالدالة الجديدة باستخدام البيانات المحولة باللوغاريتم الطبيعي،  امعلمت تُقدر

 الكبيرة (المشاهدات الكبيرة) كي تكون قريبة من المشاهدات ذات األوزان القليلة.

  :  )Heuristic Approach ()49) (إرشادي( منهج (أسلوب) استكشافي
  

 التحقق من صدق الفرضياتو، النظريات االقتصاديةاختبار في مجال 
ما، هـو طريقـة    تطبيقيةأو  الوصول إلى حلول لمسألة نظريةوفيها، 

  التعرف على نجاعة النظرية بوساطة التجربة، والخطأ والصواب. 
  

  :  )H - Form ()50) (هـ( الشكل
، هو ضرب مـن  قانون الشركاتو، الشكل القانوني للمنشأةفي مجال 

شـركة  لل)، يتبع كلُّ جزء منه لشركة أم، مع بقاء الشـركة األم تابعـة   Holding Companies( الشركات القابضة
. وعادة يهتم العاملون في إدارة الشركة القابضة بالتقييمات والتحليالت المالية للشركات التابعة، كما لو كانـت  القابضة

  كل شركة تابعة سهماً مستثمراً في شركة ما. 

  )).X-Form) (إكس( الشكل)، M-Form) (م( الشكل: (راجع مسرد

  :)Hicks Charts ()51( رسومات هيكس البيانية
  

           النظريـة الكينزيــة )، بخاصـة فـي   History of Economic Thoughts( تـاريخ الفكـر االقتصـادي   فـي  
)Keynesian Theory   ( الطلـب الفعـال  )، والعالقة بـين نظريتـيEffective Demand (أفضـلية السـيولة  و      
)Liquidity Preference ،(كينزل.  

  ). )Hansen – Hicks Model( هيكس – نموذج هانسين: (راجع مسرد
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  :)Hicksian Demand Function ()52( دالة طلب هيكسية
  

 نظريـة و)، Demand Theory( نظرية الطلب)، بخاصة في Microeconomics Theory( النظرية الجزئيةفي 
على سلعة ما، بوصفه دالة في سعر السلعة عند ثبات المنفعة المستمدة مـن   الطلب)، هي Utility Theory( المنفعة

)، Compensated Demand Curve( منحنى الطلـب المعـوّض  تعرف في بعض األحيان باسم  دالةالسلعة. وهي 
  .المنفعةالذي يبين التغير في توجه المستهلك نتيجة لتغير سعر السلعة وثبات 

ن دخله الحقيقي، (أو قيد الدخل لديه)، قد ارتفع. ويعود السبب في ذلك أ، يشعر المستهلك باعندما ينخفض سعر سلعة م
  . هإلى أن نسبة األسعار بعضها إلى بعض تتأثر بانخفاض أحد األسعار أو هبوط

   اآلتية: في المعادلة البسيطة لقيد الدخليحدث  ، على سبيل المثال، إلى مالننظر

푷풙 × 푸풙 + 푷풚 × 푸풚 = 푰 

  يصبحقيد الدخل  فإنعلى التوالي،  )،3) و(5) كانت (Py) و(Pxأسعار السلعتين ( نفترض أنل

ퟓ × 푸풙 + ퟑ × 푸풚 = ퟑퟎ 

) وحدات، وأقصى كمية يسـتطيع الحصـول   6) هي (Xالسلعة (إن أقصى كمية يستطيع المستهلك الحصول عليها من 

)، فإن الكمية القصـوى  1) إلى (Y)، وسعر (2) إلى (X) وحدات. ولو انخفض سعر (10) هي (Yعليها من السلعة (
غنـى  التي يستطيع استهالكها من كل سلعة ترتفع بمقدارٍ كبيرٍ نسبياً. وفي هذه الحالة يشعر المستهلك بأنه أصبح أكثر 

لم يرتفع، وقد يقبـل علـى    )Nominal( السـمي ا رغم أن دخله ،من ذي قبل، بسبب شعوره بأن دخله الحقيقي ارتفع

يتفاعالن قبل  مهمينشراء مزيد من السلع المختلفة جراء ذلك. وعند حدوث انخفاض فعلي في أسعار السلع، فإن أثرين 
 أثـر الـدخل  و) Substitution Effect( أثـر االسـتبدال  وصول المستهلك إلى توازنه النهائي. وهذان األثران هما 

)Income Effectوهما البريطاني بهذين األثرينالمتعلقة  ئر المبادي). وقد عمل اثنان من علماء االقتصاد على تطو ،

وقد أطلـق علمـاء االقتصـاد     ).Eugen Slutsky()2(يوجين سلوتسكي)، والروسي John Hicks()1(جون هيكس

  . على هذه الظاهرة النظرية )Hicksian Demand( كسييالطلب اله الغربيون اسم

) ومنحنـى السـواء.   I1)، وهي نقطة التماس بين قيد الدخل (أعند النقطة ( األول،في الشكل يتحقق توازن المستهلك، 

يتضـح مـن الجـزء     وفق ما)، يحصُل دوران في قيد الدخل من األسفل إلى اليمين، X( عندما ينخفض سعر السلعةو

يعني أن الدخل الحقيقي للمستهلك قد زاد، ألن حاصل قسـمة الـدخل    ا). وهذI2األيمن من الشكل، ويصبح قيد الدخل (

  الحالة.)، في هذه Xعلى السعر األقل يرفع من قيمة ما يحصل عليه المستهلك من السلعة، وهي (

                                                             
  ).1989-1904( ،، اقتصادي إنجليزيجون هيكس -  1

   ).1948-1880( ،اقتصادي روسيو، رياضي، وفيلسوف يوجين سلوتسكي -2
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المستهلك قد ارتفع إلى مسـتوى   إن، أي الثاني)، في الشكل بلنفترض أن التوازن الجديد للمستهلك تحقق عند النقطة (
  .  )X2) إلى (X1() المستهلكة زادت من Xشباع أعلى. ما يعني أن كمية (إ

  

) ما حصل من زيادة في الكمية نتيجة 1( :ينأ)، إلى جزX2) إلى (X1) من (Xيمكن تفكيك الزيادة الحاصلة في كمية (
، ) ما حصل من زيادة في الكمية نتيجة لتحسن الدخل الحقيقي للمسـتهلك 2و( ،أثر االستبدال، وهو السلعة سعرلهبوط 
  .أثر الدخلوهو 

 مبـين على نحو ما هو )، بحيث يمس منحنى السواء األول عند نقطة ما عليه، I2نرسم خطاً موازياً لقيد الدخل الثاني (ل
  ).ج. وهذه النقطة هي (الثالثفي الشكل 
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ـ  X) الزيادة التي طرأت علـى ( جالنقطة التي يمسها الخط الموازي (األخضر المتقطع) عند ( تمثل ض ا) نتيجـة النخف
)، ونتجت كما لو أن الدخل بقـي عنـد مسـتواه    X3) و(X1الزيادة التي طرأت هي الفرق بين ( إنسعرها، فقط. أي 

    .أثر االستبدال) هي X3) إلى (X1الحركة من (السابق. وهذه 

األخرى ثابتة، إلى زيادة في الدخل الحقيقي للمستهلك، أي القـوة   ةانخفاض سعر سلعة ما، وبقاء العوامل المؤثر يؤدي
ـ عنـد  جة لذلك. وفإن المستهلك يقبُل على شراء المزيد من السلع، نتيوعليه، نفاقه. إالشرائية للمال الذي يريد  ض اانخف

  ).X). وأصبح المستهلك في وضع أفضل للحصول على مزيد من (I2) إلى (I1)، انتقل قيد الموازنة من (X( سعر

أثـر  يسمى  جة لزيادة الدخل الحقيقي للمستهلك، وهي ماي) نتXهي التي طرأت على (ف) X2) إلى (X3الزيادة من ( أما
  . الدخل

  

  :)Hicksian Income Measure ()53( مقياس هيكس للدخل

 جون هـيكس )، هو تعريفٌ لدخل الفرد، ابتكره عالم االقتصاد البريطاني السير Macroeconomics( االقتصاد الكليي ف
)John Hicks    قال عنه إنه أقصى قيمة من االستهالك، تتحقق للفرد، في مدة أسبوع، ويبقى توقع الفـرد عنـد نهايـة ،(

) James Mead( جيمـيس ميـد  األسبوع وفق ما كان عند بدايته. وعادة يقارن هذا التعريف بما قدمه عالما االقتصـاد  
النقدي للفرد هو مجموع قيمة ما يستهلكه الفرد والزيادة الحاصلة في  الدخل)، بأن Richard Stone( ريتشارد ستونو

  ). Capital Assets( أصوله الرأسماليةقيمة 

  : )Hicks Neutral ()54( حيادي هيكس

)، هو مصـطلح  Macroeconomics Theory( الكليةو)، Microeconomics Theory( الجزئية: النظريتينفي 
)، Technical Change(تغيراً فنياً )، قصد به John Hicks( جون هيكسمن ابتداع عالم االقتصاد البريطاني السير 

 اإلنتاجيـة الحديـة  يحدث بوساطة اختراع أو إبداع أو اكتشاف فني ما، في عمليات اإلنتـاج، يـؤدي إلـى ارتفـاع     
)Marginal Productivity   دخلي العمالة ورأس المال بمعدٍل متساوٍ، ال يـؤثر فـيمعـدل اإلحـالل الحـدي   ) لم 
)Marginal Rate of Substitution معدل ) بين العمالة ورأس المال. ما يعني بأن التغير الفني يكون حيادياً إذا بقي
)Ratio( ثابتاً، عند نسبة ثابتة من رأس المال إلى العمالة.  الناتج الحدي لرأس المال إلى الناتج الحدي للعمالة 
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موفـراً للعمالة إذا أدى إلى زيادة الناتج الحدي لرأس المال نسبة إلى الناتج الحدي للعمالة عند نسبة  التغير الفنييكون 
  ثابتة من رأس المال إلى العمالة.  

اتج الحدي لرأس المال والناتج الحـدي للعمالـة، وكيفيـة    يوضح الشكل المرفق النقاط الرئيسة التي تبين العالقة بين الن
  ، على النحو التالي:  حيادي هيكسالوصول إلى مبدأ 

  

)، ويقيس المحور العمودي نسبة اإلنتـاج  k = K/L)، أي (L) إلى العمالة (Kيقيس المحور األفقي نسبة رأس المال (
)Q) إلى العمالة (L) أي ،(q = Q/L) لّوتُمث .(Q1 (التغير الفني اإلنتاج قبل حدوث دالة) لّوتُمث ،Q2 ( دالة اإلنتاج

 النـاتج الحـدي لـرأس المـال    )، فـإن  Q1هـي (  التغير الفني. وحيث إن دالة اإلنتاج قبل بعد حدوث التغير الفني
)Marginal Product of Capital (MPK)( هو  

흏(푸
푳)

흏(푲
푳)

=
흏푸
흏푲

= 푴푷푲 

) فهي تقـيس  ص 0). أما المسافة (ب) الذي يمس الدالة عند النقطة (ب ص س) (التماسوهو ما يقيسه خط المماس (
  ). Marginal Product of  Labor (MLL)(( الناتج الحدي للعمالة

)، أي MLL) إلى (MPK) في نسبة (Q2) إلى (Q1أن ال تؤثر اإلزاحة في دالة اإلنتاج من ( حيادي هيكسيستوجب 
  ). ص ع) إلى المسافة (ب ج) مساوية لنسبة المسافة (ص 0إلى المسافة () د بإن نسبة المسافة (

  : لنفترض وجود دالة اإلنتاج التالية:مثال

푸ퟏ = 풇(푳, 푲) = ퟐ푳ퟎ.ퟑ푲ퟎ.ퟕ 
  ).Q1 = 12.31)، فإن ((K = 5) وكانت (L = 10فلو كانت (
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العمالة ورأس المال، من غيـر أن يتغيـر   ) مدخالت اإلنتاج من Efficiency( نجاعةيطرأ التغير الفني عندما ترتفع 
معامـل  ) بوسـاطة  L) و(Kحجم كل منهما، وال تتغير نسبة أي منهما إلى اآلخر. وتنعكس نجاعة مـدخلي اإلنتـاج (  

  ). 2)، وهو في هذه الدالة (Efficiency Parameter( النجاعة

  لنفترض بأن دالة اإلنتاج، المبينة أعاله، أصبحت على النحو التالي:

푸ퟐ = 풇(푳, 푲) = ퟑ푳ퟎ.ퟑ푲ퟎ.ퟕ 
). Q2 = 18.47)، فـإن ( (K = 5) وكانت (L = 10إذا استخدمت المنشأة (أو االقتصاد) مدخالت اإلنتاج نفسها، أي (

 .حيادي هيكسوهو  التغير الفني) إلى Q2 – Q1 = 18.47 – 12.31 = 6.16ويعود الفرق (

  الدالتين، على النحو التالي:) من MLL) و(MPKلنحسب الناتج الحدي (

  من الدالة األولى:

흏푸ퟏ

흏푲
= 푴푷푲 = ퟐ(ퟎ. ퟕ)푳ퟎ.ퟑ푲 ퟎ.ퟑ = ퟏ. ퟒ

푳ퟎ.ퟑ

푲ퟎ.ퟑ 
흏푸ퟏ

흏푳
= 푴푷푳 = ퟐ(ퟎ. ퟑ)푳 ퟎ.ퟕ푲ퟎ.ퟕ = ퟎ. ퟔ

푲ퟎ.ퟕ

푳ퟎ.ퟕ  
 ما يعني بأن

푴푷푲

푴푷푳
= ퟏ. ퟒ 

푳ퟎ.ퟑ

푲ퟎ.ퟑ  ÷ ퟎ. ퟔ 
푲ퟎ.ퟕ

푳ퟎ.ퟕ =  
ퟏ. ퟒ
ퟎ. ퟔ

×
푳ퟎ.ퟑ

푲ퟎ.ퟑ ×
푳ퟎ.ퟕ

푲ퟎ.ퟕ 

∴
푴푷푲

푴푷푳
= ퟐ. ퟑퟑퟑퟑ

푳
푲

 

  وحدة عمالة لكل وحدة واحدة من رأس المال.) 2.3333(أي إن هناك 

  من المعادلة الثانية:

흏푸ퟐ

흏푲
= 푴푷푲 = ퟑ(ퟎ. ퟕ)푳ퟎ.ퟑ푲 ퟎ.ퟑ = ퟐ. ퟏ

푳ퟎ.ퟑ

푲ퟎ.ퟑ 
흏푸ퟐ

흏푳
푴푷푳 = ퟑ(ퟎ. ퟑ)푳 ퟎ.ퟕ푲ퟎ.ퟕ = ퟎ. ퟗ

푲ퟎ.ퟕ

푳ퟎ.ퟕ  
 ما يعني بأن

푴푷푲

푴푷푳
= ퟐ. ퟏ 

푳ퟎ.ퟑ

푲ퟎ.ퟑ  ÷ ퟎ. ퟗ 
푲ퟎ.ퟕ

푳ퟎ.ퟕ =  
ퟐ. ퟏ
ퟎ. ퟗ

×
푳ퟎ.ퟑ

푲ퟎ.ퟑ ×
푳ퟎ.ퟕ

푲ퟎ.ퟕ 

∴
푴푷푲

푴푷푳
= ퟐ. ퟑퟑퟑퟑ

푳
푲
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وحدة عمالة لكل وحدة واحدة من رأس المال. وحيث إن كمية اإلنتاج زادت من كمية عمالة ورأس ) 2.3333(أي إن هناك 
توظيف مدخالت اإلنتاج: العمالة ورأس المال. وهي الحالة  نجاعةفإن هذه الزيادة تعود إلى تحسن  -في الدالتين–مال ثابتة 
الموفر للعمالة ورأس المال، وهي حالة  التغير الفنييمكن تعريف  حيادي هيكسوبناء على مبدأ  .حيادي هيكس التي تُسمى
تغير فنـي   اسم) Joan Robinson(  جوان روبينسونعالمة االقتصاد البريطانية  أطلقت عليه ،التغير الفنيخاصة من 

  ).Biased Technical Progress( متحيز

موفراً لرأس المال إذا أدى إلى ارتفاع الناتج الحدي للعمالة نسبة إلى رأس المال، عند نسبة ثابتة من  التغير الفني يكون
رأس المال إلى العمالة. ما يعني بأن العمالة تستخدم كمية رأس مال أقل من ذي قبل، فتصبح أكثر نجاعة في استخدام 

  رأس المال. أي هبوط في 

푴푷푲

푴푷푳
 

اقتصادي منها أن المبدأ مصمم في إطار تحليل ، حيادي هيكسوجه االقتصاديون المختصون عدداً من االنتقادات لمبدأ 
وأنه جامد، ويعتمد على مرونة الطلب السعرية للسلعة المنتجـة، ومرونـة   )، Static Economic Analysis( ساكن

  إحالل مدخالت اإلنتاج.

 : )Hicks, Sir John R. ()55( السير جون ريتشارد هيكس

نظرية بخاصة في ، )History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
ــة ــبو)، Utility Theory( المنفعـ ــةو)، Demand( الطلـ ــاج نظريـ           اإلنتـ

)Production Theory ،(ــي               هــو عــالم اقتصــاد وفيلســوف بريطــاني، عــاش ف
ــدة ــاد     )، 1904-1989( الم ــدن لالقتص ــة لن ــي مدرس ــراً ف ــل محاض                       عم

)London School of Economics (LSE)،(    فـي المـدة)لـه  )، 1926-1935
بخاصة حول ما جـاء فـي   )، John Keynes(جون كينز  مساهمات كبيرة في علم االقتصاد، وكان مدافعاً عن أفكار

جائزة نوبل في ) K. Arrow( كينيث آرووقد شارك عالم االقتصاد األمريكي  )،General Theory( النظرية العامة
  ).Welfare Economics( اقتصاديات الرفاه في مجال ،)1972(االقتصاد لعام 

             منحنيـات السـواء  فـي علـم االقتصـاد كبيـرة، فمنهـا مـا كـان فـي موضـوع           هـيكس كانت مسـاهمات  
)Indifference Curves ( التوازن اآلنـي ومرونة االستبدال في دالة اإلنتاج، ونظرية القيمة، ومجال )IS - LM( ،

 عدمن قادة الفكر االقتصادي في العصر الحديث. هيكسوالمالية العامة، وتاريخ الفكر االقتصادي. وبالملخص ي  
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 احتياطٌ مخفي )Hidden Reserves ()56( :  
 قانون المصـارف و)، Interest Rates( أسعار الفائدةو)، Money & Banking) (البنوك( المصارفو النقودفي 

هو مبلغ مـن المـال   )، Corporate Finance( تمويل الشركاتو، مالية الشركاتو)، Banking Law) (البنوك(
به في  ) أن يحتفظالبنك( لمصرفا، وللشركة المساهمة العامةالنافذة في بعض الدول،  التشريعاتالنقدي، تسمح بعض 

  خزائنه، من غير أن يظهر في ميزانيته، وذلك من أجل دعم الموقف المالي للشركة والمصرف وتقويته.

  
 : )Hidden Unemployment ()57( بطالة مخفية

ثقافة ال تشـجع علـى   أو  فلسفة سياسية بخاصة في دوٍل تعاني من)، Labor Economics( اقتصاديات العمل في
 العـاملين  )، تنمـو فـي صـفوف   الموظـف التي تنعكس في إنتاجية العامل ( البطالةهي ضرب من ، العمل واإلنتاج

بحيث تكون إنتاجيتهم أقل مما يمكن أن يقدموه، مقابل معدالت األجور التي يتقاضونها. وقد تحدث مثـل  )، المشتغلين(
  هذه الظاهرة في صفوف األفراد المشتغلين، الذين يعملون في غير تخصصاتهم.  

)، Disguised Unemployment( البطالـة المقنعـة  و البطالة الخفيـة يتعمد بعض االقتصاديين الخلط بين مفهوم 
فاألولى تشمل المشتغلين بغير تخصصاتهم، أما الثانية فتشمل المشتغلين الذين يتقاضون أجوراً، ويعملـون بأقـل مـن    

  طاقاتهم اإلنتاجية، ومنهم من يعمل في مؤسسات ال تحتاج إليهم، أصالً. 

  )).Disguised Unemployment( بطالة مقنعة: راجع مسرد(

  : )Hiding Hand ()58( يد مخفية

، هـو مبـدأ ابتدعـه    المبـادرات و، الفرديـة والجماعيـة،   المشـاريع في مجال 
ـ ع  ألبيـرت هيرشـمان  األمريكـي   -الم االقتصـاد واالجتمـاع األلمـاني    ــ
)Albert Hirschman وطــوره مــن بعــده عــالم االقتصــاد األمريكــي ،(

ــل ــالكوم غالدوي ــادر Malcolm Gladwell( م ــه أن المب ــد ب ــد قُص )، وق
بمشروع ما قد ال يعي المخاطر التـي تواجهـه، أو أنـه يظـن بـأن المخـاطر       

الـذي قـد يحققـه     اإلبـداع د استخلص نتيجة مهمة بوساطة هذا المبدأ، مفادهـا بـأن   تكون عالية، بخالف الواقع. وق
  المبادر قد تعمل على إلغاء المعيقات والمخاطر التي قد تقف أمام تنفيذ المشروع.

https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_O._Hirschman
https://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Gladwell
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  : )Hierarchical Decomposition Principle ()59( تراتبي )تفكيك(مبدأ تحليل 

)، Organizational Theory) (النظرية التنظيمية(نظرية المنظمة )، بخاصة في Management( علم اإلدارةفي 

) تحـت  المؤسسة)، هو أسلوب يتم بوساطته تحليل ماهية المنظمة (Managerial Economics( االقتصاد اإلداريو

) عموديـة وأفقيـة. تكـون    شرائحالدراسة وفهمها، بتقسيمها وتصنيفها افتراضياً، من األعلى إلى األدنى، في نماذج (

تخطيط بـال )، والشرائح األفقية مرتبطـة  Operational Activities( األنشطة العملياتيةبالشرائح العمودية مرتبطة 

  التنظيمية. التراتبية)، المتصل باألجزاء العليا والدنيا من Strategic Planning( االستراتيجي

عزل أو جمع أجزاء منها في وحدات افتراضية. وعادة يتم هـذا  بوساطة يقوم المحلل الخبير بتفكيك افتراضي للمنظمة 

 وحـدة )، هـو  Black Box( الصندوق األسـود )  1نماذج (افتراضية)، منها:بوساطة التحليل والتفكيك االفتراضي 

)Module  مكـنخرجات ثابتة، تدور فيها عمليات ليست متعلقة بالوحدات األخرى، يدخالت والمتحليل تكون فيها الم (

                )، أي قيـاس مـدى اعتمـاد وحـدات التحليـل بعضـها علـى بعـض.        Coupling( االقتران) 2التنبؤ بسلوكها. 

              نطـاق السـيطرة  / نطـاق التـأثير  ) 4التحليل نفسها.  وحدةالعمليات داخل  تماسك)، أي Cohesion( التماسك) 3

)Scope of Effect/scope of Control(،         .أي تحديـد الوحـدات التـي تتـأثر بوحـدة التحليـل وتـؤثر فيهـا               

  ). Module Size And Complexity( حجم الوحدة وتعقدها) 5

   ):Hierarchy Theory ()60(نظرية التراتبية 

)، هـي مجموعـة   Productivity( اإلنتاجية)، وWages( األجور)، وTheory of The Firm( نظرية المنشأةفي 

)، آخذة بعين االعتبـار أن  Wage Structure( هيكل األجوراألفكار والمبادئ واالفتراضات، التي تُستخدم في تفسير 

  المديرين مرتبون وفق تراتبية معينة، وذلك بحسب قوة الواحد منهم على اتخاذ القرارات، والمهام المناطة به. 

تفسيراً لألجور العالية التي يتقاضاها المديرون أصحاب الصالحيات الواسعة، والمسؤوليات الخطيـرة،   النظريةتتضمن 

  ي يتقاضاها المديرون من أصحاب الصالحيات الضيقة، والمسؤوليات العادية. مقابل األجور األقل الت

   ):High – Consumption Society( )61( مجتمع ذو استهالك عاٍل

)، هـو  Saving( االدخار) وConsumption( االستهالك)، بخاصة Macroeconomics( االقتصاد الكليفي مجال 

)، يقترب مـن الواحـد   Average Propensity To Consume (APC)( متوسط ميل لالستهالكبـمجتمع يتميز 

  . المستهلكين، وارتفاع مديونية االدخارالصحيح، مع انخفاض متوسط 
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  ):High Employment Surplus ()62( فائض توظيف عاٍل

) Government Expenditures( اإلنفاق الحكومي)، بخاصة Public Finance( العامة) التمويل( الماليةفي حقل 
)، هو تقدير لإليرادات الضريبية، التي تجبيها الحكومة من دافعي الضرائب المكلفين، بحيث تكون Taxes( الضرائبو

حصيلة هذه اإليرادات أعلى مما تنفقه الحكومة على أنشطتها االقتصادية المختلفة، عند نقطة التوظيف الكامل للمـوارد  
  ). Fullemployment Level of National Incomeاالقتصادية، في الدخل الوطني (

  أن يوظفوا مبدأ فائض التوظيف بوصفه معياراً للقوة المالية للحكومة.  العامة) التمويل( الماليةمن عادة متخصصي 

  )). Structural Deficit( عجز هيكلي: (راجع مسرد

   :)High – Leveraged Takeover( )63( استحواذ ممول بوساطة الديون
عليها، هو شراء شركة ما من شركة أخرى، عن طريق االستحواذ، باالستدانة بسـعر   االستحواذو الشركاتفي مجال 

  ).Fixed Interest Rate( فائدة ثابت المعدل

  :)High Net Worth Individual ()64( شخص ذو قيمة عالية

  في مجال الثروات الشخصية، والقوة التمويلية لألفراد، هو شخص ثري، مالياً وعقارياً. 

  ). )Fat Cat( قطّ سمين: (راجع مسرد

  :)High – Powered Money ()65( نقود ذات قوة عالية

التـي   األصول التمويليةو العملة) هي كميات Money And Banking) (الصيرفة( البنوكو نظرية النقودفي 
 المصـارف )، بوصفها احتياطيات إجبارية أو اختيارية، تودعهـا  Central Bank( المركزي) البنك( المصرفيقبلها 

  .المركزي) البنك( المصرف)، التجارية واالستثمارية، لدى البنوك(

عامـة الجمهـور والشـركات لـدى      ودائـع ) على التوسع المتواتر في Money Supply( عرض النقدتعمل زيادة 
)، بخاصـة إذا قـام   Money Muliplier( مضاعف النقود)، التجارية واالستثمارية، بسبب فعالية البنوكالمصارف (

)، وإطفاء السـندات التـي   Open Market Operations( السوق المفتوحة عملياتبـ المركزي) البنك( المصرف
يرتفع، ما يؤدي إلى ارتفاع قدرة الجهاز المصرفي  أصدرها سابقاً، وباعها للمصارف والعامة، ما يعني بأن النقد السائل

   على اإلقراض.
  :)High -Technology Industry ()66( صناعة ذات تقنية عالية

 مكثفة لرأس المال، هي صناعة أشكالهاو أنواعها، والصناعةفي مجال 
)Capital Intensive  .تتطلب إنفاقاً عالياً على البحث والتطـوير ،(

  الصناعات الدوائية والفضائية، والتقنية الرقمية.ومثال عليها 
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  :)High – Yield Financing ()67( تمويٌل ذو عائد عاٍل

سـوق  خاصـة  ب)، Financial Market( سوق التمويل)، وCorporate Finance( نظرية تمويل الشركاتفي 
           سـندات خـردة  )، هو شكٌل من أشكال التمويـل الـذي يتحقـق عـن طريـق إصـدار       Bond Market( السندات

)Junk Bond(  سندات غير مرغوب فيهاوهي.  

إلـى درجـة جاذبـة     يـاً الخردة مخاطر عالية لعدم الوفاء، ولهذا السبب يكون العائد عليهـا عال  اتحمل السندتعادة 
للمستثمرين فيها. إذ كلما ارتفعت مخاطر االستثمار فيها، ارتفع العائد الممنوح من مصدرها. ولهذا السبب سمي التمويل 

  .  )ذو عائد عاٍلـ(ب

   )).Junk Bond( سند خردة: (راجع مسرد

 :)Hire Purchase ()68( تأجير بقصد الشراء

)، هـو  Retail( تجـارة التجزئـة  خاصـة  ب، تجـارة السـلع  في مجـال  
)، مثـل الثالجـة أو   Durable( معمـرة المستهلك سلعة استهالكية استئجار

 مدةالغسالة، أو السيارة البيتية (أي الخاصة باألسرة)، مقابل أقساط محددة لكل 
زمنية، بحيث تعود ملكية السلعة بيد المستهلك، عند نهاية األقساط المحـددة.  

كلفة الفرصـة  كاف، من أجل تغطية  إلى حد عالياً اإليجاروعادة يكون سعر 
  )، وهي كلفة التمويل وسعر الفائدة السائد.Opportunity Cost( البديلة

  :)Hirschman, Albert O.( )69( ألبرت أوتو هيرشمان

نظريـة  خاصة في ب)، History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
 –)، هو اقتصادي ألمـاني  Theory of Economic Development( االقتصاديةالتنمية 

  ).  1997وتوفي في والية نيوجيرسي، األمريكية، عام ( )1915أمريكي، ولد في برلين عام (

                     مدرســة لنــدن لالقتصــاد  ) الفرنســية، وSorbonne( الســوربونفــي جامعــة   هيرشــماندرس 
)London School of Economics) أي قبـل نهايـة   1941). وقد هاجر إلى الواليات المتحدة األمريكية، عام ،(

                المـدة  فـي ) (نيويـورك)،  Columbia( كولومبيـا الحرب العالمية الثانية. وعمل مستشاراً تمويليـاً فـي جامعـة    
في جامعة  )، ثم أستاذا1958ً –1956( المدة في)، Yale( يللالقتصاد في جامعة  )، ثم أصبح أستاذا1956ً –1952(

  ).1974-1964( المدة في) Harvard( هارفارد)، وأخيراً في جامعة 1964 - 1958( المدة في كولومبيا

)، Unbalanced Economic Development( التنمية االقتصادية الالمتوازنةمدافعاً قوياً عن مبدأ  هيرشمانكان 
  ).Intermediate Products( سلعاً وسيطةاألساسية التي تنتج السلع وذلك بناء على 
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فيهـا.   نخاصة ما تعلق منها بالمنظمة التي ينتمي إليها األفراد، أو الدولة التي يعيشوببأفكاره الجديدة،  هيرشمانتميز 
أدائهـا، مصـطلح    ) حـول المواطنينعلى نظريته المتعلقة بالمنظمة أو الدولة، ورد فعل األفراد ( هيرشمانوقد أطلق 

               االقتصـاد السياسـي   )، ونسـج حولـه بنـاء فكريـاً مقنعـاً. ففـي      Exit–Voiceصوت الخروج أو االحتجـاج ( 
)Political Economy في ( المالية العامـة )، بخاصةPublic Financeاالقتصـاد االجتمـاعي  ، والضـرائب ) و 
)Socioeconomicsن   االجتماعيأو  السياسيأو  الحال االقتصادي)، وبـياألفـراد  بـه  ، بشكٍل عام، هو أسـلوب ي

أشـكاالً   الصوت) تحت الدراسة، سواء كان اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً. حيث يأخذ الحال( الوضع أفضلياتهم حول
على السياسيين  التصويتمتعددة، يعتمد الشكُل الواحد منها على الحال تحت الدراسة. ففي األحواِل السياسية يأخذ شكل 

التحرك بعيداً عن الوضع غير المفضل، وذلـك بوسـاطة   أو  ،وبرامجهم في الحكم، أو الشكاوى والتظلم من األوضاع
  على الجماعات واألفراد.   صوت الخروجترك العمل أو الهجرة، أو الالمباالة الكلية بما يجري داخل الوطن. وقد ينطبق 

  )).Exit Voice( صوت خروج: (راجع مسرد

  :)Histogram ()70( مدرج تكراري

 اإلحصـاء الوصـفي  خاصـة  ب)، Statistics( علوم اإلحصاءفي 

)Descriptive Statistics   هو شكل بياني، يأتي علـى هيئـة ،(

مستطيالت متباينة الطول العمودي، يستخدمها الباحث واإلحصـائي  

لمتغير ) Classes) والفئات (Valuesفي بيان توزيع تكرار القيم (

ما، يخضع لدراسة الباحث أو اإلحصائي. وعلى سبيل المثال يبـين  

  المدرج التكراري المرفق توزيع متوسط فئات العمال في منشأة ما.

  )).Descriptive Statistics( إحصاء وصفي: (راجع مسرد

  :)Historic Cost ()71( كلفة تاريخية

  األصـلية الكلفـة  )، هـي  Asset Valuation(تقيـيم األصـول   خاصة فـي  ب)، Accounting( المحاسبةفي علم 

)Original Cost) ألصل ما (Asset إلى استخدام هذا الشكل من التكاليف ألنها تعكس وجهـة   المحاسبون). إذ يلجأ

فتـرة   أثناء الكلفةهذه  المحاسبون يعدلنظر موضوعية، من أجل الوصول إلى تقدير للكلفة، يمكن التحقق منه. وعادة 

  .األصولالتضخم، بسبب تغير أسعار 

  )).Replacement Cost( كلفة االستبدال)، Inflation Accounting( محاسبة تضخم: (راجع مسرد
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  :)Hog Cycle ()72( دورة الخنزير

االقتصـاد  خاصـة فـي   ب)، Microeconomics( االقتصاد الجزئيفي 
 فائض الطلب)، هي التناوب بين Agricultural Economics( الزراعي

)Excess Demand( فائض العرض) وExcess Supply  في السـوق (
نظريـة  مـن   الدورة. وقد استوحى االقتصاديون هذه للخنازيراألمريكي 

)، التي تُبـين التنـاوب والتبـدل    Cobweb Theorem( نسيج العنكبوت
  .  هاالموسمي في أسعار السلع الزراعية وكميات

  :)Holding Company ()73( قابضةشركة 

(القابضـة)   تجارية أو استثمارية خاصة، تتكون من شـركة أم  شركة، هي االستثمارو الصيرفة، والشركاتفي مجال 
 وعدد من الشركات التابعة لها، أو التي تملك فيها أكثرية الحصص.

  :)Holding Gain ()74( مكسب االحتفاظ باألصل

تحققه  مكسب، هو المواد الخامفيها ، بما األصول الماديةبشكٍل عام، و األصول التمويلية، والسنداتو األسهمفي مجال 
السوقية، وتكون أعلى  األصلما، عندما ترتفع قيمة  ماديأو  بأصل تمويلي الحتفاظلـ منشأة ما، أو شخص ما، نتيجة

  . ألصللـمن الكلفة التاريخية 

، عندما ترتفع أسعار السلع النهائيـة،  المواد الخام، في حالة المكسبعند بيعه. ويتحقق  مكسب االحتفاظ باألصليتحقق 
  المذكورة.  المواد الخامالمعتمدة على 

   :)Hold - Out ()75( فترة إمساك

)، هـي  Collective Bargaining( التفاوض الجماعي)، وLabor Unions( النقابات العمالية، والعملفي مجال 
. وعـادة  عقد جماعي جديـد المشتغلين في منشأة ما، واالتفاق على  العقد الجماعي للعمالزمنية فاصلة بين نهاية  مدة

خاصة في الدول الغربية، أن تضـغط  ب، النقابات العماليةالمنتهية مدته، لكن من عادة  العقديستمر العمل تحت شروط 
   .أجور العاملينو العمللسابق، وذلك من أجل تحسين ظروف ا العقدجديد، بشروط أفضل مما احتواه  عقدنحو توقيع 

  :)Hold -up ()76) (إمساك( كَبح
)، هو شكٌل من أشكال االنتهازية االقتصادية، يحدث عنـدما  Employment( التشغيل) وLabor( العملفي مجاالت 

لبعض. وعلى سـبيل  بعضها ومكملة  متوافقة) Investments( االستثمارات) وAssets( األصول االستثماريةتكون 
في هذه الحالة، إلى مختص في جراحة القلب، يتقن استعمال األدوات الطبيـة   المستثمرالمثال يحتاج مستشفى ما، وهو 
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حتاج يالرقمية، لكن المستشفى لم يجد في سوق عمل األطباء إال عدداً قليالً جداً من األطباء المختصين في المجال الذي 
العثور على العمـل، والتفـاوض   في ل هذه الحالة يستطيع العدد القليل من مثل هؤالء األطباء كبح رغباتهم إليه. في مث

  بقوة على األجور التي يدفعها المستشفى للطبيب الذي يقع عليه االختيار.

 بوصـفه ، مع حاجة المستشفى، أصالً استثمارياً بوصفهلدى الطبيب،  رأس المال البشري، في مثل هذه الحالة، توافق
  . المستثمر

  :)Holding – up Problem ()77) (االلتزامأو اإلمساك ( مشكلة الكبح

ــي  ــةف ــة  نظري ــر التام ــود غي ــانون )، وTheory of Incomplete Contacts( العق ــاد والق                    االقتص

)Law And Economics( االستثمارات)، وInvestments عنـد القيـام    تظهـر ) مشكلة، أو مسألة( قضية)، هي

  ) لالستثمار نفسه. Optimal( الحالة المثلىباستثمارٍ ما، قبل انتهاء اإلجراءات الواجبة إلتمامه، وعدم معرفة 

الطرف اآلخر هذا معينة مع طرف آخر، لكن  استثمارية) عندما يلتزم أحد األطراف بعالقة 1من بعدين:  المشكلةتنشأ 

    ) للكسـب غيـر العـادل.    Bargaining Power( القوة التفاوضية، كي يحقق بعض ولالتزام الطرف األقد يستغل 

لالستثمار. وعادة تؤدي مثل هـذه المشـكلة إلـى تعظـيم الكلفـة       الحالة المثلى) عندما ال يستطيع الطرفان تحديد 2

  العقد المبرم بين األطراف، بطريقة واضحة.ضبط برات. ويمكن تقليل مخاطر المشكلة ااالقتصادية، وتقليل االستثم

  :)Holism ()78( مبدأ الكليانية

ــي  ــفةف ــفة االقتصــاديةخاصــة ب)، Philosophy( الفلس  الفلس

)Economic Philosophyضـات  ا)، هو مجموع المبادئ واالفتر

ــي  ــرىالت ــلٍّ  1أن  ت ــن ك ــارة ع ــون عب ــل ) الك               متفاع

)Interacting Whole    ينطبق علـى التفاعـل بـين وهو تفسير ،(

) وجهة 2  وتتبنىالعمالء االقتصاديين، وهم المستهلكون والمنتجون. 

الصـغيرة   –النظر المعاكسـة للتنـافس بـين المكونـات الكثيـرة      

)Atomismش ي)، وهينطبق على السوق التنافسية التامة، وتعني بأن العدد الكبير للمستهلكين والمنتجين ي اً كل كُلّتفسير

) النظر إلى عمل كل جزئيات منظومة ما، بشكل آني، وهو تفسير ينطبق على التفاعـل بـين كـل    3 وتتبنى واحداً. 

راد، وأداء كل مكون، ينفاق الحكومي والضرائب، والتصدير واالستمكونات االقتصاد، مثل االستهالك، واالستثمار، واإل

  ). Gross Domestic Product (GDP)( الناتج اإلجماليومنتجه النهائي، أي 
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  :)Home Banking( )79) (بيتية( صيرفة منزلية
ـ  Money And Banking) (البنوك( المصـارف و النقودفي  طة عميـل  ا)، هي عمليات سحب وإيداع النقـود، بوس

 المصـارف نتيجة لتطور التقنيات الرقمية، واألمان النسبي الذي تقدمه  الصيرفة، من منزله. وقد تطورت هذه المصرف
  لعمالئها، حول حساباتهم.

األسـترالية،   المصارف )، تلتها1983البريطانية أول من أدخل هذه الخدمة وقدمتها إلى عمالئها عام ( المصارفكانت 
  )، ثم انتشرت في كثيرٍ من دول العالم. 1984األمريكية، عام ( المصارففـ

  :)Home Economics ()80( اقتصاد منزلي
، هو دراسة تطبيقية عن التغذيـة التـي تتلقاهـا    النشاط االقتصادي لألسرة داخل منزلها، والتدبير المنزليفي مجال 

  ). Household Production( اإلنتاج المنزلياألسرة، وحالتها الصحية، وتطبيق المبادئ العلمية في 

  :)Homeless ()81( مشرد
، هو شخص ال مستوى المعيشة، ومحاربة الفقر)، بخاصة في مجاالت Socioeconomics( االقتصاد االجتماعيفي 

مـن ذوي الـدخل    المشرديلجأ إليه من أجل النوم واالستحمام والراحة. وعادة يكون  مأوىخاصاً به، أو  منزالًيمتلك 
المنخفض جداً، أو الدخل المعدوم. ويعيش على مساعدات اآلخرين التي ال تكفيه إال للطعام والشراب، بحدهما األدنـى.  

  وهو معرض للمرض والموت في أي لحظة. 

، والسقف الذي تضعه بعض الدول على اإليجارات، ما المنازلتتفاقم مشكلة التشرد ألسباب عديدة، منها ارتفاع أسعار 
، والهجرة من المناطق الفقيرة إلى الغنية، بحثاً عـن فـرص   الشقق السكنيةيؤدي إلى انخفاض الكمية المعروضة من 

  العمل، وحياة الرفاهية.  

  :)Home Production ()82) (بيتي( إنتاج منزلي
، هو نشاطٌ إنتاجي تقوم النشاط االقتصادي لألسرة في بيتها)، وHome Economics( االقتصاد المنزليفي مجال 

به األسرة، أو أحد أفرادها، داخل المنزل الذي تعيش فيه، يشمل إنتاج بعض األغذية والمالبس، والسلع التـي تحتـاج،   
 عادة، إلى رأسمال قليل.  

)، وحاجـة  Allocation of Time(تخصيص الوقت الالزم على عدة عوامل، منها  اإلنتاج داخل المنزلتعتمد كمية 
  األسرة إلى السلع المنتجة، وقيمتها. 

  :)Homework ()83( منزلي) عمل( شغل
، هو نشـاط إنتـاج مكثـف للعمالـة     األعمال المنزلية مقابل أجر)، وSubcontracting( العقود بالباطنفي مجال 

)labour-Intensive ومثال على هذه األعمال: تغليف البضائع صـغيرة  متعاقداً بالباطن) يقوم به شخص، بوصفه .
الحجم، وطباعة المراسالت لمنشأة ما، والخياطة لمصنع مالبس. وعادة تستغل الشركة األصيلة حاجة األشخاص الذين 

  ). Fringe Benefits( منافع إضافية، بدفع أجور منخفضة، من غير أي األعمال المنزليةيقبلون على هذه 

  )). Net Working Economy( اقتصاد تشبيك: (راجع مسرد
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  :)Homo Economicus ()84( إنسان اقتصادي
                               تـــاريخ الفكـــر االقتصــــادي  )، وEconomic Philosophy( الفلســـفة االقتصـــادية  فـــي  

)History of Economic Thoughts( األناسة)، وAnthropolgy    هو اإلنسان الذي ترتكـز اهتماماتـه علـى ،(
  مصلحته الذاتية، بوساطة تعظيم الثروة والمنفعة والربح، وال يهتم بمصالح اآلخرين إال إذا صبت في مصلحته.  

  )). Economic Man(إنسان اقتصادي )، Altruism( إيثار: (راجع مسرد

  :)Homogeneous Function ()85( متجانس) دالة( اقتران
)، بخاصة في مجال Mathematical Economics( االقتصاد الرياضي)، وMathematics( علوم الرياضياتفي 

) مرفوعـة  Independent Variables( المتغيرات المستقلةتكون فيه  اقتران ، هواشتقاقاتها) والدوال( االقترانات
بمقـدار   الدالـة ما، إذا زادت قيمة  درجةمن  متجانسةما  دالة )، مثالً. وتُعد3) أو (2لقوة متساوية، كأن نقول للقوة (

 عـامالً بوصفها هي أس القوة المضاعفة بعد أخذها  درجة التجانس، وتكون فيها المتغيرات المستقلةيكافئ الزيادة في 
  الدالة لنفترض وجود. وعلى سبيل المثال اًمشترك

풇(풙, 풚) = 풂풙 + 풃풚 
  نحصل على )k(بمقدار  )x ,y(مضاعفة المتغيرين  عند

풂풌풙 + 풃풌풚 = 풌(풂풙 + 풃풚) = 풌풇(풙, 풚) 
                         فــإن الدالــة متجانســة مــن الدرجــة واحــد،      )1(مرفوعــة للقــوة   )k(وبمــا أن 

)Homogeneous of Degree one(.  

  مثال: لنفترض وجود الدالة:

푸 = ퟏퟎ(풙/풚) 
  ما يعني بأن

ퟏퟎ
풌풙
풌풚

=
풌
풌

ퟏퟎ풙
풚

= 풌흄 ퟏퟎ풙
풚

= 푸 

 دون تغير.  )Q(سيبقي  نفسه بالمقدار )y(و )x، ما يعني أن مضاعفة (متجانسة من الدرجة صفرالدالة  إنأي 

من التطبيقات المهمة لمفهوم درجة التجانس، والمعروفة في االقتصاد الجزئي واقتصاديات األسـرة، أن دالـة الطلـب    
لن يؤدي إلى  نفسها النسبةبارتفاع دخل المستهلك وأسعار السلع  إنمتجانسة من الدرجة صفر. أي عادة تكون لسلعة ما 

 زيادة الطلب على السلعة. فمثالً لو كانت

푸 = ퟏퟎ 푷 ퟎ.ퟓ 풚ퟎ.ퟓ 
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 لدخل المستهلك فإن )y(لألسعار و )P(رمز يسلعة ما، حيث على تمثل دالة الطلب 

Q
yPk

ykPkkykp









5.5.0

5.5.5.5.5.5.

10

10)()(10

 

  .، أو مستوى معيشتهسلوك المستهلكلن يؤدي إلى تغير متساوية نسبة ب األسعارو الدخلارتفاع  إنأي 

  :دوجالس -درجة تجانس دالة إنتاج كوب :مثال

  لرأس المال. إذن فإن )K(للعمالة و )L(حيث ترمز 

푨(푳푪)휶(푲푪)휷 = 푨푪휶푳휶푲휷푪휷 
= 푨푪휶 휷푳휶푲휷 
= 푪휶 휷푸 

(هي حاصل مجموع المعلمتين  دوجـالس  –درجة تجانس دالة كوب ما يعني أن  )1(فإذا كانـت  . ),   
زيادة  إن، أي )Constant Returns To Scale( عائداً ثابتاً على الحجم)، وتظهر 1فإن الدالة متجانسة من الدرجة (

منحنى متوسط التكاليف الكلية قد ، ويكون نفسهابالنسبة ) بنسبة معينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاج K) و(Lعاملي اإلنتاج (
)1(. أما إذا كانت وصل في هذه الحالة إلى نقطة النهاية الصغرى    فإن الدالة متجانسة من درجة أقل مـن ،

معينـة  ) بنسـبة  K) و(Lزيادة عاملي اإلنتاج ( إن)، أي Decreasing Returns( عائداً متناقصاً)، وتظهر الدالة 1(
منحنى متوسط التكاليف الكلية فـي الجـزء    تؤدي إلى زيادة اإلنتاج بأقل من نسبة الزيادة في عوامل اإلنتاج، ويكون

)1(. أما في حالالمتصاعد   ) ـ 1فإن الدالة متجانسة بدرجة أعلى من بعائـد   ع)، وتتميز الدالة في هذا الوض
) بنسبة معينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاج بـأعلى  K) و(Lن زيادة (إ، أي )Increasing Returns، (متزايد على الحجم

نتاج الوحدة الواحدة مـن  إن متوسط كلفة إأي ، التكاليف الكلية في حال الهبوط منحنى متوسطويكون من تلك النسبة، 
  ) في الدالة المتجانسة فإنEuler's Theorem( نظرية أويلر السلعة ينخفض. وباستخدام

흏푸
흏푳

푳 +
흏푸
흏푲

푲 = 푸
 

حاصل ضرب الناتج الحدي للعمالة في كمية العمالة، مضافاً إليه حاصل ضرب الناتج الحدي لرأس المـال فـي    إنأي 
) Lاإلنتاج ( امليأن قيام المنشأة بدفع الناتج الحدي لعبيعني ). وهذا الدخلكمية رأس المال يساوي مجموع اإلنتاج (

الحدي، وهذه الحالة  اتجهحسب نبكمية اإلنتاج موزعة على عنصري اإلنتاج كل  دنفا إلىعلى التوالي، يؤدي  ،)Kو(
   .التامة ليست ممكنة إال في سوق التنافس
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  :)Homogeneous Good ()86( بضاعة متجانسة
)، Demand & Supply( العـرض والطلـب  )، بخاصة في مجـاالت  Microeconomics( االقتصاد الجزئيفي 

تنتجهـا   بضاعةمتشابهة الوحدات من حيث النوع والمنفعة التي تمنحها للمستهلك، أو  بضاعة، هي اإلنتاجو المنشأةو
منشأة ما تكون وحداتها متشابهة من حيث النوع والمنفعة التي تؤديها للمستهلك. وعلـى سـبيل المثـال تعـد سـيارة      

، للمستهلك والشركة المنتجة، بضاعة متجانسة) بإضافاتها المعيارية وسنة الصنع نفسها E 200مرسيدس، من طراز (
بضـاعة  )، فهـي ليسـت   E 300)، مقارنة مـع ( E 200بصرف النظر عن لونها. أما سيارة مرسيدس من طراز (

    ، من وجهة نظر المستهلك والمنشأة المنتجة.متجانسة

 نظرية السوق التنافسـية أحد الشروط الضرورية في  البضاعة المتجانسةتعد )Competitive Market Theory ،(
  ).Monopolyما يعني بأن المنشآت العاملة تحت هذا الهيكل ال تمارس أي شكٍل من أشكال االحتكار (

  )). Product Differntiation( تمييز السلعة: راجع مسرد(

  :)Homoscedasticity( )87( تجانس التباين
                )، Applied Statistics( اإلحصـاء التطبيقـي  )، وEconometrics Theory( نظريـة االقتصـاد القياسـي   في 

ــة        ــغرى االعتيادي ــات الص ــة المربع ــا طريق ــد عليه ــي تعتم ــية الت ــات األساس ــد االفتراض ــو أح                                   ه
)Ordinary Least Squares (OLS) ،( ــي ــي تقـــدير معلمـــات نمـــوذج قياسـ                      المســـتخدمة فـ
)Parameters of The Econometric Model .ما (  

تبـاين  فـي أن  ، التباينتجانس  يتلخص فحوى هذا االفتراض، أي
)، بصرف أي ثابت القيمةال يتغير ( متجانس )ei( يالخطأ العشوائ

يـؤدي   هذا االفتـراض النظر عن قيم المتغيرات األخرى. وخالف 
  .)Heteroscedasticity( عدم تجانس التباينإلى مشكلة تسمى 

يبين الشكل المرفق بأن توزيع األخطاء العشوائية حول متوسـطها  
  ثابت القيمة، مهما اختلفت قيمة المتغير المستقل.

  )).Heteroscedasticity( التجانس التباين: (راجع مسرد

  :)Homo Sovieticus ()88) (غير أناني، تعاوني، إيثاري( إنسان متعاون
ــي                     األنظمــة االقتصــادية )، وHistory of Economic Thoughts( تــاريخ الفكــر االقتصــادي  ف

)Economic Systems ( عميل اقتصادي)، هوEconomic Agent   ر اآلخرين على نفسه، ولديـه اسـتعداديؤث ،(
)، Anthropologists( علماء األناسةجسدي ونفسي للعمل واإلنتاج من أجل الصالح العام. وهو عكس ما أطلق عليه 

)، أو ما أطلق عليه بعـض  Economic Man or Homo Economicus( إنسان اقتصاديواالقتصاديون مسمى 
  . )Darwinian Man(المفكرين مسمى اإلنسان الدارويني 

                   إنســان اجتمــاعي)، Homo Economicus)، أو (Economic Man( إنســان اقتصــادي: (راجــع مســرد
)Homo Sociologicus .((  
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  :)Homothetic Function ()89( متماثل) دالة( اقتران
دالـة  )، بخاصة في Mathematical Economics( االقتصاد الرياضي)، وMathematics( الرياضياتعلوم في 

)، هو اقتران في متغيرين أو أكثر، يحمـل  Production Function( اإلنتاج ) ودالةUtility Function( المنفعة
، حيث تعتمد نسبة أي مشتقتين جزئيتين للدالة على نسبة المتغيرين المشـتقين نسـبة لهمـا،    معنى رياضي) 1معنيين: 

، حيث تعتمد نسبة الطلب على أي سلعتين على نسبة أسعارهما. ما يعني معنى اقتصادي) 2وليس على قيم المتغيرين. 
  ).Cardinal( أصيلة)، وليست Ordinal( تراتبيةبأن مبدأ التماثل يشير إلى خاصية 

) لمستهلك ما على سـلعتين همـا السـفر    Idifference Map( خارطة السواءاألول  الشكل البياني: يبين )1( مثال
  والطعام.

  

) Marginal Rate of Substitution (MRS)) أن معدل اإلحالل الحدي (HomotHheciticy( مبدأ التماثليرى 
وبالعكس، وليس على مقدار الكميتين، فلو بقيت أفضـلية المسـتهلك   يعتمد فقط على كمية سلعة نسبة إلى سلعة أخرى، 

. وبخالف ذلك تكون الدالـة  دالة متماثلةالتي اشتق منها المنحيان تكون  دالة المنفعة)، فإن u2) و(u1متشابهة بين (
  ).Nonhomothetic( غير متماثلة

  )، لمدخلي اإلنتاج: العمالة ورأس المال.Isoquantخارطة منحنيات اإلنتاج المتساوي ( الشكل الثاني: يبين )2( مثال

  
 Marginal Rate of( المعــدل الفنــي لإلحــالل الحــدي) بــأن Homotheciticy( مبــدأ التماثــليــرى 

Technical Substitution (MRTS)        ،يعتمد فقط علـى نسـبة كـل مـن المـدخلين، العمالـة ورأس المـال (
). كمـا أن ميـل   a2) عنـد ( Q2) مسـاوٍ لميـل (  a1) عنـد ( Q1ميل (وليس على كميات المدخلين. وبالتالي فإن 

)Q1) عند (b1) مساوٍ لميل (Q2) عند (b2 .(  
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  :)Horizontal Discrimination ()90( تمييز أفقي
 االقتصــاد االجتمــاعي )، وLabor Market( ســوق العمــل فــي 

)Socioeconomics( الثقافة االجتماعية)، وSocial Culture هو معاملة ،(
األشخاص العاملين في فئة عمل معينة، ومتشابهة من حيث األعمال التي يقـوم  

االرتقـاء  وفـرص   األجـور بينهم، من حيث  تميزبها المنتمون للفئة، بطريقة 
 سـوق العمـل  بين الذكور واإلنـاث فـي    التمييز. ومثال على ذلك الوظيفي

، حتى لو تشابهت المهام الوظيفية الموكلة للجنسين. وعلى الرغم مـن  ألجوراو
قيام بعض الحكومات بسن قوانين صارمة تعاقب أرباب العمل والمديرين، الذين يميزون بين الموظفين، إال أن ممارسة 

  المسيطرة. للثقافة االجتماعيةالتمييز ما زالت سائدة، وذلك نتيجة 

  )).Verical Discrimination( تمييز عمودي)، Discrimination( تمييز: (راجع مسرد

  :)Horizontal Equity ()91( أفقية) عدالة( مساواة
 الضرائبو) Expenditure( اإلنفاقخاصة في مجال ب)، Theory of Public Finance( نظرية المالية العامةفي 

)Taxes ،(جتماعيةالعدالة االو )Social Justice ،( هي معاملة) فئة اقتصادية) المنتمين إلى العائالتاألفراد واألسر 
متشابهين، معاملة متسـاوية، مـن حيـث    الدخل الحجم وال ذاتمعينة بشكل متماثل. وعلى سبيل المثال معاملة األسر 

   الضرائب المفروضة عليها، أو اإلعانات التي تتلقاها من الحكومة.

  )). Vertical Equity( عمودية) عدالة( مساواة: (راجع مسرد

  :)Horizontal Integration ()92( تكامل أفقي

)، Industrial Organization( نظريـة التنظـيم الصـناعي   )، وMicroeconomics( االقتصـاد الجزئـي  في 
في صـناعة   تعمل)، شركة كبرىمنشأة ما (شراء ، هو االستثمارو

تها، أو ، تعمل في صناعة مكملـة لصـناع  منها ما، شركات أصغر
وعلى سبيل المثال يبين الشكل المرفق أن شـركة  االستحواذ عليها. 

اشـترت  التنقيب عن النفط، وهي الشركة الكبرى في هذه الحالـة،  
، وهي شركات أصـغر  (أو استحوذت عليها) شركات مصافي النفط

منها من حيث رأس المال المستثمر، ونطاق عملياتها. وعادة تقـوم  
ه الممارسة من أجل تحقيق هـدفين رئيسـين:   الشركات الكبرى بهذ

)، وتعظـيم أرباحهـا أو   Competition( المنافسةتقليل مستوى 
  مبيعاتها. 

 منـع ) وConcentration( التركـز ينظر في بعض الدول إلى مثل هذه الممارسة بعين الريبة، لسببين: الخوف مـن  
  ).Anti - Trust(االحتكار 

   )).Vertical Integration(( تكامل عمودي: (راجع مسرد
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  :)Host Region( )93) (مستضيف( إقليم مضيف

ــي ( ــاد الكل ــي االقتص ــادية Macroeconomicsف ــة االقتص ــتثمار، والتنمي ــال االس ــي مج ــة ف  )، بخاص
)Economic Development       هو جزء من دولة ما، أو قطاع معـين مـن االقتصـاد الـوطني، تسـتثمر فيـه ،(

  الحكومة، و/أو القطاع الخاص، أكثر من غيره.  

  :)Hot Money ()94( أموال ساخنة
)، Exchange Rates( أسعار الصـرف ، واالستثمار)، بخاصة في مجال Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 

من  قصيرة األجل تدفقات نقدية)، هي Capital Markets( أسواق رأس المال)، وInterest Rates( أسعار الفائدةو
السائدة في  أسعار الفائدةأعلى من  أسعار الفائدة)، تكون فيه اقتصاد مستَقبِلشركات وأفراد خاصين، نحو اقتصاد ما (

في  سوق رأس المالالدولة مصدر التدفقات، أو أن تحقق أدوات 
االقتصاد المستقبل أرباحاً رأسمالية عالية نسبياً، أعلى منها فـي  

  في الدولة مصدر التدفقات. سوق رأس المال

، من الدولة مصدر التدفقات، أرباحـاً عاليـة   المستثمرونيحقق 
، وحرية أسعار الفوائدنسبياً في الدولة المستقبلة، بسبب فروقات 

  سوقي رأس المال. ، وفروقات األرباح بينتحويل العمالت

إلـى المسـتوى العـالمي السـائد،      أسعار الفوائد، بخاصة إذا تعدلت األمد القصيرفي  التدفقاتعادة تتوقف مثل هذه 
، العمالت في االقتصادات الناشئةو البورصات، ومثال عليها قضايا سوق رأس المالمن  األرباح الرأسماليةوانخفضت 

  .األسهمو العملةالتي يستثمرها األغنياء أو الشركات العابرة للقارات، في مجاالت  األموال الساخنةوالدول الفقيرة، و

  )). Capital Flight( هروب رأس المال: (راجع مسرد

  :)Household Behavior ()95( السلوك العائلي

ــي  ــدوراني ف ــدفق ال ــوذج الت ــة Circular Flow Model( نم ــلع  )، بخاص ــواق الس ــواردوأس  الم
)Product And Factor Markets       ،هــو الكيفيــة التــي تتعامــل بهــا األســرة، بأعضــائها ،(

ــي  ــردين ف ــر ســوق المــواردو ســوق الســلعمجتمعــين أو منف ــاحثون، عب ــد وجــد االقتصــاديون الب . فق
سـلوك المسـتهلك فـي سـوق     وأهـدافها هـي العوامـل التـي تفسـر       األسـرة الفترات الزمنية، بـأن دوافـع   

  ، إضافة إلى سلوكها في مجال االدخار. مالةسلوك العمال في سوق العو، السلع

 :)Household Decision Making ()96( اتخاذ القرار من األسرة
ــي  ــدوراني ف ــدفق ال ــوذج الت ــة Circular Flow Model( نم ــلع  )، بخاص ــواق الس ــواردوأس                       الم

)Product And Factor Markets  هو مجموعة الخيارات والقرارات التي تركز عليها األسرة، وتعكـس أذواق ،(
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 األصول)، وSaving And Spending( إلنفاقاو الدخارا) وWork And Leisure( الراحةو العملأفرادها، حول 
)Assets) التمويلية ،(Finacial) والحقيقية (Real.التي تحتفظ بها ،(  

المشـاركة فـي سـوق    مـن   األسـرة علـى معرفـة موقـف أفـراد      القـرارات و الخيـارات يساعد فهـم هـذه   
  )، والتعرف على دالة االستهالك، بشكل عام.Labour Force Participation( العمل

  )). Labour Force Participation( مشاركة في سوق العمل: (راجع مسرد

  :)Household Work ()97( شغل األسرة

)، هـو  Socioeconomics( االقتصاد االجتماعي)، وAdvance Microeconomis( االقتصاد الجزئي المتقدمفي 
 خدماتقيام بعض أو كل أفراد األسرة بإنتاج الخدمات، من أجل خدمة األفراد اآلخرين، في األسرة نفسها. ومثال عليها 

 األسـرة . وعادة ال يتلقى أفـراد  ربة األسرةالطبخ والكي والتنظيف ورعاية األطفال، التي تقدمها، في معظم األحيان، 
  أجوراً مقابل هذه الخدمات.

  :)H Share ()98( سهم هـ

 سـهم معـوم  )، هـو  Stock Exchange( سـوق األسـهم  )، بخاصة Capital Market( سوق رأس المالفي 
)Floating درج فيهونج كونج ( سوق أسهم)، لشركة مساهمة، مHong Kong  قارن هذا السهم مع مـاوعادة ي .(

  )، وهي أسهم بعض الشركات الصينية المدرجة في أسواق أسهم خارج الصين.Red Chip( شريحة حمراءيطلق عليه 

  )).Red Chip( شريحة حمراء: (راجع مسرد

  :)Human Capital( )99( رأس مال بشري

)، بشكل Capital Thyeory( نظرية رأس المالفي 
) Education( التعلـيم عام، بخاصـة فـي مجـال    

، تراكم الخبـرة )، وTraining( التدريبو المعرفةو
وتوظيف كل ذلك في اإلنتاج والتنمية االقتصادية، هو 
ما يتراكم عند البشر من علـوم تطبيقيـة ومعـارف    
وخبرات قابلة لالستغالل والتوظيف في مجال اإلنتـاج  

ية. وعادة ينظر االقتصاديون والنمو والتنمية االقتصاد
وتطوره وتحسنه المستمر عند  رأس المال البشريإلى 

  األفراد بوصفه عامالً مهماً من محددات دخل الفرد وإنتاجيته، ومستوى معيشته. 

)، وركز عليـه االقتصـاديون بعـد    Adam Smith( آدم سميثإلى ما قبل  رأس المال البشرييعود استخدام مفهوم 
وأعادوا توظيفه على نطاق واسع بدءاً من عقد الستينيات من القـرن العشـرين الماضـي. وكـان مـن رواده       سميث
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  تحت ثالثة أشكال أساسـية:  رأس المال). وفي علم االقتصاد يصنّف G. Becker( غاري بيكراالقتصادي األمريكي 
)، وهو ما تحتويه الطبيعة من غابات ومياه ومعادن ونفط وغـاز، ومـا   Natural Capital( رأس المال الطبيعي) 1

)، وهو مجموع اآلالت والمعدات وخطوط اإلنتاج، والشـوارع  Material Capital( رأس المال المادي) 2شابهها. 
)، ويشـمل العلـوم   Human Capital( رأس المال البشري) 3والطرق السريعة، والجسور والسدود، وما شابهها. 

  والمعارف القابلة للتطبيق في اإلنتاج، وتحسين مستوى الدخل الفردي والوطني. 

  :)Human Development Index ()100( مؤشرات التنمية البشرية

  )).Humaneness Indicators( مؤشرات اإلنسانية: (راجع المسرد القادم

  :)Humaneness Indicators ()101( مؤشرات اإلنسانية
ــي  ــاديةف ــة االقتص ــة التنمي ــة)، وTheory of Economic Development( نظري ــة االجتماعي   التنمي

)Social Development مؤشـرات ، هـي  مسـتوى معيشـة األفـراد   و نوعيـة الحيـاة  )، بخاصة في مجاالت 
مـن الحصـول   تبين نوعية الحياة والخدمات الصحية التي يتلقاها البشر في دولة مـا، ونوعيـة التعلـيم، والـتمكن     

على غذاء صحي ومياه صالحة لالستهالك البشري. وتشـمل أيضـاً، معـدل وفيـات األطفـال وتوقعـات العمـر        
)، وعــدد Consumption Per Capita)، وحصــة الفــرد مــن االســتهالك (Life Expectancy) (الحيــاة(

، المؤشـرات األطباء لكل ألف شخص، وحجم اإلنفاق الحكومي على الخـدمات االجتماعيـة. وعـادة تُسـمى هـذه      
  ).Human Development Index( التنمية البشرية مؤشراتفي أدبيات األمم المتحدة، 

  :)Human Scale Economics ()102) (البشري( اقتصاديات النطاق اإلنساني

فلسفة )، هي Poverty Alleviation( تقليل الفقر)، بخاصة في مجال Socioeconomics( االجتماعياالقتصاد في 
، تركّز على حاجات البشر األساسية، وليس مراكمة الثروة والمال. وتُعنى بتوافر حاجات الطعـام والمـأوى،   اقتصادية

  والخدمة الصحية البسيطة والنافعة للبشر.

  :)Hume, David ()103( ديفيد هيوم

)، History of Economic Thoughts( تـاريخ الفكـر االقتصـادي   فـي  

ــاو ــفة وتاريخه ــو الفلس ــوف، ه ــؤرخو فيلس ــرو م ــاني  مفك بريط

فـي   لـه مسـاهمات كبيـرة   ). 1776 –1711)، عاش في المدة (اسكتلندي(

الخطـاب  ، كان من أهمها كتاباته تحـت عنـوان   االقتصادي الفكرو الفلسفة

). وفـي هـذه الكتابـات بـين هيـوم      Political Discourses( السياسي

)، التـي مهـدت   Mercantilismخطأ الفلسـفة والسياسـة الميركينتاليـة (   

) الصـدارة فـي نشـره وتبنيـه فـي      Adam Smith( آلدم سـميث  لبروز فكر اقتصادي وسياسي جديـد، كـان  

  االقتصادات الغربية. 
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يومعيار الـذهب  عن عالقة التجارة الخارجية  نموذج هيوم عد
)Gold Standard   من المجاالت الرائدة التي بحثهـا، وكـان (

)، بـين  echanismMlow Fspecie –ricePتحت مسمى (
نفسه بنفسه في إطار معيـار   العجز التجاريفيه كيف يصحح 

الفلسـفة  الذهب وهو النمـوذج الـذي عـارض بوسـاطته     
) حول ما يتعلق بالتصنيع والتجارة. وكتب عن Physiocracyفلسفة الفيزيوقراطيين ( هيوم. كما عارض الميركينتالية

  ) على اإلنتاج وحوافز األفراد.Tax Incidenceاألثر السلبي لفرض الضريبة (

فاعلة إلى هذه األيام، بخاصة فما يتعلق بموضـوعات فلسـفية مثـل اإلرادة والحريـة والعقـل،       هيومما زالت أفكار 
  وموضوعات اقتصادية مثل التجارة والمبادرة الفردية وحرية التملك.  

  :)Humphrey – Hawkins Act (1978)( )104) (1978( هوكينز – قانون همفري

اسـتنَّه الكـونغرس    قـانون ، هـو  الواليـات المتحـدة األمريكيـة   ، بخاصـة فـي   التشريع االقتصـادي في مجال 
ـ ق)، تحـت مسـمى رسـمي هـو     1978األمريكي عام ( ـ انون التوظيـف الكام ــ ـ ل والنمــ  و المتـوازن ــ

)Full Employment and Balanced Growth Act    هيـوبيرت همفـري  )، صـاغه المشـرعان األمريكيـان 
)yumphreHubert H( أوغسـتوس هـوكينز  ) وawkinsHugustus A    جيمـي  )، ووقَّعـه الـرئيس األمريكـي

  ).ctA mploymentE 1946) (1946( قانون التشغيل لعاملـ)، وعد امتداداً arterCimmy J( كارتر

) في تقليل FED( نظام االحتياط األمريكيكان الهدف من القانون مساعدة الرئيس األمريكي، بالتعاون مع الكونغرس و
  معدل البطالة الذي ارتفع إلى مستويات عالية، في عقد السبعينيات من القرن العشرين الماضي.  

  :)Hunt Commission ()105( هنت) هيئة( لجنة

مختصة، أنيطت بها دراسة أوضـاع   لجنة، هي الواليات المتحدة األمريكية، بخاصة في التشريع االقتصاديفي مجال 
)، وخلصت إلـى توصـية   Securities Industry( األوراق التمويلية) العاملة في مجال المالية( التمويليةالشركات 

، والتعامل مـع المسـتجدات المتعلقـة    سوق التمويلمفادها منح الحرية لهذه الشركات لالستجابة للتغيرات التقنية في 
  ). المالية( التمويلية بظهور أشكال جديدة من الشركات

  :)Hurdle Rate of Return ()106( عائد عقبةمعدل 

يقبله مستثمر ما من أجل أن يبدأ بالمشـروع   معدل عائد، هو أقل األرباح المتوقعة من مشروع ماو التمويلفي مجال 
  االستثماري تحت الدراسة.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_standard
https://en.wikipedia.org/wiki/Hubert_Humphrey
https://en.wikipedia.org/wiki/Augustus_Hawkins
https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Carter
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  :)Hurwicz, Leonid( )107(ليونارد هورويكز 

االقتصـاد  )، وHistory of Economic Thoughts( تاريخ الفكـر االقتصـادي  في 
)، هـو  Game Theory( نظرية اللعـب )، وخاصة في Microeconomics( الجزئي

)، درس في جامعة واليـة  2008 -1917( أمريكي – عالم اقتصاد ورياضيات بولندي
)، اشتهر 2007لعام ( في االقتصاد جائزة نوبلالواليات المتحدة، حائز على  –مينيسوتا 
  ).Game Theory And Mechanism Design( تصميم آليات اللعبفي بأبحاثه 

  :)Hybrid Auction ()108( مزاد هجين

 السـندات لبيـع   الحكومـة اليابانيـة  )، هو أسلوب تتبعه Government Bonds( السندات الحكوميةفي مجال بيع 
) Syndicate( تجمـع بوسـاطة   السنداتالصادرة عن مؤسساتها المختصة. وعادة يتم تخصيص معظم اإلصدار من 

يزاود المشترون المتوقعون على الكمية التي  المزادات. وفي هذا الشكل من المزادبـ تُباع السنداتمؤسسي، لكن بقية 
  المؤسسي بالتفاوض على السعر المناسب مع المشترين.  التجمع، وليس على أسعارها. ويقوم السنداتقد يشترونها من 

  :)Hybrid Income Tax( )109( ضريبة دخل هجينة

، هو اليابان)، بخاصة في Fiscal Policy( السياسة المالية)، وPublic Finance( العام) المالية( التمويلفي مجال 
). وقد تبنت الحكومـة  Expenditure tax( الضريبة على اإلنفاق) وIncome Tax( ضريبة الدخلخليط شامل من 

، وفرض الضريبةمن  االدخارات، وذلك بإعفاء االدخار، وتشجيع اإلنفاقمن أجل تثبيط  الضريبةاليابانية هذا الشكل من 
  ثابتة على الربح الرأسمالي.   ضريبة

  :)Hyperinflation ()110( تضخم جامح

، هو ارتفـاع كبيـر ومسـتمر فـي     مستوى األسعار)، وبخاصة في مجال Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
، قد يصل إلى أكثر من خمسين بالمئة، شهرياً. وربما يكون أضعاف ذلك المعدل في بعض األحيان. مستويات األسعار

) عن تلبيـة  االقتصادإلى زيادة عرض النقد بشكل كبير، وعجز اآللة االقتصادية ( التضخمويعود سبب هذا الشكل من 
طلبات المستهلكين والمستثمرين والحكومة والقطاع السلعي الخارجي. وعادة يلجأ الناس في هذه الحالة إلى مـا يطلـق   

  ).Barter( المقايضةعليه اقتصاد 

شهدت كثير من الدول، في القرن العشرين الماضي، والقرن الحالي، حاالت تضخم جامحة، وصل فيها المعدل إلى ألف 
)، وبعـض دول  1946في عام ( هنغاريا)، و1923منذ اندالع الحرب العالمية األولى حتى عام ( ألمانيابالمئة. ومنها: 

  ).  2020) حتى هذه اللحظة (1988منذ عام ( العراقعشرين، وأمريكيا الالتينية في عقد الثمانينيات من القرن ال
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  :)Hypothecation ()111) (إلزام ،التزام( رهن

             )، هـو مصـطلح يحمـل معنيـين:    الماليـة ( األوراق التمويليـة ) وPublic Finance( المالية العامـة في مجال 
  ) رهن ورقة تمويلية، من غير أن تُسلم للمرهون له. 2) تخصيص حصيلة ضريبة معينة لإلنفاق على نشاط معين. 1

  :)Hysteresis ()112) (في معدل البطالة( نزعة التباطؤ

البطالـة  )، هي فرضـية (ظـاهرة) تـرى أن مسـتوى معـين مـن       Labor Economics( اقتصاديات العملفي 
 المعـدل الطبيعـي للبطالـة   )، وال إلـى  Equilibrium Rate( معدل تـوازني ال ينزع نحو الرجوع إلى  العمالية

)Natural Rate of Unemployment .(  

العالية التي سادت في عقد الثمانينيات مـن القـرن الماضـي قـد      معدالت البطالةالحظ االقتصاديون البريطانيون بأن 
تـؤد إلـى   )، ولم آنذاكخضعت لهذه الظاهرة، وأن النمو االقتصادي قد أدى إلى ارتفاع معدل أجور العمالة الموظفة (

زيادة معدل التشغيل. كما أن المدة الطويلة للبطالة تؤدي إلى فقدان العمالة الباطلة مهاراتها، ما يعني بأن من الصـعب  
  إعادة من فقدوا مهاراتهم إلى سوق العمل.
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 .)IBRD (International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)(  
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.)IBRD (International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)( 

 مختصر مؤسسة تمويل الصناعة والتجارة )2

.)ICFC (Industrial and Commercial Finance Corporation(  

  الدولية للتنمية )المؤسسة(مختصر الجمعية  )3

.))IDA (International Development Association(   
 .)Ideal Limit( حد مثالي )4

  .)Identification Problem( مشكلة التشخيص )5
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  ).Immiseration) (يجعله أكثر بؤساً، تبئيس( إفقار  )13
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  ).Impact Multiplier( مضاعف األثر  )15
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  .)Imperialism( اإلمبراطورية) العقيدة( الفلسفة  )17

  ).Implementation Lag( متأخرة التنفيذ  )18

  ).Implicit Contract Theory( نظرية العقد الضمني  )19
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  .)Income Maintenance( صيانة الدخل  )48
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  .)Indirect Cost Recovery( استرداد غير مباشر للكلفة  )74



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   عبدالرزاق بين هاين 

 

248 
  

  .)Indirect Cost Content( ر مباشر من عنصر اإلنتاجمحتوى غي  )75
  .)Indirect Tax( ضرائب غير مباشرة  )76
  .)Indirect Utility Faction( دالة منفعة غير مباشرة  )77
  .)Individual Income Tax( ضريبة دخل الفرد  )78

  .)Individualism) (فلسفة الفردية( الفردية  )79
  .)Indivisibility) (للتجزئة( عدم القابلیة للتقسیم  )80
  .)Induced Technical Progress( تقني محفَّز) تقدم( تطور  )81
  .)Inducement Good( سلعة محفِّزة  )82
 .)Inducement Mechanism( آلية التحفيز  )83
  ).Industrial Action( صناعي) عمل( فعل  )84
  )Industrial and Commercial Finance Corporation( مؤسسة التمويل الصناعي والتجاري  )85
  ).Industrial Capitalism( رأسمالية صناعية  )86
  ). Industrial Concentration( تركز صناعي  )87
  . )Industrial Democracy( ديموقراطية صناعية  )88
  ). Industrial Dispute( صناعي) خالف( نزاع  )89
  . )Industrialization( تصنيع  )90
  ). Industrial Muscle( عضل صناعي  )91
  ). Industrial Organization( تنظيم صناعي  )92
  .)Industrial Policy( سياسة صناعية  )93

  ). Industrial Relations( عالقات صناعية  )94
  ).Industrial Reorganization Corporation( مؤسسة إعادة التنظيم الصناعي  )95
  ). Industrial Revolution( الثورة الصناعية  )96
  ). Industrial Share( سهم صناعي  )97
  ). Industrial Society( مجتمع صناعي  )98
  ). Industrial Training( تدريب صناعي  )99
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  .)IS–LM Curves(النقود والسيولة  –االدخار والستثمار منحنيات ا )273
  .)Isocost(منحنى التكاليف المتساوية  )274
   .)Isolated Market Equilibrium( توازن معزول للسوق )275
  .)Isolated State( دولة معزولة )276
  .)Isoproduct( منحنى اإلنتاج المتساوي )277
  .)Isoquant(منحنى الكميات المتساوية  )278
  .)Israel–US Trade Free Trade Area( األمريكية – رة الحرة اإلسرائيليةمنطقة التجا )279

  .)Issuing House(بيت إصدار  )280
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 لسان العرب االقتصادي
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  مـعـجـم الـمصـطـلحات االقـتصادية

  

  

 )البنك الدولي(إعادة اإلعمار والتنمية الدولي  )بنك(مختصر مصرف 

 (IBRD (International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) ( ) 1): 

  )).World Bank( الدولي )البنك( المصرف :راجع مسرد(

 مختصر مؤسسة تمويل الصناعة والتجارة

 (ICFC (Industrial and Commercial Finance Corporation ( ) 2):  

  ):IDA (International Development Association( )3(( الدولية للتنمية )المؤسسة(مختصر الجمعية 

  ):Ideal Limit ()4( حد مثالي

 جغرافيا المدن) وZoning( راضياألت االعمستاو ط المدنخطيتو)، Urban Economics( الحضري االقتصادفي 
 المركزي) المكان( نظرية الموقع خاصةب)، Microeconomics( االقتصاد الجزئيو، البشَريةعمرات ستالمو
)Central Place Theoryو)، ه ّها. فيلع التي يرغب أقصى مسافة يقطعها المستهلك كي يشتري الس  

)، شرح Walter Christaller( والتر كريستالريد الجغرافي األلماني على  المركزي) المكان( نظرية الموقعظهرت 
 والنُّظم الحضرية الموقعمن حيث حجم السكان و وفسر الطريقة التي تنشأ بها المدن والمستعمرات البشَرية،بوساطتها 

)Urban Systems( .  

  )).Central Place Theory( المركزي) المكان( نظرية الموقع: راجع مسرد(

  ):Identification Problem ()5( مشكلة التشخيص
ـ     ب)، Econometrics( نظرية االقتصاد القياسـي في  ـ  ات ـخاصـة فـي مجـال تقـدير معلم  ةـمنظومـة آني

)Simultaneous System of Equations         هـي مشـكلة يواجههـا الباحـث عنـد قيامـه بتقـدير معلمـات ،(
  ، تنتج عن اتجاه السببية بين المتغيرات.منظومة معادالت آنية

التـي تـؤثر    بأنها األنشطة اإلنتاجية أو االستهالكية، أو خليط منهـا، ) اإلطار االقتصادي البحت في(المنظومة  تُعرف
ــأثر ــا. وتت ــا بينه ــكلين:   فيم ــى ش ــات عل ــأتي المنظوم ــل  )األولوت ــة بالكام ــة، ومجمع ــة رئيس                                منظوم

)Totally Aggregated System وفيها ،(ّدالناتج المحلي اإلجماليالمتغيرات. ومثال عليها  ّلك قيم واتجاهات" دتُح 
  الي:القتصاد مغلق، الذي يأخذ الشكل الرياضي الت

I 
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푮푫푷 = 푪 + 푰 + 푮 
ّدحالمتغيرات في هـذه المنظومـة    ّل. وتُسمى كالمنظومةد اإلنتاج واالستهالك واالستثمار والدخل والضرائب داخل ي

    . أمـا  )1( المنظومـة د قيمهـا واتجاهاتهـا داخـل    )، أي التي تُحدEndogenous Variablesّ( المتغيرات الداخلية
) أو لصناعة أو تجارة العائلة)، ومثال عليها األنشطة االقتصادية لألسرة (Subsystem( رعيةالمنظومة الف) فهو الثاني

ّدحمن المتغيرات ما، حيث ي داخل المنظومةد عدد ّدآخر خارجها. وتسمى المتغيرات التي تُح المنظومـة د خارج وعدد 
  ). Exogenous or Predetermined Variables( المتغيرات المحددة مسبقاً أو )2( لخارجيةاالمتغيرات 

  التالية: العرض - منظومة الطلبفي 

푸풅 = 풂 − 풃푷 + 풄푹 
푸푺 = 풅 + 풆푷 

 داخـل ) Q() وP( ديحـدّ  ؛معـدل سـقوط األمطـار   إلى ) R(يرمز سعر السلعة محل البحث، وإلى ) P( يرمزحيث 
  عبين في حقل الطلب والعرض.لالاإذ ال سيطرة وال سلطان عليه من  ،خارجها) R، و(المنظومة

الطلـب  تقـدير معلمـات نمـوذج    في الطلب والعرض لسلعة ما، ونرغب يحلّل باحثاً ما  أن نفسهنفترض في السياق ل
  للسلعة محل البحث.  والعرض

 د تقديرافي السوق. ولو أر الطلب والعرضحددها تفاعل قوى فترض ابتداء أن مستويات األسعار والكميات ييال بد أن 
على تقديرات متسقة ومقبولة من  هعملية التقدير، قد تحول دون حصول يمسائل فنية ف هلواجهت الكميةو السعرمعلمتي 

  يلي: فيماالناحية اإلحصائية والقياسية. ويمكن في هذه المرحلة حصر بعض القضايا 

  :)3(اآلتية لطلب والعرض للشقق السكنيةامنظومة  وجودلنفترض : أوالً

푸풅 = 풂 + 풃푷 + 풄푻 
푸푺 = 풅 + 풆푷 + 풇푰 

 مـدخالً بوصـفه  ( سمنتاألسعر إلى ) T(سعر الشقق، وإلى ) P(الشقق السكنية، و لطلب علىاإلى ) Qd( يرمزحيث 
اإلشارات الموجبـة فـي   ونذكِّر هنا بأن  ) لدخل المستهلك.I) لعرض الشقق السكنية، و(Qs(في إنتاج الشقق)، و اًرئيس

. أما في التطبيق العملي ال بد أن تكون اإلشارة، سواء السالبة أو الموجبة، متسـقة  لتبسيط الشرحدالة الطلب ليست إال 
 مع التوقعات النظرية.

   .)Structural Equations( البنيوية أوالمعادالت الهيكلية  ،تسمى المعادالت من هذا النوع، في هذا اإلطار بالذات

                                                             
 عوامل تنشأ داخل المنظومة. ، بتأثير منالمنظومة داخلتتبدل قيمها تعدل وأن المتغيرات ت بهاترجمة بتصرف للمؤلف، ويقصد  -  1

 الدراسة. قيد خارج المنظومةتتبدل قيمها تعدل وترجمة بتصرف للمؤلف، ويقصد بها أن المتغيرات ت -  2

 .النهائيةالنتائج الرياضية في الخطأ العشوائي للتبسيط فقط، وال يؤثر حذفه  حذف -  3
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) ألن قيمهما Q) و(P( متغيران داخليانبد من تقديرها. وهناك  ال )a, b, c, d, e, fيوجد في هذه الحالة ست معلمات (
خـارج   نهما يحددانأل متغيران خارجيان) فإنهما I) ودخل المستهلك (T( سمنتاأل. أما سعر المنظومةتتحددان داخل 

  .المنظومة

، (تشـخيص  التفريـق  ) لعجـز فـي بعـض الحـاالت عـن     Q) والكمية (Pتقدير معلمتي السعر ( الباحث حاوللو 
الكميـات واألسـعار التـي تحققـت داخـل      ، ألن معادلة العـرض و معادلة الطلببين  )1() تحديدأو تمييز ، تعريف
السـعر  وكـذلك فـإن   ، بـه وتـأثرت   السـعر التـوازني  فـي  رت أثّ الكمية التوازنيةن أل، وةتوازني كانتالسوق 

 ،الخطـأ العشـوائي تقـاطع بـين المتغيـرين. وال يمكـن       ني بأنما يع، بهاأثر تو الكمية التوازنيةأثّر في  التوازني
، مشـكلة التشـخيص  . ومـن هنـا جـاءت تسـمية     معادلة العـرض ، أو معادلة الطلبأن نتيقن من  ،والحال كذلك

   .)Identification Problem( التمييز أوالتحديد  أو، التعريف

منفصـلة   معادلة عرض، أو معادلة عرضلة عن منفص معادلة طلبعلى  ،في بعض الحاالت الخاصةالحصول، يمكن 
 دالة الطلب مسـتقرة . وقد تتضح الصورة إذا افترضنا أن يمكن أن نحصل على االثنتين معاً ، لكن المعادلة طلبعن 

)Stable تغيـرات  ، أو إزاحات( هزاتلقد تعرضت  دالة العرض) بسبب اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية، في حين أن
المرفق الشكل الجزء األيمن من هو موضح في على نحو ما ، أخرى) نتيجة العتبارات Structural Shifts) (بنيوية

) الكميات واألسعارنقاط التوازن ( كلللتوازن. ولذلك فإن  )Eiلعرض و(إلى ا) Siلطلب و(إلى ا) Di( يرمز، حيث تالياً
 ر للكميات على األسعار تُنتج دالة الطلب فقط.قد وقعت على طول منحنى الطلب، وبالتالي فإن إجراء عملية االنحدا

قد استقرت نتيجة العتبارات  دالة العرضأن نتخيل صورة عكسية، وذلك إذا افترضنا أن  نفسه: يمكن في السياق ثانياً
 على نحويميناً أو يساراً،  منحنى الطلب) بنيوية، وأدت إلى إزاحة تغيراتقد تعرضت لهزات ( دالة الطلبمعينة، لكن 
. وفي حال أجرينا عملية االنحدار للكميات على األسعار، فإننا نحصـل علـى   الشكلاأليسر من الجزء في ما هو مبين 

  دالة العرض فقط.

أي إزاحات تامة معاً، بشكل بنيوي ( العرضو الطلب: المشكلة الرئيسة التي قد تعترض الباحث تحدث عندما يتغير ثالثاً
  .دالة العرضأو  دالة الطلب)، وبالتالي فإن عملية االنحدار لن تنتج تقديرات لمعلمات حنيينيميناً أو يساراً في كال المن

  

                                                             
)، أي إمكانية Identificationوهو (نفسه سياق المعادالت اآلنية لتقصد المعنى  كلمات "تعريف، تشخيص، تمييز أو تحديد" فيتُستَعمل س -  1

 الحصول على تقديرات لمعلمات النموذج الهيكلي من تقديرات معلمات النموذج المختصر، المشروح في األجزاء التالية.
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في الطرف األيمـن مـن    تغيرٍ مستقلعلى شكل م) (الذي يتم تحديده داخل المنظومة) P( المتغير الداخلي يعمل: رابعاً
ال حصل عليها يفي الدالتين، فإن التقديرات التي  نه مرتبط بالخطأ العشوائي الواردإ. وحيث دالة العرضأو  دالة الطلب

  ).Q() وPالخطأ العشوائي بين المتغيرين ( تقاطعسبب بتكون متسقة، 

) في الطرف األيسر أو األيمن من المعادلة هو، من حيث المبدأ، عملية اعتباطية Q() وP(ن وجود أي من المتغيرين إ
  :على النحو التاليالمنظومة كتابة  يمكنأنهما متغيران داخليان. أي  بما

푸 = 풂 + 풃푷 + 풄푻 
푷 = 풅 + 풆푸 + 풇푰 

  ) ألسعار الطلب والعرض.P() ومطلوبة ومعروضة) للكميات (Q(رمز يحيث 

لعـدد   ياًفيهـا مسـاو   المتغيرات الداخليةيكون عدد  عندما )Complete System( كاملةمنظومة المنظومة  تسمى
فيهـا   المنظومة معادالت) عندما يكون عدد Incomplete System( املةغير ك منظومة. وتسمى معادالت المنظومة

متغيـرات  علـى أنهـا   بالضرورة، وتُعامل  متغيرات داخليةهي  المتغيرات التابعةو .المتغيرات الداخليةأقل من عدد 
  عشوائية ألنها تتأثر بالخطأ العشوائي. وكل المتغيرات الداخلية هي متغيرات عشوائية بالضرورة.

 محـددة أكثـر مـن   تكون  المنظومة، فإن عدد المعادالت في المنظومة أكبر من عدد المتغيرات الداخليةدما يكون عن
)Overdetermined ( مكررة)، وفي مثل هذه المنظومة تكون واحدة أو أكثر من المعادالتRedundant  ويمكـن ،(
  سقاطها من المنظومة.إ

) Error Term( الخطأ العشـوائي ) عن كل قيم فرضياً( تغيرات مستقلةم، من حيث المبدأ، هي المتغيرات الخارجية
              الخارجيـة المقيـدة   القياسـي باسـم  فـي أدبيـات االقتصـاد     االفتراضوالمستقبلية. ويعرف هذا  والماضية الراهنة

)Strict Exogeneity يتأعاله، لكن بالشكل اآل المنظومةنفترض وجود ل). ومن أجل توضيح ذلك:  

푸풕 = 풂 + 풃푷풕 + 풄푷풕 ퟏ + 풅푻 + 풗ퟏ 
푷풕 = 풆 + 풇푸풕 + 품푸풕 ퟏ + 풉푰 + 풗ퟐ 
مـرتبطتين   غيـر  )v2) و(v1إذا افترضنا، (وهي فرضية يستند إليها في معظم الحاالت)، أن عبارتي الخطأ العشوائي (

ن عن قـيم الخطـأ العشـوائي،    ي) تكونان مستقلتQt-1) و(Pt-1)، فإن المتأخرتين (Not Autocorrelated( تسلسلياً
  حسب التعريف الوارد أعاله.   ب، الراهنة والمستقبلية، وهما بالتالي متأخرتان (متغيران) محددتان مسبقاً

  العرض – منظومة الطلباآلن إلى  نعودل

푸풅 = 풂 + 풃푷 + 풄푻 
푸푺 = 풅 + 풆푷 + 풇푰 
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  يكون التوازنعند 

푸풅 = 푸푺 
풂 + 풃푷 + 풄푻 = 풅 + 풆푷 + 풇푰  

(풂 + 풅) + 풄푻 − 풇푰 = 풆푷 − 풃푷  

∴  푷∗ =  
풂 + 풅
풆 − 풃 +

풄
풆 − 풃 푻 −

풇
풆 − 풃 푰 

 ) نحصل على Qs) أو (Qdبالتعويض في (

푸∗ = 풂 + 풃
풂 + 풅
풆 − 풃

+
풄

풆 − 풃
 푻 −

풇
풆 − 풃

 푰 + 풄푻 

= 풂 +
풂풃 + 풃풅

풆 − 풃 +
풃풄

풆 − 풃 + 풄 푻 −
풃풇

풆 − 풃 푰 
ــة       ــذه الطريق ــن ه ــا م ــل عليه ــي نحص ــادالت الت ــمى المع ــرة  تس ــيغة المختص ــة(الص                     )المختزل

)Reduced Form Equations ،(على النحو اآلتيشكل أسهل بيمكن وضعها و:  

휶ퟏ =
풂 + 풅
풆 − 풃

, 휶ퟐ =
풄

풆 − 풃
, 휶ퟑ =

풇
풆 − 풃

 

휷ퟏ = 풂 +
풂풃 + 풅풃

풆 − 풃
, 휷ퟐ =

풃풄
풆 − 풃

+ 풄, 휷ퟑ =
풃풇

풆 − 풃
 

휶( ةعلى تقديرات للمعلمـات السـت   الحصوليمكن، من حيث المبدأ،  , 휶 , 휶 , 휷 , 휷 , 휷(  ـ المربعـات   طةابوس
  . أي إن)Ordinary Least Squares (OLS)( )م ص ع( الصغرى االعتيادية

푷∗ = 휶ퟏ + 휶ퟐ푻 +  휶ퟑ푰 

푸∗ = 휷ퟏ + 휷ퟐ푻 + 휷ퟑ푰 
). ويتم الحصول Indirect Least Squares( المربعات الصغرى غير المباشـرة تسمى طريقة التقدير في هذه الحالة 

휶( بحل ) a, b, c, d, e, fعلى ( , 휶 , 휶 , 휷 , 휷 , 휷( ) بداللة a, b, c, d, e, f انهيار من ك مخاوف هنا). لكن
، عدد المتغيرات، من جهة، وعدد المعدالتا تؤدي إلى نتيجة مفيدة في بعض الحاالت بسبب الخلل بين لّأعملية التقدير و

) المعـادالت  (أو المنظوماتعلى بها بد من طريقة نتعرف  المحذوفة، من جهة أخرى. ولذلك ال ،الخارجيةو الداخلية
  وائق.التي يمكن تقديرها دون أي ع

 عدد المعادالت في المنظومةمن نوعه إذا كان  حالً فريداً اآلنية منظومة المعادالتـأن ل االبتدائيةعلم من الرياضيات ن
، لكن في سـياق  )(Number Of  The Equations = Eumber Of  The Unknowns مساوياً لعدد المجاهيل
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مـن   ) الداخليـة المعلمـات بد من التفريق بين المتغيرات ( اسي المنظومة المعادالت اآلنية في االقتصاد القي حديثنا عن
) الخارجية من جهة أخرى، وذلك من أجل معرفة فيما إذا كانت المعادلة قابلة للتقـدير أم  المعلماتجهة، والمتغيرات (

بالتقـدير. وقـد    بد من اللجوء إلى اختبارات تساعدنا على الوصول إلى قرارات محددة، متعلقـة  ال. وبناء على ذلك ال
) K) وعـدد المعـادالت (  Mطور علماء القياس االقتصادي اختبارات قياسية، تعتمد على عدد المتغيرات المحذوفـة ( 

 الموجودة في المنظومة. وفيما يلي أهم اختبارين منها:

  ).Rank Condition Test( شرط الرتبة اختبارو ).Order Condition Test( )الدرجة(اختبار شرط الترتيب  

، )Necessary But Not Sufficient(لـيس كافيـاً   لكنه هذا الشرط ضرورياً  ديع اختبار شرط الترتيب (الدرجة):
المتغيرات (داخلية وخارجية) في مصفوفة، بحيث يتم وضع الصفر مكان المتغير المحـذوف مـن    لويتم بترتيب ك

) من المعادلة m(عادلة. فإذا كان عدد المتغيرات المحذوفة مكان المتغير الموجود في الم معادلة ما، ومعامل (معلمة)
)، فإن بإمكاننا تقدير معلمات هذه المعادلة، وتكون 1) (أي عدد المعدالت مطروحاً منه K-1لـ( تحت الدراسة مساوياً

ل علـى  نحص فإننا )K-1) أكبر من (m(وإذا كان عدد المتغيرات المحذوفة  .)Uniqueالتقديرات فريدة من نوعها (
فيـه أي تقـدير هـو     فال يعـر إزاء موقف محير،  الباحث ، لكنها تضع)Multiple Estimatesتقديرات متعددة (

تمكن من الحصول على أي نوعٍ مـن  يلن  ه) فإنK-1) أقل من (mالمحذوفة (الصحيح. أما إذا كان عدد المتغيرات 
  التقدير، وهي الحالة التي تنهار فيها عملية التقدير.   

 الهيكليتـين) من المعـادلتين   (أوالصيغة المختصرة  العرض آنفة الذكر من –نطبق هذه المبادئ على منظومة الطلب ل
  :على النحو التالي

  P Q  T  I  المعادلة
      0  1  األولى

     1  0  الثانیة

         نإيـث  ). وحM=1)، وأن عـدد المتغيـرات المحذوفـة (   K-1=1) و(K=2للمعادلة األولى أن ( بالنسبة نالحظ
)K -1=m(   تنطبق عليها، ويمكننـا  نفسها فإن معلمات المعادلة قابلة للتقدير. وبالنسبة للمعادلة الثانية فإن النتيجة

  بالتالي تقدير معلماتها. 

  :1) من الشكل التاليIS-LMنفترض أن لدينا منظومة المعادالت اآلنية لنموذج (ل

푪풕 = 휶ퟏ + 휷ퟏ풀풕 + 풗ퟏ 
푰풕 = 휶ퟐ + 휷ퟐ풓풕 + 휷ퟑ풀풕 + 풗ퟐ  

풓풕 = 휷ퟒ풀풕 + 휶ퟑ푴풕 + 풗ퟑ 
풀풕 = 푪풕 + 푰풕 + 푬풕 

                                                             
 :في ستيوارتهذا المثال بناء على األفكار التي طورها ج. طُور  - 1

                                                              .)J. Stewart, Econometrics, Philip Allan, Hamel Hempstead, 199, P253)( 
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 )Mt) لسـعر الفائـدة السـائد، و(   rt) لالستثمار، و(It) لمستوى الدخل، و(Yt) لإلنفاق االستهالكي، و(Ctرمز (يحيث 
  :1يتعلى شكل مصفوفات ومتجهات على النحو اآل ) لإلنفاق المستقل. يمكن وضع هذه المنظومةEtو(لمخزون النقود 

    
)، وبالتالي فإن شرط m-1=3) وهو أكبر من (4عند النظر إلى المعادلة األولى نجد أن عدد المتغيرات المحذوفة هو (

علـى المعـدالت    نفسه االختبار ولو طبقناه المعادلة. تقدير معلمات هذ ه يمكن) قد تحقق، ما يعني أنالدرجةالترتيب (
  الباقية لوجدنا أنها تحقق شرط الدرجة، وأن معلماتها قابلة للتقدير. ةالثالث

) تعني أن محيث (على النحو اآلتي، لو افترضنا وجود منظومة مكونة من ثالث معادالت، وأن المصفوفة الناتجة كانت 
  متغير غير موجود (أي محذوف):) تعني أن الغالمتغير موجود و(

  P Q  T I  المعادلة 

  م  غ  غ  م  1

  م  غ  م  م  2

  غ  غ  غ  م  3

  ). ويتضح أن هناك ثالثة أوضاع، هي:K -1= 2() وK = 3في هذه الحالة (

). ويمكننا، بناء على ذلك، الحصول K -1= mن (إ) وm = 2: حيث عدد المتغيرات المحذوفة (المعادلة األولى  - أ
 حسب شرط الترتيب (الدرجة).بيدة، على تقديرات فر

وبناء على ذلك ال يمكن الحصول  ).K – 1 < m(ن إ) وm = 1: حيث عدد المتغيرات المحذوفة (المعادلة الثانية  -  ب
 على تقديرات ألي معلمة في المعادلة.

). وبناء على ذلك نحصل على ن (إ)، وm=3: حيث عدد المتغيرات المحذوفة (المعادلة الثالثة -ج
  يرات متعددة لمعلمات المعادلة.تقد

ـ بالت )معرفـة، مميـزة أو محـددة   (مشخصـة  نهـا  إ)، K-1=mيقال عن المعادلة األولى، حيث (               )بالضـبط (ام م
)Exactly Identified) ويقال عن المعادلة الثانية، حيث .(K –1 < m ،(أقل نها إ)أدنى(   شخصـةمن م) عرفـةم ،

مـن   )أكثـر (أعلى )، فيقال إنها K – 1 < mث (ـ. أما المعادلة الثالثة، حي(Under-Identified( )محددة وأمميزة 
  ).Over-Identified( )معرفة، مميزة أو محددة( مشخصة

                                                             
 يحتاج بناء المصفوفة أعاله إلى شيء من الحيطة كي تكون متسقة وسليمة الشكل. -  1

mK 1
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شـرط  بد من اللجوء إلى الشرط الثاني، وهو  ولذلك ال .ياًليس كافلكنه شرط ضروري  ) هوالدرجة(شرط الترتيب  نإ
  لعملية الشروع بالتقدير من عدمها. ياًكافضرورياً و بوصفه شرطاً الرتبة

) كمـا تـم ترتيبهـا فـي     داخلية وخارجيةمعلمات المتغيرات ( هذا الشرط طةاالباحث بوسيرتِّب  :اختبار شرط الرتبة
ر )، ويوضع الصفر مكان المتغي(أي المضروبة فيه، بحيث توضع المعلمة مكان المتغير الذي تمثله السابقةالمصفوفات 

  :العرض – الطلبالمحذوف. والمثال التالي يوضح المصفوفة المطلوبة لمنظومة 

푸풅 = 풂 + 풃푷 + 풄푻 
푸푺 = 풅 + 풆푷 + 풇푰 

  :على النحو التاليكل المتغيرات إلى طرف واحد،  ينقل الباحثفي هذه الحالة، ومن أجل تسهيل عملية الترتيب، 

푸풅 − 풂 − 풃푷 − 풄푻 
푸푺 − 풅 − 풆푷 − 풇푰 

  :على النحو التاليوبالتالي تكون المصفوفة 

I  T  P  Qs  Qd  1 المعادلة  

0  -c  -b  0  1 -a  1  

-f  0  -e  1  0  -d  2  

) على d) و(a، في الصف األول من المصفوفة، المعلمتين المضروبتين بنقطتي التقاطع ()1يمثل الـ(
  ) على التوالي. Qs) و(Qdالتوالي، والكمية المضروبة بـ(

)، ونبحث فيه عن مكان المتغير a 1 0 –b –c 0 -(وهو  يمثلهاالذي عادلة األولى يتم حذف الصف بالنسبة للم
  المحذوف، ثم نقوم بتشكيل مصفوفة من كل المتغيرات المحذوفة والقيم التي تقابلها في بقية المعادالت.

. [ f - 1]وفة المكونة هـي  ) وبالتالي فإن المصفI) و(Qsمن المعادلة األولى هما ( إن المتغيرين المحذوفين
)، فإن معلمات المعادلة قابلـة للتقـدير.   K-1) مساوية لـ([f- 1]أي شكلناها (فإذا كانت رتبة المصفوفة التي 

الواحد الصحيح، ألن المصفوفة التي نستطيع تكوينها بحيث  [f-1]وفي هذه الحالة بالذات تبلغ رتبة المصفوفة 
نفسها  لمبادئا). وتنطبق K-1(، وبالتالي فإن رتبتها مساوية لـ[ f -] أو  [1]هي الـال تكون محددتها صفراً 

)، وبالتالي فإن المصفوفة التي نكونها T) و(Qdهما (منها ن المتغيرين المحذوفين إعلى المعادلة الثانية، حيث 
  ).K-1(لـ) وهي مساوية 1، ورتبتها ([c-1]هي 

 :على النحو اآلتيمن ثالثة أبعاد،  ،آنيةمن منظومة معادالت  مشكلةأن مصفوفة  نفترضل
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I  T  P  Qs  Qd  1 المعادلة  
0  -c  -b  0  1  -a  1  
-f  0  -e  1  0  -d  2  
0  0  -h  -g  0  0  3  

  يوجد في هذه الحالة ثالثة أوضاع:

فإن المصفوفة التي نشكلها مما بناء على هذا و)، I) و( Qsإن المتغيرين المحذوفين من المعادلة األولى هما (  -  أ
 تبقى هي

ퟏ −풇
−품 ퟎ  

  .شرط الرتبة)، فإن معلمات المعادلة قابلة للتقدير حسب K-1=2ن (إ) و2ن رتبة المصفوفة هي (إوحيث 

)، ولذلك فإن المصفوفة التي نستطيع تشـكيلها، بعـد   T( ) وQdن من المعادلة الثانية هما (ان المحذوفاالمتغير   - ب
   هيشطب الصف الثاني، 

حسب شرط بذلك فإن المعادلة غير مشخصة (معرفة)، ومعلماتها ليست قابلة للتقدير  )، وبناء على1ورتبتها (
  الرتبة.  

 مصفوفة المعادلة الثالثة هي -ج  

ولو كانت المنظومـة   .شرط الرتبةحسب ب)، ومعلماتها قابلة للتقدير بالضبط( امممعرفة بالت)، وبالتالي فهي 2ورتبها (
  :السابق) IS-LM(في مثال نموذج الـعلى نحو ما 

  :على النحو التاليفإن شرط الرتبة يكون 
 بالنسبة للمعادلة األولى، فإن تحديدها يعتمد على رتبة المصفوفة -1

  )، فإن المعادلة أكثر من مميزة.3ن رتبة هذه المصفوفة هي (إوحيث 
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  بالنسبة للمعادلة الثانية، فإن تحديدها يعتمد على المصفوفة -2

훼( تكونأال شريطة  اممبالتدلة مميزة ا) فإن المع3د المتغيرات المحذوفة هو () وعد3ن رتبتها (إوحيث  = . وعند )0
، شـريطة  امممحددة بالت، وأن الرابعة من محددة أكثرعلى المعادلتين الثالثة والرابعة نجد أن الثالثة  شرط الرتبةتطبيق 

  تكون كل المعامالت (المعلمات) مساوية للصفر.  أال
هناك طرق أخرى للتشخيص، لكننا لن نسهب في تفاصيلها، ونحيل القـارئ إلـى المراجـع     :خيص األخرىطرق التش

  المناسبة. ونتحدث هنا باختصار شديد عن طريقتين منها:
. وفي هذه الطريقة يتم وضع قيود على بعض التشخيص في منظومة معادالت آنية تحت قيود خطية متجانسة -1

على ). وبعد وضع القيود المطلوبة يتم ترتيب كل المتغيرات في مصفوفة ا صفرن قيمتهإكأن نقول المعلمات (
) والرتبة لمعرفة ما يمكن تقـديره  الدرجةعليها قواعد الترتيب ( قوتطبفي األشكال السابقة، نحو ما هو مبين 

 منها.
بوساطتها احث . وهي طريقة يفرض البالتشخيص بوضع قيود على التباين المشترك بين األخطاء العشوائية -2

 يسمى حقيقةيراها مناسبة على المعادالت التي تؤلف المنظومة اآلنية. وهذه الطريقة تقع تحت عنوان ما  قيوداً
  .)Stylized Fact( )1( من صنع الباحث

  :بشكل عام، تحت تصنيفين رئيسين، هما ،التقدير طرق تندرج :طرق التقدير

)، حيث يتم تقدير معلمات كل معادلة في Limited Information Methods(المحدودة طرق المعلومات   -1
الدراسة. وهـذه الطريقـة    قيدالمنظومة على حدة بعد وضع القيود التي يراها الباحث ضرورية على المعادلة 

فرة عن التباينات المشتركة بين المعادالت، ولهذا السبب سـميت بطـرق المعلومـات    اتهمل المعلومات المتو
 المحدودة. 

معلمات المعـادالت فـي    لحيث يتم تقدير ك)، Full Information Methods(المعلومات الكاملة  طرق  -2
طريقـة اإلمكـان األعظـم    المنظومة اآلنية، مع كل القيود المفروضة على المعلمات. ومن أهم هذه الطـرق  

 ).Full Information Maximum Likelihood( بالمعلومات الكاملة
أكثر اتساقاً وكفاءة، لكن  دّتعأن طرق المعلومات الكاملة على فاق بين علماء القياس االقتصادي في هذا اإلطار، هناك ات

) ن ثـم المعلمـات  ومخاصة إذا كان عدد المعادالت (بالمعيقات أمامها متعددة، يأتي في مقدمتها كلفة التقدير الباهظة، 
يطـيح بمصـداقية    التوصيف الذي إذا وجد فإنـه ر خطأ أث لستسلكبيراً، وصعوبة التقدير في معظم األحيان، وإمكانية 

  يصعب تقديرها. وبالتاليبرمتها، كما أن هناك احتماالً أن تكون بعض المعلمات غير خطية،  المنظومة
 :)Identity Theft ()6(انتحال شخصية 

هو قيام شخص مـا  وجرائم تزوير الهوية في مجال االئتمان،  )،Economic Crime( الجريمة االقتصاديةفي مجال 
) عـن طريـق   المـال بسرقة (انتحال) هوية شخص آخر، ذي سمعة ائتمانية عالية، من أجل الحصول على االئتمان (

  .االحتيال

                                                             
 .)G.G Maddala “Econometrics “McGraw Hill, 1997, PP 225-228( :السياقراجع في هذا  -  1
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  ):Idols ()7) (أوهام( أوثان

 السياسـية ) وSocial Philosophy( االجتماعيـة ) وEconomic Philosophy( الفلسفة االقتصـادية في مجال 
)Political Philosophy   فرانسـيس بيكـون  )، هي مجموعة األفكار الفلسفية التي ابتدعها الفيلسـوف اإلنجليـزي 
)Francis Bacon ن بوساطتهافـي مجـاالت الحيـاة    الجماعـة التي قد تضلل قرار وتوجهات الفرد ( األوهام)، بي (

  المتعددة. وقد صنف بيكون هذه األوهام تحت أربعة عناوين:

البشر تكون ويوظفها بأن المفاهيم التي يصنعها  بيكون)، وقد قصد Idols of the Tribe( بيلةالق) أوهام( أوثان :األول
ال تعكـس الصـورة   ةعوجمنية الفهم واإلدراك لديهم عادة تكون مثل مرآة مشوهة نتيجة لطبيعة البشر أنفسهم، وأن ب ،

  الحقيقية.   

مفاهيم والمعتقدات التي يرعاها الفـرد ويتبناهـا، حتـى    )، هي الIdols of the Cave( الكهف) أوهام( أوثان: الثاني
تصبح جزءاً من شخصيته، يدافع عنها، بكل ما أوتي من قوة، من غير أن يكون لديه أي إثبات على صـحتها. وعـادة   

من عملية تشرب األفكار (األدلجة) التي تدخل في نفسية الفرد عبر الزمن، وكثرة مخالطتـه للبشـر    األوهامتنشأ هذه 
  لذين يحملون المفاهيم نفسها. ا

  
طة اتصال البشـر بعضـهم   ا)، هي المفاهيم التي تتشكل بوسIdols of the Market( السوق) أوهام( أوثان: الثالث

  حقائق. كأنهاطة الكلمات واألسماء، لتصبح راسخة، ابعض، فتدخل هذه المفاهيم إلى عقل الفرد بوسب

)، هي تحيزات وانطباعات غير صحيحة تتشكل في ذهـن  Idols of the Theater( المسـرح ) أوهام( أوثان: الرابع
الفرد والجماعة، كأنها نشأت من مشاهدة أحداث معينة على مسرح، لكن مصدرها يكون نظام الفلسفة التقليدية السـائد،  

ـ لخطـأ  بيكون الحياة كلها عبارة عن مسرح، يقتبس الناس منه اعد ويتفاعل معه البشر الخاضعون له. وقد  ، وابوالص
  وعادات. اًتقاليد وأعراف لتصبح

  :)IFO Business Climate Index ()8( لألعمال )أي أف أو(مؤشر 

)، ألمانيـا ، في ميونيخ (وينشرهمعهد أبحاث األعمال )، وقياس أدائها، هو مؤشر يحسبه Business( األعمالفي مجال 
  ف منشأة.بناء على مسح ينفذه المعهد لبيانات عن نشاط سبعة آال

يعطي المؤشر نتيجة واحدة: جيد، أو مقبول، أو سيئ. ويبين توقعات عن األعمال وأدائها لستة أشهر، وهـل سـتكون   
  حسب التوقعات عند القيام بالمسح، أو أفضل أو أسوأ. 
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  ):Ill-Being ()9) (حال يرثى لها( حال سيئة

)، هي حالة حرمان يعاني منهـا فـرد أو جماعـة    Social Wfare( االجتماعي الرفاه)، وPoverty( الفقرفي مجال 
  ).Wellbeing( حال جيدةبسبب انخفاض الدخل والمرض وقلة الفرص المتاحة، لتحسين الحال. وهي عكس 

  ):Illiquid ()10) (السائل( غير سائل

ل ألصـل  )، هي حـا Financial Assets( األصول التمويلية)، وMoney & Banking( النقود والبنوكفي مجال 
  ) سائل.Cash( نقدتمويلي أو مادي، غير قابل للتحول إلى 

  ):Illth ()11( سلعة أو خدمة ضارة

)، هـو مصـطلح مـن    Welfare Economics( هاقتصاديات الرفا)، وMicroeconomics( االقتصاد الجزئيفي 
شباع سـلبي، أو إلحـاق   )، قصد به سلعة أو خدمة تؤدي إلى إJohn Ruskin( جون روسكينصياغة عالم االقتصاد 

  ).Wealth( ثروة. وهي عكس الروحيالضرر بمستهلكها، مثل التبغ، والمشروب 

  )).Wealth( ثروة)، Bad( سيئ: (راجع مسرد

 ):Immigration ()12( هجرة إلى الخارج

)، هـي  Socioeconomics( االقتصاد االجتمـاعي )، وInternational Labor Market( سوق العمل الدوليفي 
تقال الفرد أو الجماعة من مكان الموطن األصلي إلى موطن آخر، بحثاً عن فرص عمـل أو تعلـم، أو هربـاً مـن     ان

اضطهاد ديني أو عرقي. وقد تحدث الهجرة من الفرد أو الجماعة لاللتحاق بأقارب لهم كانوا قد هاجروا إلى المـوطن  
  الجديد، لسبب من األسباب المبينة.

ديات الموطن الجديد في عدة مجاالت، منها زيادة عرض العمل، وزيادة الطلب على السـلع  في اقتصا المهاجرونيؤثر 
والخدمات، وقد تشمل المهارات اليدوية أو التقنية التي يمتلكها المهاجرون. وعادة يستوعب المهـاجرون فـي مجـال    

 اقتصاد الجيـب ا يطلق عليه )، أو في مSecondary Labor Market( سوق العمل الثانوياألعمال الفردية، أو في 
)Enclave Economy.(  

  )).Migration( هجرة داخلية)، Enclave Economy( اقتصاد الجيب: (راجع مسرد

  ):Immiseration ()13) (يجعله أكثر بؤساً، تبئيس( إفقار

                       تــــاريخ الفكــــر االقتصــــادي)، وEconomics of Poverty( اقتصــــاديات الفقــــرفـــي  
)History of Economic Thoughts ( العقيدة الماركسية)، بخاصة فيMarxism   هو مصطلح مـن صـياغة ،(

)، وفيه يبين الحالة التي يزداد فيها فقر الطبقة العاملة، في ظل الرأسمالية Karl Marx( كارل ماركسالمفكر الشيوعي 
)Capitalism .(  
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)، بسـبب التضـخم، واإلفقـار بسـبب اسـتغالل      Real Income( لحقيقيالدخل اميز ماركس بين ظاهرة انخفاض 
  التي تصيب الطبقة العاملة. اإلفقارعلى البعد النفسي والروحي لظاهرة  ماركسالرأسمالي للطبقة العاملة. وقد شدد 

  )).Division of Labor( تقسيم العمل)، Alienation( تغريب راجع مسرد:(

  ):Immiserizing Growth ()14) (نمو مبئس( نمو مفقر

)، Socioeconomics( االقتصـاد االجتمـاعي  )، وEconomics of Development( اقتصـاديات التنميـة  فـي  
لمواطني دولة ما، على الرغم من  الرفاء االقتصاديفي )، هو انخفاضWelfare Economics ( هاقتصاديات الرفاو

  ).Terms of Trade( أسعار تبادل السلع المصدرة والمستوردةالتوسع في اإلنتاج والصادرات، وذلك بسبب تدهور 

  ):Impact Multiplier ()15( مضاعف األثر

)، هو أثر يحدث في االقتصاد الوطني، في سنة ما، تُسببه Macroeconomics Theory( نظرية االقتصاد الكليفي 
ــة  ــرات الخارجي ــنة) Exogenous Variables( المتغي ــها، و للس ــة المتغنفس ــرات الداخلي ــة( ي             ) الجواني

)Endogenous Variables.في السنوات السابقة (  

  ):Imperfect Competition ()16( منافسة غير التامةال

)، Theory of the Firm( نظرية المنشـأة )، بخاصةMicroeconomics Theory ( نظرية االقتصاد الجزئيفي 
ــن حــاالت  ــة م ــل الســوقهــي حال ــة Market Structure( هيك ــة)، مشــابهة لحال               المنافســة االحتكاري

)Monopolistic Competition.( 

 

)، ويقصد به كل حالة ال تشمل Joan Robinsonهذا المصطلح عالمة االقتصاد البريطانية جوان روبنسون ( تابتكر
الب الميل، وكذلك منحنى اإليراد الحـدي، فتحقـق   كل شروط المنافسة التامة. يبين الشكل المرفق بأن منحنى الطلب س

  ).PABCالمنشاة أرباحاً اقتصادية، موضحة في المستطيل (
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  ):Imperialism ()17( اإلمبراطورية) العقيدة( الفلسفة

)، هـي  Capitalism( الرأسـمالية )، بخاصة History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
  ، وتوظيفه في التفوق على الدول والعقائد األخرى.مالال لرأسة مراكمة الدولة فلسفة تنادي بضرور

  )، التي تدافع عن القوة المادية للدولة.Mercantilism( العقيدة الميركينتاليةيعود هذا المعتقد إلى 

  )).Capitalist Imperialism( اإلمبراطورية الرأسمالية: راجع مسرد(

  ):Implementation Lag ()18( متأخرة التنفيذ

السياسة )، وMonetary Policy( السياسة النقدية)، مثل Economic Policies( السياسات االقتصاديةفي مجال 
المتبناة كي تأخذ مجراها، وتؤتي أكلها، وذلـك   السياسة)، هي المدة الزمنية التي تحتاج إليها Fiscal Policy( المالية

  و، واالستقرار، والعدالة، والكفاءة. بتحقيق التنمية االقتصادية، والنم

  
أن تكون أقصر من متأخرة التنفيذ في السياسة المالية. ويعود السبب فـي   السياسة النقديةفي  متأخرة التنفيذمن عادة 

سعر الخصم أو نسـبة   ومباشر، كأدواتذلك إلى أن السلطة النقدية تمتلك أدوات تنفيذية مباشرة، ذات أثر فعال وسريع 
فقد تحتاج إلى تشريعات، ومدة زمنية كي تُنفـذ،   السياسة الماليةتياط اإلجباري، أو عمليات السوق المفتوحة. أما االح

وتصبح سارية المفعول، ومثال هذا أن تخفيض الضرائب أو زيادتها قد يحتاج إلى مدة زمنية كافية كي يؤثر في النشاط 
  االقتصادي.

   )).Recognition Lag( متأخرة االعتراف راجع مسرد:(

  ):Implicit Contract Theory ()19( نظرية العقد الضمني

عقود ) هي مجموعة األفكار والمبادئ واالفتراضات التي ترى أن Labor Market Theory( نظرية سوق العملفي 
االستقرار الوظيفي، ) المتعلقة بالترقية الوظيفية وExpectations( التوقعاتيمكن أن تُبنى، بطريقة ناجحة، على  العمل

  بدالً من عقود العمل الملزمة قانونياً.

بأن عالقات العمل والتوظيف عادة تعاني من نقص في المعلومة المتاحة، سواء للعامل أو لرب العمل.  النظريةتعترف 
أن على رب العمل فعقود العمل تكون ناقصة ألنها ال تشير بالتفاصيل إلى مجهود العمل الذي يقوم به العامل، ما يعني ب
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أن يراقب كمية العمل الذي يقدمه العامل ونوعيته مقابل ما يتلقاه من أجور عادلة. وقـد رأى بعـض االقتصـاديين أن    
وهي الحالة التي تشهد عليها مقاومة نقابات العمل لتعديل عقود  صريحة أكثر مما يعتقد عن إبرامها،بعض العقود تكون 

البطالة العمالية قصيرة األمد، وتبين بأن  نظرية العقود الضمنيةلح العمال. وعادة تفسر العمل، من أجل أن تبقى في صا
نتيجة لرغبتهم فـي تفـادي    العقود)، أي ال تتعدل بسرعة، وأن أرباب العمل يقبلون بمثل هذه Sticky( لزجةاألجور 

  المخاطر الممكنة.

  ):Implicit Cost ()20( كلفة ضمنية

بكلفـة  )، ومـا يسـمى   Cost Theory( نظرية التكاليف)، بخاصة في Theory of the Firm( نظرية المنشأةفي 
 التكاليف المحاسـبية اإلنتاج غير المنظورة، أي التي ال تدخل في  كلفة)، هي Opportunity Cost( الفرصة البديلة

)Accounting Costنشأة في إدارتها، وهو ال يتلقى أجوراً ). ومثال عليها بدل الجهد والوقت اللذين ينفقهما صاحب م
  دورية، بل ينتظر الحصول على األرباح من اإلنتاج.

  )).Explicit Cost( كلفة صريحة: راجع مسرد(

  ):Implicit Marginal Income ()21( دخل حدي ضمني

خفاض )، هو مقدار انPoverty( الفقر)، بخاصة في مجال Economics of Development( اقتصاديات التنميةفي 
 فوائد الرفاه) مقدار معين من يشطبالدعم الذي يتلقاه شخص ما، عندما يرتفع دخله. وعادة يحدث ذلك عندما يحذف (

)Welfare Benefits.التي يتلقاها الشخص المعني، عندما يرتفع دخله ( 

 
الضرورية، كالطعام والشراب،  تها بعض السلعطاسالتي يتلقاها الفرد على شكل قسائم يشتري بو فوائد الرفاهقد تأتي  

  والمالبس.

 )). Poverty Gap( فجوة الفقر: راجع مسرد(

  ):Implicit Price Deflator (IPD) ()22( مخفض سعر ضمني

)، بخاصة األرقـام  Economic Statistics)، واإلحصائيات االقتصادية (Macroeconomicsفي االقتصاد الكلي (
) أو النـاتج  Gross National Income (GNI)نسبة الدخل الوطني اإلجمالي ()، هو Index Numbersالقياسية (

)، إلى النـاتج المحلـي   Current P)، باألسعار الجارية (Gross National Product (GDP)المحلي اإلجمالي (
  ). أي إن100)، مضروبة بـ(Constant Pاإلجمالي باألسعار الثابتة (

푰푷푫 =  
푮푵푰풄풖풖풓풆풏풕 푷

푮푫푷풄풐풏풔풕풂풏풕 푷
 × ퟏퟎퟎ 
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) GDP = 12.3(ة لسنة ما، وأن الـباألسعار الجاري ) مليار دينارGDP = 13.5لنفترض، على سبيل المثال، أن الـ(
  مليار دينار باألسعار الثابتة للسنة نفسها، ما يعني بأن

푰푷푫 =  
ퟏퟑ. ퟓ
ퟏퟐ. ퟑ  × ퟏퟎퟎ = ퟏퟎퟗ. ퟕퟓퟔ 

وعادة ينتج هذا  ).Base year) نسبة إلى سنة األساس (%9.756ار السلع ارتفعت للسنة الجارية بمقدار (ن أسعإأي 
  المخفض نتيجةً ثانوية من حسابات الدخل الوطني (القومي).

 ):Implied Price Index ()23( للسعر نمتضمّمؤشر 

األرقـام  )، بخاصةEconomic Statistics ( حصائيات االقتصاديةاإل)، وMacroeconomics( االقتصاد الكليفي 
) أو الناتج Gross National Income (GNI))، هو نسبة الدخل الوطني اإلجمالي (Index Numbers( القياسية

)، إلى النـاتج المحلـي   Current P)، باألسعار الجارية (Gross National Product (GDP)المحلي اإلجمالي (
 ).100)، مضروبة بـ(Constant P( اإلجمالي باألسعار الثابتة

  ).)Implicit Price Deflator (IPD)( مخفض سعر ضمني راجع مسرد:(

  ):Import ()24) (ستوردي( استيراد

)، هـو  International Trade Theory( نظرية التجارة الخارجية)، وMacroeconomics( االقتصاد الكليفي 
  خرى.شراء البضائع والخدمات، التي تنتجها دول أ

 
)، وهو الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصـادرات، فـي   Trade Balance (TB)عادة يدخل الميزان التجاري (

) سالبة، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي اإلجمالي، TBحساب الناتج المحلي اإلجمالي. فإذا كانت قيمة (
اع قيمة الناتج المحلي اإلجمالي. ومن عادة الدول أن تكثف مستورداتها وإذا كانت قيمته موجبة فإن ذلك يؤدي إلى ارتف

  من السلع الرأسمالية والمواد الخام عند بداية نشوء اقتصادها ومراحل نموه األولى.
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  ):Import Penetration Ratio (MPR) ()25( مستورداتمعدل اختراق ال

)، هو أداة قياسية تُستخدم في معرفة األهمية النسبية International Trade Theory( نظرية التجارة الخارجيةفي 
منـه. وتأخـذ    المسـتوردات و الصادرات)، بعد طرح مجموع قيمة GDP( الناتج المحلي اإلجماليللمستوردات، من 

  الصيغة الرياضية المستخدمة في حساب معدل االختراق الشكل اآلتي:
 

푴푷푹 =  
∑ 푴풔풅

푮푫푷풅 − ∑ 푿풅풔 + ∑ 푴풔풅
× ퟏퟎퟎ 

  
) إلى بقيـة  d) إلى صادرات الدولة (푿풅풔)، ويرمز (s) من بقية العالم (d) إلى مستوردات الدولة (푴풔풅حيث يرمز (

) MPR)، فـإن ( M = 25) وقيمـة ( X = 15) وقيمة (GDP = 100). وعلى سبيل المثال، لو كانت قيمة (sالعالم (
  آلتي:يكون على النحو ا

푴푷푹 =  
ퟐퟓ

ퟏퟎퟎ − ퟏퟓ + ퟐퟓ × ퟏퟎퟎ ≈ ퟐퟏ 
 

   ).Aggregate Demand( الطلب الكليیعكس ھذا المقیاس مدى قدرة اآللة االقتصادیة الوطنیة على إشباع 
 

 للدولة قيد الدراسة. الطلب الكليمن  )%21مثال، من إشباع (في التمكنت اآللة االقتصادية الوطنية، 
 

)، لألردن في GDP) والناتج المحلي اإلجمالي (M) والمستوردات (Xالجدول أدناه قيم الصادرات ( تظهر البيانات في
) للفترة المذكورة. فيالحظ ارتفاعهـا فـي   MPR). وقد حسبت نسبة اختراق المستوردات (2018 - 2007السنوات (

ا يعني بأن االقتصاد األردني اعتمد أكثـر علـى   %) تقريباً، م21.5بداية الفترة، وانخفاضها عند نهاية الفترة، بمقدار (
  آلته اإلنتاجية، بشكل أكبر.
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 )، منها توافر السلع المحلية البديلة، وسعر صرف العملة المحلية.MPR(هناك عوامل أخرى تؤثر في 

  ):Import Substitution ()26( إحالل المستوردات

ــي  ــادية  ف ــة االقتص ــة التنمي ــة )، وTheory of Economic Development( نظري ــة التبعي             نظري
)Dependency Theory    شـجعةهي مجموعة األفكار والمعتقدات السياسية واالقتصادية التي تنـادي بسياسـة م ،(

لإلنتاج المحلي، بوساطة زيادة الضرائب والتعرفة الجمركية على البضائع المستوردة، وتقليل الضرائب علـى السـلع   
  .المصنعة محلياً

  )). Infant Industry) (قاصرة( صناعة رضيعة: راجع مسرد(

  ):Impossibility Theorem ()27( نظرية االستحالة

هـي   )،Public Choice( الخيار العام، بخاصة في مجال )Public Finance Theory( نظرية المالية العامةفي 
)، تـرى أن التطبيـق   Kenneth Arrow( كينيـث آرو وجهة نظر علمية، من ابتكار عـالم االقتصـاد األمريكـي    

) في تنفيذ المشاريع العامة، إذا عرض خياران أو أكثر Stalemate( جمودالديموقراطي للخيارات العامة قد يؤدي إلى 
  على القاعدة االجتماعية، لالختيار منها.

  ى النحو اآلتي:)، وكان الوضع علج) و(ب) و(أ) والخيارات (ع) و(ص) و(ساألشخاص ( أن، مثالً، لنفترض

  
  األشخاص

  الخيارات
  ع  ص  س

) ب) على (أ( يفضل  أ
  )ج) على (بو(

) ج) على (ب( يفضل
  )أ) على (جو(

) أ) على (ج( يفضل
  )ب) على (أو(

  -  -  -  ب
  -  -  -  ج

علـى   خيـار ، وحاز كـل  األشخاص الثالثةعند واحد من  الترتيب األولقد حاز على  خيارعند التدقيق نرى بأن كل 
  ).  الديموقراطيفي التنفيذ ( جمود، ما يعني بأن هناك حالة رتيب الثانيالت
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  ):Impossible Trinity ()28(الثالوث المستحيل 

سـوق  ) وCommodity Market( سوق السـلع لـ )،Simultaneous Equilibrium( التوازن اآلنيفي مجال 
 توازن)، هي حالة افتراضية ترتبط بـBalance of Payments( ميزان المدفوعات، و)Money Market( النقود

حراكية ، ترى أنه يستحيل ألي اقتصاد أن تكون فيه الحاالت الثالثة: النقودو توازن سوقي السلعمع  ميزان المدفوعات
، وسياسـة  )atesRxchange Eixed F()، وأسعار صرف مثبتة obilityMapital Cerfect P( تامة لرأس المال

  ).olicyPonetary Mfficient Endependent and I(كفؤة) (نقدية مستقلة وناجعة 

  ):Impost ()29( فريضة

) تفرضها السلطة المالية في دولة ما Duty( مكوس) أو Tax( ضريبة)، هي Public Finance( المالية العامةفي 
  على المستوردات، أو سلعة ما.

  ):Impulse Response Function ()30( دالة (اقتران) االستجابة لصدمة

 التنبـؤات )، بخاصة في مجـال  Econometrics( االقتصاد القياسي)، وMacroeconomics( االقتصاد الكليفي 
)Forecast بياني، يوظفها الباحث فـي دراسـة    تمثيل) رياضية، أو معادلة( دالة، تأتي على شكل قياسية)، هي أداة

) ما أو عند تغيـر أحـد أو مجموعـة مـن     Shock( صدمة) لحدوث Causal System( استجابة منظومة سببية
االستهالك أو كمية اإلنتاج الكلي بسبب تغير كمية االستثمار، أو تغيـر   المتغيرات فيها، كالتغير الذي قد يحدث في حجم

  سعر الفائدة أو معدل التضخم.

  في اقتصاد ما:لنفترض مثالً أن الدالة الزمنية اآلتية تمثل تقديراً لمعدل التضخم، في فترة زمنية ما، 

푨푹(ퟏ): 푿풕 =  휶푿풕 ퟏ +  휺풕 
) ويرمز tفي الفترة ( معدل التضخم) إلى 푿풕، ويرمز (االنحدار الذاتي من الدرجة األولى) إلى 푨푹(ퟏ)حيث يرمز (

)휺풕إلى نقطة التقاطع. ما يعني بأن (  
푿풕 ퟏ =  휶푿풕 + 휺풕 ퟏ 

 
  تأخذ الشكل العام التالي: معدل التضخم) صحيح، فإن توقعات 1) تتناقص أقل من (휶قيمة ( إذا كانت وهكذا.

  

  
ــي االنحــدار راجــع مســرد:( ــي االنحــدارو)، Autoregressive Model( نمــوذج ذات ــاين ذات                   نمــوذج تب
)Variance Autoregressive Model.(( 
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  ):Impure Public Good( )31( سلعة عامة غير صافية

)، هي شكل من أشكال السلع العامة، التي تخضـع لشـروط   Public Finance Theory( نظرية المالية العامةفي 
  ومعايير معينة. 

  بوساطة المعايير اآلتية: السلع الخاصةو السلع العامة الصافية وغير الصافيةنستطيع التمييز بين 
  

األفراد علـى   يتزاحم). وهنا يطرح االقتصادي السؤال: هل Rivalry Criterion( المجاراة)(المزاحمة  معيار) أوالً
  استهالك السلعة؟

(منع) أحد  استثناء). وهنا يطرح االقتصادي السؤال: هل يمكن Excludability Criterion( معيار االستثناء) ثانياً
  من استهالكها؟

  على تحديد ماهية السلع، وأمثلة عليها.يبين الجدول اآلتي معياري المزاحمة واالستثناء، وتطبيقهما 
  

  
  
  )).Mixed Good( سلع خليطة: راجع مسرد(
  

 ):Imputed Income ()32() مسند إلى قيمة أخرى ،منسوب أو معزو إلى قيمة أخرى( غير مرئيدخل 

 غيـر ة ما يتلقاها شخص ما، من خدمة أو سلع منفعةأو  فائدة)، هو Welfare Economics( هاقتصاديات الرفافي 
للحصول على صورة أوضح للناتج المحلي اإلجمالي، في  الدخلوعادة يستخدم هذا الشكل من  بوساطة النقود. محسوبة

اقتصاد ما. وعلى سبيل المثال تقوم بعض الدول بحساب قيمة السلع الغذائية التي ينتجها المزارعـون مـن أراضـيهم    
. وقـد  محسـوباً  دخـالً ات المنازل التي يقطن فيها مالكوها، بوصفها الخاصة، ويستهلكونها. وعادة تحسب بدل إيجار

 الحكومة.  تجبيهافي زيادة حصيلة الضرائب التي  الدخل المحسوبيستخدم 

 ):Imputed Rent ()33() مسند إلى قيمة أخرى ،منسوب أو معزو إلى قيمة أخرى( غير مرئي إيجار

يتلقاها شخص ما، من نشاط غير إنتاجي، من  منفعةأو  فائدة، هو )Welfare Economics( اقتصاديات الرفاهفي 
 بوساطة النقود. محسوبة غيرخدمة أو سلعة ما 
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  ):In – Bond Manufacturing ()34( (مضمن) محجوز تصنيع

)، وتحفيزها، هو قيام بعض المنشآت بتصنيع المواد الخام المسـتوردة، المعفـاة مـن    Export( الصادراتفي مجال 
سوم الجمركية والضرائب، من أجل إعادة تصديرها على شكل مصنّع. وعلى سبيل المثال قد تقوم منشأة ما باستيراد الر

قطع مختلفة لكنها متكاملة، وتركيبها لتصبح آلة ذات فائدة. وهذه عملية تمارسها كثير من شركات التصنيع، في بعـض  
  الدول الفقيرة كالمكسيك وتايالند.

  )).Freeport( ناء حرمي: راجع مسرد(

  ):Incentive Compatible ()35( متوافق مع الحوافز

هيكـل  )، وTheory of the Firm( نظريـة المنشـأة  ) بخاصة في Economic Theory( النظرية االقتصاديةفي 
)، System Theory( نظرية الـنظم )، وGame Theory(اللعب) ( نظرية اللعبة)، وMarket Structure( السوق

) الدافعة لسلوك األفراد المشاركين في نشاط ما، Incentives( الحوافزعلوم السياسية، هي حالة تحدث عندما تتسق وال
  الذي يمارسونه) التي قبلوا بها. النشاط(أي  اللعبةكالبيع والشراء مثالً، مع حفاظهم على قواعد 

)، فـي العـام   Leonid Hurwicz( هـورويكز ليونيـد  األمريكي  –يعود هذا المصطلح إلى عالم االقتصاد الروسي 
)1960.(  

) بأنه مثاٌل تطبيقي على حال متوافق مع الحوافز، بسـبب  Perfect Competition( المنافسة التامةيمكننا عد هيكل 
الكميـة  كثرة الالعبين على جانبي الطلب والعرض، ما يعني عجز أي طرف، من الناحية النظرية، عن التـأثير فـي   

 اللعبةعند أي منهم لتغيير قواعد  حافزال يوجد  وبالتالي)، Equilibrium Quantity & Price( لتوازنيينوالسعر ا
  (النشاط) ونتائجها.

 ):Incentive Contract( )36( عقد محفز

التي تبرمها المؤسسـات   العقود)، هو شكٌل من Ppublic Works( األشغال العامة) وTenders( العطاءاتفي مجال 
الكلفة : جزء ثابت، يركز على ينأجزإلى  العقدمية مع منشآت القطاع الخاص، حول إنجاز عمل ما. وعادة يقسم الحكو

الفعلية  الكلفةو الكلفة المتوقعة) مع الفرق بين Proportional( تناسبي)، وجزء آخر Expected Cost( المتوقعة
  ).Ex Post Costعلى أرض الواقع ( التي تحققت

 معظم الفرق بين الكلفة القبليةعند الحد األدنى إذا توقعت أن تخسر  الكلفةأن تُبقي  المتعاقدةمنشأة من مصلحة ال
  .المتحققة) Ex PostCost( الكلفة البعدية) وEx Ante Cost) (المتوقعة(

 ):Incentive Effect ()37( أثر الحافز

)، هو أثر مشجع تُحدثه الضريبة علـى  Fiscal Policy( السياسة المالية)، وPublic Finance( المالية العامةفي 
  العرض لنشاط ما، بخاصة عرض العمل.

الفرد نحو العمل، بخاصة إذا أراد أن يحصل على معدل الـدخل الصـافي    تحفيزعلى  ضريبة الدخل التصاعديةتعمل 
  بالعمل لساعات أطول (أكثر).   الذي يستهدفه، أي الدخل بعد خصم الضرائب المستحقة. وال يمكن أن يتحقق ذلك إال 

 ضريبة تصـاعدية )، Impact Multiplier( ضاعف األثرم)، Disincentive Effect( أثر الالحافز: (راجع مسرد
)Progressive Tax(.(  
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  ):Incentive Pay Scheme( )37( خطة دفع محفزة

ـ Theory of the Firm( نظرية المنشأةفي         صـحاب الياقـات الزرقـاء   ة مـن أ )، بخاصة في مجال العمالة الفني
)Blue -Ccollar،( أجور العمالو )Labor wageهـي   المقدمـة لهـم،   الحوافزو الفوائدو المنافعو التعويضات) و

، العمـال فيها، وذلك باالعتماد على كمية السلعة التي ينتجهـا   للعمال الفنيين المنشأةالتي تدفعها  األجورطريقة تقييم 
بناء على كمية إنتاجه من السلعة، فإنها تُحفـزه نحـو    أجر العامل المنشأةاعات العمل. فعندما تدفع وليس على عدد س
  المزيد من اإلنتاج.

في عدة مجاالت، منها المبيعات، حيث يدفع لموظف المبيعات عموالت تتناسب طردياً مع  خطة الدفع المحفزةتُطبق 
  ز نقدية إلى المديرين عندما تحقق اإلدارة هدفاً معيناً من األرباح.كمية البيع. وقد يدفع مالكو المنشأة حواف

  ):Incidence of Taxation ()38) (فرض الضريبة( الضريبة حدث

)، هو نشاط فرض الضرائب، من قبل Fiscal Policy( السياسة المالية)، وPublic Finance( المالية العامةفي 
  ة االقتصادية المتعددة، كاالستهالك واإلنتاج والعمل، والتصدير واالستيراد.السلطة المعنية في الحكومة، على األنشط

  )).Tax Incidence( حدث فرض الضريبة: (راجع مسرد

  ):Income ()39( دخل

)، هو تدفق قيمة، معبر عنها بالنقود أو البضائع أو الخدمات، تتراكم لحكومة Macroeconomics( النظرية الكليةفي 
  أو لفرد، في فترة زمنية معينة، كأن نقول أسبوعياً أو شهرياً أو سنوياً.أو لمنشأة 

لـدخل بالمقيـاس   ا)، Haig–Simons Definition of Income( سيمون للدخل – تعريف هايغ راجع مسرد:(
)، Psychic Income( دخل نفسي)، Money Income( دخل نقدي)، Hicksian Income Measure( الهيكسي

  )).Wealth( ثروة)، Stock and Flow Concepts( مفهوم المخزون والتدفق)، Real Income( دخل حقيقي

  ):Income – Consumption Curve (Path) ()40( االستهالك - الدخل ) مسار( منحنى

)، بخاصة في مجال الطلب، هو عالقة بيانية بين الدخل وكميـة  Microeconomics Theory( النظرية الجزئيةفي 
  مختلفة. دخللتي يستهلكها فرد ما، عند مستويات السلع ا

 ة على السلع الغذائية يأخذ نصيباً) بأن إنفاق األسر الفقيرErnst Engel()1(حصاء األلماني إيرنست إنجلالحظ عالم اإل
أكثـر ممـا   كبيراً من مداخيل هذه األسر. وقد قارن ذلك بما تنفقه األسر الغنية، فوجد أن األغنياء ينفقون على الطعام 

 ميقانون إنجلينفقه الفقراء، لكن نسبة ما ينفقه الفقراء كانت أعلى. وقد صاغ هذه األفكار البسيطة على شكل قانون س 
)Engel’s Law خصصة للغذاء)، وينص على أنهحصة فإن  ك. ولذلكلما زاد دخل األسرة، انخفضت نسبة الدخل الم

مهمة وقد اكتشف االقتصاديون ظواهر . اسب عكسياً مع دخل األسرة اإلجماليالغذاء من اإلنفاق اإلجمالي لألسرة تتن
جداً، مرتبطة بقانون إنجل، ومنها على سبيل المثال أن مساهمة اإلنتاج الزراعي في مجمل اإلنتاج الوطني ألي دولـة  

غدو أكثر وفرة للقطاعات إنها تتنخفض تدريجياً كلما زاد تطور اقتصادها. وألن الموارد المخصصة للزراعة تنخفض، ف
نتاجية والخدمية األخرى. أما أخطر الظواهر التي رصدها االقتصاديون وعلماء االجتماع (والـديموغرافيون) فهـي   اإل

جل الحصول على رواتـب وأجـور   اعة والفالحة والتمسك باألرض من أهجرة سكان الريف إلى المدن، تاركين الزر
  منتظمة من عمل المدينة.

                                                             
   ).1896 - 1821( حصائي واقتصادي ألمانيإ -  1
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  الدخل) –االستهالك (االستهالك  –ر) الدخل منحنى (مسا

  
  

  ):Income Differentials( )42( الدخل )فوارق( فروقات

االقتصاديات )، وWelfare Economics( هاقتصاديات الرفا)، وMacroeconomics Theory( النظرية الكليةفي 
فرد ما  دخل )، هو نسبةClass Distinction( التمايز الطبقي)، بخاصة في مجال Socioeconomics( االجتماعية

 إلى دخل فرد آخر، أو معدل الدخل لمجموعة ما إلى معدل الدخل لمجموعة أخرى.
  

  
 معـدالت التي يعملون فيها. وتُقـارن   الصناعة، أو أمكنة السكن، أو حسب مهنيةاألفراد في مجموعات  يصنفعادة 

وقد بينت الدراسات بأن هناك اختالفـات شـديدة بـين     ض.بنسبة بعضها إلى بعالمذكورة،  التصنيفاتحسب  رواتبهم
، قد تصل إلى آالف األضعاف. أما في المجتمعات التي تميـل إلـى   المجتمعات الرأسماليةاألفراد في  معدالت رواتب

، من أجل تحقيق قـدر مـن   فروقات الرواتبالعقيدة المثالية، تحاول الحكومة والمؤسسات األهلية أن تقلص الفجوة بين 
الذي يرى أنه ينبغي ألغنى شخص  أفالطونالعدالة االجتماعية. وفي بعض الدول ينادي المصلحون االجتماعيون بمبدأ 

  في المجتمع أال يزيد غناه بأكثر من أربعة أضعاف عن أفقر شخص في المجتمع.

ـ )، Inequality Index( مؤشر الالمسـاوة )، Gini Coefficient( معامل جيني: راجع مسرد(  ات األجـور فروق
)Wage Differentials.((  
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 ):Income Distribution ()43( توزيع الدخل
االقتصاديات )، وWelfare Economics( اقتصاديات الرفاه)، وMacroeconomics Theory( النظرية الكليةفي 

  )، هو تصنيف الدخل الشخصي، حسب عنصر اإلنتاج الذي يملكه الشخص. Socioeconomics( االجتماعية

  
)، Labor( العمالة) 2)، وRent( اإليجار)، حيث يحصل مالكها على Land( األرض) 1تُصنف عناصر اإلنتاج إلى 

           )، Wages, Salaries & Compensation( التعويضـات و الرواتـب و األجـور حيث يحصـل مزودهـا علـى    
 التنظـيم ) 4)، وInterest( ةالفائـد )، حيـث يحصـل مالكهـا علـى     Real Capital( رأس المال الحقيقي) 3و
)Organization (Management) ( الخسارة أو الربح)، حيث يحصل من هو مصنف تحته علىProfits/Loss.(  

  ):Income Drawdown Scheme( )44( الدخل) تخفيض( خطة سحب

)، هي عملية Annuity( السناهية)، وPension Funds( الصناديق التقاعدية) وRetirement( التقاعدفي مجاالت 
  ).Annuity( سناهية)، بدالً من الحصول عليه من Pension Fund( صندوق تقاعديالحصول على الدخل من 

  )).Pension Fund( صندوق تقاعدي)، Pension( تقاعد)، Annuity( سناهية: راجع مسرد(

  ):Income Effects ()44( أثر الدخل

ــي  ــة ف ــال   Microeconomics Theory( النظريــة الجزئي ــي مج ــة ف                       تعظــيم المنفعــة )، بخاص
)Utility Maximization( الطلب)، وDemand على السلع، هو (الذي يحدث  األثر عندما ينخفض)يرتفع (  سـعر

لـك  . ويعود السبب في ذ)انخفض( )، قد ارتفعأو قيد الدخل لديهن دخله الحقيقي، (معه المستهلك بأيشعر وسلعة معينة، 
تتأثر بانخفاض أو هبوط أحد األسعار. فلو نظرنا، على سبيل المثال، إلى مـا   ،بعضها إلى بعض ،إلى أن نسبة األسعار

   يحدث لقيد الدخل في المعادلة البسيطة:
푷풙 × 푸풙 + 푷풚 × 푸풚 = 푰 

ائية للمـال الـذي يملكـه الفـرد).     عند انخفاض سعر إحدى السلع، ألدركنا أهمية معنى الدخل الحقيقي (أي القوة الشر
  نفترض أن قيد الدخل هول

ퟓ × 푸풙 + ퟑ × 푸풚 = ퟑퟎ 
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) وحدات، وأقصى كمية يستطيع الحصول عليهـا  6) هي (Xأقصى كمية يستطيع المستهلك الحصول عليها من السلعة (
الكمية القصـوى التـي   )، فإن 1إلى ( )Y()، وسعر 2إلى ( )X(ولو انخفض سعر  ) وحدات.10) هي (Yمن السلعة (

يستطيع استهالكها من كل سلعة ترتفع بمقدارٍ كبيرٍ نسبياً. وفي هذه الحالة يشعر المستهلك بأنه أصبح أكثر غنى من ذي 
قبل، رغم أن دخله لم يرتفع، بسبب شعوره بأن دخله الحقيقي ارتفع، وقد يقبل على شراء مزيد مـن السـلع المختلفـة    

يتفاعالن قبل وصول المستهلك إلى توازنـه  مهمين خفاض فعلي في أسعار السلع، فإن أثرين جراء ذلك. وعند حدوث ان
). وقد عمل اثنان Income Effect( أثر الدخل) وSubstitution Effect( أثر االستبدالالنهائي. وهذان األثران هما 

)، John Hicks()1(جون هـيكس يطاني من علماء االقتصاد على تطور المبادئ المتعلقة بهاتين الظاهرتين، وهما البر
    ).Eugen Slutsky()2(يوجين سلوتسكيوالروسي 

بوسـاطتها  ، واشتق جون هيكسبالطريقة التي طورها السير  أثر الدخلو أثر االستبدالفي الشرح اآلتي ظاهرتي نفسر 
  ). Hicksian Demand( يالطلب الهيكسما يسمى 

)، وهي نقطة التمـاس بـين قيـد    أاأليسر) يتحقق توازن المستهلك عند النقطة (ول (األ في الشكل :أثر االستبدال) أوالً
)، فإننا نركز على ما يحصـل لهـا. عنـدما    Xن ما يهمنا هو ما يحصل للسلعة () ومنحنى السواء. وحيث إI1الدخل (

ن الجزء األيمـن مـن   ما يتضح موفق )، يحصُل دوران في قيد الدخل من األسفل إلى اليمين، Xينخفض سعر السلعة (
). وهذ يعني أن الدخل الحقيقي للمستهلك قد زاد، ألن حاصل قسمة الدخل علـى السـعر   I2الشكل، ويصبح قيد الدخل (

  )، في هذه الحالة.Xاألقل يرفع من قيمة ما قد يحصل عليه المستهلك من السلعة، وهي (
  الشكل األول

  
ن المستهلك قد ارتفع إلى مستوى الثاني، أي إ)، في الشكل بالنقطة (لنفترض أن التوازن الجديد للمستهلك تحقق عند 

  ).X 2) إلى (X 1) المستهلكة زادت من (X(شباع أعلى. ما يعني أن كمية إ

                                                             
  ).1989-1904، (جون هيكس، اقتصادي إنجليزي -  1
  ). 1948-1880، (اقتصادي روسيويوجين سلوتسكي، رياضي، وفيلسوف  -2
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  الشكل الثاني

  
ما حصل من زيادة في الكمية نتيجة ) 1( :ينأجز)، إلى X2(إلى  )X2() من Xيمكننا تفكيك الزيادة الحاصلة في كمية (

لتحسن الـدخل الحقيقـي   ما حصل من زيادة في الكمية نتيجة ) 2)، و(Substitution Effect( ط سعر السلعةلهبو
  ).Income Effect( للمستهلك

فـي  على النحو المبين )، بحيث يمس منحنى السواء األول عند نقطة ما عليه، I2نرسم خطاً موازياً لقيد الدخل الثاني (ل
  ).ج( وهذه النقطة هي الثالث.الشكل 

ـ  Xالزيادة التي طرأت على ( النقطة التي يمسها الخط الموازي (األخضر المتقطع) عند (ج)،تمثل  ض ا) نتيجـة النخف
)، ونتجت كما لو أن الـدخل بقـي عنـد مسـتواه     X3(و )X1ن الزيادة التي طرأت هي الفرق بين (، فقط. أي إسعرها

  .تبدالأثر االسهي  )X 3(إلى  )X 1(السابق. وهذه الحركة من 

انخفاض سعر سلعة ما، وبقاء العوامل المؤثر األخرى ثابتة، إلى زيادة فـي الـدخل الحقيقـي    يؤدي  :أثر الدخل) ثانياً
نفاقه. وبالتالي، فإن المستهلك يقبُل على شراء المزيد من السـلع، نتيجـة   القوة الشرائية للمال الذي يريد إللمستهلك، أي 

  لهذا العامل فقط.

  الشكل الثالث
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). وأصبح المستهلك في وضع أفضل للحصول على مزيد I2) إلى (I1()، انتقل قيد الموازنة من Xعندما انخفض سعر (
  ).X(من 

يسمى  جة لزيادة الدخل الحقيقي للمستهلك، وهي ماي) نتX() هي الزيادة التي طرأت على X2(إلى  )X3إن الزيادة من (
   .أثر الدخل

  نه يقويه.نفسه، أي إ في االتجاه أثر االستبداليتمم  أثر الدخلن ورتين معاً، وفيها نجد أالرابع الصوضعنا في الشكل 

  الشكل الرابع

  

 ):Income Elasticity of Demand ()45) (نسبة إلى الدخل( مرونة الطلب الدخلية

 )Demand Theory( نظريـة الطلـب  )، بخاصـة  Microeconomics Theory( نظرية االقتصاد الجزئـي في 
. دخل المستهلكعلى السلعة للتغير في  الطلباستجابة )، هي مقدار Determinants of Demand( محددات الطلبو

  على النحو اآلتي:. وتُعرف رياضياً الدخلوعادة يتم حسابها بين كميتين ومستويين من 

흀 =  
%∆푸
%∆푰 =  

푸ퟐ −  푸ퟏ

푰ퟐ −  푰ퟏ
 ×

푰ퟐ + 푰ퟏ

푸ퟐ + 푸ퟏ
 

) إلـى  I1الثانية، و( الكمية) إلى Q2األولى و( الكمية) إلى Q1، و(مرونة الطلب نسبة إلى الدخل) إلى رمز (حيث ي
  لنفترض، على سبيل المثال، أن لدينا النموذج التالي للطلب الثاني. الدخل) إلى قيمة I2األول و( الدخلقيمة 
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 دخـلٍ /وحـدة، ومسـتوى   دينار) 23) وحدة/أسبوعياً عند سعرٍ مقداره (35على السلعة كان ( الطلبن النموذج بأ يبين
) ديناراً في الشهر، وبقي سـعر السـلعة عنـد    360إلى ( الدخل) ديناراً. وعندما ارتفع مستوى 180شهري مقداره (

) 48علـى السـلعة إلـى (    الطلـب تفع )، فارRightward Rhift( إلى اليمين الطلبالمستوى السابق، انتقل منحنى 
  سبوعياً. وحدة/أ

  الحالة ما يأتي:في هذه  المرونةقيمة  تكون

흀 =  
%∆푸
%∆푰 =  

ퟒퟖ −  ퟑퟓ
ퟑퟔퟎ −  ퟏퟖퟎ ×

ퟑퟔퟎ + ퟏퟖퟎ
ퟒퟖ +  ퟑퟓ =  

ퟏퟑ(ퟓퟒퟎ)
ퟏퟖퟎ(ퟖퟑ)

≈ ퟎ. ퟒퟕ 
بنسبة معينة تؤدي إلـى   الدخلعليها، وأن زيادة  طلبالأدت إلى زيادة  الدخل، ألن زيادة سلعة عاديةيعني بأن الـما 

 الطلـب )، مثالً، الرتفع %10بنسبة ( الدخل. فلو ارتفع الدخلعلى السلعة بنسبة أقل من نسبة الزيادة في  الطلبزيادة 
على السـلعة   الطلب)، مثالً، النخفض %5.75بنسبة ( الدخلولو انخفض ). x 0.47 = 4.7% 10على السلعة بنسبة (

  ).x 0.47 = 2.7025% 5.75نسبة (ب

   مرونـة الطلـب السـعرية   )، Determinants of Demand( محددات الطلـب )، Demand( طلب: راجع مسرد(
)Price Elasticity of Demand.((  

 ):Income – Expenditure Model( )46( اإلنفاق -نموذج الدخل 

ــي  ــةف ــة الكلي ــيMacroeconomics Theory( النظري ــة ف ــال  )، بخاص ــوطني مج ــدخل ال ــد ال        تحدي
)Determination of National Income بين كيف ينشـأ   نموذج)، هوالـدخل الـوطني التـوازني   تصوري ي 
)Equilibrium National Income ( اإلنفاق الكلي) منAggregate Expenditure من ابتداع عالم االقتصاد ،(

  ).John Keynes( جون كينزالبريطاني 

  ).Rigid wages( أجور جامدة، مع تقنيات اإلنتاج، ورأس المالو العمالةمن  مدخالت اإلنتاجثبات  لنموذجايفترض 
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 الـدخل الـوطني  ) بـين  Static Equilibrium( التوازن الساكن كيف يتحقق )،1وفق ما في شكل ( ،النموذجيبين 
 التـوازن وحجم العمالة المقترن بكمية اإلنتاج. وقد يحدث ، اإلنتاج الكلييحدد كمية  اإلنفاق الكلي، وأن اإلنفاق الكليو

 التوظيـف الكامـل  ، أي ليس بالضرورة أن يكون عند مستوى مستوى ما من البطالة العماليةفي هذا النموذج مقابل 
)Full Employment.للموارد (  

 التـوازن إلى يسار  اإلنتاجون ). فيكE = Yمع الخط المرجعي ( اإلنفاق الكليمن تقاطع منحنى  الدخل الوطنييتحدد 
  ).2. وهو ما يوضحه شكل (إلنفاق الكلياأكبر من  التوازنإلى يمين  اإلنتاج. ويكون اإلنفاق الكليأقل من 

 

  ):Income Maintenance( )47( الدخل صيانة

، )Standards of Living( مستوى المعيشـة )، بخاصة في مجال Welfare Economics( هاقتصاديات الرفافي 
 رواتـب مجموعة معينة من مواطني دولة ما. بحيث تشمل زيادات على  لزيادة دخلالمصممة  السياساتهي مجموعة 

الضمان االجتماعي، والفوائد المقترنة به، مثل التأمين الصحي، واإلجازات المرضية، ورواتب التعطل عن العمل. وقد 
  المزارعين الفقراء، أو الذين يتعرضون لمشاكل في تسويق منتجاتهم.والفوائد،  الرواتبتشمل فئة األفراد المتلقين لهذه 

على نجاعة اإلجراءات المتبعة من السلطة المعنية، ومدى قبول المتلقين للمساعدة  السياساتركزت النقاشات حول هذه 
 بالعمل إن وجد.

 ):Income Multiplier( )48( مضاعف الدخل

، الذي يحصل عليه شخص ما من مؤسسة مصرفية تجاريـة،  القرضة )، هو حاصل قسمLoans( القروضفي مجال 
في فترة التضخم، من أجل المساعدة فـي تحمـل غـالء     المضاعف. وعادة ترتفع قيمة للمقترضعلى الدخل السنوي 

الدخل في بريطانيا، في فتـرة الثمانينيـات، مـن القـرن      مضاعفأسعار الممتلكات العقارية. وعلى سبيل المثال كان 
  ).2000بعد عام ( )6)، وارتفع إلى (1.7اضي، بحدود (الم

 ):Income – Offer Curve ()49( عرض الدخل) مسار( منحنى

) Demand Theory( نظريـة الطلـب  )، بخاصـة  Microeconomics Theory( نظرية االقتصاد الجزئـي في 
  ة ما.)، هو عالقة الدخل مع الطلب على سلعDeterminants of Demand( محددات الطلبو

  ).)Income – Consumption Curve (Path)( االستهالك -الدخل ) مسار( منحنى راجع مسرد:(
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 ):Income – Splitting System ()50( نظام تقسيم الدخل

       السياسـة الضـريبية  )، بخاصـة  Fiscal Policy( السياسـة الماليـة  ، و)Public Finance( المالية العامةفي 
)Tax Policyجمع  ضريبةام )، هو نظقسم المجمـوع إلـى    دخلعلى الزوجين العاملين، حيث يالزوج والزوجة، وي

  على كل قسم، بشكل مستقل عن اآلخر. الضريبةقسمين متساويين، وتفرض 

المقدرة على شخص واحـد مشـابه لهمـا     الضريبةفي بريطانيا، وعادة يدفع الزوجان ضعف مقدار  النظاميعمل بهذا 
  .بالدخل المنفرد

 ):Income Policy ()51( سياسة الدخل

ــي  ــةف ــة الكلي ــال  Macroeconomics Theory( النظري ــي مج ــة ف ــاج )، بخاص ــل اإلنت ــل عوام                   دخ
)Factors of Production ( سياسة اقتصادية كلية)، هيMacroeconomics Policy دخـل  )، تعمل على ضبط

  .عوامل اإلنتاج

)، 1945لى بريطانيا والواليات المتحدة، بخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، في عـام ( إ السياسةتعود نشأة هذه 
. معدالت األجور)، في ضبط Monetary Policy( النقدية)، وFiscal Policy( المالية؛ السياستينوذلك بديالً عن 

. معدل التضخم، ثم تخفيض سعار السلعأهذه أن تؤدي إلى تخفيض  سياسة الدخلوقد توقع االقتصاديون الغربيون من 
، متمثالً بالقرار الذي اتخذته بريطانيا فـي  السياسة) أكثر شكل متشدد من هذه Wage Freeze( تجميد األجوروكان 
). وتمثل الشكل األقل تشدداً في وضع ترتيب يقضي بزيادة األجور حسب زيادة اإلنتاجية، مـع السـماح   1966عام (

المنخفضة. وفي بعض الحـاالت كانـت السـلطات     األجورن أجل مساعدة العمال من أصحاب ببعض االستثناءات، م
)، من أجل منح زيـادات  Mmoral Suasion( اإلقناع األخالقيالمعنية تبرم اتفاقيات غير مكتوبة، بوساطة ما يسمى 

دا، التي أبقت على نهج هذه طفيفة في األجور. وقد وظفت بعض الدول مثل هذه السياسات بشكل متقطع، باستثناء هولن
  ) حتى سنوات عديدة من عقد الستينيات، من القرن الماضي.1948السياسة لفترة طويلة نسبياً، دامت منذ عام (

 الـدخل بعض القيود على زيادة توزيع أرباح الشركات، من أجـل ضـبط كـل أشـكال      لسياسات الدخشملت بعض 
  وسط إلى حدوث تشوهات في سوق رأس المال. الشخصي، لكن هذا اإلجراء أدى في األمد المت

 اتجاه اإلنتاجية)، كان منها 1971 - 1962في الواليات المتحدة، في الفترة ( سياسات الدخلتجارب كثير من  أجريت
)Productivity Trend ( وإذا األجورترتفع  اإلنتاجية. فعندما ترتفع أو تخفيضها األجوربوصفه مؤشراً على زيادة ،

، لكنها لم تؤت أكلها في بعض الحاالت إال بعد تضخم األجور. وقد أدت هذه السياسة إلى كبح األجورتنخفض انخفضت 
. وقد الحظ بعض االقتصاديين بأن سياسات الدخل قد أدت سياسة تجميد األجورأن اضطرت السلطة المعنية إلى تبني 

إلى تخفيض معدل البطالة، وتخفيض معدل التضـخم،  ) إلى تخفيض أسعار الفائدة، و1984في بعض البلدان في فترة (
  )، وسويسرا.كوزيادة في وفر ميزان المدفوعات، ومن هذه الدول اليابان، وألمانيا الغربية (آنذا

  )).Collective Bargaining( تفاوض جماعي راجع مسرد:(
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  ):Income Statement( )52( قائمة دخل

ـ ، هي بيان الخسائرو األرباحو التكاليف، والشركات اسبةمح خاصة)، بAccounting(محاسبة الفي حقل   األرباحبـ
  التي تحققت، لمنشأة ما، في فترة زمنية معينة، عادة تكون سنة مالية كاملة. الخسائرأو 

  
) للمنشأة، ثـم طـرح   Total Revenue( اإليرادات الكليةكل بجمع  الخسائرأو  األرباحالمنشأة مقدار  محاسبويقرر 

              غيرهــا) أو Operating Cost( العمليــاتنشــاط  تكــاليف)، ســواء كانــت Total Cost( يف الكليــةالتكــال
)Non-Operating Ccost اإليرادات الكلية)، من.  

 تمويل الشـركات واحدة من ثالث قوائم، تُستخدم في مجال  قائمة الدخلتُعد )Corporate Finance (المحاسـبة و .
الشركة، والتكاليف التي تحملتها، وإجمالي الربح، وكلفة البيع والكلفة اإلدارية. إضافة إلـى نفقـات   وهي تبين إيرادات 

  أخرى، والدخل، والضرائب المدفوعة، وصافي الربح. وعادة تكون البيانات متماسكة، ومنطقية من حيث تسلسلها.

مليات التي تقوم بها المنشأة. وعلى الرغم مـن  إلى فترات زمنية، متسلسلة بشكل منطقي، وذلك حسب الع القائمةتُقسم 
أن بعض الشركات تتبع نموذج فترات تتكون من ثالث عشرة دورة، إال أن أكثرها يتبنى الدورة التي تمتد لشهر واحد. 

  السنوي. قائمة الدخلأي عرض البيانات الشهرية. وتُجمع القيم لكل فترة، كي تُنتج البيانات السنوية، أي 

 البيانـات التاريخيـة  من  قائمة الدخل)، بني على بيانات Financial Model( نموذجاً تمويلياًجدول اآلتي يحتوي ال
)Historical Data) 2018 - 2021للفترة ( قائمة الدخل)، وفيه تنبؤات حول 2014 - 2017) للفترة.(  

 
  )).Profit and Loss Account( حساب األرباح والخسائر راجع مسرد:(
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 ):Income Support ()53( الدخلدعم 
)، هو دفعات نقدية تُعطى Poverty( الفقر)، بخاصة في مجال Welfare Economics( هاقتصاديات الرفافي حقل 

للشخص الفقير، بدالً من إعطائه الطعام والشراب بشكل مباشر. وذلك من أجل منحهم حرية التصرف بالنقود المدفوعة 
  لهم.

  ):Income Tax ()54( ضريبة الدخل

)، Theory of Public Finance( نظرية المالية العامـة )، وMacroeconomics Theory( النظرية الكليةفي 
 تفرضها)، هي اقتطاعات مالية، نقدية أو عينية، Disposable Income( الدخل المتاح، والضرائببخاصة في مجال 

             حكومـة مركزيـة  )، أو Local Government( حكومـة محليـة  السلطة المعنية في حكومة دولـة مـا، سـواء    
)Central Government السـلطة   تفرضـها األفراد والشركات والمؤسسات األهلية التجارية، وعـادة   دخل)، على

من الممتلكات غيـر   الدخلمن التجارة أو الصناعة، و الدخلمن العمل، والفوائد المصرفية، وصافي  الدخلالمعنية على 
إلـى   الدخلوالربح من النشاط الزراعي، وأنشطة أخرى متعددة. من صفاتها الحديثة أنها معقدة، بسبب تقسيم  المنقولة،
  . وهي من المصادر الرئيسة إليرادات معظم الحكومات حول العام.شريحةمعينة على كل  فرض نسبة، وشرائح
)، ثـم أعيـد   1435كل مؤقت، وذلك في عام (، بشضريبة الدخلالمملكة المتحدة (بريطانيا) أول من أدخل مبدأ  كانت

)، وهي فترة تمويل الحروب النابليونية. وقد أصـبحت مبـدًأ   1805–1798)، ثم في الفترة (1450في عام ( فرضها
). وقد وظفت حكومة الواليات المتحدة مبـدأ  1842( البريطاني، شُرع لها بقانون منذ عامراسخاً في النظام االقتصادي 

). وحاولت إعادة توظيفها في عـام  1872 -1861بشكٍل مؤقت، في تمويل الحرب األهلية األمريكية ( ،ضريبة الدخل
) للدستور األمريكي، 16)، لكنها أخفقت بسبب إصرار قضاة المحكمة العليا على عدم دستوريتها. لكن التعديل (1894(

  ).1914المية األولى في عام (الحرب الع رذُنُ)، قد جعل منها قانوناً ثابتاً، بسبب 1913في عام (
  

  
  

مبدأ القدرة على ) 1)، ذات األساسات األربعة اآلتية: Sacrifice Theory( نظرية التضحيةإلى  الضريبةيستند مبدأ 
 المنفعـة الحديـة  ) 2. العموديةو األفقية: العدالة)، وهو متصل بمبدأ آخر هو Ability -to-Pay Principle( الدفع

)Marginal Utility إمكانية مقارنة المنفعة المستمدة من 3. الدخل، كلما زاد حجم تتناقص) لكل وحدة دخل إضافية (
 ) لدى كل فرد جدول منفعة من النقود يشبه جدول األفراد اآلخرين.4النقود، بين األشخاص المختلفين. 

أن يدفعوا ضريبة متساوية.  لدخلا) أن على األشخاص المتساوين في Horizontal Equity( العدالة األفقيةيرى مبدأ 
أن يدفعوا ضـريبة   الدخل ) فيرى أن على األشخاص غير المتساوين فيVertical Equity( العدالة العموديةأما مبدأ 
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تختلف قيمتها من شخص آلخر، مع األخذ بعين االعتبار تصاعدية الضريبة. ما يعني بأن األغنياء يدفعون أكثر، وكـل  
  ي ينضوي تحتها.حسب شريحة الدخل الت

           غيـر مباشـرة  و ضـريبة مباشـرة  )، Ability -to-Pay Principle( مبدأ القـدرة علـى الـدفع   راجع مسرد: (
)Direct & Indirect Tax ،(عدالة أفقية )Horizontal Equity ،(عدالة عمودية )Vertical Equity ،( تهرب

  )).Tax Evasion( ضريبي

  ):Income Terms of Trade ()55( جيةقوة الدخل من التجارة الخار

ــي  ــة ف ــارة الخارجي ــة التج ــرائية International Trade Theory( نظري ــوة الش ــاس الق ــي مقي            )، ه
)Purchasing Power ( الصادرات)، المتحصلة منExports ( المستوردات)، بداللةImports  وعادة تُسـتخدم .(

  :تجارة الخارجيةقوة الدخل من الالصيغة اآلتية في حساب 

풀 =  
푷푿

푷푴
 ×  푸푿 

، أسعار السـلع المسـتوردة  ) إلى PM، ويرمز (أسعار السلع المصدرة) إلى PX، ويرمز (الدخل) إلى Yحيث يرمز (
)، QX = 100) و(PM = 70) و(PX = 70وعلى سبيل المثال لنفترض أن ( ) إلى كمية السلع المصدرة.QXويرمز (

  )، على التوالي، فإن2010للعام (

풀ퟐퟎퟏퟎ =  
ퟕퟎ
ퟕퟎ

 ×  ퟏퟎퟎ = ퟏퟎퟎ 
  )، على التوالي، أي إن 2018) في العام (QX = 100) و(PM = 90) و(PX = 70ثم أصبحت (

 

풀ퟐퟎퟏퟖ =  
ퟕퟎ
ퟗퟎ

 ×  ퟏퟎퟎ = ퟕퟕ. ퟕퟖ 
أقـل بنسـبة    الـدخل )، وهذا 2010دته في عام (أقل مما ولّ دخالً) تولّد 2018في عام ( المصدرة الكميةما يعني بأن 

) يمثل سـنة األسـاس. وعـادة    2010) تقريباً، عما كان عليه في سنة األساس. وقد عددنا أن عام (%22.2مقدارها (
)، ألنه يأخـذ بالحسـبان   Net Barter( صافي المقايضةهذا المقياس على مقياس  التجارة الخارجيةيفضل اقتصاديو 

  فال يأخذها باالعتبار. صافي المقايضة. أما مقياس الكمية المصدرة، وأسعار المستورداتو اتأسعار الصادر
 )).Terms of Trade( أسعار التبادل التجاري راجع مسرد:(

  ):Incomplete Contract ()56( عقد غير مكتمل

أكثر، ال يحتوي قدراً كافياً  مكتوب بين طرفين أو اتفاق)، هو Law and Economics( االقتصادوالقانون في مجال 
  من الشروط والبنود، التي يمكن توظيفها في التنبؤ بكل عالقة وتبعاتها المحتملة بين األطراف المتعاقدة.  

  على التنازل في بقية المسائل لطرف واحد. العقدمن أجل تفادي أي مشاكل وقضايا مستقبلية، يتفق الموقعون على 
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  ):Incomplete Market ()57( سوق غير مكتمل
)، أو Real Market( سوق حقيقي)، هو Macro and Micro Theory( الكليةو الجزئية، النظرية االقتصاديةفي 

. وعادة تكمن صعوبة إتمامه في األهداف المتضاربة للمنشآت غير تام البنية)، Financial Market( سوق تمويلي
  ). Uncertaintyالاليقين (حالة العاملة فيه، وفي 

 سوق التأمينيعد )Insurance Market صعوبة تغطية كل األفراد ، بسبب السوق غير المكتمل) من األمثلة على
  فقدان الدخل. مخاطرفيه ضد 

 ):Increasing Opportunity Cost Law ()58) (الفرصة البديلة( قانون تزايد كلفة الفرصة الضائعة

 Production( إمكانيات اإلنتاجفي مجال بخاصة )، Macroeconomics Theory( النظرية الكليةفي 

Possibilities من سلعة ما، كلما زادت الكمية منها بوحدة واحدة. ظاهرة ارتفاع كلفة زيادة اإلنتاج)، هو  
  

  الشكل األول

  
بكميـات ونوعيـات   أي مجتمعٍ مهما كان، كبيراً أو صغيراً، قوياً أو ضعيفاً، غنياً أو فقيراً، مـوارد اقتصـادية،    يملك

جل إنتـاج سـلعٍ وخـدمات    أآلته االقتصادية، بما فيها مؤسساته، هذه الموارد من بوساطة المجتمع يوظِّف متفاوتة. و
    ــمي ــا س ــاً لم ــويراً بياني ــاديون تص ــور االقتص ــد ط ــة. وق ــاج مختلف ــات اإلنت ــى إمكاني                  )م ك ن( منحن

)Producton Possibilties Curve - PPC فعرالحد الفاصل بين ما بأنه  منحنى إمكانيات اإلنتاج) لمجتمع ما. وي
لمجتمع  إمكانيات اإلنتاج األوليمكن تحقيقه. يصف الشكل  ، أو ما يمكن تحقيقه وما اليمكن إنتاجه وما ال يمكن إنتاجه

  ما.

أو أي توليفـة  ، األسـلحة  أو الغذاءإما  فقط: سلعتينواحدة من من أجل توضيح الفكرة لنتخيل أن المجتمع يحتاج إلى 
بتوظيـف  في حال قيام المجتمع  إمكانيات اإلنتاج)  * Y) و( * Xاألحمر، الواصل بين النقطتين ( منهما. يمثل المنحنى

 ) النهائي مـن التوليفات. ومن الناحية العملية تمثُل كل نقطة على المنحنى توليفة معينة. وعدد هذه النقاط (كامل موارده
، فقط، الستطاع الحصول على كميـة قصـوى   الغذاءنتاج وجه المجتمع كل موارده المتاحة نحو إالناحية النظرية. ولو 

. والسبب في ذلك هو أن المـوارد  األسلحة، كل ما يمكن الحصول عليه من نفسه ، بالوقتيخسر). لكنه * Xمقدارها (
نتاج أي شـيء آخـر   م يبق منها ما يمكن استخدامه في إلففقط،  اءالغذنتاج إمحدودة، وأن المجتمع قرر توجيهها نحو 

، فقط، الستطاع أن األسلحةموارده المتاحة نحو إنتاج ّل في هذه الحالة). وبالمقابل، لو قرر المجتمع توجيه كاألسلحة (
. والسـبب هـو   ذاءالغ،  كل ما يمكن الحصول عليه من نفسه ). لكنه يخسر، بالوقت * Yينتج كمية قصوى مقدارها (
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م يبق منها ما يمكن استخدامه في لففقط،  األسلحةنتاج حيث قرر المجتمع توجيهها نحو إن الموارد محدودة، نفسه، أي إ
  .الثانينظر الشكل ا ).في هذه الحالةالغذاء نتاج أي شيء آخر، (إ

عند الصـين   إمكانيات اإلنتاجتزيد  ألي مجتمع عن إمكانيات مجتمع آخر. وعلى سبيل المثال إمكانيات اإلنتاج تختلف
 منحنى إمكانيـات اإلنتـاج  أن نتخيل موقع لنا على ذلك،  ، بناء)1(مرة 352عند األردن بمقدار  إمكانيات اإلنتاجعن 

  األردني. منحنى إمكانيات اإلنتاجالصيني، وموقع 

  الشكل الثاني

 
نتـاج سـلعة   مجتمع يقرر توجيه كل موارده نحو إتخيل أي تتشكل عقالنية المجتمع من عقالنية أفراده. وال يمكننا أن ن

). وهـذه  Fواحدة بعينها. فهو، في العادة، يختار توليفة معينة من السلعتين، كأن نقول التوليفة التي تمثلهـا النقطـة (  
تُحقـق مـا    الموارد المتاحة، وهي بتوظيف كاملنتاجها ، وتم إاألسلحة، وأخرى من الغذاءالتوليفة تتألف من كمية من 

  .)Technical Efficiency( الكفاءة الفنية ه االقتصاديونأسما

)، U: األولى هـي الممثلـة بالنقطـة (   بد من وصف الحالة التي تمثلها كل منهما ، الالثانيهناك توليفتان في الشكل 
أقل مما لـو كانـت علـى     نيةبكفاءة فنتاجها )، وقد تم إم ك ن) تحت (U). تقع التوليفة (Oوالثانية ممثلة بالنقطة (

ــا يســمى   ــوارد أو م ــة الم ــن بطال ــة م ــل حال ــى. وهــي تمث ــواردالمنحن ــل للم ــر األمث                         االســتخدام غي
)Resource Underutilization .(  

توليفة من ) Uتمثل النقطة ( مرة ثانية. األولنتأمل الشكل لاالستخدام غير األمثل للموارد جل توضيح المقصود بـمن أ
تجـه أفقيـاً،   يأن  المجتمـع  من بين البدائل المتاحة، ألن بإمكـان  الفضلى)، وهذه التوليفة ليست Y1) و(X1الكميتين (

)، أو أن X2  -  X1)، وهي أكبـر بمقـدار (  Y1) و(X2) التي تمثل الكميتين (B، للوصول إلى التوليفة (نفسها المواردب
). وفـي جميـع   Y2 – Y1)، وهي أكبر بمقدار (Y2) و(X1) التي تمثل الكميتين (Aتجه عمودياً للوصول إلى التوليفة (ي

  ).B) و(A) بين النقطتين (م ك نتوليفة تقع على ( ختار أييأن  للمجتمع األحوال يمكن

ارد يملـك المـو   ن المجتمع الألنها خارج إمكانياته. أي إيمكن للمجتمع أن ينتجها،  ) فهي تمثل توليفة الOأما النقطة (
  الكافية للحصول عليها.

                                                             
  .2012بحسب إحصائيات الربع األول من عام  -  1



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   عبدالرزاق بين هاين 

 

292 
  

  كلفة الفرصة البدیلة: كیف ُتحسب

جل الحصول على سلع أخرى. ويتم حسابها أما يضحي به المجتمع من سلع من  بأنها كلفة الفرصة البديلة تُعرف
  باستخدام الصيغة الرياضية البسيطة التالية:

  
. وبناء على ذلـك تكـون كلفـة    األول) في الشكل Bوليفة () إلى التAنفترض أن المجتمع أراد االنتقال من التوليفة (ل

  :على النحو اآلتيالفرصة البديلة 

) وحدة 90. وهي تتكون من (الثالث) في الشكل Fموارده للوصول إلى النقطة ( ّلأن المجتمع قد وظف كلنفترض اآلن 
) وحـدة  75)، التي تتكون من (Aطة (. ونتيجة لظرف ما، أراد المجتمع أن ينتقل إلى النقأسلحة) وحدة 120و( غذاء
 :على النحو اآلتي) OC( كلفة الفرصة البديلة. وفي هذه الحالة تكون أسلحة) وحدة 125و( غذاء

푶푪 =
ퟕퟓ − ퟗퟎ

ퟏퟐퟓ − ퟏퟐퟎ
=  −ퟑ 

الثالثشكل ال
  

  
)، B) إلى (Aنتقال من (حساب كلفة اال أما. وحدات من الغذاء) 3( كل وحدة جديدة من األسلحة تُكلِّفُ المجتمعن إأي 
  فهو

푶푪 =
ퟏퟐퟎ − ퟏퟐퟓ

ퟗퟎ − ퟕퟓ
=  −

ퟏ
ퟑ
 

  ) وحدة أسلحة.1/3ن كل وحدة غذاء جديدة تكلف (أي إ
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  اآلتي:جدول المن البيانات الواردة في  كلفة الفرصة البديلةنحسب ل

  كلفة الفرصة  )1زراعية (سلع   )1رأسمالية (سلع   البديل

A 1  100  -  

B  2  75  25  

C  3  45  30  

D  4  5  40  

E  4.05  0.01  99.8  

جـل  أ) إلى الصورة البيانية من 120صفر والتوليفة ( أضيفتصورة بيانية للخيارات المتاحة، وقد  الرابعيوضح الشكل 
  .  السابق، وإن لم ترد أرقامها في الجدول فضلتوضيح الفكرة بشكل أ

  الرابعشكل ال

  
ارع كلمـا زادت  يجياً بين بدائل اإلنتاج المتعددة، لكن الالفت أنها تتستزايدت تدر كلفة الفرصة البديلةنالحظ أن 

)، أي 30) إلى (25) من (B) إلى (Aنتقال من (الرأسمالية، حيث ارتفعت كلفة اال نتاج السلعحاجة المجتمع إلى إ
بمقـدار  ) حيث ارتفعـت  D) إلى (Cمن ( اً) وحدات، وأخير10) بمقدار (C) إلى (B) وحدات، ومن (5بمقدار (

 ) وحدة تقريباً.  60(

، وفيه يظهر منحنى متصاعد الميل، وتزداد حدتـه  الخامسفي الشكل على النحو المبين يمكن تمثيل هذه الظاهرة 
 . واألهم أن الزيادة في الكلفة تأخذ نمطاً تصاعدياً أسياً.اليمينكلما اتجهنا إلى 
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  الخامسشكل ال

  
). وهـو  Law of Increasing Opportunity Cost( لفرصة البديلـة قانون تزايد كلفة اتسمى هذه الظاهرة 

ينطبق على كل الحاالت التي قد تحدث في الحياة العملية. وعادة تواجهه المجتمعات فـي الحـاالت    قانون طبيعي
  الطارئة، كالحروب والجوائح الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

  )).Production Possibility Frontier(إمكانية اإلنتاج ) جبهة( حدود راجع مسرد:(

  ):Increasing - Returns - to - Scale ()59( عائد متزايد على الحجم

      نظريـة المنشـأة  فـي  بخاصـة  )، Macro and Micro Theory( الكليـة و الجزئيـة ، النظرية االقتصـادية في 
)Theory of the Firm( نظرية اإلنتاج)، وProduction Theory( كاليفنظرية الت)، وCost Theory  هـي ،(

نسبة الزيادة في الكمية المنتجة تكون أعلى مـن  ، لكن زيادة كمية اإلنتاج نتيجة لزيادة كمية مدخالت اإلنتاجظاهرة 
  .نسبة الزيادة في مدخالت اإلنتاج

دوغـالس فـي    –دالة كوب نموذجاً شائعاً من دوال اإلنتاج يسمى  ، لنستخدمالعائد على الحجممن أجل توضيح مبدأ 
  :اآلتي. وعادة تأخذ الدالة الشكل الرياضي Cobb-Douglas Production Function(1( اإلنتاج

  

푸 = 푨푳휶푲휷 
، رأس المـال و العمالـة عدا  معامل يتضمن إنتاجية مدخالت اإلنتاج ماإلى ) A، و(كمية اإلنتاجإلى ) Qرمز (حيث ي

  ، على التوالي.رأس المالو العمالةمن  العائد على الحجمإلى ) ) و(و(، رأس المالإلى ) Kو( العمالةإلى ) Lو(

              العائـد علـى الحجـم   ) K) و(Lتُسمى الزيـادة الحاصـلة فـي اإلنتـاج نتيجـة للزيـادة فـي مـدخلي اإلنتـاج (         
)Return to Scale.( يأتي العائد على الحجم علو) تناقصى ثالثة أشكال: العائد المDecreasing – Returns – to – 

Scale (DRTS)) والعائد الثابت ،(Constant – Returns – to – Scale (CRTS) والعائد المتزايد ،((IRTS) .  
                                                             

    ) Paul Douglas( دوغـالس  وبـول  )Charles Cobb) (1875-1949( تشـارلز كـوب   نينسبة إلى عالمي االقتصاد األمـريكي  - 1
  في الرياضيات، وأن دوغالس كان سيناتوراً في مجلس النواب األمريكي. عالماً اًومن المفارقات الالفتة أن كوب كان أيض .)1976 -1892(
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)1( إذا كان العائد على الحجم متزايداًيكون    1( إذا كان ثابتاً، ويكون(   كان إذا متناقصاً، ويكون 
)1(  :ومن نتائج هذه الخاصية ما يلي .  

  فإن زيادة مدخالت اإلنتاج بنسبة معينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاج بأكثر من تلك النسـبة،  العائد متزايداًإذا كان ،
 وترتفع اإليرادات بنسبة أكثر من نسبة االرتفاع في التكاليف.

  وترتفـع  نفسـها  ، فإن زيادة مدخالت اإلنتاج بنسبة معينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاج بالنسبةالعائد ثابتاًكان إذا ،
 اإليرادات بنسبة مساوية لنسبة االرتفاع في التكاليف.

  فإن زيادة مدخالت اإلنتاج بنسبة معينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاج بنسبة أقـل، وترتفـع   العائد متناقصاًإذا كان ،
 إليرادات بنسبة أقل من نسبة ارتفاع التكاليف.ا

  .اآلتي الشكلفي على النحو المبين ) AggregateCost( التكليف على المستوى الكلييمكن تصور منحنى 
  

  
)، ترتفـع كميـة   IRTSفي الجزء الهابط من منحنى التكاليف الكلية (المجمعة)، أي في ( اآللة االقتصاديةعندما تكون 

قـد   اآللة االقتصـادية )، تكون CRTSلي دون أن تؤدي إلى زيادة في مستوى األسعار. وعندما تصل إلى (اإلنتاج الك
)، DRTSوصلت إلى حدود اإلنتاج الكلي القصوى دون زيادة في مستوى األسعار. وعندما تخرج منها وتدخل فـي ( 

  ويبدأ مستوى األسعار باالرتفاع.   أباطتي فإن اإلنتاج الكلي

 عوائـد علـى الحجـم   )، Kaldor’s Laws( قوانين كالدور)، Verdoorn’s Law( قانون فيردورن (راجع مسرد:
)Returns to Scale.((  

 لرأس المال إلى اإلنتاج الحدية) الحدية( النسبة اإلضافية

(Incremental Capital – Output Ratio (ICOR)  () 60): 

الكمية اإلضافية من وحدات ، هي االدخارو االستثمار نظريةفي بخاصة )، Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
  . كي تنتج وحدة واحدة من اإلنتاج) االقتصاد( رأس المال التي تحتاج إليها اآللة االقتصادية
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  ):ICOR( النسبة اإلضافية لرأس المال إلى اإلنتاجتُستخدم الصيغة الرياضية اآلتية في حساب 

푰푪푶푹 =
نم الناتج المحلي اإلجمالي المعدل السنوي لحصة االستثمار 

المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي اإلجمالي
  

معـدل النمـو   )، وأن %10لسنة ما كان ( المعدل السنوي لحصة االستثمار من الناتج المحلي اإلجماليلنفترض أن 

  %)، ما يعني بأن2.5للسنة نفسها كان ( السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي

푰푪푶푹 =
ퟏퟎ
ퟐ. ퟓ

= ퟒ 

  . وحدة إنتاج إضافية على الناتج المحلي اإلجمالي تحتاج إلى أربع وحدات إضافية من رأس المالأي إن كل 

بسبب صعوبة الحصول على قيمة دقيقة لإلضافة علـى رأس المـال،    )ICOR(ليس من السهل حساب قيمة دقيقة لـ

رأس الموجه نحو مخـزون   االستثمارو)، Investment( االستثمار) الموجه نحو Saving( االدخارالمتمثلة في حجم 

  العامل. المال

  ):Incremental Cost ()61) (الحدية( الكلفة اإلضافية

             نشـأة المنظريـة  فـي  بخاصـة  )، Macro and Micro Theory( الكليـة و الجزئيـة ، النظرية االقتصـادية في 

)Theory of the Firm( نظرية اإلنتاج)، وProduction Theory( نظرية التكاليف)، وCost Theory ،(  هـي

الكلفـة  وتُعـرف   )، نتيجة لزيادة كمية اإلنتاج بوحدة واحدة.Total Cost( الزيادة التي تطرأ على كلفة اإلنتاج الكلية

  :على النحو اآلتي اإلضافية لكل وحدة إنتاج إضافية

푴푪 =  
∆푻푪
∆푸

=  
التغير في التكاليف الكلية

جاإلنتا التغير في كمية 
 

  
푻푪∆) إلى الكمية المنتجة. فلو كان التغير في الكلفة الكلية (Q) إلى التكاليف الكلية ويرمز (TCحيث يرمز ( = ퟏퟎ (

푸∆والتغير في الكمية المنتجة ( = ퟓفإن ،(  

푴푪 =  
∆푻푪
∆푸

=
ퟏퟎ
ퟓ

= ퟐ 

 ، ...).ريال(دينار، دوالر،  وحدة تكاليف) 2( كل وحدة إضافية من اإلنتاج تُضيف إلى الكلفة الكليةأي إن 

  )).Marginal Cost( الكلفة الحديةجع مسرد: ار(
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  ):Indecomposability ()62( )لتحلللغير قابل (قسيم للت غير قابل

 )،Input – Output( المخرجـات  – المـدخالت )، بخاصة في مجـال  Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
 المنظومـة ) ما، حيث تعتمد الصناعات داخـل  إنتاجية( منظومة اقتصاديةوالتشابك في جوانية مصطلح يعني العالقة 

إنتاج إحدى المنشآت يكون سلعاً وسيطة لعدد مـن  ، كلياً أو جزئياً. وذلك باعتبار أن بعضها اآلخربعضها على إنتاج 
  . المنشآت أو جميعها

عـدم  من الصناعات األخرى داخل المنظومة، تتحقـق ظـاهرة   إذا اعتمدت كل الصناعات في إنتاجها على مدخالت 
  ).Perfect Indecomposability( القابلية التامة للتقسيم

  )).Input–Output Model( المخرجات –نموذج المدخالت : راجع مسرد(

  ):Indexation( )63() فهرسة( جدولة

 دخالً ثابتاً أدوات التمويل التي تدر)، وAgreements( االتفاقيات) بأشكالها المختلفة، وContracts( العقودفي مجال 
)Fixed Income Financial Instruments ن في قانوني) بند( شرط)، هيبين طـرفين،   اتفاقيةأو  عقد، متضم

 ). وعادة يعد اإلخالل بمثـل هـذا الشـرط   السند، االتفاقية( العقديوجب المحافظة على القيمة الحقيقية لشيء محدد في 
  (البند) مبطالً للعقد (االتفاقية، السند).

  معارضة قوية من بعض االقتصاديين، بسبب مأسسته للتضخم. الجدولةواجه مبدأ 
  )).Escalator Clause) (مادة قانونية مفاقمة( بند مصعد راجع مسرد:(

  :)Indexing ()64) (فهرسي( يجدول

) اسـتراتيجية ( أسلوب)، هو Investment In Financial Instruments( االستثمار باألدوات التمويليةفي مجال 
 مجموع العائد لألسهم، التي يمكن أن تحقق استثمارية من األسهم) Portfolio( محفظة، يعتمد على اختيار استثماري

  ).Stock Market Index( مؤشر سوق األسهمفي 
)، وهـو  Enhanced Indexing( المحسنة) الفهرسة( الجدولة) مفهوم آخر هو الفهرسة( الجدولةيرتبط مع مفهوم 

ما، أو مـن   محفظةمن  العائد، بوساطته، أن يعظم المستثمر، يحاول األسهمفي  أسلوب االستثمارمصطلح يشير إلى 
  .المؤشرأو  األسهم) لحركة Tracking Error( أخطاء التتبع، ويحاول تقليل لألسهمما  مؤشر
سند ّذَهمرتبط بم )Index – linked Gilt ()65:( 
حكـومي،   سـند )، هو Bonds’ Market( سوق السندات)، بخاصة في Financial Market( سوق التمويلفي 

) Yield( العائـد ) وBond’s Capital Value( القيمة الرأسمالية للسند) وPrice Index( مؤشر للسعربين  يربط
 عليه. 

ن يتجنبون المجازفة، ويرغبون في الحصول على دخل حقيقـي مـنخفض، قليـل    جاذباً للمستثمرين الذي السنديعد هذا 
  التضخم.   فتراتالمخاطر، بخاصة في 

)، 1950)، وأدخلتـه فرنسـا فـي عـام (    1947في عام ( السوق التمويليإلى  السنداتأدخلت فنلندا هذا الشكل من 
  ).1975وبريطانيا في عام (
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  ):Index Number ()66( قياسي) مؤشر( رقم

)، هو قيمـة  Economic Statistics( ةاالقتصادي اإلحصائيات)، وApplied Economics( االقتصاد التطبيقيفي 
محسوبة من مجموعة من البيانات االقتصادية، كاألسعار، والكميات، والحجم، تُشير إلى تغيرات واتجاهات معينة حول 

  ).Macroeconomic Variables( المتغيرات الكلية

 وسطاً موزوناً  م القياسيالرقيعد)Weighted Mean( ر عنه بوصفه يّأسـاس نسبة مئوية من رقمٍ عب )Base أو ،(
المقارنـة بنـاء    من أجـل عند سنة ما، تُثبت هو القيمة التي  األساس)، تتغير قيمته مع الزمن. وReference( مرجع

                السـنة المرجعيـة  ) أو BaseYear( األسـاس  سـنة عليها. وتُسمى هذه السنة، أي التي تتم المقارنة بنـاء عليهـا،   
)Reference Year ( كمية نسبيةعلى شكل  الرقم القياسي). وقد يأتيRelative Quantity   تُسـتعمل ألغـراض (

  المقارنة.  

ي، أو ) من أي نوع، سواء بشـكل فـرد  البضائع والخدماتفي قياس التغير في أسعار السلع ( األرقام القياسيةتُستخدم 
يجري داخـل   لتعرف على ماأو قياس اتجاه وتطور أو انحسار الدخل الفردي، من أجل ا)، Aggregate(مجمع بشكل 

  المستهلكين وحال اإلنتاج. هاالقتصاد، وآثار ذلك على رفا

  

 ميـات الـرقم القياسـي للك  )، Price Index( الرقم القياسي لألسـعار : الرقم القياسيلـهناك أربعة أشكال رئيسة 
)Quantity Index ،(الرقم القياسي للقيم )Value Index ،(الرقم القياسي للالمساواة )Inequality Index.( 

  البسيط؟ الرقم القياسيكيف يصنَع 
)، PI)، ما يعني بأن سعر السلعة على شكل رقم قياسي (2018) ديناراً، في عام (25لنفترض أن سعر سلعة ما كان (

  لتلك السنة هو

푷푰ퟐퟎퟏퟖ =  
ퟐퟓ
ퟐퟓ

 × ퟏퟎퟎ = ퟏퟎퟎ. ퟎퟎ 
  الذي تُقارن به أسعار السنوات المقبلة. سنة األساسوهو سعر 

رقـم  )، ما يعني بأن السعر على شـكل  2019) ديناراً في عام (30لنفترض اآلن أن سعر السلعة ارتفع إلى (
  أصبح على النحو اآلتي: قياسي

푷푰ퟐퟎퟏퟗ =
ퟑퟎ
ퟐퟓ

 × ퟏퟎퟎ = ퟏퟐퟎ. ퟎퟎ 
  )، أي سنة األساس.2018) عما كان عليه في العام السابق (%20) ارتفع بنسبة (2019أي إن سعر السلعة في عام (
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  السلع االستهالكية. وفيما يأتي توضيح مفصل لكل منها:بخاصة ، للرقم القياسي ألسعار السلعهناك أشكال متعددة 
 ):Weighted Relative Price Index( حالقياسي النسبي المرج الرقم) أوالً

  قياسي بسيط، ال يمثل الواقع، لكنه مهم في بناء األرقام القياسية الواقعية. نبدأ برقمٍ من الضروري أن

  ):Simple Aggregative Price Index( الرقم القياسي التجميعي البسيط) أ

  ، أدناه.)1جدول (لى النحو المبين في ع) لحم الضأن ألربع سنوات، وكانت Pأن لدينا أسعار (لنفترض 

  )1جدول (

)P04.00  ) السنة األولى  
)P15.25  ) السنة الثانية  
)P27.10  ) السنة الثالثة  
)P310.00  ) السنة الرابعة  

 التي تليأسعار السنوات الالحقة بالسعر الذي ساد فيها، فتصبح السنة  قارن، أي التي تُسنة لألساس )0(نختار السنة ل
  بالنسبة للسنة نفسها هو )P0( سنة األساسسعر ة األساس هي السنة األولى. وبالتالي فإن سن

푰ퟎ =
푷ퟎ

푷ퟎ
=

ퟒ. ퟎퟎ
ퟒ. ퟎퟎ

= ퟏ. ퟎퟎ 

. وهذه النتيجة صحيحة دائماً، ألنها تعني، بكل بساطة، بـأن سـعر   سنة األساس) للرقم القياسي لسعر I0رمز (حيث ي
نتعامـل مـع    وكأننا)، I0). وفي عرف الحسابات نستخدم الرمز (%100السعر نفسه يساوي ( نسبة إلى سنة األساس
  نها نقطة األصل، أي نقطة الصفر.على أ سنة األساس

على النحـو  ثانٍ  رقم قياسينحصل على  سنة األساس) على سعر P1عند قسمة سعر السنة األولى بعد سنة األساس، (
  :اآلتي

푰ퟏ =
푷ퟏ

푷ퟎ
=

ퟓ. ퟐퟓ
ퟒ. ퟎퟎ

× ퟏퟎퟎ = ퟏퟑퟏ. ퟐퟓ 

  :على النحو اآلتيعليه  نحصلف القياسي الثالثأما الرقم 

푰ퟐ =
푷ퟐ

푷ퟎ
=

ퟕ. ퟏퟎ
ퟒ. ퟎퟎ

× ퟏퟎퟎ = ퟏퟕퟕ. ퟓ 

بويعلى النحو اآلتيالرابع  الرقم القياسي حس:  

푰ퟑ =
푷ퟑ

푷ퟎ
=

ퟏퟎ. ퟎퟎ
ퟒ. ퟎퟎ

× ퟏퟎퟎ = ퟐퟓퟎ. ퟎퟎ 
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سـنة  )، وارتفع بـين  % 31.25والسنة التالية بنسبة ( سنة األساستعني هذه النتائج بأن سعر لحم الضأن ارتفع بين 
والسنة الثالثة (أي الرابعة  سنة األساس)، وارتفع أخيراً بين %77.5والسنة الثانية (الثالثة في الجدول) بنسبة ( األساس

 السـعر النسـبي  سعرٍ مقسومٍ على سعر آخر، في السياق المبين أعاله،  مى كلُّيسو ).%150) بنسبة ()1جدول (في 
)Price Relativeلى السعر النسبي لسلعة واحدة. تينا عليها استند الرقم القياسي إ). وفي الحالة التي أ  

يحتوي قائمة ، الذي )2جدول (في على النحو المبين نفترض وجود أربع سلع، ل الرقم القياسيمن أجل تعميم مبدأ 
  ، لمدة أربعِ سنوات:ةاألسعار للسلع األربع

 أسعار السلع): 2جدول (

  وحدة القياس  السلعة
  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األولى  سنة األساس

P0  P1  P2  P3  

  10.00  7.10  5.25  4.00  كيلو غرام  لحم الضأن

  1.65  1.30  0.75  0.50  كيلو غرام  األرز

  2.90  2.15  1.45  1.00  لتر  زيت الطبخ

  2.75  1.80  0.85  0.25  لتر  الحليب
  17.30  12.35  8.30  5.75  -  مجموع األسعار

على النحو  سنة األساسيكون سعر  وبالتاليالسنة األولى، لنقل إنها  ،سنة األساسيمكن اختيار أي سنة كي تكون 
  اآلتي:

푰풌 =
∑ 푷풌풊

풏
풊 ퟏ

∑ 푷ퟎ풊
풏
풊 ퟏ

 

على النحو ) لعدد السلع. ويتم التعويض عن القيم n) لترتيب السلعة و(i) للسنة، و(kيرمز (حيث 
  :اآلتي

푰ퟎ = ∑ 푷ퟎ풊
ퟒ
풊 ퟏ

∑ 푷ퟎ풊
ퟒ
풊 ퟏ

= ퟓ.ퟕퟓ
ퟓ.ퟕퟓ

= ퟒ.ퟎퟎ ퟎ.ퟓퟎ ퟏ.ퟎퟎ ퟎ.ퟐퟓ
ퟒ.ퟎퟎ ퟎ.ퟓퟎ ퟏ.ퟎퟎ ퟎ.ퟐퟓ

= ퟏ. ퟎퟎ = ퟏퟎퟎ. ퟎퟎ   

푰ퟏ = ∑ 푷ퟏ풊
ퟒ
풊 ퟏ

∑ 푷ퟎ풊
ퟒ
풊 ퟏ

= ퟓ.ퟐퟓ ퟎ.ퟕퟓ ퟏ.ퟒퟓ ퟎ.ퟖퟓ
ퟒ.ퟎퟎ ퟎ.ퟓퟎ ퟏ.ퟎퟎ ퟎ.ퟐퟓ

= ퟖ.ퟑ
ퟓ.ퟕퟓ

= ퟏ. ퟒퟒ = ퟏퟒퟒ. ퟎퟎ   

푰ퟐ =
∑ 푷ퟐ풊

ퟒ
풊 ퟏ

∑ 푷ퟎ풊
ퟒ
풊 ퟏ

=
ퟏퟐ. ퟑퟓ
ퟓ. ퟕퟓ

= ퟐ. ퟏퟓ = ퟐퟏퟓ. ퟎퟎ 

푰ퟑ =
∑ 푷ퟑ풊

ퟒ
풊 ퟏ

∑ 푷ퟎ풊
ퟒ
풊 ퟏ

=
ퟏퟕ. ퟑퟎ
ퟓ. ퟕퟓ

= ퟑ. ퟎퟏ = ퟑퟎퟏ. ퟎퟎ 
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سـنة  )، وبـين  %44والسنة األولـى بنسـبة (   سنة األساسارتفعت بين  ةخبرنا هذه النتائج بأن أسعار السلع األربعت
وضـع هـذه   ت وفي العـادة  ).%201والسنة الثالثة بنسبة ( سنة األساس)، وبين %115والسنة الثانية بنسبة ( األساس

  .)3جدول (في على النحو المبين  األرقام القياسية

  )3جدول (

  الرقم القياسي P  السنة

  P0  100.00  األساس

  P1  144.00  األولى

  P2  215.00  الثانية

  P3  301.00  الثالثة

لو أمعنا النظر في  ):Simple Average of Price Relatives(متوسط الرقم القياسي البسيط لألسعار النسبية ) ب

   الـرقم  أسعار السلع التي ذكرناها في الشرح السابق، ودققنا في أرقامها القياسية لوجدنا بأن األسعار العاليـة تسـحب
بـد مـن    إلى األعلى، وتسحب األسعار المنخفضة الرقم القياسي إلى األسفل. وكي نتفادى مثل هذا العيب، ال القياسي
 ) لسعر السلعة التي تدخل في الحسـاب. Relative Importance( األهمية النسبيةسمى حساب ما يعملية التضمين 

  :)4جدول (في على النحو المبين  أسعار نسبيةقائمة األسعار إلى  ونحول )2جدول (نعود إلى ل

  بأوزان حةمرج: األسعار )4جدول (

  الثالثة السنة  السنة الثانية  السنة األولى  سنة األساس  وحدة القياس  السلعة

0

0

P
P  

0

1

P
P

  
0

2

P
P

  
0

3

P
P

  

  %250.00  %177.50  %131.25  %100  كيلو غرام  لحم الضأن

  %330.00  %260.00  %150.00  %100  كيلو غرام  األرز
  %290.00  %215.00  %145.00  %100  لتر  زيت الطبخ

  %1100.00  %720  %340.00  %100  لتر  الحليب
  %1970.00  %1372.55  %766.25  %400  -  المجموع

  :على النحو اآلتيلألسعار النسبية  متوسط األرقام القياسية البسيطبناء على هذه النتائج يمكن تكوين 

푰풌 =
∑ 푷풌풊

푷ퟎ풊
풏
풊 ퟏ

풏
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تطبيق ب ،بوزن سنة األساسكل سلعة  رجحّتلترتيب السلعة. وقد ) i(و) للسنة، k) لعدد السلع، و(nرمز (حيث ي
  :على النحو اآلتياآلنفة الصيغة 

=
ퟒ.ퟎퟎ
ퟒ.ퟎퟎ ×ퟏퟎퟎ ퟎ.ퟓퟎ

ퟎ.ퟓퟎ ×ퟏퟎퟎ ퟏ.ퟎퟎ
ퟏ.ퟎퟎ ×ퟏퟎퟎ ퟎ.ퟐퟓ

ퟎ.ퟐퟓ ×ퟏퟎퟎ

ퟒ
= ퟒퟎퟎ

ퟒ
= ퟏퟎퟎ. ퟎퟎ 

푰ퟏ =
ퟓ.ퟐퟓ
ퟒ.ퟎퟎ ×ퟏퟎퟎ ퟎ.ퟕퟓ

ퟎ.ퟓퟎ ×ퟏퟎퟎ ퟏ.ퟒퟓ
ퟏ.ퟎퟎ ×ퟏퟎퟎ ퟎ.ퟖퟓ

ퟎ.ퟐퟓ ×ퟏퟎퟎ

ퟒ
= ퟕퟔퟔ.ퟐퟓ

ퟒ
= ퟏퟗퟏ. ퟓퟔ 

푰ퟐ = ퟏퟑퟕퟐ.ퟓퟓ
ퟒ

= ퟑퟒퟑ. ퟏퟒ, 푰ퟑ = ퟏퟗퟕퟎ
ퟒ

= ퟒퟗퟐ. ퟓퟎ  

):Weighted Relative Price Index(الرقم القياسي النسبي المرجح ) ج

 
فيها السلع وأسعارها. لكن هذه الفرضية غير منطقية  رجحّتالتي  تساوي األوزاناستندنا إلى فرضية  أعالهفي الشرح 

مقياساً دقيقاً  نفسه بالوزن الرقم القياسي المرجحألن إنفاق المستهلك يتفاوت على السلع المختلفة. ونتيجة لذلك ال يعطي 
  عن تغير األسعار.

  عليها. نفقلع وأسعارها بما يأكثر دقة من الرقمين السابقين بترجيح السّ رقمٍ قياسيل إلى يمكن الوصو

فـي  ، ةبأن المستهلك أنفق مبلغاً من النقود على السلع األربع، ونفترض )4جدول (المذكورة في  ةإلى السلع األربعلنعد 
  .)5جدول ( على النحو المبين في، سنة األساس

 على السلع اإلنفاق: )5جدول (

  اإلنفاق السنوي على السلعة  السلعة
  250  لحم الضأن

  120  األرز

  75  زيت الطبخ

  100  الحليب

  545  مجموع اإلنفاق

  :اآلتيعلى النحو تكون أهمية السلع بالنسبة للمستهلك ، ف)k = 0( سنة األساسأن لنفترض 

250:120:75:100  

  أي بنسبة

25:12:7.5:100  

  :ما يأتي سنة األساساإلنفاق على كمية لحم الضأن المشتراة في  وعلى سبيل المثال بلغ

푨ퟏ = 푷ퟎퟏ × 푸ퟎퟏ = ퟐퟓퟎ 
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أسعار السنة األولى للحم الضأن بهذا  ترجيح) للكمية. وبناء على ذلك يمكن Q01) لسعر الشراء، و(P01رمز (حيث ي
  على النحو اآلتي:) A1 = 250( الوزن

푷ퟏퟏ
푷ퟎퟏ

× 푨ퟏ = 푷ퟏퟏ
푷ퟎퟏ

× (푷ퟎퟏ × 푸ퟎퟏ) = 푷ퟏퟏ × 푸ퟎퟏ   
) كمية لحم الضأن Q01( عنيوي)، سنة األساس) سعر لحم الضأن في السنة األولى (التي تلي P11( عنييفي هذه الحالة 
فقه المستهلك في السـنة األولـى   ) تعطي المبلغ الذي سينP11 x Q01فإن ( وبالتالي. سنة األساسفي  االتي تم شراؤه

على بقية السلع والسنوات نحصل  نفسه . وبتطبيق المبدأسنة األساسالتي اشتراها في  ، نفسها،لشراء كمية لحم الضأن
 .)6جدول (على 

  الرقم القياسي المرجح :)6جدول (

 

  السلعة

  

  األوزان

  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األولى  سنة األساس

iA
P
P


0

0  iA
P
P


0

1  iA
P
P


0

2  iA
P
P


0

3  

  625.000  443.750  328.125  250  250  لحم الضأن
  396.000  312.000  180.000  120  120  األرز

  217.500  161.250  108.750  75  75  زيت الطبخ
  1100.000  720.000  340.000  100  100  الحليب

  2338.500  1637.000  956.875  545.000  545.000  لمجموعا

  باستخدام الصيغة التالية: األرقام القياسية المرجحةنستطيع، استناداً إلى هذه النتائج، بناء سلسلة 

푰풌 =
∑ 푷풌풊

푷ퟎ풊
풏
풊 ퟏ × 푨풊

∑ 푨풊
풏
풊 ퟏ

 

. وبناء على لكل سنة على حدةالصيغة هذه . وتُطبق للوزن المرجِّح) Aiو( ) لترتيب السلعة،i) للسنة، و(kرمز (حيث ي
سنة األساس)، بالتعويض حتى نهاية السنة الثالثة (بعد  سنة األساسابتداء من  األرقام القياسية ألسعار السلعذلك تكون 
  على النحو اآلتي:، في الصيغة

퐼 =
545
545

× 100 = 100.00 

퐼 =
956.875

545
× 100 = 175.57 

퐼 =
1637.000
545.000

× 100 = 300.37 

퐼 =
2338.5

545.000
× 100 = 429.08 
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  :على النحو اآلتي )7جدول (في  األرقام القياسيةيمكن وضع هذه 

  )7جدول (

  الرقم القياسي  السنة
  100.00  األساس

  175.57  األولى

  300.37  الثانية

  429.08  الثالثة

والسـنة   سنة األسـاس ارتفع بين  سنة األساسالمستهلك من نقود لشراء سلة سلع إليه ما يحتاج هذه النتائج بأن  بينت
والسـنة   سنة األساس) تقريباً، وبين %200.4والسنة الثانية بنسبة ( سنة األساس) تقريباً، وبين %75.6التالية بنسبة (

لجامح تسود في االقتصاد الذي يتصـف بهـذا   ). وفي هذا الوضع نرى بأن ظاهرة التضخم ا%329الثالثة بنسبة تزيد (
 الشكل من تسارع ارتفاع األسعار.  

  عن هذه الظاهرة بالمنحنى ذي الميل العالي، نسبياً. عبري المرفق، تالياً، الشكل

  

تُـرجح األسـعار   عادة  ):Weighted Aggregative Price Index( الرقم القياسي التجميعي لألسعار المرجحة) د
ن: واحدة تعكس االقتصاديون صيغتي -ر اإلحصائيون أو بأوزان السنة الحالية. وقد طو ية بأوزان سنة األساسالقياس

 ).Nominal( الواقع االسمي)، وأخرى تعكس Real( الواقع الحقيقي

يمكـن   ):Laspeyers Formula Of  The Base Year( صيغة السبير المعتمدة على أوزان سنة األسـاس ) ـه
الصـيغة   منها ،بشكٍل آخر، نستطيع االستفادة منه في تطوير صيغ أخرى الرقم القياسي النسبي المـرجح ة كتابة صيغ

  :تيةاآل
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الصيغة بالشكل الممتد، أي بالصيغة المطولة، للسنة هذه  يمكن كتابةلألسعار. و الرقم القياسي المرجحفي الوصول إلى 
  :على النحو اآلتي، مثالً، ساسسنة األاألولى بعد 
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على )، األولى أو الثانية أو الثالثة، مثالً، k. وعادة تُكتب للسنة (األرقام القياسيةإلى صيغة مفيدة في حسابات  نصل
  :النحو اآلتي

  
)، الذي يمثل كمية النقود التي P0 Q0. وتتكون من المقام (الصيغة التجميعية المرجحة للرقم القياسي لألسعار تُسمىو

 )، الذي يمثل كمية النقود التي يحتاجPnQ0المستهلك لشراء سلة السلع المعينة في سنة األساس، والبسط ( إليها يحتاج
  ، لكن باألسعار الجديدة، بعد ترجيحها.سنة األساسالمستهلك لشراء سلة سلع  إليها

  السلع:اشْتُريتْ فيهما ) اللتين 2012) و(2011( والسنتين وأسعارهابيانات عن كميات السلع  )8يحتوي جدول (

  )2012و 2011( السلع التي اشْتُريت في السنتين: )8جدول (

  اإلنفاق في السنتين  2012  2011  2011  السلعة
Q0  P0 P1  P0 Q0 P1 Q0  

  600.00675.00  4.50  4.00  كغم 150  لحم الضأن
  67.50  48.75  0.90  0.65  كغم 75  األرز

  75.00  60.00  1.50  1.20  لتراً 50  زيت الطبخ
  80.00  55.00  0.80  0.55  لتر 100  الحليب
  87.00  75.00  29.00  25.00  أزواج 3  األحذية
  984.50  838.75  -  -  -  المجموع
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  :على النحو اآلتي السبيربطريقة  الرقم القياسي ألسعار المستهلكمن هذه البيانات يمكن اشتقاق 

푰ퟐퟎퟏퟐ = ∑ 푷풌푸ퟎ
ퟓ
풊 ퟏ

∑ 푷ퟎ푸ퟎ
ퟓ
풊 ퟏ

= ퟗퟖퟒ.ퟓퟎ
ퟖퟑퟖ.ퟕퟓ

= ퟏ. ퟏퟕퟒ ⇒ ퟏퟏퟕ. ퟒ   

الرقم القياسي ). وهذا الرقم القياسي هو 2012) وعام (2011) بين عام (%17.4ن مستوى األسعار ارتفع بنسبة (إأي 
  ).Weighted Aggregative Price Index( التجميعي لألسعار المرجحة

 ):Paasche Formula of the Current Year( )الحالية( صيغة باش المعتمدة على أوزان السنة الراهنة) و

ثابتة بين السنتين، لكن أسـعارها   تبقىن كميات السلع . أي إسنة األساسالمقارنة بناء على  فيصيغة السبير  توظف
، صـيغة بـاش  تُسمى  ةستكون النتيجة صيغة جديد ؟زان كميات السنة الراهنةترجيح األسعار بأوماذا لو تم ف .تختلف

  اآلتي: الشكلوهي من 

 

السنتين  فيبيانات عن كميات السلع وأسعارها  )9جدول (يحتوي  :اشتقاق الرقم القياسي بوساطة صيغة باش )مثال
  ).2012) و(2011(

 : كميات وأسعار السلع)9جدول (

  اإلنفاق في السنتين  2012  2011  2012  2011  السلعة

Q0  Qk=1 P0  Pk=1  P0 Qk  Pk Qk  

  765.00 680.00  4.50 4.00  170  كغم 150  لحم الضأن
  80.10  57.85  0.90  0.65  89  كغم 75  األرز

  117.00  93.60  1.50  1.20  78  لتراً 50  زيت الطبخ
  104.00  71.50  0.80  0.55  130  لتر 100  الحليب
  116.00  100.00  29.00  25.00  4  أزواج 3  األحذية
  1182.10  1002.95  -  -  -  -  المجموع

  :على النحو اآلتي رقم باش القياسيمن هذه البيانات نشتق 

푰ퟐퟎퟏퟐ = ퟏퟏퟖퟐ.ퟏퟎ
ퟏퟎퟎퟐ.ퟗퟓ

= ퟏ. ퟏퟕퟖퟔ ≈ ퟏ. ퟏퟕퟗ ⇒ ퟏퟏퟕ. ퟗ   

  ).%17.9ة (، ارتفعت من سنة األساس إلى السنة التالية، بنسبصيغة باشن األسعار، حسب إأي 
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بشكل مدروس. وال ينبغي أن تكون السنة التـي   إال، األرقام القياسية، في حساب سنة األساسال يتم في العادة اختيار 
تلك السنة  غير المنتظمة) من الناحية االقتصادية. ويقصد بالسنة Irregular( غير المنتظمةيتم اختيارها من السنوات 

)، أو السنة التي يكون فيها انحسـار  Peak( القمةيصل فيها النشاط االقتصادي إلى التي يكون فيها رواج اقتصادي، و
). وبناء على ذلك يـتم اختيـار سـنة    Trough( القاعاقتصادي وارتفاع لألسعار، ويصُل فيها النشاط االقتصادي إلى 

  وضعاً طبيعياً. األرقام القياسيةيكون فيها االقتصاد في حالة توازن نسبي، كي تعكس 

  .آنفاًكن هناك سنة منتظمة بالمعنى الذي قدمنا له تإذا لم بخاصة ، سنة األساسأخرى حول اختيار  هناك بدائل

  :متوسط الكميات لعدة سنوات بوصفه أوزاناً مرجحة )1

نفترض وجود بيانـات  ل. وعلى سبيل المثال الرقم القياسي المرجحيمكن استخدام متوسط الكميات لعدة سنوات في بناء 
  :على النحو اآلتي صيغة السبير تُعدلأو ثالث سنوات. واستناداً إلى ذلك  كميات وأسعار لسنتينعن 

  :على النحو اآلتي) *Qيتم اختيار متوسط الكميتين في بناء الوزن ( :أوالً

푸∗ =
푸ퟎ + 푸ퟏ

ퟐ
 

  :على النحو اآلتيتصبح الصيغة الجديدة  :ثانياً

  
  .على النحو المبينيحتوي بيانات عن الكميات واألسعار  )10جدول (ترض أن نفلوعلى سبيل المثال 

 : كميات وأسعار السلع)10جدول (

  
  السلعة

متوسط   2012  2011  2012  2011
)Q(  

  متوسط اإلنفاق

Q0  Qk=1 P0  Pk=1 Q* P0 Qk  Pk Qk  

 720.0 640.0  160  4.50  4.00  170  كغم 150  لحم الضأن
  73.8  53.3  82  0.90  0.65  89  كغم 75  األرز

  96.0  76.8  64  1.50  1.20  78  لتراً 50  زيت الطبخ
  92.0  63.3  115  0.80  0.55  130  لتر 100  الحليب
  101.5  87.5  3.5  29.00  25.00  4  أزواج 3  األحذية
  1083.3  920.9    -  -  -  -  المجموع
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  :على النحو اآلتيلألسعار  الرقم القياسيوبالتالي يكون 

푰ퟐퟎퟏퟐ =
ퟏퟎퟖퟑ. ퟑ
ퟗퟑퟎ. ퟗ

= ퟏ. ퟏퟕퟔ ⇒ ퟏퟏퟕ. ퟔ 

). وفي حالة ثالث %17.6) بنسبة (2012) إلى السنة األولى بعدها (2011( سنة األساسن األسعار ارتفعت من إأي 
  ي:أت) المرجحة ما ي*Qسنوات، مثالً، يكون متوسط الكمية (

푸∗ =
푸ퟎ + 푸ퟏ + 푸ퟐ

ퟑ
 

    :النحو اآلتيعلى وتصبح الصيغة الجديدة 

  
 أوزانعلى أنـه  يمكن استخدام متوسط األسعار لعدة سنوات  :متوسط األسعار لعدة سنوات بوصفه أوزاناً مرجحة) 2

عـن   انت األسـعار متـوافرة  الكميات. فلو كاألسعار بفيها الكميات، مع استبدال  تُستخدمالتي  نفسها مرجحة، بالطريقة
  :على النحو اآلتيلمرجح يكون سنتين، مثالً، فإن متوسط السعر ا

2
10* PP

P


  

  :على النحو اآلتي الرقم القياسي المرجحبناء على هذا المتوسط يكون 
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  ).2012) و(2011يحتوي بيانات عن أسعار وكميات السنتين ( )11جدول (لنفترض على سبيل المثال بأن 

  : كميات وأسعار السلع)11جدول (

  
  السلعة

متوسط   2011  2012  2011
)P(  

  2011  2012  

Q0  P0  Pk=1  P* P*Q0 P0 Q0  Pk Qk  

 675.00 600.00  637.5  4.25  4.50  4.00  كغم 150  لحم الضأن
  67.50  48.75  58.13  0.775  0.90  0.65  كغم 75  األرز

  75.00  60.00  67.50  1.35  1.50  1.20  لتراً 50  زيت الطبخ
  80.00  55.00  67.50  0.675  0.80  0.55  لتر 100  الحليب
  87.00  75.00  81.00  27.00  29.00  25.00  أزواج 3  األحذية
  984.50  838.75  911.63  -  -  -  -  المجموع

  :على النحو اآلتي الرقم القياسي لسنة األساسيكون 

푰ퟐퟎퟏퟏ ퟐퟎퟏퟐ =
ퟗퟏퟏ. ퟔퟑ
ퟗퟏퟏ. ퟔퟑ

= ퟏ. ퟎퟎ ⇒ ퟏퟎퟎ. ퟎퟎ 

  )، على التوالي، فهما 2012) و(2011للسنتين ( الرقم القياسيأما 

푰ퟐퟎퟏퟏ =
ퟖퟑퟖ. ퟕퟓ
ퟗퟏퟏ. ퟔퟑ

= ퟎ. ퟗퟐퟎퟎ ⇒ ퟗퟐ. ퟎퟎ 

푰ퟐퟎퟏퟐ =
ퟗퟖퟒ. ퟓퟎ
ퟗퟏퟏ. ퟔퟑ

= ퟏ. ퟎퟖ ⇒ ퟏퟎퟖ. ퟎퟎ 

الـرقم  ). وبالتـالي فـإن   2012) و(2011للسنتين ( على أنها متوسطقد حسبت  سنة األساسبد من االنتباه إلى أن  ال
) هـو  2012للعـام (  الرقم القياسيلسنة األساس، في حين أن  الرقم القياسي) من %92) هو (2011للعام ( القياسي

  . ويمكن تعميم هذه الطريقة على أكثر من سنتين.الرقم القياسي لسنة األساس ) من108%(

على أنهمـا  سط الكميات يمكننا استخدام متوسط األسعار ومتو :متوسط األسعار والكميات بوصفهما أوزاناً مرجحة) 3
بيانات عن الكميات واألسعار لسنتين. وبناء على ذلك تكون  توافرنفترض للترجيح األسعار. وعلى سبيل المثال  أوزان

  :على النحو اآلتيالصيغة 

 على النحـو لنفترض أن لدينا بيانات عن الكميات واألسعار لسنتين، وبالتالي يكون متوسط السعرين ومتوسط الكميتين 
  :اآلتي

푷∗ =
푷ퟎ + 푷ퟏ

ퟐ , 푸∗ =
푸ퟎ + 푸ퟏ

ퟐ  
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  الرقم القياسي لألسعارويكون 

  
البيانات التالية عن كميات وأسعار األسـهم   توافر لنفترض :متوسط األسعار والكميات بوصفهما أوزاناً مرجحة )مثال

  :))12جدول (( في بورصة مدينة غاردينا

  )12جدول (

 
  السھم

  أسعار للسنتین  2012  2011
Q0 Q1  P0  Pk=1  

  2.4  2  8  5  )1الشركة (
  4  3  15  7  )2الشركة (
  5.8  6  6  4  )3الشركة (

  :)13جدول (على النحو المبين في هذه الحسابات يكون متوسط الكميات واألسعار  ومن

  )13جدول (
    المتوسطات

Q* P*  Pk=1 

6.5  2.2  2.4  
11  3.5  4  

5  5.9  5.8  

  :)14جدول (في  على النحو المبينابات الرقم القياسي لألسعار تكون حس

  )14جدول (

P*Q* PoQ*  Pk=1Q*  

14.3  13.0  15.6  
38.5  33.0  44.0  
29.5  30.0 29.0  
82.3  76.0  88.8  

الـرقم  )، و2012) و(2011، المحسوبة من متوسط الكميات واألسـعار للسـنتين (  الرقم القياسي لسنة األساسيكون 
  :على النحو اآلتي)، على التوالي، 2012) و(2011للسنتين ( القياسي



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   عبدالرزاق بين هاين 

 

311 
  

푰ퟐퟎퟏퟏ ퟐퟎퟏퟐ =
ퟖퟐ. ퟑ
ퟖퟐ. ퟑ

= ퟏ. ퟎퟎ ⇒ ퟏퟎퟎ. ퟎퟎ 

푰ퟐퟎퟏퟏ =
ퟕퟔ. ퟎ
ퟖퟐ. ퟑ

= ퟎ. ퟗퟐퟑퟓ ⇒ ퟗퟐ. ퟑퟓ 

푰ퟐퟎퟏퟐ =
ퟖퟖ. ퟖ
ퟖퟐ. ퟑ

= ퟏ. ퟎퟗ ⇒ ퟏퟎퟗ. ퟎퟎ 

). وأن الـرقم القياسـي لسـنة    2012، و2011األساس هي المتوسط للسـنتين (  بأن سنة األرقام القياسيةتخبرنا هذه 
من  )%109.0) يساوي (2012) من الرقم القياسي لسنة األساس، وأن الرقم القياسي لسنة (%92.35) يساوي (2011(

 ).2012) بين سنة األساس والعام (%9، وقد ارتفعت أسعار األسهم بنسبة (الرقم القياسي لسنة األساس

بيانات الرقم القياسي ألسعار المسـتهلك فـي    )15جـدول ( يحتوي  :الرقم القياسي ألسعار المستهلك في األردن) مثال
                السـنوات  فـي  مطـرد )، وأن األسعار قـد ارتفعـت بشـكل    2006األردن. تبين هذه األرقام بأن سنة األساس هي (

) 2012) والرقم القياسي للعام (100 = 2006( سنة األساسبين  ولو قسمنا الفرق .)%36.15) بنسبة (2005-2012(
   سنوياً. ) قد بلغInf) سنوات، لوجدنا بأن معدل التضخم (6= 2006-2012على عدد السنوات، البالغة (

푰풏풇 =
ퟏퟑퟔ. ퟏퟓ − ퟏퟎퟎ

ퟔ
= ퟔ. ퟎퟐퟔ% 

  )100=2006(الرقم القياسي ألسعار المستهلك في األردن  :)15جدول (

  الرقم القياسي ألسعار المستهلك  سنةال
2005 94.125 
2006 100.00 
2007 104.725 
2008 119.35 
2009 118.558 
2010 124.475 
2011 129.967 
2012  136.150  

  البنك المركزي األردني. -البيانات: قاعدة المصدر                                      

تلك السنوات. أمـا  في المستوى المادي لمعيشة الفرد لم يتحسن مشابهة لوجدنا أن بنسبة  لو افترضنا أن دخل الفرد نما
إذا نما دخل الفرد بنسبة أقل فإن مستوى معيشة الفرد قد تراجع. وال يتحسن مستوى المعيشة المادي إال إذا كان معـدل  

  التضخم أقل من مستوى نمو دخل الفرد.

الذي يجعل من السـنة المباشـرة    الرقم القياسييسمى  ):Chain Index Numbers( األرقام القياسية السلسلة) 4
ننظر، على سبيل المثال، إلـى  ل). Chain Index Number (CIN)( رقماً قياسياً سلسلةالسابقة عليه سنة لألساس 

ـ  )16جدول (ألسعار المستهلك في األردن، الواردة في  األرقام القياسية الـرقم  ي علـى  ، ونقوم بقسمة كل رقـم قياس
  السابق عليه: القياسي
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  )16جدول (

  الرقم القياسي ألسعار المستهلك  السنة
2005 94.125 
2006 100.00 
2007 104.725 
2008 119.35 
2009 118.558 
2010 124.475 
2011 129.967 
2012  136.150  

  التالية: األرقام القياسيةنحصل في هذه الحالة على 

048.1,441.1,...,0473.1,0624.1

967.129
15.136,

475.124
967.129,....

00.100
725.104,

125.94
00.100



CIN

 

  :على النحو اآلتي األرقام القياسية السلسلةوبالتالي تكون 

푰ퟐퟎퟎퟔ =
ퟏퟎퟎ. ퟎퟎ
ퟗퟒ. ퟏퟐퟓ

= ퟏ. ퟎퟔퟐퟒ ⇒ ퟏퟎퟔ. ퟐퟒ 

푰ퟐퟎퟎퟕ =
ퟏퟎퟒ. ퟕퟐퟓ
ퟏퟎퟎ. ퟎퟎ

= ퟏ. ퟎퟕퟐퟓ ⇒ ퟏퟎퟕ. ퟐퟓ 

. 

. 

푰ퟐퟎퟏퟐ =
ퟏퟑퟔ. ퟏퟓ

ퟏퟐퟗ. ퟗퟔퟕ
= ퟏ. ퟎퟒퟖ ⇒ ퟏퟎퟒ. ퟖퟎ 

)، وبنسـبة  2006) وعـام ( 2005) بين عام (%6.24بأن األسعار ارتفعت بنسبة ( األرقام القياسية السلسـلة تخبرنا 
األخير، الذي يخبرنا بأن  الرقم القياسي السلسلة)، وهكذا إلى أن نصل إلى 2007) وعام (2006) بين عام (7.25%(

  ).2012) وعام (2011بين عام () %4.8األسعار ارتفعت بنسبة (

  :على النحو اآلتينفترض وجود أربعة أرقام قياسية ل األرقام القياسية السلسلةمن أجل إدراك أهمية 

)2009: W  = 1.0) ،(2010: X  = 1.5) ،(2011: Y = 2.0)2012) و: Z = 3.0 .( وفي حالة اسـتخدام )2009 (
  سنة األساس، فإن

2009: = 100.00, 2010: = 150.00, 2011: = 200.00, 2012: = 300.00  
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  فهي  السلسلةأما األرقام 

00.150,33.133,00.150 201220112011201020102009   Y
ZI

X
YI

W
XI  

  ) نحصل علىI2010-2011) بـ (I2009-2010عند ضرب (

푿
푾

×
풀
푿

=
풀
푾

= 푰ퟐퟎퟎퟗ ퟐퟎퟏퟏ 

) سنة لألساس. يمكن تعميم هذا المبدأ على بقية األرقـام، وعلـى   2009دام () باستخ2011وهو الرقم القياسي لسنة (
  :سبيل المثال

20122009 I
W
Z

Y
Z

X
Y

W
X  

  . وبالتالي فإنسنة لألساس) 2009) باستخدام (2012لسنة ( الرقم القياسيوهو 

2012201120112009

20122011201120102010200920122009

201120102010200920112009

2010200920102009
















II

IIII
III

II

  

              الـرقم القياسـي الـرابط   )، I2009-2011 x I2011-2012) فـي ( I2011-2012الالحـق، مثـل (   الـرقم القياسـي  يسـمى  
)link Lelative.وهو الذي يربط األسعار على شكل سلسلة ،(  

على ة على صيغ حساب األرقام القياسية، بشكل عام، ومنها صيغة السبير، ليمكننا تطبيق طريقة األرقام القياسية السلس
  :النحو اآلتي


























Wk

Wk
k

k

Wk

Wk
kk QP

QP
P
P

QP
QP

I
1

1
1

1
,1

)(
  

  

) لسلة السلع المشتراة في السنة QW)، و(k-1( سنة األساس) بناء على kللسنة ( للرقم القياسي) Ik-1,kمز (ريحيث 
  . ولو افترضنا بأنسنة األساستعد التي 


 

 
Wk

Wk
kk QP

QP
I 1

1, 
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  تصبح صيغة السبير)، فإن k( سنة األساس) بناء على k+1الرابط للفترة ( الرقم القياسيهو 

푰풌 ퟏ,풌 ퟏ = 푰풌 ퟏ,풌 × 푰풌,풌 ퟏ = ∑ 푷풌푸푾
∑ 푷풌 ퟏ푸푾

× ∑ 푷풌 ퟏ푸푾
∑ 푷풌푸푾

= ∑ 푷풌 ퟏ푸푾
∑ 푷풌 ퟏ푸푾   

  

             فتـرة لل يحتوي بيانـات أسـعار وكميـات سـلة السـلع المبينـة       )17جدول (نفترض أن ل :األسعار السلسلة )مثال
)2009-2011.(  

  )2011-2009(بيانات أسعار وكميات الفترة : )17جدول (

  
  السلعة

2009  2009  2010  2011   0909QP  0910QP   0011QP  
Qw = 09  P09  Pk = 10  Pk+1=2011 P09Q09 P10Q09 P011Q09 

  750.00 675.00 600.00  5.00  4.50  4.00  كغم 150  لحم الضأن

  90.00  67.50  48.75  1.20  0.90  0.65  كغم 75  األرز

  82.50  75.00  60.00  1.65  1.50  1.20  ًالتر 50  زيت الطبخ

  110.00  80.00  55.00  1.10  0.80  0.55  لتر 100  الحليب

  93.00  87.00  75.00  31  29.00  25.00  أزواج 3  األحذية

  1095.5  984.50  838.75  -  -  -  -  المجموع

  تية:اآل األسعار القياسية السلسلةمن هذه البيانات يمكننا حساب 

6.130306.1
75.838
50.1095

50.984
50.1095

75.838
50.984

30.111113.1
50.984
50.1095

40.117174.1
75.838
50.984

011101009

0910

09011

0909

0910

0909

09011
20112009

0910

09011
20112010

0909

0910
20102009






























II

QP
QP

QP
QP

QP
QP

I

QP
QP

I

QP
QP

I

  

                ) للفتـرة  %11.3بنسـبة ( و)، 2010-2009) للفتـرة ( %17.4بأن األسـعار ارتفعـت بنسـبة (    ه النتائجتخبرنا هذ
  ).2011-2009الفترة ( في) %30.6، بنسبة (بوساطة الرقم القياسي الرابط). وارتفعت، 2010-2011(

  )).Inequality Index( ةمؤشر الالمساوا راجع مسرد:(
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 ):Index – Tracing Fund( )67( يتتبع المؤشراستثماري صندوق 

 صـندوق )، هـو  Financial Instruments(األدوات التمويلية في بخاصة )، Investment( االستثمارفي مجال 
 رئيس.  مؤشر سوق أسهممحددة، متضمنة في  ويليةأدوات تميستثمر في 

  
يعطي المستثمر نمواً طويل األمد في  للمؤشروارتفاعه، إال أن االتجاه الصاعد مؤشر السوق على الرغم من انخفاض 

  قيمة محفظته. 

 ):Indicative Planning( )68( تخطيط تأشيري

التخطـيط  )، هو شكٌل من أشـكال  Economic Growth & Development( التنمية االقتصاديةو النموفي مجال 
)، يعتمد على تنبؤات علمية، تشير إلى االتجاه المستقبلي لالقتصاد قيد الدراسة. وعادة Central Planning( المركزي

تلجأ الحكومة إلى توظيف محفزات مالية، من أجل تشجيع منشآت القطاع األهلي (الخاص) كي تقوم باالستثمار بالحـد  
  .دةائبال السوفياتيةعلى الطريقة  التخطيط المركزيلكافي. وهي طريقة تختلف عن طريقة ا

)، وأدخلت عليه تعديالت متعددة بعد ذلك. 1946، في عام (التخطيط المركزيكانت فرنسا من أوائل الدول التي أدخلت 
  ).1966و() 1965لمدة تسعة أشهر، فقط، بين العامين ( التخطيط المركزيوجربت بريطانيا 

  ):Indicators( )69( مؤشرات

)، هي Economic Forecasts( التنبؤات االقتصاديةمجال  فيبخاصة )، Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
، يمكن لالقتصادي أن يسـتنبط منهـا   معدل البطالة، أو نشاط البناءمعين، مثل  متغير كليمعلومات مهمة محملة في 

  .اتجاه االقتصادحول  المهمة التنبؤاتبعض 
  )).Economic Indicators( مؤشرات اقتصادية)، Coincident Indicator( مؤشرات متزامنة راجع مسرد:(

  ):Indicator Variable( )70( متغير مؤشر

 )، هـو Economic Statistics( حصاء االقتصادياإل)، وEconomic Forecasts( التنبؤات االقتصاديةفي مجال 
مية، تشرح الوضع الراهن القتصاد ما، ترشد المخطط االقتصادي نحو فعل اقتصادي ما، كأن نقول زيادة رق إحصائيات

  أو تخفيض اإلنفاق، أو زيادة أو تخفيض السيولة في االقتصاد.  

  )).Economic Indicators( مؤشرات اقتصادية)، Coincident Indicator( مؤشرات متزامنة راجع مسرد:(

  ):Indifference Curve( )71( منحنى السواء

أفضـليات  )، وUtility Theory( نظرية المنفعةفي بخاصة )، Microeconomics Theory( النظرية الجزئيةفي 
)، هو منحنى يمثل توليفات مختلفة من سلعتين، بحيـث تعطـي كـل توليفـة     Consumer Preference( المستهلك



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   عبدالرزاق بين هاين 

 

316 
  

عة نفسها. وحيث إن كل توليفة تُعطي المنفعة أو اإلشباع نفسـه، فـإن   المستهلك مستوى اإلشباع نفسه، أو مقدار المنف
منفعته المستمدة من التوليفـات تكـون   مهما كانت التوليفة التي يستهلكها. والمقصود بذلك أن  سواءالمستهلك سيكون 

  .متساوية
  الشكل األول

  
في أقصى اليمين، في الشكل األول، إلـى أن   ) الواقعة على المنحنىج) و(ب) و(أعلى سبيل التوضيح تشير التوليفات (

  .أي توليفة) نفسه من المنفعة( مستوى اإلشباعالمستهلك يستمد 
)، علـى  Indifference Map( خارطة السـواء ، في ما يسمى المنحنياتإلى عدد النهائي من  منحنى السواءينتمي 

، أي إن كثيفـة  )3. ال تتقاطع) 2. ميلها سالب) 1ي: النحو المبين في الشكل الثاني. ومن صفات هذه المنحنيات ما يأت
 .منحنىوآخر هناك  منحنىبين كل 

  الشكل الثاني

  
  

  )Indirect Cost( )72( كلفة غير مباشرة

)، Theory of the Firm( نظريـة المنشـأة  فـي  بخاصة )، Microeconomics Theory( النظرية الجزئيةفي 
 المنشأةتدفعها  نفقاتو مصاريف)، هي Cost Theory( نظرية التكاليفو) Production Theory( نظرية اإلنتاجو

العامل، وال بالمواد الخام التي تستخدمها المنشأة في تصنيع  كمية رأس المال الماديالموظفة أو  العمالةال تتعلق بحجم 
من السلعة التي تنتجهـا   ة اإلنتاجكميإلى  مباشرال تُعزى بشكل  الكلفة غير المباشرةالسلعة التي تنتجها. ما يعني بأن 

  .المنشأة

  )).Direct Cost( مباشرة) تكاليف( كلفة راجع مسرد:(
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  ):Indirect Cost Recovery( )73( استرداد غير مباشر للكلفة

)، Theory of the Firm( نظريـة المنشـأة  فـي  بخاصة )، Microeconomics Theory( النظرية الجزئيةفي 
) خدمة pricing( تسعير)، هي طريقة Cost Theory( نظرية التكاليف) وProduction Theory( نظرية اإلنتاجو

  المحدد كلفة تقديم الخدمة، أو كلفة ذلك النشاط. السعرما، أو نشاط معين، بحيث يغطي 

  ):Indirect Cost Content( )74( محتوى غير مباشر من عنصر اإلنتاج

               كلفـة عوامـل اإلنتـاج   فـي مجـال   بخاصـة  )، International Trade Theory( نظرية التجارة الدوليـة في 
)Cost of Factors of Production    ستخدمة في كل مراحل اإلنتـاج السـابقة علـىهو كمية عوامل اإلنتاج الم ،(

غابة ما، ثم نقلها  كمية عوامل اإلنتاج الموظفة في تقطيع أشجاراإلنتاج النهائي للسلعة قيد الدراسة. ومثال على ذلك 
  .حيث تُجفف ثم تُجهز كي تصبح صالحة للبيع إلى مصانع األثاث

  في صناعة األثاث. عوامل اإلنتاج المباشرلم تكن جزءاً من  عملية تقطيع األشجار

  ):Indirect Tax( )75( ضرائب غير مباشرة

             إيــرادات الحكومــةفــي مجــال بخاصــة )، Theory of Public Finance( نظريــة الماليــة العامــةفــي 
)Government Revenue تفرضها الحكومة، المركزية أو المحلية، على نشاط ما، لكنها ال تحصـله   ضرائب)، هي

بشكل مباشر، بل بوساطة منشأة من منشآت سلسلة التزويد، سواء كانت المنتج أو بائع التجزئة. وعلى سـبيل المثـال   
، المتضمنة ضريبة المبيعاتيدفع ثمن الجهاز إلى البائع مباشرة، فيورد البائع بدوره  شراء شخص ما جهاز تلفاز، حيث

  . ضريبة غير مباشرةالمتضمنة في سعر البيع هي  فالضريبةفي سعر البيع، إلى الحكومة. 

  )).Direct Tax( ضرائب مباشرة راجع مسرد:(

  ):Indirect Utility Faction( )76( دالة منفعة غير مباشرة

أفضـليات  )، وUtility Theory( نظرية المنفعةفي بخاصة )، Microeconomics Theory( النظرية الجزئيةفي 
اقتران رياضي، يعبر بوساطته عن المنفعـة، لـيس بداللـة الكميـات      )، هيConsumer Preference( المستهلك

  المستهلكة، بل بداللة أسعار السلع ودخل المستهلك.
  اآلتية:المنفعة المباشرة دالة  وجود نفترضل

푼풙,풚 = 풍풐품( 풙) + 풍풐품( 풚) 
)، yو( )xالتي يستمدها المستهلك من استهالكه لوحدات مختلفة من السـلعتين (  المنفعةمستويات إلى  )Uرمز (يحيث 

 السلعة وسعر) Iله (على شراء السلعتين المذكورتين. وهذا القيد معطى بمستوى دخالمستهلك  ةهناك قيداً على قدر أنو
)Px(، ) وسعر السلعةPy(أعظم ما يمكن، مع خضوعه لقيد  تهمنفعمن السلعتين بحيث تكون  يستهلكها التيما الكمية . ف

  ؟  المذكورة أعاله الدخل واألسعار

  :على النحو اآلتيبترتيب دالة الغرانج  نقوم

푳 = 풇(풙, 풚, 흀) = 풍풐품( 풙) + 풍풐품( 풚) + 흀(푰 − 풙풑풙 − 풚풑풚) 
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,,بأخذ المشتقات الجزئية األولى بالنسبة للمتغيرات الثالثة ( yx نحصل على ثالث ،(
  معادالت آنية:

흏푳
흏풙 =

ퟏ
풙 − 흀풑풙 = ퟎ 

흏푳
흏풚

=
ퟏ
풚

− 흀풑풚 = ퟎ 

흏푳
흏푰

= 푰 − 풙풑풙 − 풚풑풚 = ퟎ 
  نجد أن ى والثانيةمن المعادلتين األول

흀 =
ퟏ

풙풑풙
=

ퟏ
풚풑풚

 

∴ 풙풑풙 = 풚풑풚 
  منها نجد أن

풚 = (풙)
풑풙

풑풚
 

  بالتعويض في المعادلة الثالثة (األخيرة في المنظومة اآلنية)، نجد أن

푿∗ =
푰

ퟐ풑풙
, 풀∗ =

푰
ퟐ풑풚

 

ــا  ــي   تعطين ــرف ف ــا يع ــة م ــذه النتيج ــاده ــة االقتص ــي نظري ـــ الجزئ ــب ب ــاليةدوال الطل                        المارش
)Marshallian Demand Functions( ،ُأسعارها ودخل المستهلك.في  دوالبوصفها الطلب على السلع  بينالتي ت  

 أعظـم مـا يمكـن    )، فإن توليفة السلعتين التي تجعل منفعة المستهلك= I 100و( )،Py =2) و(Px =5( أنلنفترض 
)Optimized(  :هي  

푿∗ =
ퟏퟎퟎ
ퟐ(ퟓ)

= ퟏퟎ, 풀∗ =
ퟏퟎퟎ
ퟐ(ퟐ)

= ퟐퟓ 

بتعويض (
xp

IX
2

* )و (
yp

IY
2

* باشر) في دالة المنفعة الة م  

푼풙,풚 = 풍풐품( 풙) + 풍풐품( 풚) 
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  نحصل على

푼풑풙,풑풚,푰 = 풍풐품
푰

ퟐ풑풙
+ 풍풐품

푰
ퟐ풑풚

= 풍풐품
푰ퟐ

ퟒ풑풙풑풚
 

لم نعبر عـن  )، حيث Indirect Utility Function( دالة المنفعة غير المباشرةهي ما تسمى هذه النتيجة األخيرة 
تهلك كي يعظـم منفعتـه   المس إليه ة أسعار السلع والدخل الذي يحتاجبداللعبرنا عنها بداللة كميات السلع، بل  المنفعة
  المباشرة. مع سلوكه حسب دالة المنفعة سقتّيبشكل 

푼풙,풚 = 풍풐품( 풙) + 풍풐품( 풚) 
. ومنها نستطيع اشتقاق دالة الطلب على السلعتين باالستعانة بما يسـمى  دالة المنفعة غير المباشرةلهذا السبب سميت 

لى أن دالة الطلب على سلعة هي دالة في دالة المنفعة غير المباشرة. )، التي تنص عRoy's Identity( متطابقة روي
  على النحو اآلتي:من دالة المنفعة غير المباشرة وتُحسب 

푿 =  − 
흏푼

흏푷풙

흏푼
흏푰

, 풀 =  −

⎝

⎜⎜
⎛

흏푼
흏푷풚

흏푼
흏푰

⎠

⎟⎟
⎞

 

 من السهل مالحظة أن

흏푼
흏푰

=
ퟐ
푰

,
흏푼
흏푷풙

=  
−ퟏ
푷풙

,
흏푼
흏푷풚

=  
−ퟏ
푷풚

  

 )).Direct Utility Function(دالة منفعة مباشرة : راجع مسرد(

  ):Individual Income Tax( )77( ضريبة دخل الفرد

               إيــرادات الحكومــةفــي مجــال بخاصــة )، Theory of Public Finance( نظريــة الماليــة العامــةفــي 
)Government Revenue تفرضها الحكومة المركزية، أو حكومة الوالية (في الواليـات المتحـدة)،    ضرائب)، هي

، عادة يكـون لهـا أثـر    ضريبة تصاعديةعلى دخل الفرد، الذي يجنيه من العمل أو الربح من البيع والمتاجرة. وهي 
  ).Business Cycle( لدورة التجارية) لـCountercyclical( مخالف

  )).Income Tax( ضريبة الدخل راجع مسرد:(
  ):Individualism( )78) (فلسفة الفردية( الفردية

تاريخ الفكر )، وCapitalism( الرأسمالية الفلسفةفي بخاصة )، Economic Philosophy( الفلسفة االقتصاديةفي 
، الفـرد  حريـة ادئ التي تدافع عن )، هي مجموعة األفكار والمبHistory of Economic Thoughts( االقتصادي
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االقتصادية والسياسية، ومحاولته تعظيم منفعته الشخصية، وليس منفعة المجتمع، بشكل عام، أو منفعة جماعة معينـة،  
من المصلحة الشخصية واألنانيـة   على أنها شكل الفرديةالمفكرين إلى حتى وإن كانت جماعة أعمال. وقد نظر بعض 

  المفرطة.

  
يؤمن بالحرية االقتصادية والسياسية، إال أنه يمجد المسؤولية الفرديـة، ويسـتجيب    الفرديمن أن الشخص  على الرغم

  للحوافز التي من شأنها أن تحرك اآللة االقتصادية، وتؤدي إلى التقدم واالزدهار السياسي واالقتصادي.
  )).Altruism( إيثار(راجع مسرد: 

  ):Indivisibility( )79) (للتجزئة( عدم القابلیة للتقسیم

)، Theory of the Firm( نظريـة المنشـأة  فـي  بخاصة )، Microeconomics Theory( النظرية الجزئيةفي 
طبيعة أو صفة عنصر اإلنتـاج   )، هيCost Theory( نظرية التكاليف) وProduction Theory( نظرية اإلنتاجو

) Cost Minimization( تقليل التكاليفكل الذي يعمل على ، بالشعدم إمكانية تجزئة عنصر اإلنتاجالتي تؤدي إلى 
). ففي هذه الحالة ال يمكن أن يعمل عنصر Maximization of Technical Efficiency( تعظيم النجاعة الفنيةو

ـ   اج اإلنتاج إال بكمية محددة، كأن نقول إن عملية اإلنتاج تحتاج إلى آلتين وليس إلى آلة ونصف، وتحتاج إلى مـدير إنت
 وليس إلى نصف مدير.

بعض مدخالت اإلنتاج، مثل بعض المواد الخام والطاقـة المسـتهلكة،    تجزئةقد تتمكن المنشأة، في بعض األحيان، من 
اآلالت، وبعض المدخالت األخرى. وعادة تسبب هـذه   تجزئة. لكنها ال تستطيع قابلة للتجزئةألن مثل هذه المدخالت 

 اقتصـاديات الحجـم  ظـاهرة   وتنـامي ) فـي األمـد القصـير،    Fixed Cost( لثابتةالكلفة االظاهرة بعض أشكال 
)Economies of Scale.عندما ترتفع كمية اإلنتاج ،(  

  ):Induced Technical Progress( )80( تقني محفَّز) تقدم( تطور

)، Theory of the Firm( نظريـة المنشـأة  فـي  بخاصة )، Microeconomics Theory( النظرية الجزئيةفي 
)، هو أثر التغير في األسـعار النسـبية   Cost Theory( نظرية التكاليف) وProduction Theory( نظرية اإلنتاجو

  .اإلنتاجية)، على Relative Factor Pricesلمدخالت اإلنتاج (

  ):Inducement Good( )81( زةمحفِّسلعة 

تؤدي إلى  سلعة، هي التنميةو النموو التصنيعال في مجبخاصة ، )Economic Theory( النظرية االقتصاديةفي 
مصـانع المـواد    وء. ومثال على ذلك نشزةالسلعة المحفّتحفيز المنتجين إلنتاج سلع أخرى، بسبب توافرها، أي توافر 

  الغذائية نتيجة لتوافر السلع الزراعية، ما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج الزراعي نفسه. 
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  ):Inducement Mechanism ()82( آلية التحفيز

طريقة أو أسلوب  ، هيالتنميةو النموو التصنيعفي مجال بخاصة ، )Economic Theory( النظرية االقتصاديةفي 
  أو حدث، يؤدي إلى تغير هيكلي في االقتصاد، وإلى تطور تقني.

، قـد أدت إلـى   الحظ االقتصاديون، بأن ما جرى في القرن والنصف الماضيين، من حروب كبرى، وإضرابات عمالية
  في العالم الغربي، والصين، واليابان.بخاصة ، التنمية االقتصاديةو النموبروز مخترعات تقنية، كانت سبباً في 

  ):Industrial Action ()83( صناعي) عمل( فعل

 )، أوStrike( اإلضـراب عـن العمـل   ) 1، هو مصطلح يحمل ثالثة معانٍ. الفكر االقتصادي والسياسي التطبيقيفي 
       ).Syndicalism( فلسـفة النقابيـة  ما، حسـب   السيطرة على مصنع) Go-Slow .(2( التباطؤ في العمل واإلنتاج

السابق. وكان هذا األخير احتفاالً بعيد ميالد الفيلسوف والمفكر الشـيوعي،   السوفياتي، في االتحاد التبرع بيوم عمل) 3
 ).Lenin( لينين رميفالدي)، 1917وقائد الثورة البلشفية، في عام (

  ):Industrial and Commercial Finance Corporation( )84( مؤسسة التمويل الصناعي والتجاري

بريطانيـة،   مؤسسةالالزم للمنشآت العاملة في هذين الحقلين، هي  تقديم التمويل، والتجارةو دعم الصناعةفي مجال 
 بنـوك المقاصـة فـي إنجلتـرا    و )Bank of England( إنجلتـرا ) مصرف( بنك)، من 1945أسست في عام (

طويل األجل إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العاملة فـي قطـاعي الصـناعة     التمويل، من أجل تقديم اسكتلنداو
  والتجارة.

)، وهي دراسة بينت الفجوة الكبيرة بين ما McMillan Gap( فجوة ماكميالنكان مبرر قيام هذه المؤسسة ما يسمى 
  وحاجة المؤسسات الكبيرة له. تمويلافر من هو متو

 ):Industrial Capitalism( )85( رأسمالية صناعية

الفكـر  )، هي مرحلة مـن مراحـل تطـور    History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
لـق عليـه   ). وهي مرحلة تلت مـا كـان يط  Industrial Revolution( الثورة الصناعية، بدأت مع الرأسمالي

  ).Merchant Capitalism( رأسمالية التاجر

  ):Industrial Concentration ()86( تركز صناعي

الحصة السوقية )، وFirm( المنشأةفي مجال بخاصة )، Industrial Organization( نظرية التنظيم الصناعيفي 
ة التي تنتجها المنشـأة، أو مجموعـة   أو مجموعة من المنشآت في سوق السلع حصة منشأةـما، هو مقياس ل لصناعة

  المنشآت.

  من حجم المبيعات، أو حجم اإلنتاج، أو حجم العمالة، وهكذا. حصة المنشأةعلى عدة أشكال، منها  التركزيأتي 

  )). Concentration( تركز راجع مسرد:(
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  ):Industrial Democracy( )87( ديموقراطية صناعية

 مشاركة العمال في ملكية أو إدارة المنشآت التـي يعملـون  )، هي Labor Relations( العالقات العماليةفي مجال 
. وقد تباينت أساليب تطبيق هذا الشكل من المشاركة، من منح العمال حصصاً في المنشآت المعنية، إلـى تشـكيل   فيها

األجور، أو تأسيس تعاونيـات  مندوبون عن العمال، تقوم بطرح المقترحات المتعلقة بالعمل ويشارك فيها مجالس عمل 
للمنتجين. وفي مراحل الحقة قامت بعض المنشآت باختيار عدد من العمال ليكونوا أعضاء في مجالس اإلدارات. وقـد  

هياكل الشركات الكبرى إلى طبقتين، يحتل العمال  قُسمت)، حيث 1950مثل هذه السياسات، منذ عام ( ألمانياتصدرت 
  ، بالكامل.  الدنياالتنفيذيون الطبقة يرون األعلى في اإلدارة، ويحتل المدخمسين بالمئة من الهيكل 

  
              شـركة الحديـد البريطانيـة   )، تركـزت فـي   1977عـام ( قصيرة المدة، فـي   فقد كانت التجربة بريطانياأما في 

)British Steel في بريطانيا تعود إلـى   يةالديموقراطية الصناع)، ومؤسسة مكتب البريد، على الرغم من أن تجربة
في صـناعة األقمشـة واألحذيـة. وتُعـد     بخاصة نهايات القرن التاسع عشر، لكنها انحصرت في الشركات الصغيرة، 

  .التعاونيات الصناعيةفي مجال بخاصة من أكثر التجارب طموحاً،  اإلسبانيةالتجربة 
  )).Workers’ Participation( مشاركة عماليةسرد: (راجع م

  ):Industrial Dispute ()88( صناعي) خالف( نزاع

) انهيار تام في العالقة بين العمـال  1لح يحمُل معنيين: ط)، هو مصLabor Relations( العالقات العماليةفي مجال 
 في منشأة أو صناعة ما، وإدارة تلك المنشأة أو الصناعة، يؤدي إلى انسحاب تام للعمال من المنشأة أو الصناعة، بنـاء 

  ) إضراب تام عن العمل. 2على تعليمات النقابة العمالية المعنية. 

  ):Industrialization( )89( تصنيع

           تـاريخ الفكـر االقتصـادي   )، وTheory of Economic Development( نظريـة التنميـة االقتصـادية   فـي  
)History of Economic Thoughts( ، الثورة الصـناعية في مجال بخاصة )Industrial Revelation،(   هـو

مرحلة من مراحل التطور والتحول الهيكلي، االقتصادي واالجتماعي، تسود فيها ظاهرة انتقال الموارد من الزراعة إلى 
                  النـاتج المحلـي اإلجمـالي   بوسـاطة حصـة الصـناعة مـن      التحـول الصناعة التحويلية. وعـادة يقـاس هـذا    

)Gross Domestic Product (GDP)  وحصة الفرد اإلجمالية من اإلنتاج الصناعي، وحصة الفرد من اسـتهالك ،(
  الطاقة، ونسبة الصادرات الصناعية إلى مجموع الصادرات.
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                   بوسـاطة واحـدة مـن اآلليـات اآلتيـة، أو خلـيط منهـا:         التحول الهيكلـي نحـو الصـناعة   تقوم الدول بتمويل 
، تمجد العمل إحداث ثورة ثقافية) National Saving ،(3( االدخار الوطني) زيادة معدل 2 ،االقتراض الخارجي) 1

  واإلنتاج والتطور.

ذات القيمة المضافة العالية، مع  الخدماتالثقيل، إلى قطاع  التصنيعهناك توجهات في العالم الصناعي نحو التحول من 
  عدم إهمال البعد األمني.

  ):Industrial Muscle ()90( عضل صناعي

و قدرة مجموعة من العمال على الضغط على إدارة المنشأة، أو )، هLabor Relations( العالقات العماليـة في مجال 
الصناعة التي يعملون فيها، من أجل تحسين معدل األجور أو ظروف العمل وبيئته. ويعود السبب فـي ذلـك إلـى أن    

هي من األمثلة وهذه الحالة الحافالت العامة، أو عمال مصافي النفط.  العمال يشتغلون في صناعية أساسية، مثل سائقي
على أن توقف العمل في الصناعة قد يؤدي إلى خسائر فادحة ناتجة عن عدم توافر البدائل القريبـة، أو تسـبب أزمـة    

  اقتصادية وطنية.
  )).Strike( إضراب راجع مسرد:(

  ):Industrial Organization ()91( تنظيم صناعي

)، Theory of the Firm( نظريـة المنشـأة  فـي  بخاصة )، Microeconomics Theory( النظرية الجزئيةفي 
)، هو حقل علمي، تحدث عنـه عـالم   Cost Theory( نظرية التكاليف) وProduction Theory( نظرية اإلنتاجو

ال الصناعة. وقد تطور علـم  في مجبخاصة )، 1890) في حوالي عام (Alfred Marshallاالقتصاد الفريد مارشال (
). ثم تطور ليعنى بشـؤون إدارة المنشـأة، وهياكـل    Antitrustليعنى بموضوع مكافحة االحتكار ( التنظيم الصناعي

  السوق، وتأثيرها في األسعار، واالستثمار، وأداء المؤسسات.

نظرية )، Structure – Conduct – Performance Model( واألداء - السلوك – نموذج الهيكل راجع مسرد:(
  )).Theory of the Firm( المنشأة

 ):Industrial Policy ()92( سياسة صناعية

هي مجموعة إجراءات، تتخذها حكومة )، Theory of Economic Development( نظرية التنمية االقتصاديةفي 
، من أجل تقليـل  وفيما بينهاالصـناعية  القطاعات  إلىوتوجيه الموارد اإلنتاجية  دولة ما، في محاولة لتسريع تخصيص

) دولي كامـل  Specialization( تخصصعلى محاولة منع  السياسات الصناعيةجّل  زركّتشوهات السوق. وعادة تُ
 حمائيـة للعمالة، أي أال تنفرد دولة بعينها بالعمالة الصناعية الماهرة. وما يميز بعـض السياسـات الصـناعية أنهـا     

)Protectionistإذا جاءت في إطار اتفاقيات دولية.)، إال   

، وجعلهـا  السياسـات الصـناعية  على  الحمائيةو الميركينتاليةهناك محاوالت في بعض الدول للتقليل من أثر العقيدة 
  سياسات تعاونية، وليس تنافسية.

والمنافسة علـى  على توقع ودراسة إشارات السوق، من حيث الكميات واألسعار  اليابانفي  السياسات الصناعيةتركز 
المستوى الدولي، وتسريع االستجابة لها، وتقديم الدعم التمويلي للبحث والتطوير في القطاعات الرائـدة للنمـو، وتقـدم    
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              تقـدم المؤسسـات التمويليـة المختصـة، بمـا فيهـا أكبـر المصـارف         فرنسـا حوافز ضريبية مشـجعة. وفـي   
)Caisse des De´poˆ ts et des De´signations   نشـآتوخططهـا  الصـناعية )، الدعم التمويلي المباشـر للم ،

فتتعاون المصارف الرئيسـة الثالثـة األولـى مـع      ألمانيا، بشكل عام. أما في الصناعيةالتوسعية، وتمول المشاريع 
لـوطني  . وتقدم وزارة االقتصاد االسياسة الصناعية) في تنفيذ Bundesbank( المركزي األلماني) البنك( المصرف
على  السياسات الصناعية، تُنفَّذ الواليات المتحدةدعماً للبحث والتطوير والتدريب في المجال الصناعي. وفي  األلمانية

  مستوى الوالية الواحدة، وتتنافس الواليات على جذب الصناعات بوساطة الحوافز التشجيعية.

د أدت عسكرة المنطقة منذ العقد الثاني من القرن العشرين ناجعة في الدولة العربية الحديثة. وق سياسة صناعيةال توجد 
الماضي، حتى تاريخه، إلى اعتماد الدول العربية على الصناعات الغربية والصينية واليابانية، على الرغم مـن تـوافر   

  موحدة، وناجعة. سياسةالموارد واإلمكانيات لتبني 

  ):Industrial Relations ()93( عالقات صناعية

التفـاوض  و النقابـات العماليـة  )، وLabor( العمالـة )، وEmployer( رب العمل)، وFirm( المنشأةالت في مجا
دراسة القواعد الناظمة  )1) هو مصطلح يحمل معنيين: Labor Unions & Collective Bargaining( الجماعي

           الصـناعة أو المنشـأة الواحـدة.     ، على المستوى الوطني، أو مسـتوى النقابات العماليةو أرباب العملبين  لعالقةلـ
) تحليل اإلجراءات المعنية بتثبيت األجور واختبارها، والتعاون في اإلنتاج، وتقرير قواعد وأخالقيات العمل. وعـادة  2

 أربـاب العمـل  ، ونقابـاتهم و العمالبالنسبة لالعبين الرئيسين فيها، وهم  العالقات الصناعيةيدرس الخبراء منظومات 
  . إضافة إلى التشريعات الناظمة للعالقات بين كل األطراف.الحكومةو

  )).Strike( إضراب)، Industrial Democracy( ديموقراطية صناعية راجع مسرد:(

  ):Industrial Reorganization Corporation ()94( مؤسسة إعادة التنظيم الصناعي

)، هي مؤسسة بريطانية، عملـت فـي الفتـرة    Industry( الصناعةفي مجال بخاصة )، Firm( المنشأةفي مجاالت 
)، بهدف االستثمار وتشجيع المنشآت الصناعية على االندماج، وتحقيق النجاعة الفنية، كي تجعـل  1971) إلى (1967(

  من المنشآت البريطانية منافسة على المستوى العالمي.

) بإلغاء هذه المؤسسة العتقادها بأن 1970بعد نهاية عام (قامت الحكومة المحافظة، التي تولت أمر الدولة البريطانية 
  على الحكومة أال تنغمس في أعمال تجارية فيها مخاطر عالية.

  )).National Enterprise Board( المجلس الوطني للمشاريع راجع مسرد:(

  ):Industrial Revolution ()95( صناعيةالثورة ال

ــي  ــاديف ــر االقتص ــاريخ الفك ــادية، و)History of Economic Thought( ت ــة االقتص ــة التنمي              نظري
)Theory of Economic Development(   هي مجموعة ظواهر مرت بها االقتصادات الغربية، بدءاً مـن عـام ،
) حتى هذه األيام، انتقلت هذه االقتصادات فيها من االقتصاد الزراعي إلى االقتصاد الصـناعي الثقيـل، ومـن    1760(

ناعي الثقيل إلى الصناعة الرقمية والمعلوماتية. وشهدت فيها المجتمعات الغربية حالة انتقال متسارع من العيش في الص
  ، متطورة من حيث البنية التحتية وكبيرة من حيث حجم السكان.مدينيةبلدات وقرى صغيرة إلى حواضر 
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على عناوين فرعية، إلى أربح حقب زمنية،  تحت ،الثورة الصناعيةيقسم االقتصاديون ومؤرخو الفكر االقتصادي 
  النحو اآلتي:

، تاريخ الفكر االقتصاديفي الصناعة. ف )، بتأليل1760، التي بدأت حوالي عام (الثورة الصناعية األولى بدأت
الثورة  تُعبر، حركة االستعمار الحديثو)، Mechanization & Automation() تأليل( األتمتةو التصنيعو

، وأسترالياعن التغيرات الجامحة، والمتسارعة، التي طرأت على اقتصادات أوروبا الغربية، وشمال أمريكا،  الصناعية
) Steam Engine( اآللة البخارية، ومنها تطويع الطاقة الحرارية في المخترعات الصناعيةو إلبداعاتلنتيجة 

هذه  نَمتْفي بريطانيا. وقد بخاصة  )Mechanized Factories( ،المؤللة المصانع وتوظيفها في اإلنتاج، وتأسيس
فقد  الثورة الصناعية الثانيةأما )، ثم انتشرت في بقية دول أوروبا، وأمريكا الشمالية. 1760-1830الفترة ( في الثورة

 والثانية، األولى، الثورتين الصناعيتينأن يميزوا بين  مؤرخي الفكر االقتصاديمن عادة و). 1830بدأت بعد عام (
    كانت األكثر جموحاً وأثراً. الثورة الثانيةبفاصٍل زمني، ألن 

المكثّف لرأس  )، إلى االقتصادLabor Intensive( المكثّف للعمالإلى انتقاٍل سريع من عهد االقتصاد  الثورتانأدت 
رٍ جداً، وزادت حدة بشكٍل كبي الصناعية) بشكٍل تدريجي، وتعاظمت ثروات األمم Capital Intensive( المال الحقيقي

ّستعمرات من المواد الخام. الموارد االقتصاديةدفعها نحو حروبٍ طاحنة حول  المنافسة بينها إلى حدوما تحتويه الم ،
وكان من نتائجها المباشرة تطور التقنيات العسكرية، وإدخال أنماط جديدة من الفكر المجتمعي، وتطور المجتمعات 

  ، بعيداً عن الزهد والتقشف. تنميتهاوديدة تُمجد الثروة مادياً، وتبني ثقافات ج

  الثورة الصناعية الثانية  الثورة الصناعية األولى  
  1914 - 1850 1830 - 1760  الفترة الزمنية
  التوسع في التأليل  آلي إلىيدوي  من  أسلوب اإلنتاج

  حديد  أقمشة  إنتاج كبير الحجم
  كهرباءونفط   ارمساقط مائية، وفحم، وبخ  مصادر الطاقة
  محرك احتراق داخلي  محرك بخاري  محركات جديدة

 ،وسكة الحديد ،وكيماويات ،سيارات  دواليب النسج  إبداعات
  ومذياع ،وهاتف ،وتليغراف

  مع ابتداع المجاري، تحسن قليالً  سيئ للغاية  مستوى المعيشة

قد ارتسمت حدوده إلـى  ) International Division Of Labor( تقسيم العمل الدولي) كان 1848مع نهاية عام (
ــث أصــبح  ــدة، حي ــاق بعي ــة الصــناعاتو التصــنيعآف ــة) وManufacturing( التحويلي                       الصــناعات الثقيل

)Heavy Industriesّأفريقيابعيد. وأصبحت المناطق التي احتلتها الدول األوروبية في  ) محتكرة من الغرب، إلى حد 
. وظهرت مالمح النظام العالمي الجديد، تحـت قيـادة   الرخيصتينالالتينية مصدراً للمواد الخام والعمالة  اريكوأموآسيا 

، وشـبه القـارة   أستراليا، وكل األفريقي، ومعظم الجنوب أفريقيابريطانيا. فاكتسحت بقوتها العسكرية جزءاً من شمال 
قد تركز هدفها الرئيس حـول مراكمـة   وسافرٍ غير مسبوق.  الهندية، وجزءاً من الصين. واستغلت هذه المناطق بشكٍل

الثروة على حساب الدول والمناطق التي احتلتها، واتخذت سياسة تمزيق الدول والشعوب ديدناً أساسياً، في سبيلها نحـو  
   السيطرة وبسط النفوذ، واالستحواذ على الموارد، الطبيعية والبشرية.
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على اآللة المعقدة، واستكشـاف الفضـاء، وعسـكرته، والبحـث     ) 1970حتى عام ( الثورة الصناعية الثالثةركزت 

 الحوسـبة الرقميـة  علـى  ) 2000بـدءاً مـن عـام    ( الثورة الصناعية الرابعةوالتطوير المبرمج. وأخيراً ركزت 
)Computer Digitization (والطاقة البديلة.المعلوماتيةو ،  

  )).Take – off Stage( مرحلة اإلقالع )،Kondratieff Cycle( دورة كوندراتيف راجع مسرد:(

  ):Industrial Share ()96( سهم صناعي

)، تمثل حصـة فـي   Financial Instrument( أداة تمويلية)، هو Financial Market( سوق رأس المالفي 
 .صناعيةشركة أو مؤسسة 

  ):Industrial Society ()97( مجتمع صناعي
ــي  ــاديف ــر االقتص ــاريخ الفك ــادية)، وHistory of Economic Thought( ت ــة االقتص ــة التنمي               نظري

)Theory of Economic Development   ابتكره المفكر والفيلسـوف الشـيوعي كـارل مـاركس  )، هو مصطلح           
)Karl Marx اإلنتاج الصناعييتميز بنطاق واسع من  مجتمعاً بشرياً)، وصف به .  

  
، سواء كان المجتمع رأسمالياً أو لإلنتاج الصناعيفه على كل المجتمعات التي تتميز بالنطاق الواسع تعري ماركسعمم 

)، زادت آمـال االقتصـاديين بانتشـار العدالـة     Keynesianism( الفكر الكينـزي خالف ذلك. وبعد ظهور وتراقي 
  .صناعيةالمجتمعات الفي بخاصة واالستقرار في العالقة بين أرباب العمل والعمال، 

  ):Industrial Training ()98( تدريب صناعي
نظرية التنمية )، وVocational Training( التدريب المهنيو )،Human Capital( الموارد البشريةفي مجاالت 
)، هو دعم مالي، تقوم به حكومة دولة ما، أو صندوق أنشئ Theory of Economic Development( االقتصادية

التي تحتاج إليها. فقد يكون من الصـعب   العمالة الماهرةب، وتزويد الصناعات المختلفة دريب المهنيالتمن أجل تأمين 
المناسب للعمالة، وقد يكون من الصعب  التدريبمن غير  العمالة الماهرةعلى الصناعات أن تحصل على حاجاتها من 

ني بأن التدريب الصناعي قد يخضع لمبدأ اقتصـاديات  داخل المنشأة، ما يع التدريبعلى المنشأة الواحدة أن تتحمل كلفة 
  الحجم، من حيث أعداد المتدربين، وعدد المهن المطلوبة.

  )).General Training( تدريب عام راجع مسرد:(
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  ):Industrial Union ()99( نقابة صناعية
، كيان مؤسسي)، هي Unionism( الفلسفة النقابية)، وCollective Bargaining( التفاوض الجماعيفي مجال 

يتكون من ممثلين عن صناعة، أو صناعات معينة، يناط به تنظيم العمالة في الصناعة، أو الصناعات المعنية. ومنها 
  مثالً اتحاد نقابات الصناعات الهندسية، ونقابة عمال الصناعات الكهربائية.

ــرد:( ــع مس ــاد راج ــات( اتح ــة) نقاب ــحاب )، Craft Unions( حرفي ــة أص ــامريننقاب ــاريع المغ                    المش
)Enterprise Union.((  

  ):Industry ()100( صناعة

)، Theory of the Firm( نظريـة المنشـأة  فـي  بخاصة )، Microeconomics Theory( النظرية الجزئيةفي 
نشآت التي تصنع )، هي مجموعة من المCost Theory( نظرية التكاليف) وProduction Theory( نظرية اإلنتاجو

  البناء.   سمنتسلعة رئيسة معينة، مثل: صناعة السيارات، أو صناعة أ

تحت عدد قليل من التصنيفات، لكن التصنيفات التفصيلية قد تُسهل تقسـيمها تحـت آالف    الصناعاتيمكن تصنيف كل 

            الخفيفـة ، أو وسـطة الصـناعات المت ) مـع  Heavy Industries( الصـناعات الثقيلـة  المسميات. وعادة تُقارن 

)Medium & Light Industries ( صناعات راشـدة ). وتُقارن تحت توصيفات مثلMature صـناعة ذات  )، أو

  ).Sunrise( صناعات شروق الشمس)، أو Smokestack( صناعات المدخنة)، أو High-Tech( متطورةتقنية 

تقليدية، تُنتج عدداً كبيراً من مدخالت اإلنتاج التي تحتـاج إليهـا   تحويلية  صناعات ثقيلةبأنها  صناعات المدخنةتُعرف 
 صناعةقطع السيارات، ومحركاتها، بوصفها مدخالت إنتاج تحتاج إليها شركات  صناعةأخرى، ومثال عليها  صناعات

موجـودة فيهـا.   ألنها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وتسبب تلوثاً للبيئـة ال  صناعات المدخنةالسيارات. وقد سميت 
الصـناعات  ، فهي حديثة، واعدة، مثل صناعات شروق الشمسوعادة توظف أعداداً كبيرة من العمال والموظفين. أما 

  ، التي توظف عدداً قليالً من العمالة الماهرة جداً.)Electronics & Digital Industries( اإللكترونية والرقمية

 صناعة ذات ثالث خانات)، Standard Industrial Classification( التصنيف الصناعي المعياري راجع مسرد:(
)Three-digit Industry ،(صناعة ذات خانتين )Two-digit Industry.((  

  ):Industry Cluster( )101( عنقود صناعي

 لنسبيةميزتها ا، هو مجموعة من المنشآت الصناعية، مجمعة بناء على تشابك الصناعات وترابطها البينيفي مجال 
)Comparative Advantage.(  

  ):Industry Supply Curve ()102( منحنى عرض الصناعة

 )،Theory of the Firm( نظريـة المنشـأة  فـي  بخاصة ، )Microeconomics Theory( النظرية الجزئيةفي 
ما، يسـتعد   ، هو مجموع كميات سلعة)Cost Theory( نظرية التكاليف) وProduction Theory( نظرية اإلنتاجو

  المنتجون (العارضون) لعرضها (بيعها) في سوق السلعة المعنية، مقابل مستويات أسعار معينة، في فترة زمنية محددة.
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(ثـالث   منتجـين ثالثـة   وجـود نفترض ل، )Market Supply (MS)( عرض السوق مفهوم من أجل التعرف على
، ةالثالث المنشآتمن  الكميات المعروضة أنو ،السوقدون في الوحي المنتجون)، هم سالم وعبداهللا وأحمد، وهم منشآت

  :)1جدول (ي على النحو المبين ف

  
 نـرى  األخرى. وعلى سبيل التحديد نشآتعرضته المتختلف عما  ةعرضت كميمنشأة أن كل سعرٍ، كل نالحظ مقابل 
نشـأة  م) وحدة، في حين أن 2.8 (عبداهللا نشأةعرضت موحدتين فقط، وعرضت أحمد  منشأةبأن ) 8.5مقابل السعر (

 )20عبـداهللا (  عرضـت منشـأة  ) وحدة، و28أحمد ( عرضت منشأة) 45) وحدات. ومقابل السعر (4عرضت ( سالم
) وحدة. وقد يعود السبب في ذلك إلى اختالف كلف اإلنتاج عند كل منشأة. عند 40( عرضتسالم فقد  منشأة، أما وحدة

موضح فـي  للصناعة المعنية، على النحو ال) MS( عرض السوقواحد نحصل على تجميع الجداول الثالث في جدوٍل 
  :)2جدول (

 
كله فهو موضح فـي األشـكال األربعـة     عرض السوق، وةمن المنشآت الثالث لكميات المعروضةلأما التمثيل البياني  

  :اآلتية

  
  .معنيةال عرض السوق للصناعة يعطي منشأةمن كل  لكميات المعروضةلفقي األ الجمع
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  ):Inefficient Equilibrium ()103) (غير كفؤ( توازن غير ناجع

ــي  ــة ف ــة الجزئي ــة ب)، Microeconomics Theory( النظري ــي خاص ــب  ف ــة الطل ــرضونظري                   الع
)Demand & Supply Theory() هو تساوي الكمية المطلوبة ،Quantity Demanded  مع الكمية المعروضـة (
)Quantity Supplied( التساوي قد استثنى بعض الصفقات التي لم تُنفّذهذا ، من سلعة ما، لكن.  

  ):Inelasticity ()104( مرونةال

فيهـا متغيـر    ال يستجيب) ظاهرة 1هو مصطلح يحمل معنيين:  ،)Economic Theory( النظرية االقتصاديةفي 
المتغير نفسه للتغير الحاصـل فـي    عف استجابةضاقتصادي ما، للتغير الحاصل في متغير اقتصادي آخر، أو ظاهرة 

الكمية المطلوبة أو المعروضة من سلعة ما، للتغير الحاصل في سعر السلعة عن  انخفاض استجابة) 2المتغير اآلخر، 
  .انعدام االستجابةالواحد الصحيح، أو 

طاقة، والتبغ. وتحدث في سـوق  في سوق اإلنتاج من السلع األساسية، كالطعام والشراب، وال الالمرونةتحدث ظاهرة 
  العمل، في مجال عرض العمل في األمد القصير، نتيجة لطبيعة تدريب العمالة.

  ):Inequality ()105( المساواة
 االختالف الكبير)، هو مصطلح يشير إلى Theory of Economic Development( نظرية التنمية االقتصاديةفي 
  ، أو كل هذه المتغيرات االقتصادية، بين أفراد وقطاعات المجتمع المختلفة.ةالثرو أواألجور  أوتوزيع الدخل  في
  

  
، والتوزيـع المنـاطقي   )Wage Differentials( فروقـات األجـور   مـن في الدول الغنية  الالمساواةتتزايد ظاهرة 

الخدمية، وتنعـدم  (اإلقليمي) للنشاط االقتصادي، حيث تحظى بعض المناطق بوجود الصناعات والمؤسسات التجارية و

في مناطق أخرى. ومثال على هذه الحالة استئثار بعض العواصم والمدن الكبرى بالنشاط االقتصـادي علـى حسـاب    

األطراف. وتتراقى الظاهرة نفسها في المناطق الحضرية الغنية بسبب مراكمة األصول االستثمارية المولدة للدخل. أمـا  

تيجة لمعدل البطالة العالي، وانخفاض أو انعدام مخصصـات البطالـة العماليـة،    في الدول النامية، فتظهر ن الالمساواة

  وحجم األسرة الكبير، وتدني الحوافز نحو العمل اإلنتاجي.

   منحنـى لـورانز  )، Gini Coefficient( معامـل جينـي  )، Egalitarianism) (فلسـفة ( مساواة راجع مسرد:(

)Lorenz Curve.((    
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  ):Inequality Index ()106( مساواةمؤشر ال

ــي  ــادية ف ــة االقتص ــي   ،)Economic Theory( النظري ــة ف ــادية  وخاص ــة االقتص ــة التنمي                     نظري
)Theory of Economic Development(اإلحصائيات االقتصادية، و )Economic Statistics  هو مصـطلح (

  يحمل عدة معانٍ.

ضوعات توزيع الدخل والتباين فيه، وحصة المنشـآت مـن مجمـوع    تمكن االقتصاديون واإلحصائيون المهتمون بمو
أن يطوروا مقاييس لتحديد تشتت توزيع الدخل أو مدى تركز حصة السوق من اإلنتاج أو البيع بيـد مجموعـة    لسوق؛ا

 كـز نسبة التر، ومعامل جيني، ونزامنحنى لورمحددة من المنتجين أو البائعين. وتنحصر هذه المقاييس في ثالثة، هي 
  ).التركيز(

 
الدراسة، ومدى ابتعاده عن معيار مطلـق   قيدالتوزيع التراكمي للمتغير  ، هو)Lorenz Curve( منحنى لورانز )أوالً

الدراسة، كالدخل أو الثروة، أو أي متغير عن ملكية األفـراد، أو النـاتج المحلـي     قيدوهو التوزيع المتساوي للمتغير 
اسات يقيس هذا المنحنى مدى التفاوت في توزيع الدخل أو الثـروة فـي المجتمـع أو    اإلجمالي للدول. وفي معظم الدر

  من الناس. لمجموعة

  ) أسرة (دينار/سنة).1000(يحتوي بيانات عن توزيع الدخل لـ )1جدول (

  توزيع الدخل على األسر ):1جدول (
 

 فئة الدخل
)1(  

مركز 
ئةالف  
)2(  

عدد 
 األسر

)3(  

 مجموع الدخل
)4(  

)3×2(  
 

 
األسر سبة ن

)%(  
 

تراكم نسبة 
 األسر

 

 نسبة الدخل
)100%(  

تراكم نسبة 
 الدخل

)100%(  

0-1000 500 250 125000 25 25 3.81098 3.811 
1000-2000 1500 200 300000 20 45 9.14634 12.9573 
2000-3000 2500 100 250000 10 55 7.62195 20.5793 
3000-4000 3500 100 350000 10 65 10.6707 31.25 
4000-5000 4500 90 405000 9 74 12.3476 43.5976 
5000-6000 5500 75 412500 7.5 81.5 12.5762 56.1738 
6000-7000 6500 60 390000 6 87.5 11.8902 68.064 
7000-8000 7500 50 375000 5 92.5 11.4329 79.497 
8000-9000 8500 40 340000 4 96.5 10.3659 89.8628 
9000-10000 9500 35 332500 3.5 100%  10.1372 100 

%100 3280000 1000 - المجموع  - 100  

يمكننا استخدام التوزيع التراكمي لألسر والدخل في رسم تصورٍ ما عن شكل التوزيع التراكمي للدخل واألسر وتبايناته. 
  ).1وهو ما يوضحه شكل (
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  نزاتوزيع الدخل التراكمي ومنحنى لور ):1شكل (

 
  لنحلل الشكل على النحو اآلتي:

المحور األفقي لتمثيل التوزيع التراكمي لعدد األسر، والمحور العمودي لتمثيل التوزيع التراكمـي للـدخل.   اخترنا  أوالً:
) منـه. ويبـدأ المحـور العمـودي     %100) من تراكم نسبة األسر وينتهي تدريجياً بـ(%0ويبدأ المحور األفقي بـ(

  منه.) %100(من تراكم نسبة الدخل التراكمي وينتهي تدريجياً بـ) %0بـ(

) إلى نصفين متساويين يمثل التوزيع المتماثـل لتـراكم نسـبة    أو المربعالمنحنى األزرق الذي يقطع المستطيل ( ثانياً:
) مـن  %2) من األسر علـى ( %2) من الدخل، و(%1) من األسر على (%1األسر وتراكم نسبة الدخل. فلو حصل (

  متماثالً، وكانت كل النقاط واقعة على خط التوزيع المتماثل.الدخل، وهكذا، لكان توزيع نسبة الدخل على نسبة األسر 

يكون توزيع الدخل في الحياة العملية متماثالً لكل األسر. وفي المثال الحالي نجد، على سبيل المثال، بـأن أول   ال ثالثاً:
) %12.9573) من األسر حصلت علـى ( %45) من الدخل الكلي، وأول (%3.811) من األسر حصلت على (25%(

التوزيع ليس متساوياً، وعند رسم المنحنى الذي يمثل التوزيـع التراكمـي لألسـر     إنمن الدخل، وهكذا. ولذلك نقول 
يمكننا تصور تشتت توزيـع الـدخل   . و)Lorenz Curve( )1( نزامنحنى لوروالتوزيع التراكمي للدخل نحصل على 

نز. فكلما زادت المسافة بينهما دّل ذلـك  ا) ومنحنى لورمتساويالالمسافة الفاصلة بين منحنى التوزيع المتماثل (بوساطة 
  على التفاوت في توزيع الدخل.

طتها اطور االقتصاديون واإلحصائيون طريقة رقمية يمكننا التعرف بوس :)Gini Coefficient()2( معامل جيني) ثانياً
المثلث، الواقـع   قسيمأننا نستطيع تابق، نجد الس. وبالعودة إلى الشكل معامل جينيعلى التفاوت في توزيع الدخل، وهي 

على النحـو  ) R)، بحيث تكون مساحته (B) و(A: (ينأجزإلى يمين خط التوزيع المتساوي وفوق المحور األفقي، إلى 
 .R = A + B :اآلتي

                                                             
ور نسبة إلى  - 1  والحيـوان  ،)Ethology( نمساوي متعدد التخصصات: األعـراق عالم ، )Konrad Lorenz) (1903-1989( نزاكونراد ل

)Zoology (والطيور )Ornithology.( 
ؤمن بالفلسفة العضویة      Corrado Gini) (1884-1965( كورادو جینينسبة إلى  - 2 یًا، وی ان فاش )، عالم إحصاء واجتماع وسكان إیطالي. ك

)Organicism( ًاواحد ًاعضوی ًاالتي ترى الكون مركب. 
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  :على النحو اآلتي) G( معامل جينييعرف 

 
  أي) محصورة بين الصفر والواحد الصحيح دائماً، Gوتكون قيمة (

10  G  
) من الصفر، كان Aوكلما اقتربت قيمة (). A+Bأكبر من مساحة المثلث ( كوني) ال يمكن أن Aوالسبب في ذلك أن (

  ، وكلما كانت أقرب إلى الواحد الصحيح، ابتعد التوزيع عن التساوي.التوزيع أقرب إلى التساوي

  :على النحو اآلتيومشتقاتها  )1(من بيانات الجدول  معامل جينينقوم بحساب ل

) هي نصف القاعدة مضروباً باالرتفاع، أو نصف %100 ,%100 ,%0مساحة المثلث المكون من اإلحداثيات: ( أ:
  مساحة المربع. أي

5000
2
1100100   

  :)1(على النحو اآلتييتم حساب معامل جيني بالطريقة المطولة،  :ب
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  ) لعدد الفئات. وبناء على ذلك تكونN) لتراكم نسبة الدخل و(yi) لتراكم نسبة األسر و(xiمز (رحيث ي

푩 =
1
2

(25 − 0) × (3.811 + 0) + (45 − 25) × (12.9573 + 3.811)+. . . +
(55 − 45) × (20.5793 + 12.9573)+. . .
. . . +(100 − 89.8628) × (100 + 96.5) = 5531.405

= ퟐퟕퟔퟓ. ퟕ 
  :على النحو اآلتي) A( تُحسب :ج

A = 5000 – B = 2234.3 

                                                             
 استخدم برنامج اإلكسل للتأكد من صحة الحسابات. - 1
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  معامل جينيوبالتالي فإن 

푮 =
ퟐퟐퟑퟒ. ퟑ

ퟓퟎퟎퟎ
= ퟎ. ퟒퟒퟕ 

فإننا أن هذه القيمة تقع في منتصف المسافة، تقريباً، بين الصفر والواحد الصحيح، لكنها أقل من نقطة الوسط،  عددناإذا 
  .توزيع المطلقال ءتوزيع الدخل أقرب إلى المساواة منه إلى سو إننستطيع القول 

 
أن قيمته في فترة ما تدل على االقتراب أو االبتعاد عن المسـاواة فـي    عددنالو  كيف يكون معامل جيني رقماً قياسياً؟

على أكثـر مـن    تدلُّ)، فإن زيادة المعامل أو انخفاضه عما كان في السابق أو أي ملكيات مادية، الثروةتوزيع الدخل (
ادة توزيع الثروة داخل المجتمع، وارتفاع مستوى معيشة األفـراد أو انحسـاره، وقـدرة    حدث داخل المجتمع، منها إع

بشكل عـام.   )،Access to Resource( المواردإمكانية الوصول إلى السكان على الحصول على السلع والخدمات، و
  ويمكن للباحث أن يستدل على أوضاع أخرى بمزيد من البحث والتقصي.

  معامل جيني لدخل األسرة األردنية:نز وامنحنى لور مثال)

  ).2010بيانات دخل األسرة األردنية للعام (على ) 2يحتوي جدول (

  )2010توزيع دخل األسرة للعام ( ):2جدول (

  )%نسبة األسر (  ) f التكرار (  فئة الدخل
0 – 1799 21812  2.203 

1800 – 2399  30484  3.079 
2400 – 2999  47788  4.827 
3000 – 3599  62368  6.299 
3600 – 4199  78746  7.954 
4200 – 4799  89002  8.989 
4800 – 5399  94499  9.545 
5400 – 5999  83730  8.457 
6000 – 6999  113292  11.44 
7000 – 7999  85058  8.591 
8000 – 8999  76268  7.703 
9000 – 9999  56940  5.751 

10000 – 11999  91495  9.241 
12000 – 14000  58586  5.917 

 100.00  990068  المجموع
  .2012)، آذار 2010( مسح نفقات ودخل األسرةدائرة اإلحصاءات العامة، المصدر:                      
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بد من حساب التوزيع التراكمي لنسبة  نز وحساب معامل جيني، الامن أجل الحصول على صورة بيانية لمنحنى لور
  على النحو اآلتي:ال السابق. وهي في المثعلى نحو ما ورد الدخل ونسبة األسر 

  مراكز الفئات والتوزيع التراكمي ):2تابع جدول (
 

 مركز الفئة
 

 عدد األسر
 

 مجموع الدخل
 نسبة األسر

(%) 
تراكم نسبة 

 األسر
 نسبة الدخل

(%) 
 تراكم نسبة

 الدخل
900 21812 19630800 2.203 2.203 0.305922587 0.305922587 

2100 30484 64016400 3.079 5.282 0.997619184 1.303541771 
2700 47788 129027600 4.827 10.109 2.010741139 3.31428291 
3300 62368 205814400 6.299 16.408 3.207371764 6.521654674 
3900 78746 307109400 7.954 24.362 4.785933433 11.30758811 
4500 89002 400509000 8.989 33.351 6.241454717 17.54904282 
5100 94499 481944900 9.545 42.896 7.510536017 25.05957884 
5700 83730 477261000 8.457 51.353 7.437543026 32.49712187 
6500 113292 736398000 11.44 62.793 11.47588386 43.97300473 
7500 85058 637935000 8.591 71.384 9.941455535 53.91446026 
8500 76268 648278000 7.703 79.087 10.10263884 64.0170991 
9500 56940 540930000 5.751 84.838 8.429748396 72.4468475 
11000 91495 1006445(10)3 9.241 94.079 15.68424403 88.13109153 
13000 58586 

761618000 5.917 
100.00 

11.86890746 
100.0000 

 - 100.0000 - 100.00 6(10)6416.92 990068 المجموع

 نز.االتوزيع التراكمي لدخل األسر األردنية حسب منحنى لور )3يوضح الشكل (

  )2010نز لدخل األسر األردنية (امنحنى لور ):3شكل (

 
  .)2(لنحلل البيانات التي قمنا باشتقاقها في الجدول 

يزيد قليالً عن ربع األسر يقع في مركـز فئـة الـدخل     اممتُبين الحسابات المشتقة بأن الدخل السنوي لكل أسرة،  أوالً:
 متوسط الدخل الشهري للفرد) شهراً ثم على متوسط حجم األسرة، فإن 12) دينار. ولو قسمنا هذا المبلغ على (5100(
)PCIبالدينار ) يكون  

푷푪푰 =
ퟓퟏퟎퟎ

ퟏퟐ
/ퟓ. ퟐퟖ = ퟖퟎ. ퟓ 
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) من األسر، يقع في مركز فئة الدخل %54يقارب ( ممالسنوي لكل أسرة، تبين الحسابات المشتقة بأن الدخل ا ثانياً:
 ) شهراً، ثم على متوسط حجم األسرة، فإن متوسط الدخل الشهري للفرد يكون12). ولو قسمنا هذا المبلغ على (7500(

  بالدينار

푷푪푰 =
ퟕퟓퟎퟎ

ퟏퟐ
/ퟓ. ퟐퟖ = ퟏퟏퟖ. ퟑퟕ 

) من األسر تقريباً، يقع في مركز فئـة الـدخل   %90الدخل السنوي لكل أسرة، من ( تبين الحسابات المشتقة بأن ثالثاً:
متوسط الدخل الشـهري  ) شهراً، ثم على متوسط حجم األسرة، فإن 12) دينار. ولو قسمنا هذا المبلغ على (11000(

  بالدينار يكون للفرد

611.17328.5/
12

1100







PCI  

ة يمثل المجتمع اإلحصائي بأكمله، فإن النتيجة الرئيسة التي نصـل إليهـا   أن مسح نفقات ودخل األسرعددنا لو  :رابعاً
) دينار، وهي قليلـة  200تخبرنا أن متوسط الدخل الشهري للغالبية العظمى من أفراد المجتمع األردني تزيد قليالً عن (

  بكل المعايير.

  فهو )1(لتوزيع الدخل معامل جينيأما حساب 
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 لتعويض في الصيغة نحصل علىوبا

 

 
وفي الشكل أعاله يظهر لنا أن معامل جيني لتوزيع دخل األسر األردنية األكثر فقراً يميل إلى المساواة أكثر منـه إلـى   
الالمساواة، شريطة أن تكون نتائج مسح نفقات ودخل األسرة صحيحة، وممثلة للمجتمع اإلحصائي. ويمثل الرقم الـذي  

) %88يقرب مـن (  توزيع الدخل ألفقر األسر األردنية، وهي تمثل ما فيباب األمانة العلمية، مقارنة  توصلنا إليه، من
  من السكان.

نتائج معامل جيني لثالث عشرة دولة، مرتبة تصاعدياً، من األقل مساواة إلـى  على ) 3يحتوي الجدول ( مقارنة دولية:
  األكثر مساواة.

  الدولمقارنة معامل جيني لبعض  ):3جدول (

 السنة معامل جیني الدولة
 2005 63.1 جنوب أفریقیا

 2010 59.7 نامیبیا
 2011 58.5 كولومبیا
 2009 53.6 تایالند

 2001 50.4 سویسرا
 2008 48.3 المكسیك
 2009 44.8 الفلبین
 2006 44.5 إیران
 2011 41.7 روسیا
 2007 40.9 المغرب
 2009 40.0 بریطانیا
 2008 37.6 الیابان
 2005 23.0 السوید

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html :المصدر               
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 استعماالتها يقـع تُستخدم نسبة التركز في ظواهر كثيرة متشابهة، لكن أكثر  :)Concentration Ratio( نسبة التركز
المؤسسات المعنية في مجاالت تشجيع المنافسة  وتستخدمه). Industrial Organization( التنظيم الصناعيفي حقل 

وعادة يطرح المعنيون سؤاالً عن حصة أكبر خمس منشآت، مثالً، في صناعة ما، أو  ).Anti-Trust( منع االحتكارو
ق االتصاالت األردني ثـالث  قطاعٍ ما، أو حصة أكبر عشر منشآت، مثالً، وهكذا. وعلى سبيل المثال، تهيمن على سو

شركات، هي زين وأمنية وأورانج. ما يعني بأن نسبة التركز عالية جداً. واألمر نفسه في قطاع صناعة حديـد البنـاء،   
حيث يهيمن عليه عدد قليٌل من الشركات. وبالمقابل نجد بأن مئات الشركات العاملة في قطاع صناعة الطـوب، حيـث   

القطاع المصرفي من األمثلة الواضحة على اعتدال نسبة التركـز، وفيـه هـذا     جداً. ويعدّتكون نسبة التركز منخفضة 
ّما. وقد تقاس نسبة التركز، إما بعدد المنشآت العاملة، أو بالحصة مـن رأس المـال    القطاع تُعد النسبة معتدلة إلى حد

  العامل. أو بخليط من هذين العاملين.

: ، هيفي السوق بعدة طرق. وقد اعتمد االقتصاديون أهم ثالث منها )Monopoly Power(المنشأة  احتكارقوة تقاس 
المنشآت العاملة فـي السـوق    ّلك اتمبيع)، أي حصة مبيعات المنشأة نسبة إلى Market Share( حصة السوق) 1(

هرياً، وكان حجم بيع ) وحدة ش100من سلعة ما ( )سالمنشأة (ن حجم ما تبيعه كاسلعة ما. وعلى سبيل المثال لو لكله، 
). وفـي بعـض األحيـان    %10هي ( )س(منشأة ال) وحدة شهرياً، فإن قوة 1000، ()س(منشأة الالسوق كله، بما فيه 

نتاج وحدات السـلعة،  إحيث يتم حساب قدرة المنشأة على  )،Production Capacity( الطاقة اإلنتاجيةتطبق قاعدة 
         لكل المنشآت العاملة في السوق، وتكون هذه النسبة مقياساً لقوة المنشأة. ةالقدرة اإلنتاجيويتم تقسيم القيمة على 

على النحـو  )، يعرف رياضياً Lerner Monopoly Power Index (LMPI)( االحتكارمقياس ليرنير لقوة ) 2(  
  اآلتي:

 
ن سعر بيع السلعة التـي تنتجهـا   إنتاجها. وحيث إ) للكلفة الحدية آلخر وحدة تم MC) لسعر السلعة و(Pرمز (يحيث 

  للمنشأة التنافسية معامل ليرنير المنشأة التنافسية مساوٍ للكلفة الحدية للسلعة، فإن

0






P

PP
P
MCPLMPI  

ــوة إأي  ــأة ن الق ــة للمنش ــفراً. (  االحتكاري ــاوي ص ــية تس ــدول  ) 3التنافس ــاس هيرفين ــمان –مقي                 هيرش
)Herfindahl-Hirschman Index (HHI) ًعرف رياضياعلى النحو اآلتي)، وي:  



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   عبدالرزاق بين هاين 

 

338 
  

 
 

) من السوق كله. ويستخدم هذا المقياس في معرفة قوة المنشأة فـي السـوق قبـل    i) لحصة المنشأة (Siرمز (يحيث 
 تركـز السـوق  ، ومعرفـة أثـر   االنـدماج ، وقوة المنشأة الحاصلة بعد هاالصناعة نفساندماجها مع منشأة أخرى، في 

)Market Concentration .(  

) مـن  %10نها تسـاوي ( لنفترض أن عشر منشآت تعمل في صناعة معينة، وأن حصة كل واحدة م
  يكون   )HHIفإن ( ،مجمل الصناعة





10

1

2 100010
i

HHI
 

  عة منها، فإنيولو كانت هناك منشأة واحدة، وتتحكم بسعر السلعة والكمية المب

10000100
1

1

2 
i

HHI
 

) صغيرة جـداً،  HHIوقد تكون قيمة (. )Absolute Monopoly( المطلق االحتكارلمقياس، وتمثل وهي أعلى قيمة ل
  ألن كل منشأة تدخل إلى السوق تؤدي إلى انخفاض المقياس.

  اندمجت في منشأة واحدة، ما يعني أن ، المذكورة أعاله،ةلنفترض أن ثالثاً من المنشآت العشر

16007009001030
7

1

22  
i

HHI
 

) 600) بمقدار (HHIحصة السوق للمنشآت المندمجة قد تضاعفت ثالث مرات، وحصلت زيادة في قيمة (ا يعني أن م
  .نقطة
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)، فـإن  1000، فإذا كانت قيمته أقل من (األولى (األصلية)) وقيمته HHIينظر االقتصاديون إلى الزيادة الحاصلة في (
مع قوة احتكارية ألي منشأة، سواء منفردة أو مندمجة  ذلك يدل على أن السوق يعمل في ظل منافسة عادية، وليس هناك

 ة)، فإن ذلك يدل على أن هناك قوة احتكاريـة متوسـط  1800() و1000) بين (HHI(غيرها. أما إذا كانت قيمة الـ
) أعلـى مـن   HHI) نقطـة. وإذا كانـت قيمـة (   100أن الزيادة التي طرأت على المقياس أكبر من (التأثير، خاصة 

) نقطة، فإن ذلك يدل على أن هناك تركزاً عاليـاً، وأن تنافسـية   50ت الزيادة الحاصلة عليه أكثر من ()، وكان1800(
  .أنتجت هذه النتيجة العالية التيإذا بقيت األوضاع  لالنحسارالسوق تتعرض 

  ):Inertial Effect ()107( الذاتي )لقصورا(أثر العزم 

ـ ، وخاصـة فـي   السياسات الحكوميـة في مجال   القبـول السـلبي  ، هـو  )Fiscal Policy( ة الماليـة السياس
)Passive Acceptance(  عليه حكومة دولة مـا، للوضـع االقتصـادي الـذي ورثتـه مـن حكومـة         كرهتُالذي

  سابقة عليها.
بسبب التزامات قانونية وافقت عليها حكومة في فترة زمنية، أتت بعدها حكومة أخرى فأبقت  أثر العزم الذاتيقد يحدث 

على معدل أجور عاٍل مع نقابات العمال،  السكوتالتزاماتها القانونية المتفق عليها مع طرف ثالث، كأن نقول على 
  وافقت عليه الحكومة السابقة.

  ):Inertial Inflation ()108( الذاتي) القصور( تضخم بسبب العزم

و      سعارارتفاع عام في مستوى األ، ھو )Macroeconomics Theory( كليةالنظرية الفي  ي االقتصاد، وھ متجذر ف
  مبنيٌّ على خبرة من البیانات التاریخیة، ُیَنص علیھ في عقود العمل، أو الشراء أو المقاولة.

  ):Infant Industry) (109() حديثة( صناعة رضيعة
 جديـدة، قليلـة   صـناعة ، هي )Industrial Policy( السياسة الصناعية)، وProtectionism( الحمائيةفي مجال 

اإلنتاج، يكون متوسط الكلفة الكلية فيها عالياً. وعادة تكون غير قادرة على المنافسة مع الصناعات المشابهة فـي دوٍل  
  التي تتبناها. السياسة الصناعيةأو  السياسة الحمائيةأخرى، فتقوم الحكومة بدعمها بناء على 

  )).Tariff( تعرفة جمركية)، Industrial Policy( سياسة صناعية: (راجع مسرد

  ):Infant Industry Argument ()110) (الحديثة( جدل الصناعة الرضيعة

)، هو الرأي القائـل بضـرورة   Industrial Policy( السياسة الصناعية)، وProtectionism( الحمائيةفي مجال 
المشـابهة فـي دوٍل   حماية الصناعات التي تدخل حديثاً إلى السوق، وتكون غير قادرة على المنافسة مـع الصـناعات   

أخرى، بسبب قلة خبرتها في اإلنتاج وارتفاع متوسط التكاليف الكلية لديها، وارتفاع الكلفـة الثابتـة، فتقـوم الحكومـة     
التي تتبناها، كي تصبح قادرة على المنافسـة فـي المجـال     السياسة الصناعيةأو  السياسة الحمائيةبدعمها بناء على 

 الدولي.  

الذي تقدمها الحكومة أشكاالً متعددة، منها تخفيض الضرائب علـى منتجهـا، أو تقليـل الرسـوم      مالدعو الحمايةتأخذ 
الجمركية على المواد الخام المستوردة. وقد بينت خبرات الدول المتعددة بأن مثل هذه السياسات قد أخفقت في الوصول 

  إلى الهدف.
تعرفـة  ، )Infant Industry) (حديثـة ( ضـيعة صناعة ر)، Industrial Policy( سياسة صناعية راجع مسرد:(

 )).Tariff( جمركية
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  ):Inferior Good ()111( سلعة رديئة

ــي  ــة ف ــة الجزئي ــي  )Microeconomics Theory( النظري ــة ف ــب ، وخاص ــة الطل ــرضو نظري                     الع
)Demand & Supply Theory،(  :صطلح يحمُل معنيينلعةهي ) 1هو ميقلُّ  سدخـل  عليها كلمـا ارتفـع    الطلب

عليها أقل من الواحـد   )Income Elasticity of Demand( مرونة الطلب الدخليةهي سلعة تكون ) 2. المستهلك
 الصحيح (بالمطلق).  

متناقضـة غيفـين   ، )Income Elasticity of Demand) (نسبة إلى الدخل( مرونة الطلب الدخلية راجع مسرد:(
  ).)Giffen Paradox( الظاهرية

  ):Infession ()112( انتفاخ

 صندوق النقد الـدولي ، مثل مؤسسات التمويل الدوليو)، International Economics( االقتصاد الدوليفي علم 
)International Monetary Fund (IMF) ،() وعمل المصرف (البنك) المركزيCentral Bank(  هو ظاهرة

  وى الدولي، ينتج عن إخفاق النظام النقدي الدولي.، أي ارتفاع عام في األسعار، على المستتضخم
 الركـود التضـخمي  يؤدي فشل النظام النقدي الدولي إلى حالة كسـاد عالميـة. وهـذه الحالـة مرتبطـة بظـاهرة       

)Stagflation.(  

  ).)Stagflation( ركود تضخمي)، Inflation( تضخم راجع مسرد:(

  ):Inflation ()113( تضخم

ي مستوى األسعار    ھو  )،Macroeconomics Theory( كليةالنظرية الفي   في اقتصاد مـا، ، ارتفاع عام ُمستدام ف
                   إلـى واحـد أو أكثـر مـن العوامـل اآلتيـة:       ىيعـز يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لوحـدات العملـة فيـه.    

            )،Aggregate Demand( فـائض فـي الطلـب الكلـي    ) Money Supply( ،2( عـرض النقـد  ارتفاع في ) 1
اقتصادية غير متوقعة، كارتفاع كبير، غير متوقـع   وصدماتزيادة اإلنفاق العام، وخاصة أيام األزمات والحروب،  )3

  .أو الطاقة أسعار المواد الخام مثلاإلنتاج مدخالت في كلفة 

ـ ) Core Inflation،( 2( تضخم أساسي) 1على أشكال متعددة:  التضخميأتي          اتج عـن زيـادة التكـاليف   تضخم ن
)Cost – push Inflation ،(3 (تضخم ناتج عن زيادة الطلب الكلي )Demand pull Inflation ،(4 (  تضـخم

                  تضـخم صـافInertial Inflation،( 6 (  ( الذاتي) القصور( تضخم بسبب العزم) Hyperinflation ،(5( مفرط
)Pure Inflation،( 7 ( م نــاتج عــن صــدمة  تضــخ )Shock Inflation،( 8 (  تضــخم بنيــوي                     
)Structural Inflation،( 9 ( تضخم ناتج عن زيادة األجور)Wage-push Inflation.(  

: هو ارتفاع كلفة البضائع والخدمات، باستثناء كلفة سلع قطاعي الطعام والطاقة، ألن أسعار السـلع  تضخم أساسي) أوالً
هذين القطاعين تتذبذب بشكل متكرر. وعادة تُقاس أسعار السّلع الغذائية والطاقة بوساطة مؤشر أسـعار المسـتهلك   في 

)Consumer Price Index (CPI).(  

  ، هو ارتفاع عام باألسعار بسبب ارتفاع كلفة اإلنتاج.تضخم ناتج عن زيادة التكاليف) ثانياً



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   عبدالرزاق بين هاين 

 

341 
  

، هو ارتفاع عام في األسعار نتيجة الرتفاع الطلب الكلـي علـى البضـائع    يتضخم ناتج عن زيادة الطلب الكل) ثالثاً
   التوظيـف الكامـل  والخدمات، مع بقاء العرض الكلي عاجزاً عن تلبية الزيادة في الطلب الكلي. وقد تكون ظاهرة 

)Full Employment( .للموارد وراء هذا الشكل من التضخم  

  ) شهرياً.%50متسارع للمستوى العام لألسعار، قد يصل إلى (، هو ارتفاع عاٍل وتضخم مفرط) رابعاً

 متجذر في االقتصاد، وهـو مبنـيّ   ارتفاع عام في مستوى األسعارهو ، الذاتي) القصور( تضخم بسبب العزم) خامساً
  على خبرة من البيانات التاريخية.

  ناصر اإلنتاج.لع وع، هو زيادة عامة، بمعدل متساوٍ، في أسعار السّتضخم صاف) سادساً

، هو ارتفاع عام في مستوى األسعار، نتيجة لحدث رئيس، مثل انقطاع أو نفاد مفـاجئ  تضخم ناتج عن صدمة) سابعاً
  للمواد الخام، أو الطاقة.

، هو ارتفاع عام في مستوى األسعار، ينتج عن السياسات المالية أو النقدية. وعلى سـبيل المثـال   تضخم بنيوي) ثامناً
دة المستمرة في عرض النقد، من غير غطاء إنتاجي، أو انخفاض أسعار الفائدة إلى مسـتويات متدنيـة   تؤدي الزيا

  تؤدي إلى زيادة الطلب على االقتراض، إلى ارتفاع عام في األسعار.

، هو ارتفاع عام في مستوى األسعار، بسبب ارتفاع األجور من غير زيادة فـي  تضخم ناتج عن زيادة األجور) تاسعاً
  نتاجية الحدية للعمالة.اإل

 ):Inflation Accounting( )114( محاسبة تضخم

، هي قياس التكـاليف واإليـرادات، واألربـاح، والخسـائر،     القوائم المالية، وخاصة في محاسبة الشركاتفي مجال 

تقييم حال  . وقد تطورت محاسبة التضخم، بوساطة علماء المحاسبة، من أجل)Constant Prices( األسعار الثابتةبـ

  المنشأة الحقيقي، بعيداً عن أثر التضخم على موجوداتها وأرباحها، والتكاليف التي تتحملها.

ما في الواليـات  ). أCurrent Cost( التكاليف الجاريةتستخدم الشركات في بعض الدول، مثل بريطانيا وكندا، منهج 

علـى  ) Securities and Exchange Commission( هيئـة األوراق الماليـة األمريكيـة   المتحدة، فقد فرضت 

وبيان (أثر) التغيرات المحددة في األسعار  )،Replacement Cost() االستبدال( كلفة اإلحاللالشركات الكبرى منهج 

  ).General Price Index(وحركة المؤشر العام لألسعار 

ــرد: ( ــع مس ــة   راج ــاليف جاري ــبة تك ــر ت)، Current Cost Accounting( محاس ــانديالندزقري                س
)Sandilands Report.((  

  ):Inflation-Adjusted Deficit ()115( عجز متكيف مع التضخم

، هو جزء )Fiscal Deficit( عجز الموازنة، وخاصة في مجال )Public Finance( العامة) التمويالت( الماليةفي 
  ).Price Index( مؤشر السعر، لحكومة ما، مخفض بوساطة العجز الماليمن 
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  ):Inflation Illusion ()116( وهم التضخم

هـو  )، Monetary Theory( النظرية النقديـة وخاصة في  ،)Macroeconomics Theory( كليةالنظرية الفي 
بدالً من القيمة الحقيقية للنقود، )، Nominal Money( النقود االسميةنزعة األفراد نحو تقييم مداخيلهم وثرواتهم بوحدة 

أي  )،tickinessSrice P(أي بوساطة القوة الشرائية لها. وعادة يعزى هذا الوهم إلى ظاهرة لزوجة أسـعار السـلع   
  عدم تغيرها بسهولة.

  )).llusionI oneyM( وهم النقود راجع مسرد:(

  ):Inflationist ()117( مدافع عن التضخم

وضوع النمو واالستثمار واألسعار، هو شـخص  في م خاصةو )،Macroeconomics Theory( كليةالالنظرية في 
يتبنى فكراً مدافعاً عن التضخم، بوصفه وسيلة لتحفيز االقتصاد. وقد يبدو هذا مرغوباً مـن بعـض االقتصـاديين، ألن    

  هوامش الربح اإلجمالي ترتفع في فترات التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع محتمل في االستثمار والتوظيف.

  ):Inflation Targeting ()118( استهداف التضخم

، هو قيام أدواتهاو )،Monetary Policy( السياسة النقديةوخاصة في  )،Monetary Theory( النظرية النقديةفي 
  .منه ، عند حدّ مرسوم سلفاً أو أقلالتضخمالسلطة النقدية في دولة ما بالعمل على تحقيق مستوى معين من 

نظام االحتيـاط   ما في الواليات المتحدة، فقد تبنى، وكندا وبريطانيا. أنيوزيالندامثل ، حداً للتضخمتبنت كثير من الدول 
  .التضخمأوسع، شمل النمو االقتصادي، وضبط  استهدافاً) 1946عام ( منذ)، Federal Reserve( االتحادي

  )).Monetary Policy Committee( لجنة السياسة النقدية راجع مسرد:(

  ):Inflation Tax ()119(ضريبة التضخم 

مصطلح يحمل معنيـين:   )،Monetary Policy( السياسة النقديةو )،Fiscal Policy( السياسة الماليةفي مجاالت 
المرغوب من الحكومة. إذ تهدف  معدل التضخم) غرامة على رب عمل أو عامل، يسمح بارتفاع األجور بأسرع من 1

) انخفـاض فـي مـوارد    2قليل البطالة بوساطة األجور المعتدلة نسبياً. الحكومة من ذلك جعل العمالة أكثر تنافسية، وت
  .التضخماألسر والمنشآت، نتيجة إلقرار الحكومة زيادة في عرض النقد، وحدوث 

                          للتشـــغيل )هامشـــي(دعـــم حـــدي )، Forced Saving(ادخـــار مفـــروض  راجـــع مســـرد:(
)Marginal Employment Subsidy ،(ربح إصدار العملة )Seignorage ،(  سياسة دخل القاعـدة الضـريبية 
)Tax-Based Income Policy.((  

  ):Informal Economy ()120( اقتصاد غير منظم

ــي  ــادية ف ــة االقتص ــي   ،)Economic Theory( النظري ــة ف ــادية  وخاص ــة االقتص ــة التنمي                        نظري
)Theory of Economic Development( من أنشـطة ، وخاصة اقتصادية أنشطة، يتكون من االقتصاد، هو جزء 

  يكون بعضها غير شرعي، أو غير مسجل بصفة قانونية لدى السلطة المعنية.  )،CommercialAactivities( تجارية
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فـي  )، Subsistence Agricultural(الكفـاف  الزراعة من أجل ) 1: هما، االقتصاد غير المنظميسود نمطان من 
بطول سـاعات الشـغل    االقتصاد) بعض األعمال المنزلية في الدول الغنية. ويتصف مثل هذا 2. الدول النامية، الفقيرة

ـ للعاملين فيه، وتدني متطلبات السالمة، وعمليات المقايضة. ويعرف في بعض األحيان،           االقتصاد غيـر الرسـمي  بـ
)Unofficial Economy.(  
  )).Black Economy( أسود اقتصاد راجع مسرد:(

  ):Informal Ownership( )121( شكليةملكية ال

هي عقار أو قطعـة أرض،   )،Collaterals( الضمانات االئتمانيةو )،Property Rights( حقوق الملكيةفي مجال 
  يملكها شخص ما، بموجب الوضع القائم، وليس بموجب توثيق قانوني.

 ).)Extralegal Property( سجلة قانونياًملكيات عقارية غير م راجع مسرد:(

  ):Information Agreement( )122( معلومات يةاتفاق

، هي تعاون غير رسـمي )، Collusion( التواطؤ)، وخاصة في مجال Theory of the Firm( نظرية المنشأةفي 
ا، واالتفاق على سعر موحـد، أو  وغير معلن، بين بعض المنشآت، يستوجب التعاون بينها في سبيل تقليل المنافسة بينه

  متقارب.

  ):Information Cost( )123( كلفة المعلومة

الحصـول علـى معرفـة     كلفـة ) 1)، مصطلح يحمل معنيين: Microeconomics Theory( االقتصاد الجزئيفي 
ى معرفة بيئة تتحملها منشأة أو منظمة ما، للحصول عل كلفة) 2صحيحة، من المستهلك، عن كميات وأسعار سلعة ما. 

  األعمال المهمة للمنشأة (المنظمة)، وتصنيف المعرفة لالستفادة منها في الوقت والمكان المناسبين.

  ):Information Disclosure ()124( إفصاح المعلومة

ثقـة حملـة   وخاصة في مجـال   )،Public Shareholding Companies( العامةالشركات المساهمة في مجال 
، عـن  بنشر البيانات الماليـة ، هو قيام الشركة (المنظمة) المتعاملين بالسوق التمويلي، ومستثمرينثقة ال، واألسهم

أرباح الشركة وخسائرها، وموجوداتها وااللتزامات عليها، إلى عامة الناس، من أجل تهيئة البيئة المناسبة لحملة األسهم 
ألسهم، أو بيعها، وإشاعة الثقة بين المستثمرين مـن أجـل   أو المستثمرين، كي يتخذوا القرار المناسب حول االحتفاظ با

  الحصول على ثقتهم بالشركة ومستقبلها، واالستثمار بها.

 درجة في  اإلفصاحهناك بعض الدول التي تعدسوق متطلباً قانونياً، ملزماً لكل الشركات المساهمة العامة، وخاصة الم
  ).Stock Market( األسهم

  ):Information Externality ()125( أثر خارجي للمعلومة
) كلفة (غيـر مرغوبـة) أو فائـدة    1هو مصطلح يحمل معنيين:  ،)Economic Theory( النظرية االقتصاديةفي 

سلعة عرض  )2أو مستهلكها، أو كالهما.  في حالة الكلفة أو يجنيها في حالة الفائدة، منتج المعلومة يتحملها(مرغوبة)، 
  ).Private Individual(شخص خاص ن م )Public Good( عامة

  )).Externality( أثر خارجي: راجع مسرد(
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  ):Information Technology( )126( تقنية معلومات

، هي طريقـة توليـد   )Economic Data( البيانات االقتصادية، و)Information Theory( نظرية المعلوماتفي 
 يب، وبرمجياتها، والشبكة العنكبوتية.المعلومات ومعالجتها وبثها، وخاصة بوساطة الحواس

لـم يسـجلها    ثورة معلوماتيـة شهد العقد األخير من القرن العشرين، والعقدان األوالن من القرن الحادي والعشرين، 
التاريخ المكتوب للبشرية. أدت هذه الثورة إلى تواصل البشر عبر المحيطات والقارات، وعقـد الصـفقات التجاريـة،    

قديم العلوم والمعارف عن بعد. وقد عد االقتصاديون كل هذه التطورات نتاجـاً لمـا سـموه الثـورة     والمؤتمرات، وت
  الصناعية الرابعة.

  ):Information Theory ()127( نظرية المعلومات

ــال   ــي مجـ ــي فـ ــاء التطبيقـ ــال و)، Applied Statistics( اإلحصـ ــة االحتمـ ــديرو نظريـ                                   التقـ
)Probability & Estimation Theory،( البيانات االقتصاديةو )Economic Data ،(   هي مجموعـة المبـادئ

التـي   )،Summary Statistics( اإلحصائيات الموجزةواالفتراضات التي تقوم عليها المعايير المستخدمة في اختيار 
  االت مسبقة.تشرح توزيعات تجريبية. وتستخدم مثل هذه اإلحصائيات في تعديل احتم

  ):Information Trap ()128( مصيدة المعلومات

ــي  ــة ف ــة الجزئي ــي  )Microeconomics Theory( النظري ــة ف ــب ، وخاص ــة الطل ــرضو نظري                    الع
)Demand & Supply Theory ،( توازنهي حالة )Equilibrium تفشل األسعار عندها في بيان كل المعلومات ،(

تراقى ظاهرة مصيدة المعلومات بسبب المعتقد غير الصحيح حول المعلومات المملوكة من العبـين  في السوق. وعادة ت
  آخرين في السوق.

  ):Infraco ()129( شركة بنية تحتية

، هي شركة تدير مرفقاً كبيراً من مرافق البنية التحتية. ومثال عليها الشـركات التـي   الشركات الفنية الكبرىفي مجال 
  أو الطرق العامة، أو سكك الحديد. تدير المطارات،

  ):Infrastructure ()130( بنية تحتية

خدمات ، هي التنميةو االستثمارو النمووخاصة في موضوع  ،)Macroeconomics Theory( كليةالنظرية الفي 
رأس المال تقدمها الحكومة، بمختلف مستوياتها، إلى القطاع الخاص والقطاع األهلي، تسمى في بعض األحيان  أساسية

وال يمكن ممارسة النشاط االقتصادي واالجتماعي الحـديث، مـن غيـر الخـدمات      ).Social Capital( االجتماعي
الطرق العامة، ومحطـات توليـد    البنية التحتيـة ، مناسبة. وتشمل بنية تحتيةاألساسية التي توفرها الحكومة بوساطة 

  العالي، والمطارات. الطاقة، وخدمات الصحة، والتعليم العام والتعليم

  ):Inheritance Tax ()131( ضريبة ميراث

تُفرض على الثروة التي تنتقل ملكيتها من شخص متوفى  ضريبة، هي )Public Finance( المالية العامةفي مجال 
  إلى ورثته. وعادة تهدف إلى تقليل الفروقات االجتماعية، وإعادة توزيع الثروة.
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  ):In-Home Banking ()132( صيرفة من داخل المنزل

)، وتسهيل خدماتها للعمالء، هي تمكين عميل البنك من التعامل مع حسابه، من حيث البنوك( المصارففي مجال عمل 
  اإليداع والسحب، والتحويل، عن بعد.

  ).)Home Banking) (بيتية( صيرفة منزلية راجع مسرد:(

  ):Initial Public Offering( )133( عرض عام مبدئي

السوق فيها، و االستثمارو تأسيسها، و)Public Shareholding Company( الشركات المساهمة العامةمجال في 
هو أول عملية بيع ألسهم شركة مساهمة عامة، ألشخاص مـن غيـر مؤسسـي     )،Financial Market( التمويلي

ة عملية العرض وبيع كل كميـة  الشركة. وعادة يتم العرض بوساطة مصرف (بنك) استثماري، أو تجاري، يتعهد بإدار
  األسهم المعروضة.

  )).Primary Offering( عرض رئيس: راجع مسرد(

  ):Injection ()134( حقن

، مصـطلح  التنميـة و االستثمارو النمووخاصة في موضوع  ،)Macroeconomics Theory( كليةالنظرية الفي 
ارٍ صاف، أو صادرات تكون قيمتها أعلـى مـن   ، بوساطة استثم)Aggregate Demandيعني  تحفيز الطلب الكلي (

المستوردات، أو إنفاق حكومي، يعمل على رفع الدخل الوطني، وتسريع عجلة اإلنفـاق االسـتهالكي واالسـتثماري،    
  ).Exogenousمنظومة الدخل ( يقَرر خارج أنهومن صفات الحقن  ).Multiplierبوساطة أثر المضاعف (

  )).Withdrawal( سحب)، Leakage( تسرب)، Exogenous Variable( متغير خارجي: (راجع مسرد

  ):In-kind Transfer ()135( تحويل عيني

ــي  ــا فـ ــاديات الرفـ ــاعداتو )،Welfare Economics( هاقتصـ ــة و المسـ ــويالت الحكوميـ                 التحـ
)Government Transfers ،( عينيـة، ولـيس عـن     بمساعدة الفقراء، بإعطائهم بضائع وخدمات الحكومةهو قيام

  طريق النقد.

تهدف الحكومة من هذه التحويالت العينية إلى زيادة رفاه األشخاص الفقراء، من أصحاب المداخيل المنخفضة. وعـادة  
تكون التحويالت على شكل قسائم لشراء الطعام والشراب، وتقديم الرعاية الصحية، وقسـائم يمكـن اسـتخدامها فـي     

  الحصول على سكن مقبول.

 )).Transfer Income( دخل محول جع مسرد:را(

  ):Innovation ()136( ابتكار

، ورأس المال )Production Technology( تقنيات اإلنتاج، و)Economic Growth( النمو االقتصاديفي مجال 
وتحسين نوعية  هو تطبيق طريقة إنتاج جديدة، تؤدي إلى زيادة اإلنتاج، و/أو تقليل الكلفة، )،Real Capital(الحقيقي 

  المنتج. وقد تؤدي إلى تطوير منتجات جديدة مرافقة.
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هناك طريقة لقياس االبتكار، وذلك بوساطة تقدير مدى توظيف صناعة ما لطرق إنتاج و/أو سلع جديدة. وعادة يحـدث  
            تمييـز سـلعتها  كـي تـتمكن المنشـأة مـن      )،Concentrated Industries( الصناعات المركـزة االبتكار في 

)Product Differentiation ،(  ما يستوجب تعديل شكل السلعة والوظائف التي تقوم بها. وهي من االسـتراتيجيات
 ).Oligopolies( محتكرو القلة في البيعالتي عادة يتبناها 

                      بحــث وتطــوير )، Invention( اختــراع، )Diffusion Rate( معــدل االنتشــار  راجــع مســرد: (
)Research & Development.(( 

  ):Innovation Possibility Frontier ()137( إمكانية االبتكار )حد(منحنى 

تقنيات و )،Real Capital( رأس المال الحقيقيصة في مجال خا)، وTheory of the Firm( نظرية المنشأةفي 
             تـراكم التطـور التقنـي لـرأس مـال     ) Trade-off( مقايضةهو معدل  )،Production Technology( اإلنتاج

)Capital-Augmenting Technical Progress (   ــة ــي للعمالـ ــور التقنـ ــراكم التطـ ــع تـ                            مـ
)Labor-Augmenting Technical Progress .(  

  
  ة التي تُنتجها.يفترض هذا النموذج أن المنشأة تحاول تعظيم االنخفاض في كلفة كل وحدة من السلع

  ):Input–Output Analysis( )138( المخرجات – تحليل المدخالت

من نماذج  ، هوالتنميةو االستثمارو النمووخاصة في موضوع  )،Macroeconomics Theory( كليةالنظرية الفي 
 .، كالقطاع الصناعيتهومخرجا ، أو مدخالت قطاع معينومخرجاته بوساطته مدخالت االقتصاد تُدرس ،االقتصاد الكلي

) من أوائل العلماء الذي بحثوا Wassily Leontief( )1906-1999( واسلي ليونتيفوكان عالم االقتصاد األمريكي 
 فرانسـوا كويسـني  فـي ابتكـاره يعـود إلـى عـالم االقتصـاد الفرنسـي         الفضـل في مثل هذا التحليـل. لكـن   

)uesnayQ rançoisF( )1694-1774ع جداول بالطلب على السلع، فكانـت أساسـاً لمبـدأ    )، الذي تمكن من وض
  )، في فرنسا.hysiocratPاالقتصاديين الطبيعيين (

إلى هـذه   اجتحت، ومنها مدخالتهاتأمين لتعتمد على األخرى  هان كل صناعة منوأمن الصناعات،  )n( لنفترض وجود
لها من هذه الصناعة، وفي حاجة  مدخالتى أن الصناعات األخرى في حاجة إلو .مخرجاتهابيع ) لاألخرى(الصناعات 

من صناعة الطاقة كي تتمكن مـن إنتـاج    مدخلإلى  سمنتاألالمثال تحتاج صناعة  إليها. وعلى سبيل مخرجاتهابيع ل
في بناء مستودعاتها وأبنيتها المختلفة كي تتمكن من  سمنتاأل مدخلتحتاج صناعة الطاقة إلى  نفسه ، وبالوقتمخرجاتها
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، وهكذا لجميع الصناعات، إما بشكل ثنائي أو جماعي. ويطلق على هذه الحال فـي بعـض األحيـان    مخرجاتها إنتاج
  بين الصناعات.  )Backward and Forward Linkages( األماميةوالروابط الخلفية 

 يعنـي أن   ، مثالً، فـإن ذلـك  )X13=0.18( . فإذا كانتاآلتيجدول الننظر إلى أفضل لمن أجل توضيح الفكرة بشكل 
 مخرجـات % مـن  18ن إفي إنتاج دينار واحد من الصناعة الثالثـة، أي   مدخل) دينار من الصناعة األولى هو 18.(

25.45في الصناعة الثالثة. والقيمة ( مدخالتالصناعة األولى هي  X خـرج )، مثالً، تعني أن في كل دينارمـن  م ،
  في الصناعة الخامسة). مدخالتالصناعة الرابعة، (أي  مخرجاتينار من ) د25.الصناعة الخامسة، هناك (

    مخرجات    مدخالت

 األخیر ... الثالث الثاني األول 

  ...    األول

  ...    الثاني

  ...    الثالث

... … … … … … 

      األخیر

على ن الواحد الصحيح، ألن الفرق يذهب مقل أ، الجدولتاج في كل عمود أو صف، في اإلن مدخالتمجموع  يكون
   ).Household( القطاع المنزليدفعات إلى المدخالت األولية كالعمالة واألرض التي يفترض أنها مملوكة من شكل 

  النموذج على خمس فرضيات أساسية، يصعب تطبيقه في غيابها، وهذه الفرضيات هي:ينبني 

 صناعة سلعة واحدة فقط. تُنتج كل 

 .السلعة متجانسة 

 مالعائد الثابت على الحجبـعملية اإلنتاج  تتميز )Constant-Returns-to Scale( ،  ما يعني أن زيادة عوامـل
 .مساوية اإلنتاج بنسبة معينة، تؤدي إلى زيادة اإلنتاج بنسبة

  دخالتتستخدم كل صناعة نسبة ثابتة مناإلنتاج. م 

 صناعة أخـرى،   مخرجاتأنها من على ، يمكن النظر إلى السلعة األخرى لصناعة ألكثر من سلعةفي حال إنتاج ا
  سياق النموذج.في وال يؤثر ذلك 

            ألربـع صـناعات   هـا نفتـرض لهـذا الغـرض أن   ، لفي مصفوفة مربعة المخرجات –المدخالت يمكن ترتيب نسب 
)Yi, i =1,2,3,4( اآلتيةالقيم ب:  

11X12X13XnX 1

21X22X23XnX 2

31X32X33XnX 3

1nX2nX3nXnnX
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푿 =

ퟎ. ퟏퟎ     ퟎ. ퟏퟎ    ퟎ. ퟐퟎ     ퟎ. ퟏퟓ
ퟎ. ퟐퟎ     ퟎ. ퟑퟎ     ퟎ. ퟏퟎ     ퟎ. ퟎퟖ
ퟎ. ퟏퟎ     ퟎ. ퟎퟓ     ퟎ. ퟏퟐ     ퟎ. ퟏퟎ
ퟎ. ퟑퟎ     ퟎ. ퟎퟔ     ퟎ. ퟐퟑ     ퟎ. ퟏퟕ

 

في إنتاج كل  تمدخالالصناعة األولى هي  مخرجاتمن ) %10( أن )X11 = 0.10( القيمةتعني ، توضيحعلى سبيل ال
فـي   مـدخالت الصناعة الثانية هي  مخرجات من) %5( تعني أن) X23 = 0.05(الصناعة نفسها، و مخرجاتدينار من 

الصناعة الثالثة. كما أن مجموع كل صف أو عمود يقل عن الواحد الصحيح، ألن الفـرق   مخرجاتإنتاج كل دينار من 
1(تاج األولية، كالعمالة واألرض. وبالتالي فإن ا ذكرنا سالفاً، إلى مدخالت اإلنوفق ميذهب،  −  ∑ 푋 (  هو مـا

1(و) j(األولية من الصناعة  المدخالتيتم دفعه إلى  −  ∑ 푋(  دخالت األولية من الصـناعةهو ما يتم دفعة للم 
)k() مكن استخدام مصفوفة اآلحادواستناداً إلى ذلك ي .I4األوليـة ومـا يبقـى     المدخالت بين دفعاتق ) لحساب الفرو

  :على النحو اآلتيللصناعات  مخرجاتو مدخالتبوصفه 

(푰 − 푿) =

ퟏ     ퟎ     ퟎ     ퟎ
ퟎ     ퟏ     ퟎ     ퟎ
ퟎ     ퟎ     ퟏ     ퟎ
ퟎ     ퟎ     ퟎ     ퟏ

−

ퟎ. ퟏퟎ     ퟎ. ퟏퟎ    ퟎ. ퟐퟎ     ퟎ. ퟏퟓ
ퟎ. ퟐퟎ     ퟎ. ퟑퟎ     ퟎ. ퟏퟎ     ퟎ. ퟎퟖ
ퟎ. ퟏퟎ     ퟎ. ퟎퟓ     ퟎ. ퟏퟐ     ퟎ. ퟏퟎ
ퟎ. ퟑퟎ     ퟎ. ퟎퟔ     ퟎ. ퟐퟑ     ퟎ. ퟏퟕ

 

=

ퟎ. ퟗퟎ   −  ퟎ. ퟏퟎ   − ퟎ. ퟐퟎ    − ퟎ. ퟏퟓ
−ퟎ. ퟐퟎ     ퟎ. ퟕퟎ    − ퟎ. ퟏퟎ    − ퟎ. ퟎퟖ
−ퟎ. ퟏퟎ    − ퟎ. ퟎퟓ     ퟎ. ퟖퟖ    − ퟎ. ퟏퟎ
−ퟎ. ퟑퟎ    − ퟎ. ퟎퟔ    − ퟎ. ퟐퟑ     ퟎ. ퟖퟑ

 

 المـدخالت دفعـات إلـى   بوصفه ، في المصفوفة األخيرة، إلى ما يطرح من حصص الصناعات اإلشارة السالبة تشير
  األولية. 

األولية من الصـناعات   المدخالتمن الواحد الصحيح، نحصل على حصة  )X( بطرح مجموع كل عمود في المصفوفة
  ، على التوالي. )0.50 ,0.35 ,0.49 ,0.30( ث بلغت، حيةاألربع

، وهي مـن  )Technology Matrix( مصفوفة التكنولوجياتُستخدم هذه النتيجة األخيرة في صياغة مصفوفة تسمى 
푰)الصيغة ( − 푿):وتضرب بالطريقة اآلتية ،(  

(푰 − 푿)풀 = 풅 
 . )d( المخرجاتالمطلوب من  مقابل المستويات )Y( المدخالتعطي المستويات المطلوبة من كي تُ

لتحقيق المطلوب إنتاجه مـن السـلع    )Yi, i =1,2,3,4( المطلوبة من كل فإن الكمياتمصفوفة عكسية لها،  وجدتإذا 
  .)di, i =1,2,3,4(المعدة للطلب النهائي 

  نفترض أن المتجهل

풅 =

ퟓퟎ
ퟔퟐ
ퟕퟖ
ퟑퟓ
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السلع المعدة لالستهالك النهائي (بعشرات الماليين من وحدات العملة من  مخرجاتعلى أنه هو الحجم المطلوب إنتاجه 

 المـدخالت المطلوبة ال تشمل دفعات  المخرجاتوهذه  ).Final Demand( الطلب النهائي نها سلعإ)، أي مثالً دينار(

  األولية. وبناء على ذلك فإن

풀 = (푰 − 푿) ퟏ풅 

). وفي هذا المثال من المخرجات أي( )d( ي نوفر حجم الطلب النهائيك )Y(هو الحجم المطلوب توظيفه من المدخالت 

 نحصل على

풀 =

ퟏퟐퟑ. ퟑퟖퟔퟕ
ퟏퟓퟕ. ퟏퟓퟔퟖ
ퟏퟐퟔ. ퟕퟐퟖퟒ
ퟏퟑퟑ. ퟐퟒퟒퟓ

 

  في االقتصاد موارد أولية بقيمة  تفراالمطلوبة. وال تكون هذه النتيجة ممكنة إال إذا تو المدخالتوهي مصفوفة 

(푿ퟎ풊)풀
ퟒ

풊 ퟏ

= (ퟎ. ퟑ × ퟏퟐퟑ. ퟑퟖퟔퟕ + ퟎ. ퟒퟗ × ퟏퟓퟕ. ퟏퟓퟔퟖ + ퟎ. ퟑퟓ

× ퟏퟐퟔ. ퟕퟐퟖퟒ + ퟎ. ퟓ × ퟏퟓퟕ. ퟏퟓퟔퟖ) ≈ ퟐퟑퟕ 

  ) مليار دينار على األقل، وهي نصيب مالكي الموارد األولية من قيمة المخرجات النهائية.2.37أي (

  ):Input Trade ()139( تجارة المدخالت

اإلنتاج، بخاصة  مدخالتتتم بين الدول في  تجاريةهي عمليات  )International Trade( لتجارة الدوليةافي مجال 

  ).Labor Input(في مدخل العمالة 

  ):Inside Lag( )140( متأخرة داخلية

السياسات و) Fiscal Policy(السياسات المالية وخاصة في  )،Macroeconomics Theory( كليةالالنظرية في 

، هي المدة الزمنيـة التـي يسـتغرقها    مستوى المنشأةأو على  القرارات الحكومية)، وMonetary Policy( لنقديةا

  عن قلة المعرفة بالحالة، أو البطء في اتخاذ اإلجراءات الالزمة. تنتجالكشف عن حالة االقتصاد والمشاكل فيه، و
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ــى شــكلين: ــأتي المتــأخرة عل ــأخرة اعتــراف )1 ت ــذأو  متــأخرة فعــل) Recognition Lag ،(2( مت  تنفي
)Implementation Lag.(  

               التلقائيـة ) الموازِنـات ( المثبتـات ، على مسـتوى االقتصـاد الكلـي بوسـاطة مـا يسـمى       المتأخرةيمكن تقليل 
)Automatic Stabilizers( أو كليهما، ، كاإلنفاق أو الضرائبالسياسة المالية، حيث تقوم الحكومة بتوظيف آليات ،

 . قرارات بطيئةلكن بطريقة ال تحتاج إلى 

 )).Outside Lag( متأخرة خارجية راجع مسرد:(

  ):Inside Money ()141( نقود داخلية

تمثل مديونية شخص معنـوي أو   النقودهي نوع من  )،Private Sector Debt( مديونية القطاع الخاصفي مجال 
  ر، بالمقدار نفسه. طبيعي، يقابلها دين له على شخص آخ

لنفترض، على سبيل المثال، بأن شخصاً ما أودع عشرة آالف دوالر في حسابه لدى مصرف ماـ وفي الوقـت نفسـه   
نقـوداً  اقترض شخص آخر مبلغ عشرة آالف دوالر من المصرف نفسه. في هذه الحالة، تعـد العشـرة آالف دوالر   

  .داخلية

  :)Insider Trading( )142( تعامل داخلي

(بيعاً أو شراء) بأسهم شركة  لتعاملابـ، هي قيام شخص ما األسهمبـ التعامل، و)Stock Market( سوق األسهمفي 
  . بقية المتعاملينالشركة مصدرة األسهم، في وقت لم يحصل عليها  داخلحصل عليها، من  معلوماتما، بناء على 

على المعلومة. وعادة تعد معظم دول العالم أو كلها هذا  ربحاً، أو يدرأ خسارة، نتيجة لحصوله المتعاملقد يحقق 
  ، يوقع على المتعامل عقوبات مغلظة.التعامل غير قانوني

  ) على2017) لسنة (18) من قانون األوراق المالية األردني، رقم (ز، و، هـ)، الفقرات (105تنص المادة (
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   ):Insider Wage Setting ()143( الداخل منتحديد األجر 
، هـي قيـام إدارة   )Labor Wage( أجور العمالةوخاصة في مجال )، Theory of the Firm( نظرية المنشأةفي 

                إنتاجيـة العمالـة  ، نتيجـة الرتفـاع مسـتوى    المنشـأة العمالـة الراهنـة داخـل     أجـور برفع مسـتوى   المنشأة
)Labor Productivity( .فيها 

، فـاألخير  )Outsider Wage Setting( تحديد الدخل من الخارجمع مبدأ  جر من الداخلتحديد األعادة يقارن مبدأ 
إنتـاجيتهم  ، وعمالهـا ، أما األول فيتحقق بناء على قناعة اإلدارة بنوعيـة  النقابات العماليةيتحقق بوساطة االتفاق مع 

  .العالية
  )).Outsider Wage Setting( تحديد األجر من الخارج راجع مسرد:(

  ):Insolvency ()144( إعسار

، كالشـركة،  )Legal Person( شخص قـانوني ، هي الحالة المالية لـأوضاعها التمويليةو لشركاتفي مجال عمل ا

) لديه. وعادة تؤدي هذه الحال إلى نشـوء  Assets( الموجودات) عليه أكبر من Liabilities( المطلوباتحيث تكون 

  ) في بعض األحيان، وخاصة في أيام الركود االقتصادي.Bankruptcy( إفالسقضايا قانونية، و

  ):Instant Monetarism ()145(لحظية  )نقودية(نقدية 

               (الكالســيكي المســتجد الفكــر التقليــدي، وخاصــة فــي )Economic Thoughts( الفكــر االقتصــاديفــي 
Neo Classical مدرسة فكرية)، هي ّأي بسرعة لحظييجري بشكٍل  األسعارو األجورف تؤمن بالمبدأ القائل بأن تكَي ،

إال  األسـعار و األجـور تذبذب  )، وبالتالي ال يكونلحظيوفي الوقت نفسه، ألنهما ينزعان نحو التوازن بسرعة (بشكل 
 مسـتوى التـوازن  )، ألن المتوقع دائماً أن تكون مثـل هـذه المتغيـرات عنـد     Instantaneous( لحظيةحركات 

)Equilibrium Level.(  
  )). Gradualist Monetarism( تدريجية) نقودية( نقدية (راجع

  ):Institute for Fiscal Studies ()146( معهد الدراسات المالية

مؤسسة خاصـة  للحكومة، هو ) Fiscal Policy( السياسة المالية، وخاصة االقتصادية تدراسات القرارافي مجال 
، السياسات المالية للحكومـة البريطانيـة  المملكة المتحدة، بهدف تقييم  –)، في لندن 1971، أنشئت في عام (مستقلة

  ). Public Finance( العامة) المالية(التمويالت والقيام بدراسات في مجال 
  ):Institute for International Economics ()147(الدولي  قتصادمعهد دراسات اال

                                       تجاريــــة والتنمويــــةلالسياســــة ا، وخاصــــة دراســــات االقتصــــاديةالفــــي مجــــال 
)Commercial & Development Policies( ــات ــدولي  ، وللحكومـ ــادي الـ ــاون االقتصـ                   التعـ
)International Economic Cooperation( مؤسسة خاصة مستقلة، هو) في واشنطن 1981، أنشئت في عام (

بدراسات اقتصادية حـول التجـارة   ، والقيام االقتصاديةلمتحدة، بهدف جمع المعلومات والبيانات الواليات ا -العاصمة 
  .الدولية، وأسعار الصرف، ومديونية الدول النامية
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  ):Institute for International Finance ()148( معهد دراسات التمويل الدولي

) فـي  1984أنشئت فـي عـام (   مؤسسة خاصة، هو ميةأوضاع الدول النا، وخاصة دراسات االقتصاديةالفي مجال 
دراسة األوضاع االقتصادية الواليات المتحدة األمريكية، من المصارف (البنوك) التجارية، بهدف  –واشنطن العاصمة 

  ، وإعادة جدولتها.المديونية، وجمع المعلومات عنها في مجال واالجتماعية والسياسية في الدول النامية

  ):Institute of Economic Affairs ()149( قتصاديةمعهد الشؤون اال

) Educational Trust( وقفية تعليمية، هو مؤسسة المجاالت التعليميةفي  ، وخاصةدراسات االقتصاديةالفي مجال 
) Anthony Fisher( آنثـوني فيشـر  ) على يد االقتصاديين والسياسيين البريطانيين 1957خاصة، أنشئت في عام (

بريطانيـا، بهـدف القيـام     -مقرها لنـدن   )،Arthur Seldon( آرثر سيلدونو) Ralph Harris( سرالف هاريو
  بدراسات اقتصادية. وقد تبنت المؤسسة الدفاع عن اقتصاديات السوق، في حل المشاكل االقتصادية.

  ):Institution ()150( مؤسسة

اتخاذ القرار، والحقوق، وعرف السلوك  هو مصطلح يحمل عدة معانٍ، في مجال ،متعددة اقتصادية مجاالتفي 
  االقتصادي.

  )).Economic Institution( راجع مسرد:(

  ):Institutional Economics ()151( اقتصاد مؤسسي

، هو فرع من علم السلوكو العاداتو التشريعاتوخاصة في مجال )، Economic Theory( النظرية االقتصاديةفي 
تشريعات والعادات والتقاليد واألعراف في النمو والتنمية االقتصادية. وتعرف المؤسسـة  االقتصاد، يعنى بدراسة أثر ال

في سياق االقتصاد المؤسسي بأنها التشريع القانوني والعادات واألعراف التي يحتكم إليها عامة الناس وخاصـتهم، فـي   
 كينيث غالبريث جونو )John Common( جون كومونحيز جغرافي وسياسي وسكاني موحد. وكان االقتصاديون 

)John Kenneth Galbreath،( دوغالس نورثو )Douglas North( قتصـاد  االفي علم  خاضوا، من أوائل من
 .المؤسسي

، ومن وتطورها المؤسسات ضرورات سابقة لحتمية نشوء بدا لبعض جهابذة علم االجتماع بأن هذه المفاهيم تُشكُل

تبحر م المكان لهذا العاِلوقد . )Max Weber()1( ماكس ويبيروهو المعروف بـ ،ماكسيمليان فيبيرهؤالء العلماء كان 

علم االجتماع، والقانون. وكانت واالقتصاد السياسي، والسياسية،  منها: العلوم، كبيرة في مجاالت متعددة إسهامات

  .ريند الثاني من القرن العشأفكاره محركاً رئيساً في تطور علم االجتماع منذ نهاية العق

العشق  وأالتجاذب  أومبدأ الترابط مصطلحاً خطيراً، كان معروفاً لعلماء الكيمياء من قبل، وأطلقوا عليه  ويبيراستخدم 

. فقد الحظ علماء الكيمياء األلمان بأن بعض العناصر الطبيعية (الكيماوية) تميل إلى )Elective Affinity( االختياري

                                                             
  http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Weberللمزيد عن حياته راجع:  -  1
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ينة أكثر من غيرها! ورصدوا هذه الظاهرة في أكثر من حالة، وأكثر من تجربة بشكل التفاعل بقوة الفتة مع عناصرٍ مع

بحالة الحب أو العشق بين األشخاص، أو بـين األشـخاص    هممتواترٍ والفت، حتى أصبحت قاعدة عامة، وشبهها بعض

  .  )1(والعادات التي يختارونها

ر استعمالها في كتاباته فـي االقتصـاد السياسـي وعلـم     عميقة وطو معاني، وألبسها نفسهاالفكرة  ماكس ويبيرالتقط 
 المبادئ البروتستنتيةاالجتماع. وقد رأى ويبير، على سبيل المثال، بأن هناك تجاذباً اختيارياً، أو لنقل عشقاً طبيعياً بين 

)Protestantism( المبادئ الرأسمالية) وCapitalismو .(ضـي تفاعـل   والتوافق الطبيعي، يفعلى هذا العشق  بناء
الجدل الواسع الذي سببته هذه األفكار، إال أن من رغم على الثنين بالضرورة إلى تطور رأس المال وتراكم الثروة. واال

العلماء في الحقول االجتماعية قد الحظوا تطبيقات متعددة لمبدأ التجاذب االختياري. ولقي المبدأ قبـوالً واسـعاً عنـد    
 تمثل حالة من التجاذب االختياري بين مـا  نفسهابأن القوانين  المفكرين بعضظن عنده لقانون، إلى الحد الذي مفكري ا

  يلحق الضرر بالناس. التجربة والخطأ يتم إقصاء ماوبينفع الناس. 

التجـاذب  التي يصنعها البشر. ويمكننا تخيل  العادات والتقاليد واألعراف والقـوانين ينطبق هذه المبدأ بشكٍل جلي على 
أو مختبـر التجـاذب    )،Elective Affinity Machine(آلة التجـاذب االختيـاري   نسمها لكآلة عظيمة،  رياالختيا

يـدخل فيهـا    تنقطع أبداً، بتجميع كل ما طة متغير الزمن والمعالجة المستمرة التي الاس. فتقوم هذه اآللة، بواالختياري
تترسخ في أذهان العامة والخاصة  وتخرجه على شكل أشياء

لناس، وتصبح، بغثها وسمينها، حاكمـاً مطلقـاً فـي    من ا
حكّامـاً ومحكـومين،    :المجتمع. وهي بدورها تنتج األفراد

. وتُعين الحدود ونوازعهم بشخصياتهم وتوجهاتهم ومواقفهم
والتداخالت والفواصل االجتماعية بينهم. وهي التي حـددت  
تاريخهم في الماضـي، وتعمـل علـى تحديـد الحاضـر      

وما أن تصبح مقبولة، فإنها تصـبح مسـتقرة،    !والمستقبل
  وراسخة كالجبال الرواسي.

من المتغيرات التي تـدخل فـي اآللـة،     لنأخذ قائمة بسيطة
وتعمل اآللة بدورها على صياغة البنى الفوقيـة الحاكمـة   

  ، من خاللها، موارده النادرة في إنتاج السلع والخدمات:المجتمعيخصص للمجتمع، وكيف 

العالقات الداخلية بين أفرادها، واألسرة الممتدة والعالقات البينية في مكوناتها، ومنبـر المسـجد ومنبـر    األسرة و
الكنيسة، والصدق، والكذب، والوفاء، والخيانة، والتعاون والعمل الجماعي، والدستور والقـوى الحقيقيـة الفاعلـة    

                                                             
االختيـاري. وقـد   )، وتعني التجاذب أو النسب والتصاهر WahlverwandtscHaftرواية ( يوهان فون غويثكتب الروائي األلماني  - 1

هر استقى اسم الرواية من مكتشفات العلماء األلمان في مختبرات الكيمياء. واستخدم ويبير المبدأ ورأى أن قيام المجتمعات ينبني على التصا
  االختياري.
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والوطنية والمعاني التي تحملها. والشـرف، وحـب    والمصالح التي لعبت في صياغته، والمواطنةبوساطته، والقانون 
والطمع، والثقة والكرم والبخل، والطائفيـة   ص والغش، والقناعة والجشع، والرضااالنتقام، واإليثار، واألنانية، واإلخال

، وحـب  واالنفتاح واالنغالق، والسماحة والتسامح والعفو والحقد والكراهية، والتواضع واالستقامة، والنشاط والنظافـة 
  مساعدة اآلخرين والنخوة، وحب الحق والعدل والمساواة، وكره الظلم أو حبه، والحسد أو حب الخير.

اجتماعية ونفسـية   وتنشأ هذه المتغيرات بفعل عوامل هذه قائمة بسيطة من المتغيرات المغذية آللة التجاذب االختياري.
دور  نفسـها  هذه المتغيراتل رسخها أو اندثارها. وقد يكونلى توتاريخية وسياسية وأنثروبولوجية معقدة، يعمل الزمن ع

في تعزيز وجودها أو انقراضها، وذلك اعتماداً على الوقائع التاريخية واالجتماعية والسياسية نفسها. وعلى سبيل المثال 
، والعمـل الجمـاعي   يؤدي الخير في معظم األحيان إلى خير آخر، وقد يؤدي اإليثار إلى صقل النفوس التي تأثرت به

أكثر قسوة وهوالً من الشر األصيل، ويؤدي الكـذب إلـى    يؤدي إلى حب الجماعة والتمسك بها، ويؤدي الشر إلى شرٍّ
الكذب، ويؤدي الدستور الفاسد إلى االستبداد، واالستبداد إلى الفساد، ويؤدي القانون غير المحكم إلـى ضـياع حقـوق    

  ، وهلم جراً.الناس

 دوغـالس نـورث  التجاذب االختياري ينتظم في نهاية المطاف في مصفوفة ضخمة جداً، أطلـق عليهـا    آلة ما تفرزه

)Douglas North(  المصفوفة المؤسسيةاسم )Institutional Matrix()1(. األفراد يتصرفون في  أن نورث يرى

ن النماذج الذهنية وحيث إ ).Imperfect Information( معلومات ناقصةاعي بناء على الحقلين االقتصادي واالجتم

نها من نتاج أفكارهم، فإن عـددها بالضـرورة   )، أي إSubjective( شخصية/ذاتية التي يلجؤون إليها مصممة بصفة

الماليين، وإن تفاعالتهم في السوق والمعلومات الراجعة إليهم جراء التفاعالت ال بف أو اليكون بعددهم، سواء كانوا باآل

ي لتصحيح النماذج الذهنية. ويعود السبب في ذلك إلى أن المؤسسات المستحكمة بعقول الناس ليسـت  تكون بالقدر الكاف

وعادة تتم صناعتها كي تكون غير كفؤة عن قصد مسبق. وهي تُصنع كي تخـدم  من الناحية االجتماعية. بخاصة كفؤة، 

بمعنى أي  لى صناعة مؤسسات جديدة.قادرين ع ويكونون )Bargaining Power(قوة تفاوضية أولئك الذين يملكون 

، وهي بدورها تقوم بصناعة العالم من حولنا لخدمة الذين يستفيدون منها بالدرجة األولـى.  المؤسساتآخر تتم صناعة 

 حدثوا في هيكل ألوهؤالء ليسوا على استعداديتغي المؤسساتن يّفي مصلحة البشر المحكومين، إال إذا  راً إيجابياً يصب

  .تهاوطبيع الفاعلة فيه المؤسساتستفيدين منه. وبالتالي فإن اتجاه االقتصاد وحالته التنموية يتحددان من نوع كانوا م

إن األفراد والمنظمات، من أصحاب القوة التفاوضية التي نتجت أصالً عن إطار مؤسسي معين، يكون لهـم مصـلحة   

فـي  نفسـه  عدم السعي إلى تغييره إال إذا صـب التغييـر   أساسية في إدامة النظام القائم، أي إدامة الوضع المؤسسي و

  .)2(مصالحهم

                                                             
  ).1993عالم اقتصاد أمريكي، حائز على جائزة نوبل في االقتصاد، لعام ( -  1
مؤسسات اإليجابية وتأثيرها في االقتصادات في األرجنتين وإسبانيا. ويبين بعض المقاربات من دول أمثلة على تراجع ال نورثيضرب  -  2

  أوروبا الشرقية.
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سـلوك األفـراد وتوجهـاتهم    نفسه تـأثير فـي    الوقت مؤسسية على كل ما يمكن تخيله، وله فيتحتوي المصفوفة ال
فوقيـة  ن البنـى ال فيه. أي إ وما يرغبون إليه يحتاجون وخياراتهم، وكيف يستخدمون مواردهم االقتصادية في توفير ما

  للمجتمع تقرر مصير البنى التحية له، وما إذا كان لوجود البنى التحتية ضرورة، ويمكن إدامتها بالمعنى االقتصادي.

دونه أن نتصور فاعليـة المصـفوفة   يمكننا  وخطير، مبدأ آخر ال ومطرديقترن مع المصفوفة المؤسسية، بشكل مباشر 
ـ      االعتمـاد المتبـادل  ل علـى انحسـارها. وهـذا المبـدأ هـو      المذكورة، سواء في إحـداث التنميـة أو فـي العم

)Interdependenceمفاهيم مثل السعر والسوق  نشأة المبادلة بين األفراد، ونشوء ). وقد تحدثنا عنه بالتلميح في سياق
  والتوازن.  

لبشر. وعلى سـبيل المثـال   بين ا رلعالقات الممكنة التي تتبلوفي ا نظرة متفحصةب االعتماد المتبادليمكننا تصور مبدأ 
 أو الجبـال  الصـحاري ، وبين أهل الريف أو الغابـة، وبـين أهـل    نحلل العالقات الممكنة بين أهل المدن والحواضرل

ّمنها للقاطنين فيها. يمكن أن توفره كلٌّ ل هذه التوصيفات بيئات مختلفة من حيث ماالجرداء. وتُشك  

ا األفقي والعمودي على مساحات محددة. ويقطنها بشر، عملـت الحاجـات   تتميز المدن والحواضر، بشكٍل عام، بتشكله
 تقسيم العمـل ) ومبدأ Specialization( التخصصاالقتصادية وطبيعة البيئة المادية المحيطة بهم على فرزهم حسب 

)Division of Labor( . ل بخضوعهم ب استقاللهم بعضهم عن بعض،يشعر أهل المدن بعدم والنتيجة الحتمية لذلك أن
يمكننا أن نتخيل طبيباً مختصاً يقوم بأعمال السباكة، أو أن مهندساً  المطلق لمبدأ االعتماد المتبادل. وعلى سبيل المثال ال

 كلفة الفرصة البديلةنطلق عليه في االقتصاد مبدأ  كهربائياً يقوم بأعمال مهندسٍ زراعي. ويعود السبب في ذلك إلى ما
الذي يخبرنا بأن المكسب من التخصص وتقسيم العمل يفوق المكسـب المترتـب    )،Epportunity Cost((الضائعة) 

. واألهم من كل ذلـك أن  )Production Efficiency( كفاءة اإلنتاجعلى فقدانهما، وأن تقسيم العمل يؤدي إلى زيادة 
تليين وتبريد التفاعالت الهائلـة  طبيعة معيشتهم وضرورات الحياة في بيئتهم المعقدة تتطلب وجود مؤسسات تعمل على 

. فهم في حاجة مستمرة إلى التعاون والعمل الجماعي، تهاواستداموصيانة هذه المؤسسات  الناتجة عن أنشطتهم المختلفة
نهم في حاجة مستمرة إلـى ضـوابط تنتجهـا آلـة     خير، وتحكيم العقل والقانون. أي إواإليثار وصدق الكلمة، وفعل ال

  بد لهذه الضوابط أن تكون متغيرات من نوعية عالية الجودة، كي تخدم مجتمع المدينة.  ري. والالتجاذب االختيا

تتميز المدينة أو المنطقة الحضرية، بطبيعة تكوينها ونشأتها التاريخية، وبشكل عام، بسكانها المتحررين من كثيرٍ مـن  
أو مـا   العالميين من أصوٍل قومية واحدة، فإن الطابع القيود االجتماعية التقليدية. وحتى لو كان سكان مدينة ما منحدر

) يسيطر على فكرهم ويسـتبد بحاجـاتهم،   Cosmological( )الكوزمولوجي( العالمييسمى في بعض األحيان الطابع 
  وعلى رأسها المؤسسية وااللتزام بها.

عة نسبياً، ويتمتعون بدرجة عالية نسـبياً  أما أهل الريف والغابة، بالمعنى التقليدي، فهم يعيشون في حيازات زراعية واس
وبسبب ذلك تكون درجة االعتماد المتبادل بينهم أقل بكثير مـن درجـة االعتمـاد     االستقاللية بعضهم عن بعض.من 

المتبادل بين أهل المدن والحواضر. وقد تنشأ عالقات مصالح بينهم بحكم النسب أو المصـاهرة، أو بسـبب الحاجـات    
ة ببيئتهم الزراعية، لكنهم أقل تمسكاً بالعمل المؤسسي والجماعة. وهم أقـل حاجـة إلـى وجـود     الضيقة، والمحصور

فإننـا نقـول إن   إال في حدود الحاجات اآلنية الضيقة. ولو جاز لنا أن نعطي وصفاً أدق للحالتين،  تهاالمؤسسات وصيان
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طويل األمد، أما حاجة أهـل   استراتيجياًتزاماً حاجة وال بمبادئ المؤسسات يعدّوالتزامهم أهل المدن والحواضر  حاجة
  )1(قصير األمد!  فقد يكون  همالريف والغابة والتزام

، وليس لهم مكـان  مشاعينجد على الطرف اآلخر من هذا النموذج بأن أهل الصحراء والجبال الجرداء يعيشون بشكل 
. وتمثُل حياتهم وتدبرهم للمـوارد  لهم الطبيعة الخالصة هتوفر دائم يقيمون عليه، ألن حاجتهم للكأل والماء تعتمد على ما

) التي لم Primitive Communism( الشيوعية البدائية
يتخيلها كارل ماركس عندما صاغ نظرياته في رأس المال 
والصراع الطبقي. وبناء على ذلك يكون االعتماد المتبادل 

المؤسسـات   تسمح بنشوء بينهم ضعيفاً إلى درجة الفيما 
رورية كاألسواق، وتبادل المنافع، والعمل الجمـاعي،  الض

أو حتى التجمع في مستوطنات بشرية تؤدي إلى زيادة درجة االعتماد المتبادل، ولو بشكٍل طفيف. وعادة تسـود فـي   
النموذج األول روح المنافسة اإليجابية بمعناها االقتصادي، وتسود في النموذج األوسط، وهو حياة أهل الريف عـادات  

  البداوة. غزو قد يسود في النوع األخير، وهولحسد والمشاحنة بسبب أحداث بسيطة، في حين أن القتل والا

كلما زاد على النحو اآلتي: ) Law of Interdependence( قانون االعتماد المتبادل بناء على ما تقدم يمكننا صياغة
والجماعي. وعادة تُبقي الجماعات على المؤسسي قواعد العمل االعتماد المتبادل بين األفراد والجماعات زاد االلتزام ب

  منها.ما يضر  ، وتبدد وتقصيمؤسساتينفعها من  ما

من السهِل أبداً أن تتكيف أنماط الحياة، أو أن يغير األفـراد   ليس
شكل ومضمون النماذج الذهنية التي يستعملونها في تفسير العـالم  

بيئة المادية المحيطة بهـم، ألن  تغيير ال بمجردالذي يعيشون فيه، 
ذهانهم ليست متغيرات مؤقتة، فهي في أالمؤسسات التي ترسخت 

أقوى من العوامل المادية التي نظن أنها السبب. فقد عمل الـزمن  
بكل قواه على تنمية ورعاية العادات والتقاليد والنظرة إلى العالم، 

ويحتاج هؤالء إلى إرادة قوية وزمنٍ كاف كـي يتخلصـوا مـن     وجعلها جزءاً غير منفصٍل عن حياة الفرد والجماعة.
  عاداتهم وتقاليدهم.

شيئاً الفتاً إلى أبعد الحدود عن النمط االستهالكي السـائد فـي   ) John Kenneth Galbraith( جون غالبريثيقول 
 مجتمع الـوفرة سماه  ياق ماأقوى اقتصادات العالم المعاصر، وهو يتحدث في س باعتبارهاالمتحدة األمريكية،  الواليات

)Affluent Society(" : ... إن االستهالك غير الرشيد الذي يمارسه األمريكيون في الوقت الراهن يدل على أن الفقر
ـ    . وكأنه يشير إلى حالة المهاجرين)2(..." والعوز والجوع كان األصل في حياتهم ا األوائل عندما تـدفقوا إلـى أمريك

                                                             
قد تضعف القدرة التنبؤية لهذا النموذج في المجتمعات الحديثة التي يتماهى فيها الصناعي مع الزراعي مع الخدمي مثلما هو الحال فـي   -1

وأوروبا الغربية واليابان وأستراليا. لكن قوة النموذج التنبؤية عالية جداً في المجتمعات العربية والصين والهند مجتمعات أمريكا الشمالية 
  وجنوب شرق آسيا وروسيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا وأمريكا الالتينية.

 .John Kenneth Galbreath, The Affluent Society, Penguin Books, 1999 راجع كتابه: - 2
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ياعاً ومحرومين، وقد انفتحت عليهم الدنيا فزاد ثراؤهم واسـتهالكهم وغـزوا الفضـاء، وجـابوا     الشمالية. فقد كانوا ج
زالوا يتصرفون كـأنهم   المحيطات. لكنهم، وبعد مرور أكثر من أربعمئة عامٍ على وجودهم هناك، وإعمارهم للقارة، ما

تبديد المؤسسات الفاسدة التي ترسخت في عقـول  ن أربعة قرونٍ من الزمن لم تفلح في تغيير البنية النفسية وجياع! أي إ
 ال نفسـه  الوقـت  الدعاية واإلعالن على خلق مؤسسات استهالكية رديئة. لكننا فـي  ماكينةوقد عملت هؤالء الجياع! 

  مؤسسات إيجابية فاعلة في حياتهم. نستطيع إنكار نشوء

تاريخية وسياسـية واقتصـادية   من عوامل )، من حيث المكان والزمان، يتكون Relative( نسبي متغير المؤسسات
  . غير قابٍل للفصلمتداخلة على نحوٍ  واجتماعية وأنثروبولوجية

كي نستوعب مفهوم المؤسسـات وعملهـا وتأثيرهـا الجـامح      إليه ل إلى العمق اإلدراكي الذي نحتاجمن أجل الوصو
  غنى عنها. التي ال لالتفاصيفشيئاً في  بد أن نعطي تعريفاً عاماً لها، ثم نخوض شيئاً والخطير في المجتمع، ال

 نى والهياكل الفوقية التي يصنعها اإلنسان، بهدف ضبط شبكة العالقـات داخـل الدولـة   بأنها البالمؤسسات  تُعرف
جامحة، تتجاوز الفرد وقدراتـه وإمكاناتـه. وهـي     )Temporal Authority(سلطة زمنية  بالتالي. وهي والمجتمع
التي ينهُل منها الفرد والجماعة مواقفهم السياسـية والقانونيـة واالقتصـادية     واألوعية الفكريةالمرجعيات و الحواضن

النطاق والتأثير، لكنها منتشرة بـين  ) Spatial(مكانية  يميزها أنها أو المتقاربة والمتشابهة. وما المختلفةواالجتماعية، 
بها،  نأن البشر الخاضعين لها ال يشعروالمؤسسات  ذهل فيوالماألفراد والجماعات بشكل ال يمكنهم من اإلفالت منها. 

علـى مـدار السـاعة،     هوهي مثل الهواء الذي نستنشق. وكأنهم جزء منها ألنهم مستغرقون فيها، وأصبحوا مع األيام
أنفسـهم.   قيود ومحددات وضعها البشر علـى على أنها بد لنا أن نتناوله كي نبقى! ويمكننا النظر إليها  والطعام الذي ال

فهي العالم أو البيئة المعنوية التي يتحرك فيها األفراد والجماعة، ويتحدد فيها سلوكهم متعدد األبعاد واألشـكال. وهـم   
  الذين يصنعونها، لكنها تشكل شخصياتهم وتوجهاتهم وإدراكاتهم للعالم المحيط بهم. وبكلمة جامعة:

  بمعناها الشموليالثقافة = المؤسسات 

على مـدار   هبالمعنى المشار إليه من أجل تقليل الاليقين الذي يواجهون المؤسساتالبشر يصنعون ل ذلك أن األهم في ك
المصافحة، مثالً، تعني شيئاً إيجابياً، وأن إشاحة الوجه تعني الصد وعدم االرتياح،  فنعرف بعضنا من بعض أن الساعة.

ألنانيـة وهكـذا.   وأن تقديم المساعدة يعني حب الخير، والبخل يشير إلى ا
التحيزات ) 1أساسية: ( معناها المشار إليه تتضمن عناصر ثالثةوالثقافة ب
القيم والمعتقدات المشتركة بـين  وصفها ب) Cultural Biases( الثقافية
التـي تمثـل    )Social Relations( العالقات االجتماعية) 2و( .األفراد

األخيران يشكالن توليفة  ) وهذان العامالن3أنماط العالقات بين األفراد. (
. ومجمـوع  )Ways of Life()1( طرق الحياةيسمى  تعمل على إنتاج ما

هذه العناصر وتوليفاتها وتفاعالتها في حقول االقتصاد والسياسة والـزمن  
                                                             

 .M. Thompson, R. Ellis & A. Wildavsky, Cultural Theory, Westview Press 1990 راجع: -  1

 هناك نسخة عربية مترجمة صدرت عن عالم المعرفة في الكويت، أجهل تاريخ النشر ورقم السلسلة.
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ز فيه من تفاعالت، وتحيزات وعالقات. ويتمي )، بكل ماSocial System( النظام االجتماعيتصنع نظاماً فريداً اسمه 
هذا النظام بحكمه لألفراد والجماعات، وتعتمد مرونته وقابليته للتغير على المكونات المؤسسية التي تغذيه علـى مـدار   

  الساعة.

  )،Formal Institutions( المؤسسـات الشـكلية  ) 1الفاعلة إلى نوعين رئيسين: ( المؤسساتصنف االقتصاديون 
ليست قدراً،  المؤسساتبد من التذكير المستمر بأن هذه  . وال)Informal Institutions( المؤسسات الالشكلية) 2و(

بل هي صناعة إنسانية بامتياز، تتبدل وتتغير حسب الحاجة، والزمان والمكان. وتتطور بشكل عمودي وأفقي على نحوٍ 
المبـادئ   . ويتعلق بكل صنف مجموعة من المبادئ والتبعات المترتبة على وجودها. ووجـود هـذه  )1(مستمر ومتواتر

  .المؤسساتوظائف متممة للنوع المقصود من على شكل والتبعات المترتبة ليس اختيارياً، بل تأتي 

 ) للغة، بعد تحولها من محكية إلى مكتوبة، يصرDirectiveّ( إصدار األوامرالمؤسسات الشكلية بمساعدة وظيفة  تتكون
بخاطعلـى التـزام    بوساطتها، وهو صانع المؤسسات الشكلية، الم
، بما يصدره من أوامر وتعليمات. جموع الخاضعين وهم، المخاطَب
 الدسـتور الشكلية، حسـب األهميـة النسـبية:     المؤسساتوتشمل 

)Constitution ،(ــوانينو ــةو)، Laws( القـــ                 األنظمـــ
)By-Laws and Regulations،( التعليماتو )Instructions ،(
). وذلك بصرف النظر عن نوعيتها، واآلثار السلبية أو اإليجابية التي تترتـب عليهـا. وقـد    Decisions( القراراتو

  شكلية ألنها مكتوبة وملزمة، شكالً ومضموناً. مؤسساتسميت 

الدستور، في العادة، النصوص التي تُبـين العالقـة بـين الحـاكم      يضم
أي ، وحقوق وواجبات المواطن، من حيث حرية الـر هاوتضبط والمحكوم

التي يتمتع بها، وحرية تكوين األحزاب، وحرية المعتقد الديني واالنتمـاء  
السياسي. وعادة يكفل الدستور المساواة بين المـواطنين، وتعزيـز القـيم    
اإلنسانية الحميدة، وحماية األسرة. وتأتي المساواة بـين المـواطنين فـي    

لها مـن   مقدمة النصوص التي يحاول واضعو الدساتير أن يبرزوها، لما
أهمية في ترسيخ البناء االجتماعي، وتعزيز السلم بين أفـراد المجتمـع،   

أما القوانين  وترسيخ معنى دولة القانون والمؤسسات في أذهان المواطنين.
وتضع واألنظمة فتأتي كي تشرح وتفسر النصوص العامة لمواد الدستور، 

خيرة هذه من أهـم  . والمالحظة األاآلليات المناسبة لتنفيذها ال لتناقضها
األنظمـة  المالحظات وأخطرها على صعيد التطبيـق، ألن كثيـراً مـن    

السياسية المستبدة تحتمي وراء أحسن الدساتير شكالً ومضموناً، لكنها 
  . تلتفُ عليها بالقوانين واألنظمة الجائرة

                                                             

)، فربما تتراجع المؤسسات. وفي هـذه الحالـة   أي حسناً ويصب في الصالح العامليس بالضرورة أن يكون التطور الحاصل فيها إيجابياً ( -1
  يكون التطور سالب القيمة.
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تصادية، وسياسية، وأنثروبولوجيـة  تاريخية، واجتماعية، واق لية، ويستمر إنتاجها، بفعل عواملالمؤسسات الالشك تتكون
يمكـن   نطلق عليها العادات والتقاليد واألعراف النافذة في المجتمع، وكـل مـا   صنعت هذه العوامل ماقد متعاضدة. و

  اعتباره عادة أو عرفاً أو تقليداً نافذاً، يؤثر بفعل الفرد والجماعة في حقل السلوك العام. 

. وتشمل، علـى  المصفوفة المؤسسيةيتجزأ من  الاألشكال من المؤسسات هي جزء  وهذه
سبيل المثال وليس الحصر، عادات األكل والشرب، وتقاليد األعراس والزواج، وكيـف يـتم   

ـ  اح عـن  طلب يد العروس، وعادات قبول التعزية، والوالئم الجماعية، والمصافحة واإلفص
  )1(.، وطرق فض النزاعاتقاتاوالصدالخالفات 

على نحو عجيب ومريب، وقد تطغـى إحـداها علـى     المؤسسات الشكلية والالشكليةمجتمعات، تتداخل، في بعض ال
  يسبب فقداناً للثقة بالنظام االجتماعي برمته.ارتباكاً في أذهان الخاضعين، ف األخرى، وتسبب

م الالفت عن ، في حديثه)2(وايلدافيسكيو إليسوثومبسون : الثالث متخصصو علم االجتماع النماذج التي تصورها لعل
، يعطي فكرة دقيقة عما يمكن للثقافة فعلـه  )Cultural Theory( النظرية الثقافية

في حقل السلوك االجتماعي، وما يترتب على هذا السلوك في الحقـل االقتصـادي،   
  في مجال تخصيص الموارد.بخاصة 

األمانة ). ومن باب Viable( قابلة للبقاءتصور هؤالء العلماء خمسة أنماط للحياة، 
مفاهيمي على العلمية والدقة الواجبة، تعرضت ألربعة منها، وقمت بإسقاط إدراكي ال

ما، بسحب المفاهيم أفقياً وعموديـاً حتـى    بأنها تمثل رأي هذا النفر من العلماء، وتصرفت، إلى حدّ الطريقة التي أرى
  ذي أتبناه!تتوافق مع الطرح ال

هي العالم المادي واالجتماعي، بما في ذلك األرض والبحار والفضـاء،  سنأتي عليها التي في سياق أنماط الحياة  الطبيعة
  والعالقات االجتماعية السائدة.

يعة المحيطـة بهـا إال التعـاون،    تظن في الطب األول هو النمط الذي تبنته جماعة ال
رد ) األثر عليهم، ومهما تعددت اإلخفاقات التي يواجهها الفBenign( حميدة والطبيعة

يريـد. وقـد تخيـل     بد أن تنتصر إرادته عليها ويحقق منها ما في تعامله معها، فال
  الباحثون الطبيعة على شكل وعاء، وفعل اإلنسان فيها مثل كرة تتدحرج داخل الوعاء.  

أن  نتنزلق الكرة داخل الوعاء، صعوداً وهبوطاً، وقد تصل حوافه العليا، لكنها ال يمك
موذج يكون اإلنسان مؤمناً بأهدافه وقدراته وإرادته، والجائزة تخرج منه. وفي هذا الن

السيد والفاعل، والطبيعة هي الخاضع،  اإلنسان في هذا النموذج هوفـالتي ينتظرها جراء المخاطر التي قد يتحملها. 
حـو فعلـه   . لكن إيمان الفرد بكل ذلك كان قد نشأ معه بفعل المؤسسات التي صاغت شخصيته وحفزته نوالمفعول به

                                                             
قد تشمل ما يسمى في األردن جاهة طلب العروس أو جاهة الصلح، أو كيفية فتح الناس بيوت العزاء، أو طريقة فض المنازعات بالقانون  - 1

  أو االقتتال، ... إلخ.
  مرجع سابق. - 2
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الفقر وأثر قلة الموارد 
ليسا قدراً على اإلنسان، 
بل هما من صناعة يديه 

ومؤسساته التي آمن بها، 
فاستبدت بعقلة وكبلت 

 إرادته.

األمريكي، يتسق مع هذا النموذج، من حيث مكوناته بخاصة بأن النموذج الغربي،  والمسبق وهدفه النهائي. وعلى ما يبد
  وآلياته والنتائج المتوقعة منه، ويتطابق معه. 

فتكون الصـورة   في الطبيعة إال عناداً مستمراً، وهي الفاعلة بهم. ني نرى جماعة أخرى من الناس ال تظنفي النمط الثا
قد انعكست بشكل جذري، لنجد بأن الوعاء، الذي يمثل الطبيعة، قد انقلب رأساً على عقب، وأن الكرة التي تمثل فعـل  

  اإلنسان قد باتت مهددة بالسقوط (الفناء).  

، بوسـاطته في هذا النموذج ليس لإلنسان إرادة. ويظن النـاس،  
بما  إال نال يعملومؤقت، وبالتالي فهم  بأن وجودهم في الطبيعة

شعبي شائع لقلنا إنهـم  مثٍل بيتوافق مع وجودهم المؤقت. ولو جاز لنا وصف ثقافة الناس الذين ينتمون إلى هذا النمط، 
... الحيط الحيط ويارب الستر ...". ونقصد هنا بأن الهدف األول واألخير للفرد، الذي يعيش في كنف مثل من طراز "

ّالذي سيحدث بعد دقيقة أو سـاعة، وتكـون   ا يدري م رِ حياته المؤقتة، بشكٍل يومي، وهو الهذه الثقافة، يكمن في تدب
  ، وقد تكيف معها إلى الممات.شةيالمعدرجة الاليقين عالية جداً، وهي جزء من حياته 

ـ جماعة خلطت من النموذجين السابقين شيئاً من هذا وشيئاً من ذاك، وأنتجت التقالي في النمط الثالث نرى نهم د السائدة بي
 الوقـت  إال قليالً، لكنهم فـي  يحبون المخاطرة فهم الفي نفس الوقت، أن الطبيعة حميدة وعنيدة ثقافة هجينة يرون بها  

شيء دائم، وهي تعمل بهم وتؤثر عليهم، وهم يعملون عليهـا، ويـؤثرون بهـا.    على أنها يتعاملون مع الطبيعة  نفسه
  ادل بينهم وبين الطبيعة.وبالتالي فإن العمل واألثر متب

 )، والCapricious( نزويةأما النمط الرابع فهو الذي يرى فيه التابعون بأن الطبيعة 
بيعة والبشر العالقة بين الط لتنبؤ بها. وقد تخيل الباحثونيمكن ا يعرفون ماهيتها، وال

لكـن  مستقيم تكون الكرة فوقه اليوم وتحتـه غـداً،    على شكل خطّ المتعاملين معها
  التنبؤ به. نال يمكه وجودها فوق الخط أو تحت

هو اختيار حقيقي من  نفسهيهمنا أن النمط  نمط الحياة من أي نموذج بقدر ما ال يهمنا
 زيع الموارد اإلنتاجية يـتم بنـاء  فعل الجماعة التي تنتمي إليه. واألهم من ذلك أن تو

الختياري العاملة في جوانية نمط الحياة، ولـيس بفعـل أقـدارٍ    على فعل المؤسسات التي تم تصنيعها من آلة التجاذب ا
الفقر وأثر قلة الموارد ليسا قدراً على اإلنسان، بل هما من في حياة اإلنسان:  األخطرمجهولة. وهنا نضع األطروحة 

  .)1(صنع يديه ومؤسساته التي آمن بها، فاستبدت بعقله وكبلت إرادته

                                                             
كله وكسـله.  ايدري الفقير أن هذا قدره وليس عجزه، وتو تتنافى مع قدرة الخالق المطلقة. وما هذه القاعدة ال :تسالم الفالحا ستاذيقول األ -1

من بات كاالً من عمل يديه (. ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: )وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون(واهللا تعالى يقول: 
  .)له بات مغفوراً
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  ):Institutional Investor( )152( مستثمر مؤسسي

          صـندوق تقاعـدي  ، هـو  فـي مجـال االسـتثمار    الترتيبـات القانونيـة  )، وInvestment( مجال االستثمارفي 
)Pension Fund لديها محفظـة أوراق تمويليـة  ، مؤسسة استثمارية)، أو أي بنك( مصرف، أو شركة تأمين) أو 
)Portfolio of Securities(من أسهم وسندات مختلفة ،.  

  ):Instrument Variable ()153( متغير أداة

السياسـة  أو  )Fiscal Policy( السياسـة الماليـة  )، وخاصة في مجال Macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
                يمكـن الـتحكم بـه مـن السـلطة المعنيـة، تسـتخدمه أداةً         متغير اقتصـادي ، هو )Monetary Policy( النقدية

أسعار الفائدة فـي األمـد   ، و)Reserve Ratios( نسبة االحتياط اإلجباريما. ومثال عليه  لسياسة في تحقيق هدف
 لسـلطة تقديريـة  التـي تكـون خاضـعة     اإلعفـاءات الضـريبية  و )،Short-Term Interest Rates( القصير

)Discretionary Power.(  

  ):Insurance ()154( تأمين

هـو طريقـة    )،Risk Pooling( خـاطر متوزيع ال، وخاصة في مجال )Financial System( النظام التمويليفي 
تلف البضائع أثناء شحنها من مكان إلى آخر، كالنقل البحري، أو  مخاطرمعينة، مثل  مخاطرلمشاركة أطراف متعددة لـ

  حوادث الطرق. مخاطرفقدان الملكية بسبب حريق، أو أمطار، أو  مخاطر

نقل البضائع عبر المحيطات والبحار من أماكن بعيدة مثل آسيا إلـى   مخاطربسبب  قبل عدة قرون التأميننشأت فكرة 
ضد  التأمينوعلى الحياة،  التأمينالصحي و التأمينأوروبا. لكن رجال األعمال طبقوا المبدأ على نطاق أوسع، ليشمل 

  الحوادث والحرائق والزالزل، وهكذا.

 المـؤمّن عليـه  بـين طـرفين، همـا     )Contractual Agreement() باالتفاق العقدي (التعاقدي التأمينتتم عملية 
)Insuredو ،(نّالمؤم )Insurer    حددة، على أقساط، كل فترة زمنية، قد تكـون شـهرية، أو ربـعمقابل دفعات م ،(

، وهو حدث معـين،  التأمينسنوية، أو نصف سنوية، أو دفعة واحدة. وفي حال تحقق الشرط المنصوص عليه في عقد 
  الخسائر أو كلفة األضرار التي لحقت بالمؤمن عليه، جزئياً أو كلياً. نالمؤمّنقول تلف البضاعة، يغطِّي  كأن

قـد   المؤمن عليـه )، مفاده بأن الطرف Moral Hazard( الخطر األخالقيعادة يقترن مبدأ التأمين بمبدأ آخر يسمى 
، من أجل أن يحقق مكسـباً علـى حسـاب    ظيم المخاطرتع، وخاصة في مجال لعقد التأمينيتصرف على نحو مخالف 

  .المؤمّن

  ):Insurance Market ()155( سوق التأمين

الذي  السوقهو  )،Risk Pooling( خاطرمتوزيع ال)، وخاصة في مجال Financial System( النظام التمويليفي 
ا، لعدد كبيـر مـن األشـخاص، الطبيعيـين     يقوم بالترتيبات القانونية والتمويلية في مجال مشاركة المخاطر وتوزيعه

البريطانيـة،  ) LLOYD’S of London( لويـدز  شركةواالعتباريين. ومن األمثلة المعروفة على المستوى العالمي، 
  .سوق للتأمين، بوصفه أوسع التأمين البحريالمعروفة في مجال 
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  ):Insurance Ombudsman Bureau ()156( الـتأمين ةمراقبمكتب 

الرقابة على أعمال قطاع التأمين، والتزام الشركات العاملة فيه بالقوانين واألعراف المعمول بها، هو مكتـب  في مجال 
حكومي بريطاني، يعمل على مراقبة شركات التأمين، ويدقق أعمالها، ويتأكد من التزامها بالقـانون وحمايـة المـؤمّن    

  عليهم.

  قبلت طوعاً أن تكون تحت مراقبته. تنضوي تحت لواء هذا المكتب شركات التأمين التي

  ):Intangible Wealth ()157( ثروة غير ملموسة

دخالً لصاحبه نتيجـة لحـقّ    يولِّد، غير مادي) Asset( أصل، هي السمعة التجاريةو المخترعاتو الشركاتفي مجال 
  قانوني يتعلق بمخترع أو سمعة حسنة، أو امتياز وعالمة تجارية.

  )).Tangible Wealth( موسةثروة مل راجع مسرد:(

  ):Integrated Fare ()158( أجرة متكاملة

، هي مبلغ نقدي يدفعه المنتفع من وسائط نقـل معينـة،   )Economics of Transportation( اقتصاديات النقلفي 
بريطانيـا  العام فـي   النقلتمنحه الحق في استخدام أشكال متعددة من وسائط النقل. وعلى سبيل المثال يشترك مستخدم 

  ببطاقة واحدة، تمكّنه من استخدامها في القطارات والحافالت العامة.

  ):Integrated Pollution Control ()159( ضبط متكامل للتلوث

هو نظام منح تراخيص لقطاع  )،Economics of Resources & Environment( اقتصاديات الموارد والبيئةفي 
  مستوى تلوث الهواء والماء في منطقة محددة. واسع من الصناعات، بهدف ضبط وتقليل

ــرد:( ــع مس ــة  راج ــة البيئ ــة حماي ــوث  )،Environmental Protection Agency( وكال ــبط التل              ض
)Pollution Control.((  

  ):Intellectual Property ()160( لكية فكريةم

وسة، تنشأ من اختراع ما، أو امتيـاز أو سـمعة   ، هي ملكية غير ملمحقوق االختراعات واالمتيازاتفي مجال تسجيل 
  تجارية، أو حقوق الطبع.

  ):Inter-American Development Bank) (161( لدول األمريكيةل التنموي) بنكال( مصرفال

 المشـاريع التنمويـة  ، وخاصة في )Regional Economic Cooperation( التعاون االقتصادي اإلقليميفي مجال 
)Development Project ،( مصرفهو ) من الواليات المتحدة وتسع عشرة دولة من أمريكيا 1960تأسس في عام (

  ، بشكل رئيس.التمويل من مصادر خاصةالالتينية، من أجل تقديم التمويل الالزم للمشاريع التنموية. وقد كان 
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  ):Inter-Dealer Broker( )162( وسيط مالي متاجر

، يسـاعد صـانعي   وسيط مالي، (بريطانيا)، هو سوق لندن، وخاصة في )Financial Market( سوق التمويلفي 
)، على تسجيل طلبات البيع والشراء للكميـات  Gilts( السندات الحكوميةـبالمتاجرين  )،Market Makersالسوق (

  ، بشكل خفي.األدوات التمويلية الحكوميةالكبيرة من 

  خفض أسعار األدوات التمويلية بنسب مرتفعة. تجري العمليات بشكل خفي، كي ال تؤدي إلى رفع أو

 تبادلاقتصادذو اعتماد م )Interdependent Economy( )163:(  

 اقتصـاد متصٌل بعالقات تجارية قوية مع  اقتصاد، هو بين الدول )Economic Relation(العالقات االقتصادية في 
دولة ما، وبقيـة   اقتصاد، أو بين االقتصادينات التجارية بين إلى قياس قيمة الصفق االعتماد المتبادلآخر. وعادة يشير 

  دول العالم.

 )).Open Economy( اقتصاد مفتوح راجع مسرد:(

  ):Interest ()164( فائدة

)، Capital( رأس المال)، وLoans( القروضوخاصة في مجال  )،Money & Banking( النقود والمصارففي 
، مـن  صـاحب رأس المـال  ) الدخل الذي يحصل عليه 1يحمل المعاني اآلتية:  )، مصطلحProperties( الملكياتو

) بدل االنتفاع الذي يدفعه المنتفع من قرض حصل عليه بمعـدل  2ي، الذي قد يكون آلة معينة. الرأسمالتوظيفه لألصل 
  ) تسجيل ملكية باسم شخص ما، بطريقة قانونية.3فائدة محدد. 

 )).Interest Rate( معدل فائدة راجع مسرد:(

  ):Interest-Bearing Eligible Liabilities ()165( بفائدةمطلوبات 

)، هـي ودائـع لزبـائن    Deposits( ودائـع الوخاصة في مجال )، Money & Banking( النقود والمصارففي 
  ).UK Clearing Banks( المقاصة البريطانية) بنوك( مصارفيتقاضون عليها فوائد مصرفية، وخاصة في 

  )).Eligible Liability( مطلوبات مؤهلة ع مسرد:راج(

  ):Interest Elasticity of Savings (IES) ()166( مرونة االدخارات نسبة إلى الفائدة

 االدخـار ، و)National Income( الـدخل الـوطني  ومجـاالت   )،Money & Banking( النقود والمصارففي 
)Saving معـدل الفائـدة  بيعيـين والقـانونيين، إلـى التغيـر فـي      األشـخاص، الط  ادخارات)، هي مدى استجابة               
)Interest Rate.(  

) عندما S = 120)، فأصبحت (i =.05) وحدة عندما كان معدل الفائدة (S = 105لنفترض أن قيمة االدخارات كانت (
 )، ما يعني بأنi =.06ارتفع معدل الفائدة إلى (

푰푬푺 =  
%∆ 푺
%∆풊

=  
푺ퟐ −  푺ퟏ

풊ퟐ −  풊ퟏ
 ×  

풊ퟏ + 풊ퟐ

푺ퟏ + 푺ퟐ
=  

ퟏퟓ
. ퟎퟏ

×
. ퟏퟏ
ퟐퟐퟓ

= ퟎ. ퟕퟑퟑퟑ 
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) مئـوي،  1بمقـدار (  معدل الفائدة)، وأن ارتفاع Relatively Inelastic( االدخارات غير مرنة نسبياًما يعني بأن 
بالمقـدار نفسـه يـؤدي إلـى انخفـاض       معدل الفائدةفاض ) وحدة، وانخ0.733بمقدار ( االدخاراتيؤدي إلى زيادة 

 ) وحدة.0.733بمقدار ( االدخارات

  ):Interest Equalization Tax ()167( ضريبة معدلة للفائدة

) 1963أدخلتها الحكومة األمريكية في عـام (  ضريبةهي  )،Foreign Borrowing( االقتراض الخارجيفي مجال 
تقليل التدفقات سسات التمويلية األمريكية، مثل المصارف، إلى جهات خارجية، من أجل التي تقدمها المؤالقروض على 

 خارج الواليات المتحدة. )Capital Outflow( الرأسمالية

  ):Interest Rate ()168( معدل الفائدة

 )، ومجالMoney & Banking( النقود والمصارففي  ، وخاصة)Economic Theory( النظرية االقتصاديةفي 
محدد لبدل االنتفاع الذي يدفعه المنتفع من قرض حصل عليه من جهة مقرضة. ويـأتي   سعر)، هو Loans( القروض

) سنوياً، مثالً من قيمة القرض األصلية، أو Fixed Interest Rate ،()5%( نسبة مئوية ثابتةعلى شكل  السعرهذا 
)، Variable Interest Rate( متغيـرة حسب المعدل السائد في السوق، أو ) Floating Rate( نسبة مئوية معومة

  قد تتغير مع معدل التضخم.

ـ   بأنه الفائدة معدليمكن وصف  ون د االثمن الذي يدفعه الفرد لقاء الحصول على القوة الشرائية للمال، أو االحتفـاظ به
 معـدل استعمال، بسبب كلفة الفرصة البديلة المتضمنة في قوة المال المجردة. وقد تطورت مع الزمن أساليب حسـاب  

  . ةالفائد

ــاب   ــيتان لحسـ ــان أساسـ ــاك طريقتـ ــدلهنـ ــدة معـ ــى: الفائـ ــيغة  األولـ ــدة صـ ــعر الفائـ                                          سـ
ــيط ــةو)، Simple Interest Rate Formula( البسـ ــيغة  الثانيـ ــبصـ ــدة المركـ ــعر الفائـ                                سـ

)Compound Interest Rate Formula(.  
 لنفترض أن مبلغاً من المال مقداره ألف دينار، صيغة سعر الفائدة البسيط :عمعـدل في حساب للمرابحة يدفع  ُأود 

بعد  )The Principal() أصل المال( المبلغ األساسيإلى  ) سنوياً. فما هو المبلغ الذي يضاف%5مقداره ( فائدة
  يداعه في الحساب؟إمرور سنة كاملة على 

 أثناءهاالتي يبقى  الزمنية المدةعن ) t(و ،الفائدة معدلعن ) r(و ،المبلغ األساسي للتعبير عن (P) زستخدم الرميعادة 
صيغة والضاف إلى أصل المال بعد انتهاء المدة الزمنية. المبلغ الذي يعن ) Iفي الحساب الذي يكسب فائدة، و( مبلغال

  :لفائدة البسيطةلالتالية هي 
 푰 = 푷 × 풓 × 풕                   

  بالتعويض عن القيم، نحصل على

I = 1000 x 0.05 x 1 = 50 

https://www.lawinsider.com/dictionary/interest-rate-agreement
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  .اًار) دين1050ن المبلغ النهائي بعد مرور سنة كاملة هو (إ) ديناراً، و50هي ( المتحققة الفائدةن إأي 

  ؟الفائدة) سنوات كاملة، فما هو مبلغ 5بقي في الحساب لمدة ( المبلغأن لنفترض 

  أي 

I = 1000 x 0.05 x 5 = 250 
  ) سنوات.5بعد مرور ( اً) دينار1250يكون ( المبلغ النهائين بمعنى أ

نفسـها. ولـذلك    الفائـدة  على الفائدةألنها تُضيع على صاحب المال بعض  ،تُستخدم هذه الصيغة في الوقت الراهن ال
المتحققـة   الفائـدة إضافية على  فائدة، وهي الطريقة التي تعطي الفائدة المركبةمبدأ  )Financiers( الممولون ابتكر

  أصالً.

 دينار، 1000(النقود  مبلغ. فلو كان الفائدة المتراكمةعلى  فائدةذه الصيغة تُعطى به: صيغة سعر الفائدة المركب (
كاملـة علـى    سنةبعد مرور  المبلغ النهائي) سنوياً، فما هو %5معدلها ( فائدة مركبةاب يدفع في حس أودعم ث

 الشكل التالي: الفائدة المركبةوعادة تأخذ صيغة  المذكور؟في الحساب  المبلغوجود 
  

푭 = 푷 (ퟏ + 풓 )풕 
لعـدد  ) tو( لسعر الفائدة )r(، وبلغألصل الم) P(، وإضافة الفائدة ألصل المبلغبعد  مبلغ النهائيلـ) لFرمز (يحيث 

  . وعند التعويض عن القيم، نحصل علىالسنوات

푭 = ퟏퟎퟎퟎ(ퟏ + ퟎ. ퟎퟓ)ퟏ = ퟏퟎퟓퟎ 
المبلغ النهائي في هذه الحالة عن المبلغ النهائي الذي حصلنا عليه في حالة سعر الفائدة البسـيط، ألن الفتـرة    فال يختل

) سنوات، فإن 5أن المبلغ بقي ألكثر من سنة، لنقل (بافترضنا  ولوفائدة إضافية.  لم تسمح بمراكمة ، وهي سنة،منيةزال
 المبلغ النهائي يصبح

푭 = ퟏퟎퟎퟎ (ퟏ +  ퟎ. ퟎퟓ)ퟓ = ퟏퟐퟕퟔ. ퟐퟖ 
التـي   الفائـدة . ويعود السبب في ذلك إلـى أن  اً) دينار26.28بمقدار ( طسعر الفائدة البسيهذا المبلغ أعلى من مبلغ 

التي تحققت في السنة  الفائدة) دينار، وأن 1000، وليس على (اً) دينار1050السنة الثانية كانت على مبلغ (تحققت في 
  الثالثة كانت

ퟏퟎퟓퟎ (ퟏ + ퟎ. ퟎퟓ)ퟓ)ퟐ = ퟏퟏퟓퟕ. ퟔퟐퟓ 
  ) في نهاية السنة الخامسة.1276.28( مبلغوهكذا حتى نصل إلى 

  على مدار سنة أو أجزاء من السنة. المركبة الفائدةعادة تستخدم هذه الصيغة في حساب 
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 في خضم المنافسة الشديدة بين مؤسسات التمويل، على جذب الزبـائن، ابتكـر   صيغة الفائدة المركبة المستمرة :
 الفائدة المركبـة المسـتمرة  على مدار الساعة، وهي ما يطلق عليها  مراكمة الفائدةصيغة تعمل على  الممولون

)Continuous Compound Interest Formula.( تياآل الشكل وتأخذ: 
푨 = 푷 풆풓풕 

عدد (أو  للعدد النيبيري) e(، وألصل المبلغ) Pبعد إضافة الفائدة ألصل المبلغ، و( مبلغ النهائيلـ) لAرمز (يحيث 
  ) لعدد السنوات.t) لسعر الفائدة و(r، و( )1()أويلر

) دينار، تم إيداعه في حساب يدفع فائدة مركبة مستمرة، وكان سعر 1000لنفترض أن لدينا مبلغاً من المال مقداره (
عند  الخامسة؟نهاية السنة  عند) سنوات، فما هي قيمة المبلغ 5%)، وبقي المبلغ في الحساب المذكور لمدة (5الفائدة (

  تطبيق الصيغة أعاله نحصل على

푨 = 푷풆풓풕 = ퟏퟎퟎퟎ풆ퟎ.ퟎퟓ×ퟓ = ퟏퟎퟎퟎ × ퟏ. ퟐퟖퟒ = ퟏퟐퟖퟒ 
  .دنانير) 7.72الذي يدفعه حساب سعر الفائدة المركب العادي بمقدار ( المبلغ أكثر من المبلغ هذا

 هي التي تستخدمها الغالبية العظمى من مؤسسات التمويل في الوقت الحاضر.المبينة أعاله الصيغة إن 

اتفاقية مل فائدةعد )Interest Rate Agreement( )169:(  

              عقـود القـروض اآلجلـة   )، وLoans( القـروض )، ومجـال  Money & Banking( المصـارف النقـود و في 
)Forward Loan Contracts(  عالوةهي قبول طرف معين، شخص طبيعي أو قانوني، بأن يدفع )مبدئيـة ) دفعة 
)Initial Premiumسـائد   مرجعـي معـدل فائـدة   لى شخص آخر، طبيعي أو قانوني، مقابل تسلّم الفرق بـين  ) إ
)Reference Mrket Interest Rateو ( ًحدد مسـبقاستوى فائدة مم )Predetermined Level Of Interest،( 

 على أن يتم ذلك في فترات زمنية محددة.  

  
ضد ارتفاع معدل  )Hedging( التحوطالتي تتطلب شيئاً من  عقود االقتراضفي مجال  االتفاقياتيسود هذا الشكل من 

  .عقداً آجالً، ما يعني أن االتفاقية المبرمة تكون ة في المستقبلالفائد

)، علـى النحـو   %5) كان (Reference Rate (R)( معدل الفائدة المرجعي السائدلنفترض، على سبيل المثال، بأن 
                                    أربعــة أشــهر، بعــد مليــون دينــارالمبــين فــي الشــكل المرفــق، وأن مقترضــاً مــا احتــاج إلــى مبلــغ 

                                                             
푙푖푚 (1 د هو ناتج من الصيغةهذا العد -1   ).2.7182818( هي) n=1(من ماالنهاية، وقيمته لـ) n( تقترب اعندم) ( +
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)The Number Of Dys in the Contract Period (N)( سمى  ما. وهو المبلغ الذي، من بنكالمبلغ النظـري ي 
)Notional Principal (NP)،( ) وأن معدل الفائدة الذي ساد عند الحصول على القرضFRA) بنـاء  %7) كان ،(

  ).364()، عددها Yعلى أيام السنة المحسوبة في العقد (

الحصول على القرض موجب القيمة، يدفع المقرض  عندما يكون الفرق بين معدل الفائدة المرجع والسعر السائد وقت
بدل الفرق إلى المقترض، أي إنه يخصم الفرق من القرض والفوائد المترتبة عليه، في المدة المقررة. أما إذا كان الفرق 

  يدفع الفرق إلى المقرض. وعادة تُطبق الصيغة اآلتية:بين المعدلين سالب القيمة، فإن المقترض 

푭푹푨푷 =  
(푹 − 푭푹푨) × 푵푷 × 푵

풀
×

ퟏ

ퟏ + 푹 × 푵
풀

 

  ) إلى فرق المبلغ الذي يستحقه أحد الطرفين.FFRAحيث يرمز (

  بتعويض القيم أعاله في الصيغة نحصل على 

푭푹푨푷 =  
(ퟎ. ퟎퟓ − ퟎ. ퟎퟕ) × ퟏퟎퟎퟎퟎퟎퟎ × ퟏퟐퟐ

ퟑퟔퟒ
×

ퟏ

ퟏ + ퟎ. ퟎퟓ × ퟏퟐퟐ
ퟑퟔퟒ

= −ퟔퟕퟎퟑ. ퟐퟗퟔퟕ × ퟏ. ퟎퟏퟕퟎퟒ ≈ −ퟔퟖퟏퟕ. ퟓퟒퟕ 
). وفي العادة تُعد السنة بأنها تتكـون مـن   FRAPديناراً. وهي قيمة ما يخصمه المقرض من أقساط القرض وفوائده (

  ) المتعارف عليه تقليداً.364) يومياً، وليس من (360(

سـالب القيمـة.    الفرق بين المعـدلين ، إذا كان )An Interest Rate Cap( سقف الفائدة اتفاقية معدل الفائدةى تُسم
، موجب القيمة. وفي المثال السابق الفرق بين المعدلين، إذا كان )An Interest Rate Floor( أرضية الفائدةوتسمى 

  .سقف الفائدةكانت االتفاقية 

  ):Interest Rate Cartel( )170( احتكار معدل الفائدة كتلت

                عقـود القـروض اآلجلـة   )، وLoans( القـروض ، ومجـال  )Money & Banking( النقـود والمصـارف  فـي  
)Forward Loan Contracts(  هو اتفاق مكتوب بين مصارف المقاصة في لندن)London Clearing Banks ،(

  ). 1971. وقد ألغي هذا التكتل في عام (المقترضين والمقرضينمعدل الفائدة، بين في مجال  يمنع التنافس

  ):Interest Rate Risk ()171( مخاطر سعر الفائدة

 مخـاطر )، هي شكل من الـLoans( القروض، وخاصة في مجال )Money & Banking( النقود والمصارففي 
، يسـدد  المقترض حصل عليهائدة على قرض المقرض برفع معدل الف ، ناتجة عن إمكانية قيامالمقترضالتي يواجهها 

  أقساطه في الوقت الراهن.
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  ):Interest Rate Smoothing ()172( توهين معدل الفائدة

ــي  ــة ف ــة النقدي ــال   )،Monetary Policy( السياس ــي مج ــة ف ــة وخاص ــوق المفتوح ــات الس                             عملي
)Open Market Operations( رفالمص، هي تعديل )زيادة أو نقصاناً، معدل الفائدةفي دولة ما  المركزي) البنك ،

 المصرف المركـزي باتجاه واحد، من أجل تحقيق االستقرار المرغوب في اإلنتاج، وضبط معدل التضخم. وعادة يقوم 
دها بعضهم . وقد واجهت عمليات التوهين انتقاداً من بعض االقتصاديين. وقد ععمليات السوق المفتوحةبذلك بوساطة 

  تدخالً في آلية السوق، وعدها آخرون أنها ال تؤثر.

  ):Interest Rate Swap ()173( مقايضة معدل الفائدة

)، هي اتفاقيـة تـنص علـى    Loans( القروضوخاصة في مجال  )،Money & Banking( النقود والمصارففي 
  .)Fixed Interest Rate( ائدة ثابتمعدل فمكان  )Variable Interest Rate( معدل فائدة متغيراستبدال 

  .المقترض، وقد تؤدي إلى خسائر من طرف المقايضة مخاطر ارتفاع معدل الفائدةعادة تحمل مثل هذه 

  ):Interest Risk ()174( مخاطر الفائدة 

التي  المخاطرة)، هو شكل من Loans( القروضوخاصة في مجال )، Money & Banking( النقود والمصارففي 
هها مقترض بسبب ارتفاع غير متوقع في معدل الفائدة. وعلى سبيل المثال يمكن أن تتعرض منشأة ما، توسعت في يواج

  اإلنتاج بوساطة القروض، بدالً من طرح أسهم، إلى مخاطر رفع الفائدة عليها.

  ).)Interest Rate Risk( مخاطر سعر الفائدة راجع مسرد:(

  ):Intergenerational Distribution of Income ()175( توزيع الدخل بين األجيال

هـو  ) Actuarial Studies() كتواريـة اإل( دراسات األجيـال ، و)Welfare Economics( هاقتصاديات الرفافي 
) العالقة بين مداخيل األشخاص األحياء في الوقت الراهن وأحفادهم المتوقعين في المسـتقبل.  1مصطلح يحمل معنيين: 

لمستقبلية بما يستهلكه الجيل الحاضر ويدخره، فكلما زاد ادخار الجيل الحاضر، وزادت استثماراته، زاد فتتأثر األجيال ا
يقم الجيل الحاضر بما ينبغي، تضطر الحكومة إلى زيادة الضرائب، كي تقـدم إلـى جيـل     لمرفاه جيل المستقبل. وإذا 

            ).Social Capital( س المـال االجتمـاعي  رأالمستقبل جزءاً من حاجاته، كالتعليم والخـدمات الصـحية وبعـض    
  ) العالقة بين مداخيل قوة العمل الراهنة وقوة العمل التي هرمت وتقاعدت.2

  )).Overlapping Generations Model( نموذج األجيال المتداخلة راجع مسرد:(

  ):Intergenerational Equity( )176( مساواة بين األجيال

ـ في   دراسـات األجيـال  )، وWelfare Economics( هاقتصـاديات الرفـا  و )،Public Finance( ةالمالية العام
المسـتقبل. وعـادة يتبنـى     أجيـال الراهن و الجيلهي تطبيق مبدأ العدالة، بين  )Actuarial Studies() االكتوارية(

الذي يـنص علـى أن    )،Benefit Approach to Taxation( المالية العامة منهج الفائدة في الضرائباقتصاديو 
  . يتحمل كل جيل الضرائب المعني بها
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  المستقبل. أجيالأما في التطبيق الحياتي، فإن مشاريع البنية التحتية الكبرى والحروب، عادة تُمول بطريقة ترهق 

  ):Intergenerational Loan ()177( قروض بين األجيال

، على فترة زمنية قد تمتد تمويل اإلسكانطريقة تُستخدم في  هي )،Housing Finance( التمويل اإلسكانيفي مجال 
  إلى مئة عام. 

. وفي الفتـرات  القرض السكني الذي حصل عليه اآلباءيستطيع األبناء، بوساطة هذه الطريقة، االستمرار بدفع أقساط 
ت السنوية تكون أقـل مـن   أعلى، ألن الدفعا تمويل اإلسكانالتي تكون فيها أسعار العقارات مرتفعة، تصبح إمكانيات 

  .التمويل اإلسكانيالدفعات بوساطة الطريقة التقليدية في 
  )). Equity Release Scheme) (الحصص( األسهم) إطالق( خطة تحرير راجع مسرد:(

  ):Interim Management) (178() مؤقتة( إدارة مرحلية

، من أجل التعامل مـع  رة مستأجرة ألمد قصيرإدا، هي حل المشاكل اإلنتاجية)، وMarketing( التسويقفي مسائل 
 إدارةقضية أو قضايا محددة، أو تنفيذ مسائل معينة، مثل زيادة حادة في الطلب على السلعة التي تُنتجها المنشأة. وألنها 

  بطبيعتها، فإنها قد تؤدي إلى وفورات في كلفة العمليات، وزيادة في أرباح المنشأة. مؤقتة

  ):Inter-Industry Trade ()179( ناعاتتجارة بين الص

تُزود جامعةٌ ما منشأةً  كأن، تبادل سلعي بين صناعات مختلفة، هي عمليات المقايضة بين الصناعةو العالقةفي مجال 
ما بأبحاث متخصصة في تسويق سلعة تنتجها هذه المنشأة، مقابل أن تُزود المنشأةُ الجامعـةَ بـبعض الحواسـيب، أو    

  زراعية بسلع زراعية. وقد يتحقق ذلك بين صناعات محلية، أو بين صناعات من دول مختلفة. التآمقايضة 

  ):Interlink ()180( ترابط

يستخدمه الباحثون االقتصاديون فـي   هو نموذج قياسي)، Economic Forecasting( التنبؤات االقتصاديةفي مجال 
)،  OECD(evelopmentDoperation and -oCconomic Ezation for rganiO(( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

  ). Keynesian Expenditure Model( نموذج كينز في اإلنفاقيتشكل من سبعة آالف معادلة، تعتمد على 
يقوم الباحثون بوساطة هذا النموذج بتقدير الحالة االقتصادية العالمية، في األمدين القصير والمتوسط، من أجل مسـاعدة  

                 لسياسـة النقديـة  او )Fiscal Policy( السياسـة الماليـة  ي القرار في التعرف علـى قـوة العالقـة بـين     متخذ
)Monetary Policy(   في الدول األعضاء، مع أخذ المؤثرات العالمية بعين االعتبار. وعادة يستند متخذو القرار إلـى

  م.المتغيرات االقتصادية الكلية الواسعة، في قراراته
  )).Linkage Models) (الترابط( نماذج الربط راجع مسرد:(
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  ):Interlinked Transaction ()181( مترابطة ةصفق

)، Microeconomics Theory( النظرية الجزئيـة وخاصة في  )،Economic Theory( النظرية االقتصاديةفي 
حصول شخص ما، طبيعي أو قـانوني،  . وعلى سبيل المثال ربط الشراء من سوق معين بالشراء من سوق آخرهي 

على قرض من جهة ما، لشراء سيارة، شريطة أن يشتري المقترض السيارة من شركة يملكها المقرض. وعلى الـرغم  
، فـي بعـض   احتكـاري ، لكنها تؤدي إلى سلوك )Transaction cost( كلفة التعاملتقلل  الصفقة المترابطةمن أن 
  األحيان.

بشـراء  يـرتبط  ) إلى المزارعين Creditطاع الزراعي في الدول الفقيرة أن منح االئتمان (تذكر بعض األبحاث عن الق
  لالئتمان. المانحةخدمة العمالة من الشركة 

  )).Upselling( بيع بديل )،Tying Ccontract( عقد رابط)، Bundling( تربيط راجع مسرد:(

  ):Interlocking Directorates ()182() متعددة( عضوية متشابكة

إدارة ، و)Anti-Trust( منع االحتكـار و )،Theory of Industrial Organization( نظرية التنظيم الصناعيفي 
عضواً في مجـالس إدارات شـركات   ، هي حالة يكون فيها شخص واحد أو أكثر عضوية مجالس اإلدارة، والشركات

االحتكاري يؤدي هذا الوضع إلى استفحال السلوك . وقد سلع متكاملة، أو أخرى تمارس النشاط اإلنتاجي لسلع مشابهة
  بعض الدول هذه األوضاع. تمنع قوانين، من أجل تحديد سعر السلع المعنية. وعادة والتواطؤ بين الشركات

  
  )).Clayton Act( قانون كاليتون)، Anti-Trust Legislations( تشريعات مضادة لالحتكار راجع مسرد:(

  ):Intermarket Trading System ()183( اقنظام التداول بين األسو

           )، Securities Markets(دوات التمويليـة  أسـواق األ ، وخاصـة  )Capital Markets( أسواق رأس المـال في 
                                                           فــــي الواليــــات أســــواق األســــهم اإلقليميــــةإلكترونــــي يــــربط  نظــــامهــــو 

ــع   ــدة م ــهم  المتح ــورك لألس ــوق نيوي ــوق و )New York Stock Exchange (NYSE)(  س                                        س
)National Association of Securities Dealers Automated Quotation System (NASDAQ).(  

يتـداولها  التـي   األدوات التمويليـة رات في التعرف على أفضـل خيـا   الربط متداولي األدوات التمويليةيساعد هذا 
  وأسعارها.  المتعاملون
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  ):Intermediate Good ()184(سلعة وسيطة 
 الطلـب و )،Production Theory( اإلنتـاج نظريـة  )، وخاصة فـي  Microeconomics( االقتصاد الجزئيفي 

  أخرى.  سلعةتُستَخدم في إنتاج  بضاعة، هي )Demand & Supply( العرضو

 
  المستخدم في بناء المنازل، والخشب المستخدم في صناعة األثاث. األسمنت وسيطةـال سلعةعلى الـ مثال

  )).Final Good(بضاعة نهائية  راجع مسرد:(

  ):Intermediate Target ()185(هدف وسيط 

ي يصـل  ، هو حالة مرجعية ترشد صانع السياسة كتحقيق األهداف)، وPolicy Making( صنع السياساتفي مجال 
إلى هدفه المنشود. ومثال على ذلك قيام السلطة النقدية في اقتصاد ما، بزيادة عرض النقد بطريقة ال تؤدي إلـى تفـاقم   

  ظاهرة التضخم.

  ):Intermediate Technology ()186( تقنية وسيطة

، مكثّـف  طريقة وأسـلوب إنتـاج  )، هي Theory of Economic Development( نظرية التنمية االقتصاديةفي 
  . توظيف أكبر عدد ممكن من قوة العمل، يعتمد على معدات بسيطة، بهدف )Labor Intensive( للعمالة

، والمقللة لتوظيـف  )Capital Intensive( للطرق اإلنتاجية الحديثة المكثفة لرأس المالنقيضاً  الطريقةجاءت هذه 
  العمالة.

  ):Intermediation ()187(وساطة تمويلية 

)، Money & Banking( النقـود والمصـارف  وخاصة فـي   )،Financial System( النظام التمويليجال في م
دوات األ)، وبيع وشـراء  Lending( ضاقراإلو )Mobilization of Savings( حشد المدخراتوخاصة في مجال 

 )Excess Finance(ي فائض تمويل، هي عملية توفيق بين الوحدات التي لديها )Securities Markets(التمويلية 
، كي تلبي وحدات الفائض حاجـة وحـدات   )Shortage of Finance( عجز في التمويلوالوحدات التي تعاني من 

المتخصصة، هذه  اإلقراض، التجارية واالستثمارية، ومؤسسات المصارف. وعادة تنفذ االقتراضو اإلقراضبـالعجز، 
 . يالنظام التمويل، والوساطة التمويليةبـالمهمة 
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كان على مستوى االقتصادات المحلية البسيطة، أو المعقدة والمتشابكة علـى المسـتويين    ، سواءالتمويليالنظام  يؤدي

  وظائف عديدة، نذكر منها أهم سبع وظائف: اإلقليمي والدولي،

 الودائعلتمويلي حيث يقبل النظام ا): Saving Functionودفعها في القنوات المناسبة ( وظيفة حشد المدخرات )أوالً
على شكل قروض شخصـية تحفـز االسـتهالك،     اآللة االقتصاديةالنقدية لألشخاص والمؤسسات، ويعيد ضخها في 

 األسـواق األوليـة  تحفز االستثمار، واستثمارات تقوم بها مؤسسات النظام التمويلي نفسها. وتقوم وقروض استثمارية 
كية في الشركات المساهمة العامة، لتعمل على خلق فرصٍ استثمارية مل بأسهمومقايضتها  بحشد مدخرات المستثمرين،

 ووظائف داخل االقتصاد، أو أنها تبيع سندات نيابة عن المؤسسات والحكومة التي تُصدرها.  

أسواق النقد ورأس المـال،  بوساطة النظام التمويلي،  يبيع ):Wealth Functionوتنميتها ( وظيفة حفظ الثروة )ثانياً
ـ ) المالية ألصحابها، وAssets( موجوداتين، المتمثلة بالـات المالية التي تعمل على حفظ ثروات المستثمراألدو دفع ي

 أسعار فائدة مشجعة على األدوات المالية التي يملكوها.

آليـات وإجـراءات فنيـة    كون النظام التمـويلي، بوسـاطة   ): يPayments Function( وظيفة نظام للدفع )ثالثاً
عة داخل االقتصـاد، أو عبـر الـدول    يلدفع أثمان البضائع والخدمات المشتراة والمبآلية يا التحويالت المالية، وتكنولوج
 والقارات.

النظام التمويلي احتياجات األفراد والمؤسسـات مـن االئتمـان    يؤمن ): Credit Function(وظيفة االئتمان  )رابعاً
 اري.الضروري لتمويل اإلنفاق االستهالكي واالستثم

تنفيـذ  تستخدم الحكومة النظام التمويلي في : )Policy Function(وظيفة في تصميم السياسات االقتصادية  )خامساً
التأثير في أسعار الفائدة وكبح األسعار فـي أوقـات   بوساطة سياساتها الرامية إلى تحقيق االستقرار االقتصادي، وذلك 

 القتصادي.التضخم، أو تحفيز االقتصاد أوقات االنحسار ا

 يسوقليعمل النظام التمويلي على تأمين السيولة الضرورية  ):Liquidity Function(وظيفة تأمين السيولة  )سادساً
 إضافة إلى تلبية حاجات المستهلكين والمنتجين، والمستثمرين، والحكومة.  : األولي والثانوي،رأس المال

النظـام التمـويلي أدوات الحمايـة، كالتـأمين،      يقدم ):Risk Protection(وظيفة تقليل المخاطر أو درئها  )سابعاً
  للمستهلكين والمستثمرين والوحدات الحكومية، ضد بعض أنواع المخاطر التي قد تواجههم في أنشطتهم المختلفة.

اتسعت مع األيام سوق الوساطة والخدمات التي ارتبطت بها، كالتأمين والضـمانات وتصـنيف االئتمـان الشخصـي     
  لدولي، وتشعبت القوانين الناظمة لكل ذلك.وا

 )).Disintermediation( الوساطة التمويلية) إلغاء، نزع( تجاوز راجع مسرد:(
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  ):Internal Balance( )188( داخلي ميزان

هو  )،Aggregate Demand( الكليالطلب ، وخاصة في مجال )Macroeconomics Theory( النظرية الكليةفي 
بافتراض ثبات األجور النقدية، والحراكيـة التامـة    )،Full-Employment( التوظيف الكاملنقطة  عند الطلب الكلي

  ).Complete Mobility of Laborللعمالة (

  
). ومن مهام External Balance( الميزان الخارجيمع مبدأ  الميزان الداخليمن عادة االقتصاديين أن يقارنوا مبدأ 

 بشكل آني. الخارجيو الميزانين الداخلي يحققلكلية أن صانع السياسة االقتصادية ا
  )).External Balance( ميزان خارجي راجع مسرد:(

  ):Internal Capital ()189(مال داخلي  رأس

)، هو فائض مدور من أرباح حققتها الشركة فـي فتـرات   Profits( أرباحها)، وCompanies( الشركاتفي مجال 
كلفـة  ، بعد توزيع األرباح المقررة، حسب األصول. ومن عادة االقتصاديين أن يحسـبوا  سابقة، تراكمت في حساباتها

في نشاطات إنتاجية، تدر مزيداً  األرباحباستغالل  الشركة)، في حال عدم قيام Opportunity Cost( الفرصة البديلة
 .األرباحمن 

  ):Internal Debt ()190(دين داخلي 

التـي   الـديون )، هو مجموع Public Debt، والمديونية العامة ()Public Financeمة (في التمويالت (المالية) العا
أكثر مما تحصل عليه من  الحكومةتراكمت على حكومة دولة ما من مواطنيها ومؤسساتها الخاصة، وذلك نتيجة إلنفاق 

  .ضرائب
  )).External Debt( دين خارجي راجع مسرد:(

  ):Internal Economics of the Firm ()191( اقتصاديات داخل المنشأة

                  الشــركات العــابرة للــدول  )، وخاصــة فــي  Theory of the Firm( نظريــة المنشــأة فــي 
)Multinational Corporation :مجموعة المبادئ واالفتراضات التي تُبين كيـف  1)، هو مصطلح يحمل معنيين (

لى واحد أو أكثر من األنشطة التي تقوم بها سراً، مثـل المعـارف واألسـرار    اإلبقاء ع المنشأة العابرة للحدودتختار 
 تقليل كلفـة التعاقـد  التقنية، كي تبقى مسيطرة على فروعها الخارجية، وتحافظ على نوعية المنتج. وقد يؤدي ذلك إلى 
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)Transaction Cost. 2نشأة بوساطتها مع العمالة فيها. ونشأة وحـدة  ) الطريقة التي تتعامل المعادة يكون داخل الم
تقوم بتسعير خدمـة   )،arketMabor Lnternal I( سوق العمل الداخليمسؤولة عن ذلك، يطلق االقتصاديون عليها 

وتخصيصها للمواقع واألنشطة المناسبة. وتقوم كذلك بالتنسيب بنقل العمالة من موقع إلى آخر، وتوصي بترقيـة   العمل
  لمعمول بها.بعض العمال حسب األصول ا

) األمريكية، وسياستها الصارمة حول أبحاثها، تقضي Intel( شركة إنتيلهناك مثال حي على المعنى األول، يتعلق بـ
  بوضع قيود أمنية صارمة على مختبراتها ومعاملها التي تقوم بتطوير أشباه الموصالت والمعالجات الرقمية.

  ):Internal Economy of Scale ()192( ةحجم داخلي وفورات

)، هـي  Cost( الكلفـة ) وProduction( اإلنتاج، وخاصة في مجال )Theory of the Firm( نظرية المنشأةفي 
، في منشأة مـا  )Long – run Average Total Cost (LRATC)(انخفاض متوسط الكلفة الكلية لإلنتاج ظاهرة 

  فيها. زيادة كمية اإلنتاجمع 

 

  نتيجة لعدة أسباب، يمكن تلخيصها في المسائل اآلتية: نشأةداخل الم وفورات الحجمتنشأ 

داخل  )Division of Labor( تقسيم العملو )Productive Resources(زيادة اختصاص الموارد اإلنتاجية  )أوالً

ون اآلالت تراكم الخبرة الفنية واإلدارية لقوة العمل، وخاصة العاملين الفنيين الذين يستخدم بوساطةيحدث ذلك  :المنشأة

  والمعدات الصناعية، أو من يعملون على خطوط اإلنتاج، ما يؤدي إلى زيادة في كفاءة استعمال المعدات الرأسمالية.

، وخاصة المواد الخام الداخلة فـي صـناعة   تحسن القدرة التفاوضية للمنشأة في مجال شراء الموارد اإلنتاجية )ثانياً

ومعرفتهـا   )،Resource Markets( أسـواق المـوارد  كمية وإدراكها لطبيعـة  منتجها. واعتماداً على خبرتها الترا

في نهاية المطاف، إلى الحصول على هذه الموارد بأفضل األسعار، ما يؤدي،  المنشأة، تستطيع االرئيسين فيه نبالالعبي

  ).  LRATC(انخفاض الـ
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، مع الزمن، إلى تقليل الفاقد من المـوارد مثـل   تؤدي عتهااصنيضاف إلى ذلك، أن الخبرة التراكمية للمنشأة في مجال 
 .وهكذاالمواد الخام التي يتم استخدامها بكفاءة أعلى، والفاقد من وقت العمال، وتعطل اآلالت والمعدات، 

استغالل المواد  المنشأةحيث تستطيع : )By-Products(المنتجات الثانوية  ما يسمىتمكن المنشأة من استغالل  )ثالثاً
  من اإلنتاج في إعادة التدوير، أو بيعها بأثمان معقولة. فةالمخلّ

منها توزيع المخاطر، وتقليل كلفة الدعاية، وشراء المواد الخام  وفورات الحجم الداخلي،هناك عوامل أخرى تؤدي إلى 
 بكميات كبيرة، بأسعار منخفضة.

، وفورات الحجمدي إلى تبديد فرصتها في تحقيق من ظروف سلبية، تؤ المنشأة، قد تعاني ةمقابل هذه الصورة اإليجابي
). وينتج ذلك عندما تتراخى اإلدارة، وتعجز عن استغالل األحوال المواتية في السـوق،  LRATC(ي ارتفاع الـوبالتال

أو عن حل المشاكل الفنية واإلنتاجية داخل المنشأة، أو عن الحصول على أفضل شروط بيع السلعة أو شراء المـوارد  
جية، أو منافسة المنشآت األخرى على مدخالت اإلنتاج ذات الجودة العالية، بما فيها العمالة الماهرة. وقـد أطلـق   اإلنتا

  ).  Diseconomies( اقتصاد الالوفوراتاالقتصاديون على هذه الحالة اسم 

 )).External Economy of Scale( وفورات حجم خارجية راجع مسرد:(

  ):Internalization Theory ()193(نظرية التذويت 

                     الشــركات العــابرة للــدول  وخاصــة فــي   )،Theory of the Firm( نظريــة المنشــأة فــي 
)Multinational Corporation(  نشأة ببعض عملياتها طـيهو مصطلح يحمل معنيين، يتعلق أحدها باحتفاظ الم ،

  الكتمان، ويتعلق اآلخر بالعمالة داخل المنشأة.

  ).)Internal Economics of the Firm( اقتصاديات داخل المنشأة)، Coase Theorem( نظرية كوز راجع مسرد:(
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  ):Internalizing an Externality( )194( تذويت األثر الخارجي

ثار السـلبية التـي   اآل)، وProduction( اإلنتاج، وخاصة في مجال )Theory of the Firm( نظرية المنشأةفي 
اإلجراءات التـي تتحقـق علـى أرض     ، مثل التلوث البيئي، أو اإلزعاج، هيبها العمليات االستهالكية واإلنتاجيةتسب

  عن االستهالك أو اإلنتاج.  الناتجة الواقع من أجل تقليل اآلثار الضارة
ليات التكرير في عم واألبخرة الناتجة عن الدخانلنفترض أن منشأة لتصفية النفط تعمل قرب مدينة ما، وأنها تنفث 

طرقها نحو  يستخدمونالناس القاطنون في المدينة، أو الذين  هيستنشقلوث الهواء الذي يؤدي إلى تما ، رةالفضاء مباش
  .أخرى وبلدات مدنٍ

 الكلفة الخاصةأعلى من )، Social Cost( الكلفة االجتماعيةمن هذا النوع، تكون  أثر خارجي سلبيعندما يقع 
)Private Cost( لحق يي ذتشمل الكلفة الخاصة والكلفة التي يتحملها اآلخرون جراء األذى ال الكلفة االجتماعية، ألن

  :نإسة المنشأة نشاطها اإلنتاجي. أي بهم نتيجة لممار

  
القيمة التي تحملها السلعة بالنسبة للمستهلكين، ويعكـس منحنـى العـرض     اآلتي األولالشكل في  يعكس منحنى الطلب

تحقق بفعل قوى الطلب والعرض في السوق، ويعلمنـا   قد تي يتحملها العارضون، وبالتالي فإن التوازن الحاصلالكلفة ال
   .)Efficiency( نجاعةـبهذا التوازن بأن السوق يعمل 

  
 منهـا سالب، تقوم السلطات المختصة بإجراءات تهدف إلى تخفيف وقع الضرر الحاصـل، و  أثر خارجيعندما يحدث 
  بة تعمل على تقليل إنتاج األثر الضار.فرض ضري
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وتؤدي إلى إزاحة تامة في منحنى العرض إلى ). Corrective Tax( ضريبة تصحيحيةتسمى الضريبة من هذه النوع 
)، بالنسـبة  Optimum( النقطة المثلـى اليسار، ويتحقق التوازن الجديد عند نقطة تمثُل كمية أقل وسعراً أعلى، وهي 

  .الثاني الشكل. وهو ما يوضحه للسوق والمجتمع

علـى الصـناعة    اإلبقـاء ) 1على تحقيق أكثر من غاية، ومنها: ( لسلطات المختصةاإلجراءات التي قامت بها ا تعمل
وتوظيـف   ضرورة اقتصادية الستمرار المنشأة في توليد الدخل كأنهالتلوث  غدوأقل، حيث ي ثة قائمة، لكن بضررٍالملوِّ

سلباً من نشاطها، وتسمى هـذه   بجعله مشكلة للمنشأة، وليس للمتأثرين األثر الخارجيف من مشكلة ) التخفي2الموارد. (
مشكلة ال جعل)، أي Internalization of The Externality( اسـتيعابه ، أو تذويت األثر السالبأو  تذويبالعملية 

  ) زيادة حصيلة الحكومة من الضرائب.3. (ذاتية للمنشأة

الحكومات في شتى  فرضهو  تذويت أو استيعاب األثر الخارجي السلبيسيكية األكثر شهرة في مجال من األمثلة الكال
هذه الضريبة تحقق الحكومة والسلطات المختصة عدة بوساطة ت. واعالية على بنزين السيار ضريبةأقطار العالم 

) تقليل حوادث 4) تقليل تلوث الهواء. (3( ) زيادة إيراداتها من الضريبة.2) تخفيف حدة االزدحام. (1أهداف، منها: (
  .  الكلفة االجتماعيةالطرق. وبالتالي تقليل 

  ).)Externality) (أثر جانبي( خارجي أثر راجع مسرد:(

  ):Internal Labour Market( )195( سوق عمل داخلي

، مل داخل الشـركة سوق ع، هو الشركات الكبرىوخاصة في مجال )، Theory of the Firm( نظرية المنشأةفي 
 تُشـغَل ، ألن معظم، أو كل المواقع القيادية، قوة العمل الشابةعادة يكون السواد األعظم من التعيينات الجديدة فيها من 

الشـركات  وعادة يوجد مثل هذا السوق في  وترقوا داخلها. تدربوا، الموجودين في الشركة، الذين القدماءمن الموظفين 
وهـي  )، Oligopolistic Firms( شركات احتكار القلة في الشـراء أو في  )،Monopolistic Firms( االحتكارية

في أبحاثه حول أسواق العمل، وابتكر لها مصطلحاً ) Clark Kerr( كالرك كرظاهرة أوردها عالم االقتصاد األمريكي 
قسيم وتجزئة أسـواق  ت، في إشارة إلى ظاهرة )Balkanization of Labor Markets( بلقنة أسواق العملسماه 
  ).Segmentation of Labor Markets( العمل

  )).External Labour Market( سوق عمل خارجي راجع مسرد:(

  ):Internal Labour Market Contracting ()196( تعاقد في سوق العمل الداخلي

شركة كبيرة، هو اتفـاق،  ) داخل التوظيف( التشغيل، بخاصة في مجال )Labor Economics( اقتصاديات العملفي 
شفوي أو مكتوب (وثيقة)، يحتوي جميع التفاصيل والشروط المتعلقة بعمِل شخصٍ ما، في شركة كبرى، عـادة تكـون   

، تشـمل  )Oligopolistic Firm( احتكار القلة في الشـراء أو تنضوي تحت  )،Monopolistic Firm( احتكارية
 العامـل شخص العامل، ومدة العمل، ومكانه، وواجبـات طرفـي العقـد، أي    تفاصيل االتفاق قيمةَ األجر الذي يتلقاه ال

  .إدارة الشركةو) الموظف(

  .))Employment Contract( عقد عمل راجع مسرد:(
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  ):Internal Market ()197(سوق داخلي 
يتعلـق  وخاصة ما )، Economic & Political Integration( السياسيو االندماج االقتصاديو التكتالتفي مجال 

تنامى تدريجياً، بين الدول األوروبية التي انضوت تحت لـواء   سوق)، هو European Union( االتحاد األوروبيبـ
  .االتحاد، سمحت بانتقال رؤوس األموال والعمالة بينها، من غير معيقات

  )).Single Market( سوق واحد راجع مسرد:(

  ):Internal Rate of Return( )198(معدل عائد داخلي 

ــي  ــتثمار ف ــة االس ــال  )، Investment Theory( نظري ــي مج ــة ف ــتثمار وخاص ــى االس ــد عل                            العائ
)Return on Investment ،( مقياس رياضي، يوظفه متخصصو التمويل في حساب العائد على استثمارٍ ماهو. 

م الذي يجعل القيمة الحالية للتدفقات النقدية مسـاوية  سعر الفائدة أو الخص) بأنه IRR( معدل العائد الداخلييعرف 
  . أي إن:للصفر

ퟎ = −푨ퟎ + ∑ 푪풕

(ퟏ 푰푹푹)풕
풏
풕 ퟏ = −푨ퟎ + 푪ퟏ

(ퟏ 푰푹푹)
+ 푪ퟐ

(ퟏ 푰푹푹)ퟐ +. . . + 푪풏

(ퟏ 푰푹푹)풏  

لنقدية المتوقعة. وكلما كان استالم المبلغ عاجالً ارتفـع معـدل   ) للتدفقات اCt) لالستثمار االبتدائي، و(A0رمز (حيث ي
االستثماراتفي إقرار  معدل العائد الداخلي ستخدمالعائد. وعادة ي     علـى   المقترحة أو العـزوف عنهـا، وذلـك بنـاء

سـتثمار التـدفق   ) يتم إعادة ا2. ، أي وجود بدائل متعددة أمامه) هناك كلفة فرصة بديلة للمال المستثمر1افتراضين: 
العائد من االستثمار. وتكون التدفقات النقدية في بداية االستثمار سالبة القيمة، ثم تأخذ بالتصاعد التدريجي إلى أن تصل 

  .تالياًشكل المرفق الفي  على النحو المبينإلى القيمة الموجبة المتوقعة، 

  
) IRRعلها مساوية للصفر. وعادة يـتم حسـاب (  ) التي تجIRRبد من حساب قيمة ( كي نحصل على حل للمعادلة ال

 إكسلبالتجربة والخطأ، أو باستخدام الرسم البياني للحصول على قيمة تقريبية، أو باستعمال برنامج حاسوب متقدم مثل 
)Excelيمكن الحصول على ( ). وفي بعض األحيان الIRR (.ذي معنى، أو معقول 

سنوات.  ) دينار سنوياً، لمدة خمس300دينار يعطي عائداً متوقعاً مقداره () 1000لنفترض أن استثماراً بقيمة () مثال
  ):IRR(وفي هذه الحالة يكون الـ

ퟎ = −푨ퟎ +
푪풕

(ퟏ + 푰푹푹)풕

풏

풕 ퟏ

= ퟎ = −ퟏퟎퟎퟎ +
ퟑퟎퟎ

(ퟏ + 푰푹푹)

ퟓ

풕 ퟏ

= ퟎ 

∴ 푰푹푹 ≈ ퟏퟓ% 
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  :على النحو اآلتي) سنوات، 5سنوية لمدة ( ار، يعطي عوائد) دين1000أن استثماراً بمقدار (لنفترض ) مثال

  )Ctالتدفق النقدي (  السنة
0  -1000  

1  500  

2  400  
3  500  

4  200  
5  100  

  على النحو اآلتي:باستعمال برنامج إكسل  معدل العائد الداخلييكون 

ퟎ = −푨ퟎ +
푪풕

(ퟏ + 푰푹푹)풕

= −ퟏퟎퟎퟎ +
ퟓퟎퟎ

(ퟏ + 푰푹푹) +
ퟒퟎퟎ

(ퟏ + 푰푹푹)ퟐ +
ퟓퟎퟎ

(ퟏ + 푰푹푹)ퟑ +
ퟐퟎퟎ

(ퟏ + 푰푹푹)ퟒ

+
ퟏퟎퟎ

(ퟏ + 푰푹푹)ퟓ 

∴ 푰푹푹 ≈ ퟐퟕ% 

  ):Internal Revenue Service (IRS) ()199( خدمة اإليراد الداخلي

ؤسسة حكومة تقـوم بتحصـيل   م، هي الضرائب تحصيلوتحديداً في مجال )، Public Finance(العامة  الماليةفي 
) مقاطعـة  60)، وتوسعت في عملياتها لتشمل أكثر من (1862، تأسست في عام (الضرائب لصالح الحكومة االتحادية

  في الواليات المتحدة، يعمل بها أكثر من ستين ألفاً من الموظفين والمختصين.  
ألفراد والشركات األمريكية. وتقوم بتطبيق ) من مجموع الضرائب التي تحصلها من المكلفين، اIRS) (1%تتقاضى (

  على الخمور والتبغ واأللعاب النارية، والمتفجرات. تحصيل الضرائب، باستثناء الضرائب االتحاديةكل قوانين 

  ):Internal Search ()200( بحث داخلي

 )،Internal Labor Markets( ةق العمل الداخلياسوأ وخاصة في )،Labor Economics( اقتصاديات العملفي 
 البحـث ). وعـادة يـتم   منشـأته ) بمواصفات معينة داخل مؤسسته (موظفعن عامل ( البحثبـهو قيام رب العمل 

) الطلب من العمـال  2) إقناع أحد العاملين في المنشأة بأن ينتقل من وظيفته الراهنة إلى وظيفة أخرى، أو 1بطريقتين: 
  الموجودة في المنشأة. ) أن يخبروا معارفهم عن الشواغرالموظفين(

  إلى تقليل كلفة الفرصة البديلة، وكلفة البحث والمعلومة. البحث الداخلييؤدي 

  ):International Accounting Standards Committee ()201(لجنة معايير المحاسبة الدولية 

فـي   الشـفافة و اليب الحديثـة األس، واالتفاقياتو التعليماتو تطبيق اللوائح، وخاصة المعايير المحاسبيةفي مجال 
، هي مؤسسة أسستها مجموعة من المحاسبين المهنين مـن القطـاع   )Corporate Accounting( محاسبة الشركات
 ، على المستوى العالمي. المعايير المحاسبيةو الطرق توحيدو تنسيق)، من أجل 1973الخاص، في عام (
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) شركة 160، زاد على (التدقيق المحاسبيوالمحاسبة القانونية ت انضم إلى اللجنة، منذ تأسيسها، عدد كبير من شركا
  ) دولة. وقد تمكنت من إدخال عدد كبير من التعديالت والتحسينات على مهنة التدقيق والمحاسبة.115في أكثر من (

  
  
  
  
  
  

  ):International Air Travel Association (IATA) ()202( الجمعية الدولية للسفر الجوي

)، في هافانـا  1945هي هيئة خاصة، تأسست في عام ( )،Economics of Transportation( صاديات النقلاقتفي 
 تكتـل احتكـاري  كوبا، من أجل وضع معايير سالمة النقل الجوي. لكن بعض االقتصاديين ينظرون إليها على أنها  –
)Cartel ،حدد أسعار النقل الجوي( للبضائع)، يCcargo( الركاب) وPassengers.(  
  

  
) دولة، ومقرها اآلن في مدينـة  120) ناقالً جوياً، من أكثر من (290) أكثر من (IATAينضوي تحت عضوية الـ(

  كندا. – مونتريال

 الدولي للتعاون االقتصادي )البنك(المصرف 

 :)203( ))IBEC (International Bank for Economic Cooperation (  

)، Development Financing( تمويـل التنميـة  و )Economic Development(التنمية االقتصادية في مجال 
) من 1964)، هو مصرف تأسس في عام (International Financial Cooperation( التعاون التمويلي الدوليو

السابقة، من أجـل   السوفياتية) الذي رعته الدولة COMECON كوميكون( مجلس المساعدات االقتصادية المشتركة
 .السوفياتيعاون التمويلي بين الدول الشيوعية األعضاء، قبل انهيار االتحاد الت

 
  ما زال المصرف يقوم بالعمليات التمويلية، لكن نطاق عمله ضيق، داخل روسيا (اآلن) وبعض الدول الصديقة لروسيا.
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 ) البنك الدولي( الدولي لإلنشاء والتعمير) البنك(المصرف 
(International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) (IBRD)) (204): 

)، Development Financing( تمويـل التنميـة  و) Economic Development(التنمية االقتصادية في مجال 
تأسس قُبيل انتهاء الحـرب   مصرف، هو )International Financial Cooperation( التعاون التمويلي الدوليو

 )،Bretton Woods System & Agreement( اتفاقية بريتونودزو نظام) نتيجة لـ1944لثانية، في عام (العالمية ا
  اللذين نشأت بموجبهما عدة مؤسسات وتوافقات دولية، حول التمويل وأسعار الصرف.

ــة:     ــب االتفاقيـ ــأت بموجـ ــي نشـ ــات التـ ــن المؤسسـ ــان مـ ــدولي كـ ــد الـ ــندوق النقـ                               صـ
)International Monetary Fund (IMF)،(  القضايا و ميزان المدفوعاتالمسؤول عن مساعدة الدول في مسائل

مؤسسة التمويل . ونشأت )Special Drawing Rights (SDR)( حقوق السحب الخاصو أسعار الصرف، والنقدية
التي تشبه في عملها الشركات الخاصة، وخاصة في  ،)International Finance Corporation (IFC)( الدولية
  في القطاع الخاص. التمويل التنمويأعمال 

 
اقتصر على تمويل المشاريع التنموية العامة في الـدول الناميـة، ومـنح     فقد الدولي) البنك( المصرفأما نطاق عمل 

  ي الموازنة العامة.القروض للحكومات من أجل التغلب على قضايا المالية العامة، مثل العجز ف
، نتيجة الدولي) البنك(المصرف ، ومنها المؤسساتصدرت تصريحات كثيرة، تحذر من قلة الحذر في التعامل مع هذه 

  .)1( من الدول الغنية، في استغاللها للدول الفقيرة سياسياًالستخدامه ذراعاً 

  ):International Banking Act( )205( قانون الصيرفة الدولي

صدر عن  تشريع، هو التشريعات الناظمة لعمل المصارف، و)Money & Banking) (البنوك( قود المصارفالنفي 
  ).1978األمريكية، وأصبح نافذ المفعول في عام ( المؤسسات التشريعيةالحكومة االتحادية األمريكية، وافقت عليه 

االتحادية،  للتشريعاتل األمريكي، على الخضوع األجنبية العاملة في الداخ المصارفكّل  قانون الصيرفة الدوليأجبر 
                        المؤسســة االتحاديــة لضــمان الودائــع   وخاصــة تشــريعات النظــام االحتيــاطي الفيــدرالي، و    

)Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)( المصارف األجنبية التأمين على  القانون. وقد فرض
  العاملة في الواليات المتحدة.   فروعهاد على مئة ألف دوالر أمريكي، في التي تزي على الودائع

   ):International Clearing Union( )206( اتحاد المقاصة الدولي

)، Development Financing( تمويـل التنميـة  و )Economic Development(التنمية االقتصادية في مجال 
                       التجـــارة الدوليـــةو )،International Financial Cooperation( التعـــاون التمـــويلي الـــدوليو
)International Trade( جـون كينـز  ، هو مؤسسة اقترح تأسيسها االقتصادي البريطاني )John Keynes(   فـي

  ). 1944، في عام ()Bretton Woods( بريتونودزمؤتمر 
                                                             

 .2018" مطبوعات جامعة جرش، األردن، نظرية االنحباس وتنمية الالتنميةراجع في هذا السياق كتاب واضع المعجم " -1
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ـ أسعار الصرفقيام بالتعديالت الضرورية على يناط به ال مصرف عالميكأنه  االتحادهذا  كينزتخيل  سـيكون   ه، وأن
أن مثل هذه المؤسسة ستكون قادرة علـى محاربـة    كينزمجلساً دولياً لالستثمار، ومجلساً اقتصادياً للعالم كله. وقد ظن 

 كينزظن ، فقد استقرار أسعار الصرفأما ضبط و ).Trade Cycle( الدورة التجاريةاألضرار التي تنجم عما أسماها 
على وحدة النقد المقترحـة اسـم    كينزالمقترح. وقد أطلق  نقد جديد يصدره البنك العالميبأن تحقيق ذلك يتم بوساطة 

المصارف (البنوك) المركزية فـي أنحـاء العـالم سـتحتفظ      وظن أن)، يرتبطُ سعرها بالذهب. BANCOR( بانكور
  ، كلٌّ حسب سعر صرف عملته الوطنية.البانكورالمطلوبة بوحدات بحسابات فردية مع االتحاد تقوم بوساطتها بالمقاصة 

 )،International Monetary Fund (IMF)( صندوق النقد الـدولي تحقق بعض من هذه األفكار، وذلك بتأسيس 
ــب مخــاطر  ــي تجن ــدول المحتاجــة بوحــدات أســعار الصــرفللمســاعدة ف                   الســحب الخــاص، ودعــم ال

)Special Drawing Rights (SDR) ،( بدعم المشاريع التنموية في الدول النامية، بعد الحرب  البنك الدوليثم قيام
  العالمية الثانية.  

  )).International Monetary Fund (IMF)( صندوق النقد الدولي: راجع مسرد(

  ):International Comparisons ()207( مقارنات دولية

 االقتصاد الجزئيو، بين الدول مقارنة الوضع االقتصادي)، وخاصة Macroeconomics( االقتصاد الكليفي مجال 
)Microeconomics حسـابات  المختلفة. وقد أدى تطور طـرق   القتصادات الدولالنسبية  األهمية)، هي عملية تقييم

ــة ــدخل الوطني ــل National Income Accounting( ال ــدة مث ــاهيم جدي ــور مف ــي)، وظه ــاتج المحل                         الن
ــالي ــوطنيو )،Gross Domestic Product (GDP)( اإلجمـ ــاتج الـ ــومي( النـ ــالي) القـ                              اإلجمـ

)Gross National Product (GNP)،( ) ـ )، إلى تسهيل مهمة المقارنـات،  1945منذ عام  األسعار الجاريـة بـ
. )Purchasing Power Parity (PPP)( دل القوة الشـرائية تعاو)، Current & Constant prices( الثابتةو

وقد دخلت الشركات الكبرى إلى ساحة المقارنات الدولية، مثل تقييم أقوى شركة في صناعة المحركات، وأقوى شـركة  
  .وهكذافي صناعة االتصاالت، 

  ):International Comparison of the Cost of Living ()208(مقارنة دولية حول تكاليف المعيشة 

 أسـعار ، و)Index Numbers( األرقام القياسـية مجال  )، وخاصةMacroeconomics( االقتصاد الكليفي مجال 
  هي التعرف على كلفة سلة ممثلة من السلع، في دوٍل مختلفة. )،Consumer Price Index (CPI)( المستهلك

الممثلة، من أجل التعرف على مستويات المعيشـة  تجري بعض المنظمات والهيئات الدولية مسوحات حول كلفة السلة 
لموظفيهـا فـي    تمنحهالمختلفة للشعوب، وتجري المسح نفسه بعض المؤسسات الدولية للتعرف على حجم الفرق الذي 

  فترات السفر إلى الدول المختلفة أو اإلقامة فيها. 

  ):International Competitiveness ()209( تنافسية دولية

هي مقارنة أسعار السلع في دوٍل مختلفة، أو مقارنة كلفة وحدة )، International Trade( ارة الدوليةالتجفي مجال 
العمل، معبراً عنها بالعملة المحلية. ومن أجل تفادي تحويل العمالت بأسعار صرف غير مناسبة، يقارن االقتصـاديون،  

ارف عليها بين الدول، مثل إنتاج جهاز حاسوب بنوعيـة  في بعض األحيان، كميةَ الزمن الالزم إلنتاج سلعة معينة، متع
  ومواصفات متشابهة.
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  ):International Development Association ()210( التنمية العالمية) مؤسسة(رابطة 

)، Development Financing( تمويـل التنميـة  و )Economic Development(التنمية االقتصادية في مجال 
  ). International Financial Cooperation( وليالتعاون التمويلي الدو
  

  
مقرها في واشنطن العاصمة، تأسسـت فـي عـام     )،World Bank( الدولي) البنك( لمصرفهي مؤسسة شقيقة لـ

  )، من أجل تقديم القروض الميسرة، إلى الدول التي ال تستطيع االقتراض باألسعار التجارية، بسبب فقرها. 1960(

  ):International Energy Agency ()211( عالميةوكالة الطاقة ال

دول منظمة التعـاون االقتصـادي   هي منظمة أنشأتها مجموعة من  )،Energy Economics( اقتصاديات الطاقةفي 
النمسا، من أجل وضع سياسات موحدة للطاقة، والبحث عـن   – فيينّا)، مقرها 1974)، في عام (OECD( والتنمية

  در الطاقة.البدائل الممكنة لمصا

  ):International Finance Corporation (IFC) ()212( مؤسسة التمويل الدولية

)، Development Financing( تمويـل التنميـة  و )Economic Development(التنمية االقتصادية في مجال 
  ).International Financial Cooperation( التعاون التمويلي الدوليو

 
)، 1956)، مقرها واشنطن العاصمة، تأسست في عام (World Bank( الدولي) البنك( لمصرفهي مؤسسة شقيقة لـ

  ، بالتعاون مع القطاع الخاص في هذه الدول. التنمية االقتصادية للدول الفقيرةمن أجل دعم 

  ):International Illiquidity ()213( سيولة دوليةال

ــال  ــي مج ــدفوعاتف ــزان الم ــا Balance of Payments( مي ــة يواجهه ــي حال ــويلي)، ه ــام التم                  النظ
)Financial System   في دولة ما، عندما تكون التزامات هذه الدولة بالعملة األجنبية، في األمد القصير أقـل مـن ،(

  قدرتها على تأمين كمية العملة األجنبية، لإليفاء بالتزاماتها.
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  ):International Investment Bank ()214( الدولي لالستثمار) البنك( المصرف

)، Development Financing( تمويـل التنميـة  ) وEconomic Development(التنمية االقتصادية في مجال 
) من 1971)، هو مصرف تأسس في عام (International Financial Cooperation( التعاون التمويلي الدوليو

السابقة، من أجـل   السوفياتية) الذي رعته الدولة COMECON ونكوميك( مجلس المساعدات االقتصادية المشتركة
 تقديم تمويل طويل األجل للمشاريع الرأسمالية.

  ):International Labour Organization (ILO) ()215(منظمة العمل الدولية 

 الـدولي و يالسياس مجاله)، وخاصة في Labor Economics( اقتصاديات العمل، والعمل النقابي الدوليفي مجال 
                  معاهـدة فرسـاي للسـالم   )، بنـاء علـى المـادة الثامنـة مـن      1919، هي مؤسسة نشأت فـي عـام (  القانونيو
)Versailles Peace Treaty.(  

يلتئم مؤتمرها العام كل سنة، بحضور ثالثة ممثلين عن الدول األعضاء، أحدهم مندوباً عن الحكومـة، والثـاني عـن    
الث عن أرباب العمل. وعادة يكون ممثلو العمال وأرباب العمل في الهيئة الحاكمة مـن المنتخبـين علـى    العمال، والث

  المستوى الدولي.
تقوم الدوائر المعنية داخل المنظمة بجمع المعلومات والبيانات عن العمال في الدول األعضاء، وأوضاع عملهم، وتقديم 

  منظمة، ولوائحها، وتراقب تنفيذ اللوائح عن كثب.الدول األعضاء حول قرارات ال لىالتوصيات إ
  مدة أقصاها اثنا عشر شهراً من إقرارها. في، ملزمة للدول األعضاءقرارات المنظمة ولوائحها  تكونوعادة 

  

  
)، آخذاً بعين 1946)، في عام (Philadelphia Charter( ميثاق فيالدلفياُأعيد صياغة عهد المنظمة، من خالل 

  رة السنوات السابقة، منذ تأسيسها، لجعلها مؤسسة من مؤسسات األمم المتحدة.االعتبار خب

    .العمالة ليسـت سـلعة  ) 1تستند المنظمة في فسلفة عملها إلى خمسة مبادئ أساسية، تعبر عن شرعية وجودها، هي: 
         .صة إلى الـدول الفقيـرة  إعادة توزيع الدخل، على المستوى الدولي، بخا) 3. حرية التعبير والترابط بين الكل) 2
. وفي هذه المنظمـة  السالم العالمي بوساطة العدل) 5. الحرب ضد الرغبات داخل الدول، واالرتقاء بالرفاه العام) 4

يضعف دور الحكومات، نتيجة لثقل عضوية العمل وأرباب العمل. وقد زاد عدد أعضاء المنظمة، حتـى نهايـة عـام    
  ) دولة.180) على (2019(

  ):International Liquidity ()216( يولة دوليةس

تسوية صـفقات التبـادل   ) وخاصة في مجال International Finance & Trade( التمويل والتجارة الدوليةفي 
  ، هي الواسطة المقبولة في دفع أثمان السلع (بضائع وخدمات) التي تصدرها دولة ما إلى أخرى.  التجاري
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ة سائداً، على المستوى العالمي، إلى جانب عمالت صعبة أخرى. لكن هذا المعيار تراخى بعد كان معيار السبائك الذهبي
، ثم اليورو األوروبي، اإلسترليني)، وأخذت العمالت الصعبة، كالدوالر األمريكي، والين الياباني، والجنية 1971عام (
ية والتمويلية. يضاف إلى كل هـذه العمـالت   الصيني، تحل مكان معيار الذهب في تسوية المعامالت، التجار نوالليوا

 صـندوق النقـد الـدولي    يصـدرها )، التـي  Special Drawing Rights (SDR)( السـحب الخـاص  وحدات 
)International Monetary Fund (IMF).(  

  ):International Miners’ Organization ()217( االتحاد الدولي للمعدنين
فرنسا، تشكلت من نقابات عمال التعدين. وقد توحـدت مـع    –مة، مقرها في باريس ، هو منظالعمل النقابيفي مجال 

  نقابات أخرى.

  ):International Monetary Fund ()218( صندوق النقد الدولي

)، Development Financing( تمويـل التنميـة  ) وEconomic Development(التنمية االقتصادية في مجال 
ــدوليو ــويلي ال ــاون التم ــة)، وتســهيل International Financial Cooperation( التع ــارة الدولي  التج
)International Trade ( اتفاقية بريتونودز)، هو صندوق نشأ منBretton Woods System & Agreement ،(

)، وذلك من أجل المساعدة في عمليات التمويل الدولية الرسمية، ومساعدة الدول في تخفيـف مشـاكل   1945في عام (
). وعادة يأخذ تمويله أشكاالً متعددة، منها دعم تمويـل خـاص لسـد    Balance of Payments( زان المدفوعاتمي

)، من أجل Special Drawing Rights (SDR)( السحب الخاص ووحداتالعجز، وتزويد الدول بسلة من العمالت، 
  ، للدولة التي تواجه صعاباً في ذلك.االستقرار النقديتحقيق 

  
بناء علـى مبـدأ    التجارة الدوليةدة األولى من ميثاق تأسيس الصندوق، على أن من أهدافه العامة أن يسهل تنص الما

عجـوزات  )، لكنه في التطبيق على أرض الواقع ركز على مشاكل Comparative Advantage( الميزة النسبية
  في المجاالت النقدية. لمركزيةا) البنوك( المصارف، والصعوبات التي تواجهها موازين المدفوعات

)، التـي  Reform Programs( بـرامج التصـحيح  كثيراً من االنتقادات، وخاصة حول  الصندوقواجهت سياسات 
  ) بين الدول.Terms of Trade( أسعار التبادل التجاريفرضها على الدول الفقيرة، وتسببه في تعديل 

  ).)International Clearing Union( اتحاد المقاصة الدولي راجع مسرد:(

 ):International Monetary Market (IMM) ()219(سوق النقود العالمي 

 عقـود المسـتقبل  بأسعار فائدة تُحددها  سوق بيع وشراء النقود)، هو Financial Markets( سواق التمويلفي أ
)Future Contracts.(  



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   عبدالرزاق بين هاين 

 

386 
  

سـوق شـيكاغو للتبـادل    وهو فرع مـن   الواليات المتحدة، –مقره شيكاغو و)، 1982) في عام (IMMتأسس الـ(
مجلس شيكاغو للزبدة تحت مسمى  )1898تأسس في عام ( الذي). Chicago Mercantile Exchange( التجاري
، في عـام  سوق شيكاغو للتبادل التجاريالذي عدَل اسمه ليصبح  )Chicago Butter and Egg Board( والبيض

  ).IMM)، وتوحد مع الـ(1919(

 
، واليورو. كما اإلسترلينيمتعددة مثل الدوالر األمريكي، والدوالر الكندي، والجنية  عمالتبـ) IMMل سوق الـ(يتعام

سعر الفائدة )، وCPI( ndexIrice Ponsumer C .S.U(( األمريكي بعقود المستقبل لمؤشر أسعار المستهلكيتعامل 
سند الحكومـة اليابانيـة، ذي   )، و )ateRffer Onterbank Iondon L)LIBOR( في لندن) البنوك( بين المصارف

  ).year Japanese Bond-10( األجل لعشر سنوات

 ):International Monetary System ()220( نظام النقد الدولي

الترتيبات )، هو Financial Markets( سواق التمويلأ)، وMoney & Banking) (البنوك( المصارفو النقودفي 
)، Fixing of Eexchange Rates( تثبيت سعر صرف العمـالت يشمل اتفاقيات . التمويلية بين الدول ذات السيادة

ــديونو              العجــوزات فــي مــوازين المــدفوعات) وخاصــة فــي مجــال Settlement Of Debts( تســوية ال
)Balance of Payments Deficits    مــة  ). وعــادة تُخيــر الــدول بــينعوأســعار الصــرف الم                          
)Floating Exchange Rates،( رك الموضوع لمؤسسة دولية.تأو ت  

معيار الـذهب  يعد )Gold Standard( نظـام النقـد األوروبـي   )، وEuropean Monetary Systemاتفاقيـات  )، و
  المعمول بها في العالم.  أنظمة النقد)، من أهم Bretton Woods( بريتونودز

 المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية
(International Organization of Securities Commission) IOSCO)) (221): 

) من 1983، هي مؤسسة نشأت في عام (ضبطها)، وCapital Markets( الرقابة على أسواق رأس المالفي مجال 
 )، من دول عديدة.Securities Commissions( هيئات األوراق المالية

فـي   )Securities Markets( أسواق األسهم السـندات ) من %95أكثر من ( المنظمة بمراقبة وضبطيقوم أعضاء 
المعايير  المنظمة. وتضع األسواق الناشئة)، حول العالم، وخاصة في Jurisdiction(نطاقاً قضائياً  )115أكثر من (
           بـرامج تقيـيم القطـاع التمـويلي    تطبيقاً، وتتأكـد مـن التـزام األعضـاء بتنفيـذها، بموجـب        األفضلالعالمية 

)Financial Sector Assessment Programs (FSAPs)   التي يصممها ويتابع تنفيذها صندوق النقـد الـدولي (
)International Monetary Fund (IMF) التعاون في صياغة وتنفيذ أفضـل  ). وقد اتفق أعضاء المنظمة على

 التعـاون في هذه األسواق، و حماية المستثمرين والمتعاملين، والمعايير العالمية في مراقبة أسواق األسهم والسندات
حول القضايا التي تهم  تبادل المعلومات)، وSystemic Risks( المخاطر النظامية، وخاصة يد مخاطر السوقعلى تحد
  األعضاء.

https://www.investopedia.com/terms/c/consumerpriceindex.asp
https://www.investopedia.com/articles/economics/09/london-interbank-offered-rate.asp
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  ):International Reserves ()222(احتياط دولي 
             الصــيرفة المركزيــة)، وخاصــة فــي مجــال Money & Banking) (البنــوك( المصــارفو النقــودفــي 

)Central Banking،( سوق العمالت األجنبيةو )Foreign Exchange Market كمية العمالت األجنبيـة )، هو 
لدولة ما،  المركزي) البنك( المصرف)، التي يحتفظ بها Special Drawing Rights( حقوق السحب الخاصة، والذهبو

 سـعر ) الدولة، وImports( مستورداتما، ودعم  عملة، وتبديل قيمة أسواق العمالت األجنبيةمن أجل استخدامها في 
  المحلية.  صرف العملة

  تزداد قوة صرف العملة المحلية كلما ارتفع حجم االحتياط الدولي.

                 حقـوق السـحب الخـاص   )، International Monetary Fund( صـندوق النقـد الـدولي    راجـع مسـرد:  (
)Special Drawing Rights.((  

  ) الوظائف( التصنيف الدولي المعياري للمهن
(International Standard Classification of Occupations (ISCO)  () 223 :)  

مكتب  وضعه)، هو األوصاف الفنية للوظائف والمهن المختلفة، Labor( العمل)، وVvocation( العمل المهنيمجال 
، واألعمال واألشـغال التـي   شكال المهن والوظائف والتخصصاتأسويسرا. وقد بين فيها  -العمل الدولي، في جنيف 

  .هايقوم بها العاملون، والنتائج المتوقعة من
  

الذي يضـم   المستوى األولهي: ، هرمية تراتبية، تصنيف المهن والوظائف تحت أربع طبقاتبـقام المكتب المعني 
، والعلـوم  مهن الحوسـبة والهندسـة  من  مجموعة فرعيةالذي يضم ، المستوى الثاني، والمهنيين الرئيسة مجموعة

في على النحو المبين ، مبرمجي الحاسـوب الذي يضم  المستوى الرابع، ومهن الحوسبة، الذي يضم المستوى الثالثو
  .المرفق الشكل

  ):International Trade Commission ()224(هيئة التجارة الدولية 

              شـبه قضـائية  ، ريكيـة أم) Federal Agency( وكالـة اتحاديـة  ، هـي  مسائل التجارة الدولية ومشـاكلها في 
)Quasi-Judicial وتقدم التوصيات المناسبة إلى الكونغرس التجارة الخارجية)، تقوم بدراسات وأبحاث حول مسائل ،

                  الممارســات التجاريــة غيــر العادلــة، حــول حكومــة الواليــات المتحــدةوبعــض اإلدارات التنفيذيــة فــي 
)Unfair Trade Practices.(  
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  ):International Trade Organization ()225( منظمة التجارة الدولية

 موضـوعات التجـارة الدوليـة   )، خاصة فـي  History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
)International Trade( العولمة)، وGlobalism فـي  اتفاقيـة هافانـا  اقتُرِح تأسيسها بموجـب   منظمة)، هي ،
مؤتمر األمم المتحـدة  الوجود بعد اقتراح إنشائها. وقد استُعيض عنها بـ نتصف ستينيات القرن العشرين، لكنها لم ترم

) في عام United Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD)( حول التجارة والتنمية
)1964.(  
منظمة )، General Agreement on Tariffs & Trade( االتفاقية العامة حول التعرفات والتجارة راجع مسرد:(

  )).World Trade Organization (WTO)( التجارة العالمية

  ):International Trade Theory ()226(نظرية التجارة الدولية 

 التجـارة الدوليـة   )، خاصة فـي موضـوعات  History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
)International Trade   اقتصـاديات التجـارة   )، هي مجموعة المبادئ واألفكار واالفتراضات التي تنبنـي عليهـا

  .الدولية
)، ثم إلى عهد عالم االقتصـاد  Adam Smith( آدم سميثيرجع أصل هذه النظرية إلى أيام عالم االقتصاد البريطاني 

  ). David Ricardo( ديفيد ريكاردوالبريطاني 

لماذا تتبادل األمم لسؤال األساسي "امستمرة، كان هدفها شرح وتفسير  عبر محاوالت ة الخارجيةنظرية التجارتطورت 
نظريـة الميـزة   هذا السـؤال   ن؟". وقد كان في مقدمة النظريات التي حاولت اإلجابة عفيما بينهاالبضائع والخدمات 

                                     ) (Humorالميـــزة النســـبية  نظريـــة) وTheory of Absolute Advantage( المطلقـــة
)Theory of Comparative Advantage أولين فـي التجـارة   –نظرية هيكسشير ). ثم تتابعت التفسيرات لتشمل 
)Heckscher – Ohlin Trade Theorem.( 

تميـز  ياألفراد والمنشآت واألمم  أن ميزة المطلَقةال نظرية ترى
بضائع والخدمات، فهناك من هـو  بعض في إنتاج العن بعضها 

متميز بإنْتاج كمية أكثَر من السلَع والخدمات، بِمقدارٍ أقـلَّ  ) هي(
، ولهذا السبب أو غيرها)من كمية الموارد التي يستَخدمها غيره (

  .التجارة الخارجيةتنشأ 

) معينـة  أو سلعسلعة (إنتاج جغرافية ما) على  فهي مبدأ اقتصادي يبين قُدرة اقتصاد ما (أو منطقة الميزة النسبيةأما 
الميـزة  مبـدأ   )1(ديفيد ريكاردو). وقد اكتشف المناطق) أقل من غيره من اقتصادات (Relative Cost( بكُلفة نسبية

أي الـذي ال   ،)Absolute Disadvantage( ميزة مطلَقةفيه بأن االقتصاد الذي ليس لديه  نوبي(النسبية)،  المقارنية
السلع التـي  إنتاج ) في مقارنية( ميزة نسبيةإلى غيره من االقتصادات؛ يمتلك  نسبةكل سلعة بكُلفة أقل،  إنتاجيستطيع 

  . )2(يكون فيها أكثر نجاعة من غيره

                                                             
 ).1823-1772اقتصادي إنجليزي ( -1

  .)Least Inefficientتكون كفاءته المنخفضة أعلى من نجاعة غيره ( أو عندما -2
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، واسـتطاع  )صسلعة ما، ولَيس كل السلع، بنجاعة أعلى من اقتصـاد الدولـة (   إنتاج) سإذا استطاع اقتصاد الدولة (
 تبـادل )، فإن مصلحة الدولَتين تكمن فـي  سسلعة أخرى بنجاعة أعلى من اقتصاد الدولة ( إنتاج) صاقتصاد الدولة (

النّبيـذ   تُنتجان: افترض أن إنجلترا والبرتغال على النحو اآلتيمثاالً عن إنجلترا والبرتغال  ريكاردوالسلعتين. وقد ساق 
  :  )1(التَّالي واألقمشة حسب جدول اإلنتاج

  ساعات العمل المطلوبة إلنتاج  

  يارد من األقمشة  جالون من النّبيذ  الدولة
  90  80  البرتغال
  100  120  إنجلترا

السلعتين، ألن ساعات العمل المطلُوبة في إنتـاج كـل سـلعة فـي      إنتـاج في  ميزة مطلَقةللبرتغال  أن ريكاردو رأى
علـى   ميزة نسـبية بة في إنتاج كل سلعة في إنجلترا. وبالتَّالي، فإن البرتغال تمتلك البرتغال، أقل من الساعات المطلُو

  ) بين البلدين في إنتاجه هي:Relative Cost( الكُلفة النسبيةالنّبيذ، ألن  إنتاجإنجلترا في 

67.0
120
80

  
فـي   الكُلفة النسبيةإنتاج الجالون في إنجلترا. أما  كُلفة%) من 67البرتغال في إنتاج جالون النّبيذ تساوي ( كُلفةن إأي 

  إنتاج األقمشة فهي: 
90.0

100
90   

  اليارد الواحد في إنجلترا. إنتاج%) من كُلفة 90ن كُلفة البرتغال في إنتاج اليارد الواحد من األقمشة تساوي (إأي 

، لكان من األفضل للبرتغال ريكاردوافترض  ماوفق  واحد من األقمشة،  ولَو كان الجالون الواحد من النّبيذ مكافئاً ليارد
) ساعة عمل من صناعة 90تستطيع البرتغال تحرير ( أن تتخصص في إنتاج النّبيذ. ويعود السبب إلى المنطق التَّالي:

ظفها في إنتاج النّبيذ، لتحصل علىاألقمشة وتو  
125.1

80
90

  
  :) ساعة عمل من صناعة النّبيذ وتوظفها في صناعة األقمشة لتحصل على120يع إنجلترا تحرير (وتستط جالون نبيذ.

2.1
100
120

  
  يارد أقمشة. وحيث إن الجالون الواحد من النّبيذ يكافئ يارداً واحداً من األقمشة، فإن البلدين يكسبان من التبادل.

) من كُل ألف Production Possibility( إمكانيات اإلنتاجنفترض أن لبية: هناك طريقة أخرى للنظر إلى الميزة النس
    كانت على النحو اآلتي: السعوديةو لألردنساعة عمل 

 كمية اإلنتاج الممكنة من كل ألف ساعة عمل

  )Yطن برتقال (  ) (أو)Xبرميل نفط (  الدولة
  60  12  األردن

  60  60  السعودية
                                                             

  المثال نفسھ وأرقامھ. ریكاردواستخدم  -1
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. وبحساب )Y( البرتقالومشابهة لها في إنتاج )، X( النّفطفي إنتاج  األردنأكفأ من  السعودية أن ما يالحظ في الجدول
  .)X( النّفط) في إنتاج 500%(بنسبة  األردنأكفأ من  السعوديةبسيط نجد بأن 

على النحـو  قارنة، ) لكل دولة بهدف المProduction Possibility Curve( منحنى إمكانيات اإلنتاجيمكننا استعمال 
 في الشكل المرفق.المبين 

فـي   ميزة نسـبية  لألردن، والنّفطفي إنتاج  ميزة نسبية للسعودية
  . البرتقالإنتاج 

 البرتقـال عشرة آالف ساعة عمـل فـي إنتـاج     األردنفلو وجه 
) برميالً، وزاد إنتاجه مـن  120بِمقدار ( النّفطالنخفض إنتاجه من 

عشـرة آالف   السعودية) طن. ولَو وجهت 600بِمقدار ( البرتقال
بِمقـدار   البرتقال، النخفض إنتاجها من النّفطساعة عمل في إنتاج 

  ). وتكون النتيجة النّهائية لحاصل مجموع إنتاج البلدين ما يلي: 600بِمقدار ( النّفط)، وزاد إنتاجها من 600(

 التّغير     
  الدولة

X
  

Y
  

 600+  120-  األردن

  600-  600  السعودية

  0  480  صافي المجموع

لم يتأثر، ما يعني بأن االقتصاديين يسـتفيدون   البرتقـال ، لكن إنتاج نفط) برميل 480ن اإلنتاج الكُلي زاد بِمقدار (إأي 
كلما زادت الفروقات بين االقتصاديين زادت إمكانية االستفادة مـن  من إعادة ترتيب الموارد اإلنتاجية على نَحو أكفأ. و

التبادل التّجاري.  

تحدث بنـاء علـى   تها وكميعناصر اإلنتاج نوعية في بين الدول المختلفة  التجارةبأن  أولين – نظرية هيكسشير ترى
عالما االقتصاد السـويديان  ظرية وطورها هذه النكل دولة منها. وقد ابتكر  في ية ونوعيتهاظروف هذه العوامل اإلنتاج

  العقد الثالث من القرن العشرين. في) Bertil Ohlin( بيرت أولينو) Eli Heckscher( إيلي هيكسشير
لنفترض على سبيل المثال بأن اقتصاداً ما يتميز بفائض عاٍل من العمالة، ما يعني بأنه سيكون قادراً على تصدير السلع 

ـ   رأسب)، أكثر من السلع المنتجة Labor - Intensive( فةمكثَّعمالة بالمنتَجة  )، Capital Intensive( فمـال مكثَّ
  كي يتخصص في إنتاج السلع المتناسبة مع عنصر اإلنتاج المتوافر فيه. اًوبالتالي فإن لديه حافز

ــد ــاديون  يع ــير االقتص ــوذج هيكسش ــين –نم ــوياً ) HOM( أول ــت منض ــا تح ــوازن الع ــة الت                        منظري
)General Equilibrium( ديفيد ريكاردوعلى نظرية  )، حول التجارة الدولية، وهو مبنيDavid Ricardo  فـي (

بنمط التبادل التجاري بين بلـدين (إقليمـين) أو    يتنبأو)، Theory of Comparative Advantage( الميزة النسبية
)، مختلفة في الكم والنوع. وفي الوقت الذي تفترض Factors Of Production( عوامل إنتاجبتوافر  يتميزانأكثر، 
طة الفرق بين إنتاجية العمالة في البلدان، باسـتخدام تقنيـة إنتـاج مختلفـة، ال     از بوسبأن التجارة تُحفَّ ريكاردو نظرية

ة إنتاج متشابهة لكـل منهـا.   ) على تقنيHOM) وجود تقنيات إنتاج مختلفة بينها، ولهذا السبب يقوم (HOMيفترض (
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من غير  ميزة نسبيةوجود عنصر إنتاج واحد، وهو العمالة، لكن هذا العنصر ال يمكن أن يسبب  ريكاردووقد افترض 
) فقد ألغى التباين التقنـي  HOMأن تختلف وتتميز تقنية اإلنتاج بين البلدان التي تدخل في عمليات تبادل تجاري. أما (

طة اه أدخل عنصر رأس المال، المتغير في الكم والنوع، بين البلدان. ما يعني بأن هناك بلدان تُنتج بوسبين البلدان، لكن
  . فرأس مال مكثَّطة ا، وتُنتج أخرى بوسفةعمالة مكثَّ

 واخـتالف ، عوامـل اإلنتـاج  البلدان في مخزونها النسبي من  الختالف) أن التجارة الدولية تحدث نتيجة HOM( يرى
 الكلفـة النسـبية  . ما يعني بأن ف لرأس المالمكثَّ، ومنها ما هو ف للعمالةمكثّب إنتاج السلع بينها، فمنها ما هو أسلو

)Relative Cost(   إلنتاج السلع تختلف باختالف تقنيات اإلنتاج بين الدول. فالدول التي تتميز بوفرة األرض والعمالـة
من البلدان التي ال تتوافر فيها عوامل اإلنتاج مثل غيرها، ما يعني بأن كلفة  ورأس المال تستطيع إنتاج السلع بكلفة أقل

، بناء على الـوفرة  ف لرأس المالالمكثّأو  ف للعمالةالمكثّاإلنتاج النسبية تكون مرتفعة فيها. فيتم تصنيف البلدان تحت 
ـ  فةعمالة مكثَّطة اقد تم بوس تُصنّف السلع بأن إنتاجهانفسها النسبية لعوامل اإلنتاج. وبالطريقة  رأس مـال  طة اأو بوس

) Scarcity( نـدرة تعتمد على  كلفة عنصر اإلنتاجن إـف من األرض، وهكذا. وحيث طة عنصر مكثَّا، أو بوسفمكثَّ
ة ) العنصر. ما يعني بأن من مصلحة البلد الذي يتميز بوفرندرة، فإن كلفة اإلنتاج تعتمد كذلك على وفرة (نفسهالعنصر 

ّصدر السلع التي تنتجها العمالة، ألنها تكون أرخص في السوق الدولية، ومن مصلحة البلـد الـذي   عنصر العمالة أن ي
ّصدنتجة بوسيتميز بوفرة عنصر رأس المال أن يطة رأس المال، ألنها تكون أرخص، والعكـس صـحيح   ار السلع الم

  بالنسبة لالستيراد. 

  ) لبلد آخر.Bرمز (يو رمز لبلد ما،ي) Aلنفترض أن (

  ) إذا كانBمن البلد ( بأكثرف لرأس المال ) بأنه مكثAّيعرفُ اقتصاد البلد (

풒
푲푨

푳푨
 > 푞

푲푩

푳푩
 

) إلى KAرمز (يو ولكمية عنصر العمالة نسبة إلى رأس المال، لعمالةبالنسبة لكمية عنصر رأس المال ل) qرمز(يحيث 
) إلى رأس المال المتوافر فـي  KBرمز (ي)، وA) إلى العمالة في البلد (LAرمز (ي)، وAوافر في البلد (رأس المال المت

 ).B) إلى العمالة في البلد (LBرمز (ي)، وBالبلد (
 فـة عمالة مكثَّب) منتجة Xلنفترض، في الشكل المرفق، أن السلعة (

ضـاً بـأن   . ولنفترض أيفرأس مال مكثَّب) منتجة Yوأن السلعة (
) بالنسـبة نفسـها،   Y) و(Xالبلدين سـيختاران إنتـاج السـلعتين (   

) Aالبلـد ( أن )، ما يعني ORعلى طول الخط المستقيم ( ولنفترض
)، وستُنتجها بالكمية المبينة عند النقطـة  Yتتحيز نحو إنتاج السلعة (

)S’) على منحنى إمكانيات اإلنتاج لها. أما البلد (B  فإنها تتحيـز (
) S)، وستُنتجها بالكمية المبينة عنـد النقطـة (  Xنتاج السلعة (نحو إ

ن ميل منحنى إمكانيـات  إعلى منحنى إمكانيات اإلنتاج لها. وحيث 
) أكثر حـدة مـن ميـل منحنـى     ’S) عند النقطة (Aاإلنتاج للبلد (

)، فإن ذلـك يعنـي بـأن    S) عند النقطة (Bإمكانيات اإلنتاج للبلد (
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نها فـي البلـد   م) B) أرخص في البلد (X)، وتكون السلعة (B) منها في البلد (Aفي البلد ( ) تكون أرخصYالسلعة (
)A) وبالتالي فإن توسع البلد .(A) في إنتاج (Y) يكون أقل كلفة من التوسع في إنتاج السلعة (X   والعكـس صـحيح ،(

 الكلفة النسبية التي تتحملها كل منهما.)، ما يعني بأن البلدين يدخالن في عملية تبادل بناء على Bبالنسبة للبلد (
تساويها. ويشترط أيضاً غيـاب التخصـص    األكثر) عدم وجود كلفة نقل بين طرفي التبادل أو على HOM(يـشترط 

) الداخلـة فـي   Factor Price Equalization( تساوي أسعار عوامل اإلنتاجعند أي طرف، ما يؤدي بالتالي إلى 
  صناعة السلع المتبادلة.  

) بشـكٍل معمـق،   HOM() بدراسـة  Wassily Leontief( ويسلي ليونتيفاألمريكي  -قام عالم االقتصاد الروسي 
مـا يخـالف   ) Leontief Paradox Theory( نظرية متناقضة ليونتيف الظاهريةبطة ما بات يعرف افاكتشف بوس

  .  حول التبادل التجاري هيكسشير وأوليناالستنتاجات التي توصل إليها 

وقد يتفوق على أي اقتصاد عـالمي فـي هـذا    ، مالال فٌ لرأسمكثّهناك إجماع بين المهتمين بأن االقتصاد األمريكي 
ّكثالمضمار، ما يعني بأنه يميل إلى تصدير السلع المّكثمتناقضـة  فة للعمالـة. لكـن   فة لرأس المال، واستيراد السلع الم

التي لهـا وزن  للدولة على أن  س ذلك. إذ تنص هذه المتناقضة الظاهريةأثبتت عك )aradoxPef's ntieoL( ليونتيف
ــ ــى ف ــالي أعل ــن رأس الم ــل م ــة ) capitalrorkeWer P( حصــة العام ــى العمال ــال إل ــبة رأس م                     نس

)atioRabor Lapital/C ( المستورداتمن  الصادراتأقل في.  

حول االقتصاد األمريكي، وحسب كميات  )Input-Output Model( المخرجات – نموذج المدخالتاستخدم ليونتيف 
ر المباشرة، التي تدخل في الصناعات األمريكية من أجل إنتاج ما قيمته دوالرٍ واحد من السلع. العمالة ورأس المال، غي

أثر ذلك على استخدام العمالة ورأس المال في حالة انخفاض الصادرات والمستوردات األمريكية، مـع بقـاء   حسب ثم 
فـة  مكثّطة أسـاليب  اتُصدر سلعاً تم إنتاجها بوس المكون من الصادرات والمستوردات ثابتاً. فوجد بأن الواليات المتحدة

  ! فة لرأس المالمكثّطة أساليب ا، وتستورد سلعاً تم إنتاجها بوسللعمالة

  ):International Union( )227( االتحاد الدولي

 التفـاوض الجمـاعي  ، و)Labor Unions( النقابـات العماليـة  و )،Labor Economics( اقتصاديات العملفي 
)Collective Bargaining في الواليات المتحدة األمريكية، والنقابات التابعة لها  النقابات المهنية)، هو تجمع لبعض

  أو المتضامنة معها في الخارج.  

  
اتحاد التيمستر يعد )Teamsters ،( وهو نقابة المهنيين من أصحاب الياقات الزرقاء، وتضم سائقي الشاحنات، وعمال

)، 1903تأسـس فـي عـام (   وقد في الواليات المتحدة،  النقابياآلالت، من أهم الالعبين في العمل  المصانع وصيانة
ويضطلع بوظيفة تنظيم طيف واسع من األعمال، من سائقي الشاحنات إلى أعمال التمريض. أمـا معظـم المنظمـات    

تجمـع المنظمـات    –تحاد األمريكي للعمال الدولية التابعة لالتحاد الدولي، أو المتضامنة معه، فهي تابعة لما يسمى اال
  ).(American Federation of Labor – Congress of International Organization (AFL – CIO)(الدولية 

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_(economics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_intensity
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  ):International Union Federation ()228( االتحاد الدولي للنقابات

 التفـاوض الجمـاعي  )، وLabor Unions( النقابـات العماليـة  و )،Labor Economics( اقتصاديات العملفي 
)Collective Bargaining ،(ما. وعادة  صناعةحول العالم، في  العمالجميع بقضايا ، يهتم تجمع لنقابات العمال هو

، ويتخذ حولها بعض اإلجراءات، ويقدم التوصيات الالزمة، وخاصة حول مـا  األجور وبيئات العمل يجمع بيانات عن
  . في الشركات متعددة الجنسية بالعمال المشتغلين يتعلق

  الفحم والكيماويات والمحركات، والتصنيع والطباعة. صناعات التحادايضم هذا 

  ):International Wage Levels ()229( مستويات األجور الدولية

 ، في الدول الصناعيةالعمال من األجور)، هي مقارنات حول مكاسب International Trade( التجارة الدولية في
. وعادة تُستخدم كلفة العمالة في وحدة السلعة المنتجة)، وProductivity( اإلنتاجيةالرئيسة، كي توظف في تحديد 

  ) لالقتصادات الوطنية.Competitiveness( التنافسيةفي مجال معرفة مستوى  المقارناتهذه 

  ):Inter-Nation Equity( )230( أممية - مساواة بين 

)، هـو  Taxes( الضـرائب )، وخاصة في موضـوع  International Comparison( وليةالمقارنة الدفي مجال 
، وذلك بضرورة حصول كل عدالة توزيع اإليرادات الضريبية على المستوى العالمي) هي 1مصطلح يحمل معنيين: 

د تتضمن المعاملـة  ، التي قاالتفاقيات الدوليةطة ا. وعادة يتحقق ذلك بوساإليرادات الضريبية التي تستحقهادولة على 
 نفسـه بالمثل، كأن نقول بأن دولة ما تفرض الضرائب على الشركات األجنبية من جنسية ما، لكنها ال تفرض الشـيء  

ن دخل الشركة إما يعني بأن الشركة ال تدفع ضريبة إال إلى جهة واحدة. أي  على شركاتها العاملة في الدولة األجنبية.
مبـدأ  ) 2مصدر الدخل. وقد عزز انتشار الشركات متعددة الجنسـية هـذا المبـدأ.     ال يخضع للضريبة إال في الدولة

 ها الدولن، كاتفاقية تجارة حرة، بين دول متعددة، تعامل كل واحدة مالمعاملة المتساوية للدول المختلفة في اتفاقية ما
  والعدل. بالمساواةاألخرى 

  )).Transfer Pricing( تسعيرة التحويل راجع مسرد:(

  ):Interpersonal Utility Comparisons ()231( قارنة المنفعة بين األفرادم

اقتصاديات )، وUtility Theory( نظرية المنفعة)، وخاصة في Microeconomics Theory( النظرية الجزئيةفي 
األفـراد  بـين  ) المستمدة من شيء ما، مستوى اإلشباع( مقارنة كمية المنفعة)، هي Welfare Economics( هالرفا

  باعتبارات سياسية متعددة. المقارنةتتأثر عمليات  . وعادةالمختلفين

  ممكنة بناء على أسس اقتصادية بحتة. المقارنة) على أن Welfare Economists( هاقتصاديو الرفايصر 

 ):Intersection Price ()232( سعر التقاطع

هو  )،Microeconomics Theory( لنظرية الجزئيةا)، وخاصة في Economic Theory( النظرية االقتصاديةفي 
 الكميـة و )Quantity Demanded( تساوي الكمية المطلوبة)، ينتج من Unique & Single( وحيدو فريدسعر 

  .السعر) من سلعة ما، مقابل هذا Quantity Supplied( المعروضة
  )).Equilibrium Price( سعر توازني مسرد: جعرا(
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  ):Interstate Commerce Commission ()233(لواليات هيئة التجارة بين ا

، أسستها الحكومة هيئة قانونية، هي الواليات المتحدة األمريكية)، وخاصة في Intertrade( التجارة البينيةفي مجال 
  )، مقرها واشنطن العاصمة.1887االتحادية األمريكية، في عام (

ركاب بين الواليات األمريكية، بهدف منع االحتكـار، وتحقيـق مبـدأ    إلى مراقبة وضبط نقل البضائع وال الهيئةتهدف 
  األسعار العادلة، عبر البالد كلها.

  ):Interval Estimate ()234(التقدير بالفترة 

            حصــاء االقتصــادياإل)، وخاصــة فــي Statistics( حصــاءاإل)، وEconometrics( االقتصــاد القياســيفـي  
)Economic Statistics،(  معلمـات  طـرق تقـدير  من  طريقةأو  أسلوبهو )Parameters   نمـوذج قياسـي (
)Econometric Model.ما (  

 التقدير بنقطة) 1إلى صنفين:  طرق التقدير) Statisticians( حصائيوناإل) وEconometricians( القياسيون قسمي
)Point Estimate( التقدير بفترة) 2)، وInterval Estimate ر المثال، لنفترض أن باحثاً مـا  ). وعلى سبيلقـد 

  :على النحو اآلتيمعلمات نموذج قياسي 

푪 = 풂 +  풎풑풄 풀풅 
. وتمثل قيمة الدخل المتاح) إلى Yd)، و(Consumption Expenditure( نفاق االستهالكياإل) إلى Cرمز (يحيث 

)a سمى( اإلنفاق االستهالكي المستقل عن الدخل) ما يAutonomous Consumption Expenditure  وتمثـل ،(
  ).Marginal Propensity to Consume( الميل الحدي لالستهالك) ما يسمى mpcالقيمة (

          قيمـة   جـد يكـأن  أن يجد قيمة محددة لكل منهما،  األولى) بطريقتين: mpc) و(a( يقدر المعلمتينيستطيع الباحث أن 
)a =100) وقيمة (mpc = 0.90 حدداً بقيمة واحدة فقط. أمـا   التقديرن إ، أي طريقة التقدير بنقطةهي )، وهذهكان م

  ، كأن نقولالتقديريقع فيها  فترةالطريقة الثانية فهي أن يجد 

ퟗퟎ ≤ 풂 ≤ ퟏퟎퟓ,   ퟎ. ퟖퟓ ≤ 풎풑풄 ≤ ퟎ. ퟗퟓ 
بين  قيمة محصورةأي ) قد تأخذ mpc)، وأن (105) و(90بين ( قيمة محصورة) قد تأخذ أي a( المعلمةما يعني بأن 

 .التقدير بفترة). وهذه الطريقة تسمى 0.95) و(0.85(

  ):Intervention Currency ()235( عملة تدخل

)، هي مقدار Exchange Rates( أسعار الصرف)، خاصة في موضوع Money & Banking( البنوكو النقودفي 
 المركـزي ) البنـك ( المصـرف )، يحـتفظ بهـا   Hard Currency( صعبة، عادة تكون عملة أجنبيةكبير نسبياً من 

)Central Bank ضبط أسعار صرف العملة المحلية)، في دولة ما، يستخدمها وقت الحاجة من أجل.  



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي عربلسانُ ال                   عبدالرزاق بين هاين 

 

395 
  

  ):Intervention Price ()236(سعر التدخل 

، سعر لسلعة زراعيـة ، هو دعم الزراعة)، وخاصة في مجال Agricultural Economics( االقتصاد الزراعيفي 
صيانة مستوى سـعر  ، من أجل عنده الزراعية المحلية المنتجات، تقوم بشراء الزراعةبـدده جهة حكومية معنية تح

  .سعر التدخلاً أدنى من . وعادة تكفل الحكومة المعنية حدالمزارع، والحفاظ على استقرار دخل ةالسلع

  )).Common Agricultural Policy( سياسة زراعية مشتركة راجع مسرد:(

  ):In-the-Money (ITM) ()237( في النقود

)، حالة بيـع أو  Options( سوق تداول الخيارات التّمويليةفي  )، بخاصةCapital Market( سوق رأس المالفي 
لألداة ) Market Price( السعر الراهنتحقّق ربحاً إذا قام المشتري (البائع) بتنفيذها عندما يكون  ألداة تمويليةشراء 
                سـعر الوضـع  ) الذي تُبـاع عنـده، وهـو مـا يسـمى      Strike Price( سعر التنفيذ) أعلى من الخيار( ليةالتّموي

)Put Price ( خيار الوضع). ويكونPut Option سعر التنفيذأقل من  سعره الراهن) في النقود إذا كان.  

ـ 10مقداره ( عر تنفيذسبـ خياراًلنفترض، على سبيل المثال، بأن شخصاً ما اشترى   سـعر الـراهن  ) دنانير، لكن الـ
) دينـار.  0.5بــ(  سعر الراهنبمقدار يقل عن الـ الخيار، ما يعني بأنه يستطيع شراء نانير) د10.5كان ( لخيارلـ

  فيكون
ITM = 0.5 

 
) دينار، ما 9.5كان ( سعره الراهن) دنانير، لكن 10بـ( خيار الوضعفي الحالة المقابلة، لنفترض أن الشخص اشترى 

  نإ) دينار، أي 0.5يعني بأنه يستطيع شراء هذا الخيار بمقدار يقل عن سعر التنفيذ بـ(
ITM = 0.5 

  عادة تُصدر مثل هذه الخيارات بعالوة إصدار أعلى من الخيارات األخرى. 
  )).At – the - Money( عند النقود راجع مسرد:(

  ):Intra-household Economics( )238( اقتصاديات ما بين األسرة

العمـل  )، خاصـة فـي   Socioeconomics( االقتصاد االجتمـاعي )، وMicroeconomics( االقتصاد الجزئيفي 
)، هو فرع جديد من علوم االقتصاد، رائده عالم االقتصاد، وأستاذ Household Production( اإلنتاجي داخل األسرة

  )، وفيه يبين محددات إنتاج السلع داخل األسرة.Gary Becker( غاري بيكيراالقتصاد في جامعة شيكاغو 

  )).New Home Economics( االقتصاد األسري الجديد راجع مسرد:(

  ):Intra-industry Trade( )239( تبادل بين صناعي

، فـي  التجارة الدولية)، هو وجهة نظر في مجال Theory of International Trade( نظرية التجارة الدوليةفي 
 الميزة النسبية)، وAbsolute Advantage( الميزة المطلقةبين الدول، بعيداً عن مبدأ  التبادل التجارية قياس محاول

)Comparative Advantage.(   
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) ما على إنتاج سلعة أو مجموعة من السلع بكلف أقل ونوعية أو منشأة أو شخصقدرة دولة ( الميزة المطلقةبـيقصد 

) تستطيع إنتاج سـلعة  أو منشأة أو شخصفتعني أن الدولة ( الميزة النسبيةلى من غيرها. أما أفضل ونجاعة إنتاجية أع

  أقل من غيرها. كلفة فرصة بديلةبـ

تصدر الدولة (س) السـيارات  كأن ، تطابقة فيما بينهاتتبادل السلع المأن الدول على  التبادل بين الصناعيمبدأ  ينص

فـي   .الوقت نفسه تستورد الدولة (س) من الدولة (ص) السيارات التي تنتجها التي تنتجها إلى الدولة (ص)، وفي

) التخصـص  2) التعلم مـن الطـرق واألسـاليب الجديـدة فـي اإلنتـاج،       1 :سبيل االستفادة من ثالثة مبادئ، هي

)Specialization ،(3) اقتصاديات الحجم (Economies of Scale اليـات  قيام الو التبادل بين الصناعي). ومثال

المتحدة بتصدير سيارات من طراز فورد إلى ألمانيا، وقيام ألمانيا بتصدير سيارات من طراز مرسيدس إلـى الواليـات   

)، Grubel – Lloyd Index (GLI)( لويـد  – مؤشر غروبيلالمتحدة. وعادة يقاس التبادل بين الصناعي بما يسمى 

  بالصيغة اآلتية:

푮푳푰 = ퟏ − 
|푿풊 − 푴풊|
푿풊 + 푴풊

 
 . نفسها) إلى مستوردات الدولة نفسها من السلعة Miرمز (ي) من سلعة ما، وi( صادرات الدولة) إلى Xiرمز (يحيث 

). GLI = 0من السلعة أي كمية، فإن ذلك يعنـي أن (  تستوردسلعة ما بقيمة معينة، ولم  صدرتلنفترض أن دولة ما 
) أي قيمة بين GLI). وقد تأخذ (GLI = 1فإن ( نفسهاالقيمة  استوردتمعينة و قيمةمن السلعة  صدرتولو أن الدولة 

  الصفر والواحد الصحيح.

) دينار من زيت الزيتون، وقام باستيراد 1000,000ما قيمته (صدر وعلى سبيل المثال لنفترض أن األردن 
  ) دينار من زيت الزيتون. ما يعني بأن 150,000(

푮푳푰 = ퟏ − 
|ퟏퟎퟎퟎ, ퟎퟎퟎ − ퟏퟓퟎ, ퟎퟎퟎ|
ퟏퟎퟎퟎ, ퟎퟎퟎ + ퟏퟓퟎ, ퟎퟎퟎ

= ퟏ −
ퟖퟓퟎ, ퟎퟎퟎ

ퟏퟏퟓퟎ, ퟎퟎퟎ
= ퟎ. ퟐퟔퟎퟖ 

  منخفض نسبياً بين البلدين.  التبادل بين الصناعين إأي 

األردن من  مستوردات) دينار، أما قيمة 1000,000األردن من زيت الزيتون كانت ( صادراتلنفترض اآلن بأن قيمة 
  ) ألف دينار، فإن750فكانت (نفسها سلعة ال

푮푳푰 = ퟏ − 
|ퟏퟎퟎퟎ, ퟎퟎퟎ − ퟕퟓퟎ, ퟎퟎퟎ|
ퟏퟎퟎퟎ, ퟎퟎퟎ + ퟕퟓퟎ, ퟎퟎퟎ

= ퟏ −
ퟐퟓퟎ, ퟎퟎퟎ

ퟏퟕퟓퟎ, ퟎퟎퟎ
= ퟎ. ퟖퟓퟕퟏ 

 مرتفع نسبياً. التبادل بين الصناعيما يعني بأن 
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  ):Intrapreneur ()240) (مبادر( مغامر

ــي  ــة المف ــأةنظري ــال Theory of the Firm( نش ــي مج ــة ف ــع)، وخاص ــداع والتوس ــاج واإلب                   اإلنت
)Production, Innovation & Expansion  نشأة بتمويل نشاطه كـينشأة ما، تقوم المبدع في مهو موظف م ،(

نشأة التي مونشأة مستقلة، ليصبح متعاقداً بالباطن مع المة تُمنح مثل هذه الترتيبات ألشـخاص  لت نشاطه. وعاديؤسس م
  مبدعين، وتمنحهم استقالالً أكبر، مما تمنحهم منشآت أخرى.

  ):Intra-product Specialization ()241( تخصص بين سلعي

)، Production, Innovation( اإلنتاج واإلبداع)، وخاصة في مجال Theory of the Firm( نظرية المنشأةفي 
نة بالتخصص في مجاالت محددة في صناعة ما. وعلى سبيل المثال قد تتخصص إحدى منشآت هو قيام منشآت معي

صناعة السيارات بإنتاج سيارات فارهة، غالية الثمن، وتتخصص منشآت أخرى بإنتاج سيارات عادية رخيصة الثمن. 
. وقد يساعد بعضلبعضها ) Complementary Goods( متممة سلعوقد يعني المصطلح قيام منشآت متعددة بإنتاج 

 اقتصاديات الحجم)، وSpecialization(التخصص  في تحقيق المنشآت حالة التخصص بين السلعيمبدأ 
)Economies of Scale.ثم زيادة األرباح ،(  

  ).)Fragmentation) (تشظية، تقسيم( تجزئة راجع مسرد:(

 ):Intrinsic Value ()242(قيمة جوانية 

            آدم سـميث )، وخاصـة حـول أفكـار    History of Economic Thoughts( قتصـادي تـاريخ الفكـر اال  فـي  
)mithSdam A( صاموئيل بيلـي ) وaileyBamuel S( كـارل مـاركس  )، وarxMarl Kسـوق األسـهم  )، و             
)Stock Exchange :هو مصطلح يحمل معنيين ،(  

القيمـة الجوانيـة   أن  بيليو سميث رأى. فقد ماركسو بيليو سميثكـ) مفهوم تجادل حوله فالسفة االقتصاد األول
رطالً واحـداً مـن الـذهب     نإن نقول أما، كواحدة من سلعة  تُبدل بوحدةهي مقدار (عدد) وحدات السلع التي  للسلعة

للسلعة  وانيةالقيمة الجللذهب أعلى منها للقمح. وبالتالي فإن  القيمة الجوانيةيساوي ألف رطٍل من القمح، ما يعني بأن 
  ). soodG therO urchasingP  fO owerP heT( التي تملكها مقابل السلع األخرى القوة الشرائيةهي 

). Relative Concept( مفهوم نسبيفي الوقت نفسه للسلعة، وهي  جوانيةهي صفة  القيمةفقد قال بأن  ماركسأما 
، تُعبر عن القيمة جوانية ورأى أن). Exchange Value( قيمة في التبادلالـ) وValue( القيمةبين  ماركسوميز 

 قيمتهـا كمية العمالة الداخلة في إنتاج السلعة. وعلى سبيل المثال إذا استغرق إنتاج سيارة ما ألف ساعة عمـل، فـإن   
  تساوي ألف ساعة عمل.

ة المعنية. وعلى سبيل المثال لو فهي نسبة مقدار السلع التي تُبدل مقابلها وحدة واحدة من السلع قيمة في التبادلالـأما 
بدل بخمسة أصأن صاعاً من التمر يفإن الخمسة َأع من القمح، وصبـأن   بيلي. وقد ظن قيمة في التبادلالـ ع تكونو

قيمة فـي التبـادل   الـأن تتغير مع الزمن، وقد تكون عشوائية، وهي نسبية. أما ماركس فقد ظن  قيمة في التبادلالـ
   .وانيةالقيمة الجتعكس 
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ـ Financial Asset( أصل تمويلي) مقياس ثمن الثاني طة حسـابات موضـوعية، أو   ا)، يحسبه الخبير التمويلي بوس
سعر البيع (الشراء) الراهن. وليس من السهل حساب القيمة الجوانية لألصـل   ال بوساطةطة نموذج قياسي معقد، ابوس

 نوعية) مثل مبيعات المنشأة، وأرباحها، وuantitativeQ( كميةالتمويلي، ألن حساب ثمن األصل يعتمد على عوامل 
)ualitativeQنشأة، و( انطباعية) مثل ماهية السلعة التي تُنتجها المerceptualP.نشأة وإدارتهامثل سمعة الم (  

  )).Value in Use( القيمة في االستعمال: راجع مسرد(

  ):Invention ()243( اختراع

)، Production, Innovation( اإلنتاج واإلبداع)، وخاصة في مجال Theory of the Firm( نظرية المنشأةفي 

  سلعة جديدة، أو طريقة إنتاج جديدة. ابتكار)، هو Knowledge Capitalism( رأسمالية المعرفةو

) المسجلة في مؤسسـات مختصـة بـذلك. وقـد حلـل      Patents( براءات االختراع، عادة، بعدد االختراعيقاس كم 

)، ونـوع السـوق   Business Cycleدالة في الدورة التجاريـة ( وصفه االقتصاديون المختصون معدل االختراعات ب

  وتنظيم البحث العلمي.

  ).)Innovation) ،(Research & Development( ابتكار: راجع مسرد(

  ):Inventory ()244( مخزون

 المواد الخامالمنشآت العاملة في اقتصاد ما، من  موجودات)، هو Macroeconomics Theory( النظرية الكليةفي 
  .السلع المعدة لالستعمال النهائي، المستخدمة في إنتاج السلع الوسيطةو

علـى أنـه   ) جديد، وإلى انخفاض المخزون Investment( استثمارعلى أنها ينظر االقتصاديون إلى زيادة المخزون 
السلع المعدة ) على Final Femand( الطلب الكلي النهائييتذبذب  ). وعادةFisinvestment( تراجع في االستثمار
  ، فيحدث ارتفاع في االستثمار أو انخفاض فيه.لالستعمال النهائي

  )).Business Cycle( دورة تجارية راجع مسرد:(

  ):Inventory Cycle ()245( دورة المخزون

)، هـي  Business Cycle( الدورة التجاريةل )، خاصة في مجاMacroeconomics Theory( النظرية الكليةفي 
)، والسلع المعـدة للبيـع   Semi-Finished Goodsتذبذب الموجودات الكلية من المواد الخام، والسلع شبه الجاهزة (

  داخل االقتصاد. وعادة تحدث دورة المخزون بشكل أكثر تكراراً من االستثمارات الثابتة.  

ي تؤثر في دورة المخزون تشمل: تغيرات في الطلب النهائي، وتغيرات فـي كلفـة   يقول االقتصاديون بأن العوامل الت
  االحتفاظ بالمخزون، وأخطاء في التخطيط لإلنتاج.

  )).Business Cycle( دورة تجارية راجع مسرد:(
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  ):Inverse Demand Function ()246( دالة طلب عكسية

)، Demand & Supply Theory( العرضو ة الطلبنظري)، خاصة في Microeconomics( االقتصاد الجزئيفي 
  ، والمتغيرات األخرى الداخلة في الدالة.بسعر السلعة بداللة كمية الطلبما معبراً عنها  دالة الطلب على سلعةهي 

  ) أخذت الشكل اآلتي:Ordinary Demand Function( دالة الطلب العاديةلنفترض على سبيل المثال بأن 

푸풅풕 = ퟏퟔퟎ − ퟒퟎ 푷  
  .سعر السلعة) إلى Pرمز (وي) tالفترة ( في على السلعة الطلب) إلى Qdtرمز (يحيث 

 :على النحو اآلتي، كمية الطلببداللة  السعر، حيث يكون معاكسةمن صيغتها العادية إلى صيغة  الدالةيمكن تحويل 

  :حو اآلتيعلى الن) إلى طرفي المعادلة أعاله، لتصبح P 40 +) تُضاف الكمية (أوالً

ퟒퟎ 푷 + 푸풅풕 = ퟏퟔퟎ − ퟒퟎ 푷 + ퟒퟎ 푷 
  :ما يأتيتكون النتيجة 

ퟒퟎ 푷 + 푸풅풕 = ퟏퟔퟎ 
  ما يأتي) من الطرفين، فتكون النتيجة Qdt) نطرح الكمية (ثانياً

ퟒퟎ 푷 = ퟏퟔퟎ − 푸풅풕 
  ) يحصل ما يأتي40) بقسمة طرفي المعادلة على (ثالثاً

푷 = ퟒ − 
ퟏ

ퟒퟎ
푸풅풕 

 ، الموضحة في الشكل المرفق.دالة الطلب العكسيةوهي 

 
 المتوقع. الطلبالسلعة بناء على  سعرفي تحديد  دالة الطلب العكسية المنشأةعادة تستخدم 
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  ):Inverse Elasticity Rule ()247(قاعدة معكوس المرونة 

)، Demand & Supply Theory( العرضو نظرية الطلب)، خاصة في Microeconomcs( االقتصاد الجزئيفي 
ــلعةو ــعير الس ــة رياضــية Commodity Pricing( تس ــي نتيج ــرى أن)، ه ــعرية ت ــب الس ــة الطل                             مرون
)Price Elasticity of Demand (휺) السلعة ( سعر) تتناسب عكسياً معPrice (P)(  الكلفة الحديـة مطروحاً منه 
)Marginal Cost (MC)ــم ــى () مقس ــل  Pة عل ــال ك ــرط إهم ــة )، ش ــب التقاطعي ــات الطل                     مرون
)Cross-price Elasticities of Demand .(  

  :على النحو اآلتي، (휺)نبدأ بتعريف مرونة الطلب السعرية 

휺 =  
%∆푸
%∆푷 =

∆푸
푸 ÷

∆푷
푷 =

∆푸
푸 ×

푷
∆푷 =

푷
푸 ×

풅푸
풅푷 

                    نإ) للمنشـأة بأنهـا حاصـل ضـرب السـعر بالكميـة، أي       Total Revenue (TR)( اإليـرادات الكليـة   تُعرف
)푻푹 = 푷 × 푸.( 

  على النحو اآلتي:) Marginal Revenue (MR)( اإليرادات الحديةوتُعرف 

푴푹 =  
풅푻푹
풅푸

 

  النحو اآلتي: على اشتقاق اإليرادات الحدية) في Product Rule( قاعدة الضربيمكن استخدام 

푻푹 = 푷. 푸 → 푴푹 = 푷
풅푸
풅푸

+ 푸
풅푷
풅푸

= 푷 + 푸
풅푷
풅푸

 

  تتحقق أعظم األرباح عندما

푴푹 = 푴푪 

 ) يحصلMRبالتعويض عن (

푴푪 = 푷 + 푸
풅푷
풅푸 

 على النحو اآلتيبمعالجة بسيطة 

푷 − 푴푪 =  −푸
풅푷
풅푸
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 )، يحصلPبقسمة طرفي المعادلة على (

푷 − 푴푪
푷

=  
−푸 풅푷

풅푸
푷

=
−ퟏ
휺

 

 نإأي 

푷 − 푴푪
푷

=
−ퟏ
휺

 

 )، لينتجPرب طرفي التعادل بـ(ضيمكن تبسيط هذه الصيغة ب

푷 − 푴푪 =  
−푷

휺
→ 푷 +

푷
휺

=  푴푪 = 푷 ퟏ +
ퟏ
휺

 

نـي بأنهـا   لنفترض على سبيل المثال بأن منشأة مختصة بصناعة ألعاب األطفال تريد تعظيم أرباحها من البيع، مـا يع 
                               التكــاليف الحديــة ) = Marginal Revenue (MR)( اإليــرادات الحديــة ســتلجأ إلــى قاعــدة (  

)Marginal Cost (MC).(( 
  نإأي 

푴푹 = 푴푪 
  على النحو اآلتي) MRيمكن التعويض عن (

푴푹 = 푷 ퟏ +
ퟏ
휺

= 푴푪 

∴ 푴푪 = 푷 
휺 + ퟏ

휺
 

 ) ينتجP(بقسمة الطرفين على 

푴푪
푷

= ퟏ +  
ퟏ
휺

→  −
ퟏ
휺

= ퟏ −  
푴푪
푷

=
푷 − 푴푪

푷
 

                                            مؤشــر ليرنيــر فــي االحتكــار   يســمى الجــزء األخيــر مــن الصــيغة الرياضــية األخيــرة       
)Lerner Monopoly Power Index ( مرونة الطلب السعرية). فكلما ارتفعت휺( السعر ) اقتربP الكلفـة  ) من

휺. وفي حالة ((MC) الحدية →   )، فإن ∞

푷 = 푴푪 
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 أرباحـاً عاديـة  ) وال تجني المنشأة في هذه الحالة إال Perfect Competition( المنافسة التامةوهي حالة تشير إلى 
)Normal Profits ( كلفة الفرصة البديلة)، تغطيOpportunity Cost ـ ) نحـو  휺ة ()، فقط. أما إذا انخفضت قيم

فـي   المحتكر)، حيث يستطيع Monopoly( االحتكارتثبت عند قيمة معينة، وهي حالة تشير إلى  (MC)الصفر، فإن 
 على النحو اآلتي. منحنى الطلب سالب الميل بوساطة)، Economic Profits( أرباحاً اقتصاديةهذه الحالة أن يحقق 

  

األكثر )، DBوالموقع ( منخفض المرونة) DAنشأة اتخذ موقعين: الموقع (على سلعة الم منحنى الطلبيبين الشكل بأن 
) بمنحنى DB)، واقترن المحنى (MRA( إيرادات حدية) بمنحنى DA. وقد اقترن المنحنى (المرونة، من حيث انخفاضاً

 ).MRB( إيرادات حدية

) عنـد  PBتُسعر السلعة عند المسـتوى ( )، وDA( منحنى الطلب) عندما يكون PAتُسعر المنشأة سلعتها عند المستوى (
). وهذه النتيجة هي ملخص قاعدة المرونة العكسية، أي أن سـعر البيـع   DB( منحنى الطلبانخفاض المرونة، مقابل 

 يرتفع كلما انخفضت قيمة المرونة.

  )).Lerner Index( مؤشر ليرنير راجع مسرد:(

 ):Investment ()248( استثمار

مخـزون رأس  ) إضافة كمية إلى 1)، هو مصطلح يحمل معنيين: Macroeconomics Theory( النظرية الكليةفي 
مخزون وتشمل اإلضافية اإلجمالية على  فترة زمنية معينة. في)، في القطاعين العام والخاص، Capital Stock( المال

) Capital Depreciation( اهتالك رأس المال)، وبدل Net Investment( االستثمار الصافيما يسمى  رأس المال
 )Accelerator Principle( مبدأ المسارعوقد تعددت النظريات والمبادئ التي تحاول شرح محددات االستثمار، منها 

ـ ) شـراء  Marginal Efficiency of Capital Approaches .(2( منهج النجاعة الحدية لرأس المالو ل وأص
  .عائد من األداةند، بقصد الحصول على )، كالسهم أو السFinancial Asset( تمويلية

رأس مال  )،Financial Investment( استثمار تمويلي)، Capital Theory( نظرية رأس المال  راجع مسرد:(
  )).Human Capital( بشري
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  ):Investment Appraisal ()249( االستثمار) تقييم( تخمين
 االستثمار التمويلي)، وCapital Theory( رأس المال نظرية)، وMacroeconomics Theory( النظرية الكليةفي 

)Financial Investment ( العائد المتوقـع بحساب  االستثمار)، هو قيام خبير في مجالProspective Return (
  يستحق الجهد والمخاطر الممكنة. االستثمار في المشروعما، والتأكد من أن  استثماريعلى مشروع 

ـ  يلجأ االقتصاديون حول ا                معـدل العائـد  ، منهـا  تقيـيم االسـتثمار  لمشاريع الخاصة، في العادة، إلى عدة طـرق لـ
)Rate Of Return( التدفق النقـدي المخصـوم  )، وDiscounted Cash Flow ،(القيمـة الصـافية الحاليـة   و                
)Net Present Value ــة، فيســتخدم االقتصــاديو ــاريع العام ــي المش ــا ف ــة ). أم ــل الكلف ــدة  –ن تحلي                  الفائ
)Cost–Benefit Analysis.(  

 ):Investment Banking ()250(صيرفة استثمارية 

 تمويل الشـركات ) المختصة بـالبنوك( المصارف)، هي شكل من أشكال Money & Banking( البنوكو النقودفي 
)Corporate Finance( آخـر الشراء من سـوق والبيـع فـي سـوق     )، وArbitrage ( ـ  السوق الثـانوي كـ
)Secondary Market( تعهد وإدارة إصدار األسهم)، وUnderwriting    ،للشركات المسـاهمة العامـة الجديـدة (

، منهـا  الصـيرفة والمتاجرة باألسهم. وقد شرعت بعض الدول الغربية قوانين تمنع تركز االستثمار في هذا الشكل من 
طته ا)، منع بوس1933)، الذي أصدره الكونغرس األمريكي في عام (Glass–Steagall Act( ستيغال – غالسقانون 

  ).Financial Conglomerates( تكتالت تمويلية وءنش
ــق  ــليطل ــارزة) مصــطلح Financial Economists( اقتصــاديو التموي ــات الب                ) المنتفخــة( منشــآت اللبن

)Bulge-Bracket Firmsتستحوذ علـى  التي ات المصرفية االستثمارية في الواليات المتحدة، ) على أضخم المؤسس
 احتكـار القلـة فـي البيـع    يصنفها االقتصاديون تحت هيكـل  و) من عمليات التمويل االستثماري، %80أكثر من (

)Oligopoly ( ميريل لينـتش  – أمريكا) بنك( مصرف)، منهاBank of America Merrill Lynch،( سـيتي  و
  ).Goldman Sachs( غولدمان ساكس)، وCitigroup( غروب

  )).Merchant Bank( التجار) بنك( مصرف راجع مسرد:(

  ):Investment Climate( )251( البيئة االستثمارية

)، هـي  Behavioral Economics( االقتصاد السـلوكي )، وPsycho- economics( االقتصاد النفسيفي مجال 
ته بأحوال االقتصاد في بلد ما، والتشريعات الناظمة للنشاط االقتصـادي، ومـدى   مزاج وشعور المستثمر، ونظرته وثق

  شعوره باألمن واألمان حول استثماراته. وعادة يؤثر هذا الشعور في معدل االستثمار في االقتصاد تحت الدراسة.

  )). Economic Climate( بيئة اقتصادية)، Animal Spirits( روح حيوانية راجع مسرد:(

  ):Investment Dollar Pool System ()252( م صندوق االستثمار بالدوالرنظا

 لضبط أسـعار صـرف العمـالت   )، هو طريقة US Securities( االستثمار باألدوات التمويلية األمريكيةفي مجال 
)Exchange Control .(  

األدوات التمويليـة  ساسـية، بشـراء   عملة أ الدوالر األمريكيبقيام مواطنين من دول ال تستخدم  النظامال يسمح هذا 
هذا النظام في المملكة المتحدة، تحت شرط  بمثلمل . وقد عاألدوات التمويليةإال من مقيم محلي أو باقتراض  األمريكية

) من إيرادات العملة األجنبية من عملية شراء األدوات التمويلية من السوق الرسمي، وأن يكون تحويل %25أن يكون (
  الرسمية. أسعار الصرفبـثمن البيع  األرباح أو
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  ):Investment Fundamentals ()253( أساسيات االستثمار

)، هي القواعد الرئيسـة  Individual & Institutional Investment( المؤسسيو الشخصي، االستثمارفي مجال 
أسـعار  و)، Risks( المخاطرو)، Cash Flow( التدفقات النقديةمنها و، االستثماريالتي عادة يتحقق منها المختص 

  ).Diversification( التنويعو )،Interest Rates( الفائدة

  ):Investment Reserve System ()254( نظام االستثمار االحتياطي

 االسـتثمار )، وCapital Theory( نظريـة رأس المـال  )، وMacroeconomics Theory( النظرية الكليـة في 
)Investment( يةالدورة التجار)، وBusiness Cycle نشآت القطاع الخاص علىاالسـتثمار )، هو طريقة لتشجيع م 

  ). Countercyclical Investment( للدورة االقتصاديةمضاد بشكل 
لمنشآت في فترات االزدهار االقتصادي تشجع المنشـآت  لالتي تُمنح  الحوافز الضريبيةمنظرو مثل هذا النظام أن  يرى
، من أجل توظيفها في استثمارات رأسمالية في المستقبل، خاصـة عنـدما يحـدث    ت من األرباحمراكمة احتياطياعلى 

وأدخلت كثيـراً   سياساتها المالية. وقد كانت السويد رائدة في هذا المجال، إذ صممت بعض اإلنتاج الكليانحسار في 
التي منحتهـا الحكومـة السـويدية     فزالحوامن أجل تقليل التذبذب في االقتصاد الوطني. ومن  الحوافز الضريبيةمن 

)، Pre-Tax Profits( األربـاح قبـل الضـرائب   ) من %50للشركات الوطنية العاملة فيها أن سمحت لها باقتطاع (
ووضعها على شكل وديعة ال تجني فوائد، في مصرف (بنك) السويد، مقابل الحصول على تخفيضات ضـريبية. وقـد   

) من قيمة الوديعة بعد خمس سنوات، من غيـر أن تـدفع   %30ركات بسحب (نصت سياسة الحوافز على السماح للش
في أوقات االنحسار االقتصـادي،   هاالوديعة أو كلمن  عليها ضرائب. وسمحت السياسة المعنية للشركات بسحب جزء

ـ    ذ عـام  الستثمارها في أنشطة إنتاجية يمكن أن تُنعش االقتصاد الوطني. وقد استخدم جزء من ودائـع الشـركات، من
 السويدية األقل حظاً، بصرف النظر عن الحال االقتصادي الوطني. تنمية األقاليم) في 1960(
  )).Business Cycle( دورة تجارية: راجع مسرد(

  ):Investment Trust ()255(استثماري ) إدارة(ائتمان 

ستثمر رأسمالها فـي أسـهم   ت)، هو شركة Financial Instruments( األدوات التمويلية االستثمار فيفي مجال 
، تخفيض مخاطر االسـتثمار طة افيها الثقة والشعور باألمان بوس المستثمرين الشركة. وعادة تمنح هذه شركات أخرى

  في مجاالت متنوعة. توزيع االستثماراتبـ

ـ  عهد االستعمار، مع نهايات القرن التاسع عشر، وما زالت قائدة في  فيهذه الشركات  مثلنشأت  تثمارات سـوق االس
 .)Gearing( الرفع المـالي ، ألن لديها ميزة ما يسمى اإلدارة االستثمارية، مقارنة مع األشكال األخرى من التمويلية

، ما أسهم ممتازةمن فوائد القروض التي تحصل عليها الشركة أو التي تصدرها على هيئة  حاملي األسهماستفادة  يمكن
وض من مساهميها، وتدفع لهم أرباحاً، وتمكنهم من االحتفاظ بأسهمهم في أوقات يعني بأن الشركة تدفع فوائد على القر

  ).Stock Market Panic( ذعر سوق األسهم
   )).Mutual Fund( صندوق استثمار مشترك راجع مسرد:(

  ):Investor Sentiment ()256( المستثمر )انفعال(عاطفة 

هـي  )، Stock Market( األسـهم  سوقخاصة التعامل في )، Financial Investment( االستثمار التمويليفي 
األسـهم المطروحـة فـي سـوق     الحالة النفسية التي تسود في أذهان بعض المستثمرين، وتحيزاتهم حول تقييم أسعار 

بأسعار تختلف بشكل كبير عن قيمها األساسية. وتُسمى هذه الفئة، فـي   األسهم. وعادة يقيم هؤالء المستثمرون األسهم
  ). Noise Traders( المستثمرون المزعجوناألحيان، بعض 
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  ):Invisible Foot ()257(القدم الخفية 

              النظــام الرأســمالي)، خاصــة فـي  History of Economic Thoughts( تــاريخ الفكـر االقتصــادي فـي  
)Capitalism( هاقتصاديات الرفـا )، وWelfare Economics لخـدمات العامـة  او الضـرائب )، خاصة في مجال 
)ervicesSublic Paxes & T صطلح ابتكره عالم االقتصاد األمريكي( جوزيف بيرلينر)، هو مerlinerBoseph J (

  ).Adam Smith( آدم سميث) الذي ابتكره عالم االقتصادي البريطاني Invisible Hand( اليد الخفيةيقابل مبدأ 

بسبب المنافسة بين السياسـيين   الفوائد االقتصاديةض في إعادة توزيع ) انخفا1مصطلح معنيين متداخلين: اليحمل هذا 
في دولة ما. وعلى سبيل المثال إقرار حكومة دولة ما تشريعات تصب في مصلحة جماعة معينة، ومنع جماعة أخـرى  

  .لتشريعاتا، خاصة في مجال القرارات الحكوميةعن  ) اآلثار السيئة الناجمة2من االستفادة من تبعات التشريعات. 

ممكنـة   خدمات عامةممكنة وأفضل  ضرائببعض االقتصاديين بأن انتقال الناس من مكان إلى آخر بحثاً عن أقل  يرى
 .القدم الخفيةهو مثاٌل على 

  )).Tiebout Hypothesis( فرضية تيباوت، )Fiscal Mobility( حراكية مالية راجع مسرد:(

  ):Invisible Hand ()258(اليد الخفية 

)، Capitalism( النظام الرأسمالي)، خاصة في History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديي ف
         ) فـي كتاباتـه الفلسـفية، وأعـاد ابتكـاره      John Locke( جون لـوك هو مصطلح أشار إليه الفيلسوف البريطاني 

ــاني   ــاد البريط ــالم االقتص ــميثع ــه  Adam Smith( آدم س ــي كتابي ــي ن) ف ــال األخالق ــة االنفع                                ظري
)Theory of Moral Sentiments( ثروة األمم)، وWealth of Nations ظاهرة العمل والنشاط  بوساطته)، وصف

 ديعطة العمل واإلنتاج، ما يؤدي إلى تعظيم فائدة المجتمع. وعادة ااإلنتاجي، وكيف يحاول األفراد تعظيم مصالحهم بوس
  .)Market Economy( اقتصاديات السوق، ولنظام الرأسماليلـفلسفة أساسية  اليد الخفيةاالقتصاديون ظاهرة 

  ):Invisible Handshake ()259( مصافحة خفية

بيـع  )، الممنوحة للعمـال، و Incentive( الحوافزخاصة في مجال  )،Labor Economics( اقتصاديات العملفي 
تفاق غير مكتوب بين رب العمل والعامل في منشأة ما، أو بين منشأة ما وزبائنها، من غيـر أن  ، هي االجملةو التجزئة

هذا الشكل من  أرباب العمل يتبنّىتكون بنود االتفاق ملزمة، قانونياً، ألي طرف، نتيجة للطبيعة الضمنية للبنود. وعادة 
  ك.االتفاقات من أجل تعظيم أرباحهم طويلة األمد، الناتجة عن ذل

  )).Implicit Contract Theory( نظرية العقد الضمني راجع مسرد:(

  ):Invisible Trade ()260(تجارة خفية 

                   تجــارة الخــدمات)، خاصــة فــي Theory of International Trade( نظريــة التجــارة الخارجيــةفــي 
)Trade in Services    ( الصـيرفة )، هـي تجـارة بخـدماتBanking( لتـأمين ا)، وInsuranceالشـحن )، و 
)Shipping( السياحة)، وTourism( المهنية – االستشارات الفنية)، وProfessional Advice.(  
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  ):Involuntary Unemployment ()261( بطالة غير طوعية

مصطلح يحمـل   و)، هUnemployment( البطالةخاصة في مجال  )،Labor Economics( اقتصاديات العملفي 
            التوظيـف.   ص) قلـة فـر  2العمل عنـد مسـتوى األجـور السـائدة.     في ) حالة شخص ال يرغب 1ة معانٍ: أربع

 التـوازن فـي سـوق العمـل    ) حالة 4إيجاد فرصة عمل عند مستوى أجور معين. على ) حالة شخص غير قادر 3
)Disequilibrium in Labor Market.(  

     زيـادة الطلـب الكلـي   )، أن General Theory( ظريـة العامـة  الن)، فـي  John Keynes( جون كينـز اقترح 
)Aggregate Demand البطالةلى إزالة هذا الشكل من إ) قد تؤدي. 

  )).Voluntary Unemployment( بطالة طوعية راجع مسرد:(

  ):I Owe You (IOU) ()262( أنا مدين لك

مـن  ، أو بيعي إلى شخص طبيعـي آخـر  من شخص ط)، خاصة Personal Loans( القروض الشخصيةفي مجال 
، هو مصطلح اختصاري، يقصد به وثيقة يعترف موقعها بأنه مدين لمالكهـا بمبلـغ   شخص قانوني إلى شخص طبيعي

)، شكالً eceivableRccounts A( الحسابات المستحقة عد، في الوثيقة الموقعة. وعادة تُهنقدي، منصوص على مقدار
 ).IOUشكال (أمن 

  
الوثيقة ملزمة من الناحية القانونية، وهي  دريخ هذا المصطلح إلى القرن الثامن عشر، وربما قبله بعقود. وال تُعيعود تا

على ثقة األطراف المتفقة. ةمبني  

  )).IOU Money( نقود أنا مدين لك راجع مسرد:(

  ):IOU Money ()263( نقود أنا مدين لك

تأتي على شكل وعد بالدفع من شخص إلى آخر، طبيعـي أو   نقودهي  )،Money & Banking( البنوكو النقودفي 
وعادة يكون الحجم األكبر من هذه  اعتباري، بناء على قرض حصل عليه شخص ما من شخص آخر، أو من منشأة ما.

  ).Bank Depositsالنقود على شكل ودائع بنكية (

  )).Commercial Paper( ورقة تجارية راجع مسرد:(
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  ):Iron Law of Wages ()264( ور الحديديقانون األج

)، Theories of Wage Determination( نظريات تحديد األجور)، خاصة في Labor Theory( نظرية العملفي 
العقود التاليـة   في رتطوFerdinand Lassalle()1(  ،( فيردناند الساليعالم االجتماع هو تصور نظري من ابتكار 

  ).Subsistence Theory of Wagesحت اسم نظرية الكفاف في األجور (إلى نظرية في األجور ت

  
، حيث اعتقد بـأن  الحديد والقانون الفظفي بحثه  ،قانون األجور الحديديبصياغة ما أطلق عليه في حينه   السالي قام

 حـد الكفـاف  ي سمي ، وهو المستوى الذيبقي العمال على قيد الحياةال يمكن أن تكون أقل من المستوى الذي  األجور
)Subsistence Level وتؤدي المنافسـة  األجور)، ألن العمال لن يكونوا قادرين على العمل تحت هذا المستوى من .

 مـالثوس إلى الحد األدنى. وقد دفعه إلى هذا االعتقاد ما طرحـه   األجور، إلى تخفيض الساليبين العمال، حسب ظن 
زيادة األجور فوق حد الكفاف حول هذا الوضع بأن  مالثوسغذاء. وكان معتقد حول الزيادة في السكان واإلنتاج من ال

  ، وأن عدد السكان ينخفض إذا انخفضت األجور عن حد الكفاف.تؤدي إلى زيادة السكان

  .القانون الحديديمزاعم  دتفنيفي القرن التاسع عشر، وما تاله إلى  األجور الحقيقيةأدت زيادة 

  ):Isard, Walter ()265( والتير إيسارد

 في، عاش عالم أمريكي من أصول ألمانية)، هو History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
               جامعـة تمبـل  )، تعلـم فـي   Regional Science( العلـوم اإلقليميـة  من جهابـذة   د). يع2010-1919الفترة (

)Temple University( جامعة هارفارد)، وHarvard University،( .س فيهاودر  
)، وتأسـيس العلـوم   Location Theory( نظريـة الموقـع  في إحياء  إيساردساهم 

نظريـة  خاصـة فـي    ،النظرية االقتصاديةفي قلب  نظرية الموقعاإلقليمية، ووضع 
ــام  ــوازن الع ــف General Equilibrium Theory( الت ــل)، بتوظي         تحلي

            المضـاعفات اإلقليميـة  ) وInput–Output Analysis( المخرجـات  – المـدخالت 
)Regional Multipliers.وربط كل ذلك بالعلوم االجتماعية ،(  

  )).Regional Economics( االقتصاديات اإلقليمية راجع مسرد:(

                                                             
  ).1864-1825( ألماني -عالم اجتماع، يهودي  -  1
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  ):Islamic Banking ()266( صيرفة إسالمية

 المحرماتالملتزمة بتفادي  المصرفيةشكل من األعمال  )، هوMoney & Banking) (البنوك( المصارفو النقودفي 
استغالالً للمحتاجين، ومكافأة تُدفع إلى أعمال غير إنتاجية. وقد اجتهد وصفه )، بUsury( الرباالواردة في القرآن، مثل 

ليل تـذ ل)، في محاولـة مـنهم   Stratagems( الحيلابتداع ما يسمى في المفكرون المسلمون، في العصور الوسطى، 
الصعاب أمام األعمال المصرفية، خاصة في مجال القروض والبيع اآلجل. وقد اجتهد مفكرو العصر الحديث في مجال 

) علـى  Service Charges( الخدمة) بدالت( رسوم، فلجأوا إلى ما يسمى المصرف اإلسالميتعاب التي يتقاضاها األ
. كما الربا المحرمشكالً من أشكال وصفها )، بInterests( وائدالفإلى عمالئه، بدالً من  المصرفالتي يمنحها  القروض

)، مثل شراء سيارة، أو بيت، أو أثـاث،  In Kind( عينيبشكل  القروض منحاجتهد المفكرون المعاصرون في حصر 
  .لمصرفاالذي يحققه  الربح، على أنه المقترضواعتبار الفرق بين الثمن األصلي للشيء المشترى والثمن المدفوع من 

في االقتصادات الغربية، حتـى تاريخـه،    الصيرفةمن دمج هذا الشكل من  الصيرفة اإلسالميةلم يتمكن القائمون على 
  بسبب عدم توافقه مع الثقافة والتشريعات الغربية.

 ):Islamic Economics ()267( اقتصاد إسالمي

      الـنظم االقتصـادية  اصـة فـي حقـل    )، خHistory of Economic Thoughts( تاريخ الفكـر االقتصـادي  في 
)Economic System أي  مشـروعية )، هو مجموعة المبادئ القرآنية واألحاديث النبوية، واالجتهادات العقلية حول

  . استثماري، أو إنتاجي، أو استهالكينشاط اقتصادي، 

أن يعمرهـا بالصـناعة والتجـارة    ، وعليه خليفة اهللا في األرضوصفه إلى اإلنسان ب االقتصاد اإلسالميينظر مفكرو 
وترتكز مبادئـه علـى    للبشر.، الذي رضيه شرع اهللا القويملتنسجم مع  ذات األهداف االجتماعية السليمة،والزراعة، 
، خاصة في مجال يحرم استغالل البشر بعضهم لبعضو. الفائدة المصرفيةها من لعلى القروض أو ما يقاب تحريم الربا

              اقتصـاد الريـع  بشتى أشـكاله. ويشـجع علـى اإلنتـاج، بعيـداً عـن        تحريم الظلمطالقاً من العمل والتوظيف، ان
)Rent Economy   وأن العائد على رأس المال هو مكافأة للمبادر مقابل المخاطر التي يواجهها هذا المبـادر. وقـد ،(

شـكال الضـرائب،   أشكالً مـن   وصفهاج بفي موضوعات، منها الخر االقتصاد الوضعيعن  االقتصاد اإلسالميتميز 
، مع إنكـار  الرأسمالية الحديثةشكال الضمان االجتماعي. وقد جمع االقتصاد اإلسالمي بين أشكالً من وصفها والزكاة ب

  التغول والغل واالستغالل، من جهة، واالشتراكية، بعيداً عن امتهان كرامة البشر، من جهة أخرى.

  ):Islamic Fiscal Policy ()268( سياسة مالية إسالمية

   الـنظم االقتصـادية  )، خاصـة فـي حقـل    History of Economic Thoughts( تاريخ الفكـر االقتصـادي  في 
)Economic System   التمـويالت )، هي مجموعة المبادئ القرآنية، واألحاديث النبوية، التي تخاطـب كيفيـة إدارة 
، تمويل األنشطة الحكومية، وكيفية الزكاةو الخراج، وبيت المالمى أو ما يس )،Public Finances( العامة) المالية(

المتوافقـة مـع    السـندات و الصكوكعلى مفهوم إصدار  الفكر االقتصادي اإلسالمي. وقد ركز منظرو الربابعيداً عن 
  الشرع اإلسالمي، بدالً من االقتراض بفوائد مصرفية.
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  ):Island ()269(جزيرة 

ال تستطيع  حيث، أرباب عملأو  عمال) ما، يوجد فيه مكانهي موقع ( )Labor Economics( اقتصاديات العملفي 
سـوق العمـل   في  األجور)، تُحدد جزيرة( مكانيستطيعون ذلك. وفي كل  العمال، لكن المكانأن تنتقل من  المنشآت
 اتج الحـدي للعمالـة  الن) مع Wages( األجور) بناء على مبدأ مساواة Competitive Labor Market( التنافسي

)Marginal Product of Labour تختلـف بـين    األجورإلى أخرى، فإن  جزيرةتختلف من  اإلنتاجيةن إ). وحيث
  أعلى. أجوراًالتي تعرض  الجزرفي البحث عن  العمالالمختلفة. وعادة يجتهد  الجزر

  )).Job Search( البحث عن وظيفة راجع مسرد:(

  ):IS–LM–BP Model ()270( ميزان المدفوعات – االدخار – نموذج االستثمار

)، Simultaneous Equilibrium( التوازن اآلنـي خاصة في مجال ب)، Economic Theory( النظرية الكليةفي 
)، هو نموذج اقتصادي مـن ابتـداع   Money Market( سوق النقود) وCommodity Market( سوق السلعبين 

عقد الستينيات من  في )،lemingFarcus M( ماركوس فليمينغو )undellMobert R( روبرت مونديلاالقتصاديين 
  اقتصـاد مفتـوح  لكنه تعامـل مـع    )،odelM LM -IS( نموذجلـ اديون امتداداًاالقتصعده القرن العشرين الماضي، 

)conomyEpen O( ميزان المدفوعات)، وaymentsPalance of B،(  وعلـى  سوقي السلع والنقودإضافة إلى .
التـوازن  ما، في مسألة  بشكل مستقل، وعالجا مسائل مختلفة إلى حدّكلٌّ منهما  قد عمل فليمنغو مونديل من أنالرغم 

  ، إال أنهما وصال إلى نتائج الفتة.ميزان المدفوعات، والنقودو في سوقي السلع

 المـرن و الصـرف الثابـت  ) سعر( تحت نظام معدل ،حراكية رأس المال، وسياسة االستقرارورقته في  مونديلقام 
)Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates  فـي ،(

                   ، فـي حـين كـان تصـور    )apitalCf O obilityM( الحراكية التامـة لـرأس المـال   ) بتحليل حالة 1963عام (
                     المعـوم و الصـرف الثابـت  ) سـعر ( معـدل  السياسـات التمويليـة الداخليـة تحـت نظـام     في ورقتـه   فليمينغ

)Domestic Financial Policies under Fixed and under Floating Exchange Rates   فـي عـام (
ــا   1962( ــة، ألنه ــر واقعي ــت)، أكث ــمى   افترض ــا تُس ــال   م ــرأس الم ــة ل ــر التام ــة غي                          الحراكي
)Imperfect Capital Mobility تعبيراً لواقع الحال الذي ساد في ذلك أكثر أكثر تعقيداً و فليمينغ نموذج). وقد كان

ـ قد عاد على السطح ليصبح التعبير األدق لوا نموذج مونديلالعقود الالحقة بينت أن  من القرن الماضي. لكن العقد ع ق
ظاهرة العولمة الحديثة، وتحريـر التجـارة العالميـة     تزايدالحال، خاصة في عقد التسعينيات من القرن الماضي، بعد 

  وحركة رأس المال في معظم بقاع األرض.

 اإلنتـاج ، عنـدما يسـاوي   اقتصـاد مفتـوح  التـي تتحقـق فـي    التوازن ) من حالة odelM LM -IS( نموذجينشأ 
)roductionP)Y(  (  ــلع ــى الس ــب عل ــوع  oodsGor Femand D( الطل ــو مجم ــتهالك)، وه            االس
))C( onsumptionC( االستثمار) وnvestmentI)I( ( نفقات الحكومة)، و)G( pendingSublic P  (صـافي  و

  ).  )xportsEet N)NX( الصادرات

 ).Saving( االدخار)، مطروحاً منه Disposable Income( الدخل المتاحبأنه  االستهالكيعرف 

https://www.policonomics.com/robert-mundell
https://www.policonomics.com/marcus-fleming
https://www.policonomics.com/is-lm
https://www.policonomics.com/balance-of-payments/
https://www.policonomics.com/net-capital-outflow
https://www.policonomics.com/is-lm
https://www.policonomics.com/gdp
https://www.policonomics.com/investment/
https://www.policonomics.com/government-spending/
https://www.policonomics.com/net-exports/
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  :على النحو اآلتيعند التوازن،  متساوية الدخل)، وTaxes (T)( الضرائب، بعد طرح كاالستهال يمكن صياغة

푪 = 푪(풀 − 푻) 
풀 = 푪(풀 − 푻) + 푰 + 푮 + 푵푿 

 الفائـدة ) أسعار( معدالت)، وSales( المبيعاتمتغيراً يعتمد على حجم وصفه ثابتاً، بل بوصفه ال ينظر إلى االستثمار ب
)Interest Rates R.(  

. المبيعـات وحجم  االستثمارن هناك عالقة طردية بين حجم إ، أي المبيعاتعندما ترتفع  االستثمارت إلى تحتاج المنشآ
. كلفة االستثمارتؤدي إلى ارتفاع  األسعار العالية للفوائد) فهي عكسية، ألن r( معدالت الفائدةمع  االستثمارأما عالقة 

أسـعار  فـي  تـؤثر   أسـعار الصـرف  ألن ، أسعار الصرف، وصافي الصادراتبد من النظر إلى  إضافة إلى ذلك ال
  .الصادرات

العملة المحلية، كالدينار أو الدرهم، مقابل العملة األجنبيـة المعتمـدة، كالـدوالر أو     سعر صرف) هي 휶لنفترض أن (
  على النحو اآلتي:الجديدة تصبح  متساوية الدخلاليورو. ما يعني بأن 

풀 = 푪(풀 − 푻) + 푰(풀, 풓) + 푮 + 푵푿(휶) 
 على النحو المبين معدالت الفائدة) والمبيعات(مجموع  اإلنتاجمع حجم  االستثماريمكن توضيح الصورة البيانية لعالقة 

 ).1في شكل (

 

ــب  ــرف تلع ــعار الص ــي   أس ــاً ف ــادرات دوراً مهم ــم الص ــدما حج ــرف . فعن ــعار الص ــنخفض أس                          ت
)Appreciation Or Revaluation (ع القوة الشرائية للعملة المحليةترتف)صدرة. ما يعني بأن البضائع )1تصبح  الم

ن البضـائع  إ). أي Depreciation Or Devaluation( ارتفاع أسعار الصرفأغلى ثمناً. ويحدث العكس في حالة 
تامة إلى اليمـين  (إزاحة  ،زيادة صافي الصادراتإلى  ارتفاع أسعار الصرفيؤدي  وبالتاليتصبح أقل ثمناً.  المصدرة

           (إزاحـة تامـة إلـى اليسـار      انخفـاض صـافي الصـادرات   إلـى   انخفاض أسعار الصرف) ويؤدي ISفي منحنى 
  ).IS ىمنحن

                                                             
 إعـادة تقيـيم  )، ويحـدث  Flexible Exchange Rates( نظام صرف مرنتحت  سعر الصرففي ) Appreciation( تحسن  يحدث - 1

)Revaluation ،( نظام صرف ثابتتحت )Fixed Exchange Rates .( تآكلأو )Depreciation (نظام صرف تحت  سعر الصرف
  .نظام صرف ثابت، تحت )Devaluation( تخفيض، أو مرن
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، في سعر الفائدةد ). ويحدMoneyّ( النقود) وLiquidity( السيولة) العالقة بين LM( النقود – منحنى السيولةيمثل 
  ). demanDnd Aupply S oneyM orF(عليها  الطلبو عرض النقودبين  التوازنة طا، بوساالقتصاد المفتوح

푴
푷 = 푳(풓, 풀) 

              خل الحقيقـي الـد ، وهـي نفسـها   كميـة اإلنتـاج  ) إلـى  풀رمز (ي، وكمية النقود المعروضة) إلى 푴رمز (يحيث 
)Real Incomeرمز (ي)، و풓 رمز (ي، وسعر الفائدة) إلى푳 مسـتوى  ، التي تعتمد على كمية الطلب على النقود) إلى

المحلية، ألن مواطني الدولـة قـد    أسعار صرف العملةالسائد. ويدخل على هذه الصورة  سعر الفائدةو الدخل الحقيقي
هـذه األدوات،   مثلتحدد موقف المستثمرين من شراء  أسعار الصرفن إأجنبية. أي  ةأدوات تمويليشراء في  نيرغبو

 سلباً أو إيجاباً.

. فكلما سعر الفائدةو مستوى اإلنتاجطة اعليها، بوس عرض النقود مع الطلبمن تفاعل  سوق النقودفي  التوازنيتحدد 
). وكلما Transaction Demand( الصفقاتو التإتمام المعاممن أجل  الطلب على النقود، زاد كمية اإلنتاجزادت 

  .الطلب الحقيقي على النقود، ارتفع سعر الفائدةزاد 

  )2كما في شكل ( التوازنيكون التمثيل البياني لحالة 

 

فـي  على النحو المبين )، LM) مع منحنى (ISأما التوازن اآلني في سوقي السلع والنقود، فيتحقق عند تقاطع منحنى (
  ).3شكل (

 

https://www.policonomics.com/supply-and-demand
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                            التــوازن فــي ميــزان المــدفوعاتتضــمن تحقــق  ســعر فائــدةو كميــة اإلنتــاجهنــاك توليفــة مــا مــن 
)Balance of Payments Equilibrium ن تمويل ميزان المدفوعات يكون مجدياً عند هذه التوليفة. ما يعني إ). أي

ــأن حجــم  ــقاً مــع صــا ال صــافي الصــادراتب ــد أن يكــون متس ــى الخــارجفي ب ــال إل ــدفق رأس الم                                       ت
)utflowsOapital Cet N.(  

 ئض فـي ميـزان المـدفوعات   فا. وأي نقطة أعلى منه تشير إلى ميزان المدفوعات المتوازنمنحنى  )4يبين شكل (
)Balance of Payments Surplus     عجـز فـي ميـزان المـدفوعات    ). أما التقاط األدنـى منـه فتشـير إلـى                
)Balance of Payments Deficit.(  

  

فـاع  ، لكـن ارت المستورداتارتفعت  اإلنتاج. فكلما زاد أسعار الفائدةو اإلنتاجحسب كمية  ميزان المدفوعاتيتذبذب 
إليه. لكن  التوازن، ويعيد ميزان المدفوعات، ويعدل من تذبذب تدفق رأس المال إلى الخارجقد يقلل من  أسعار الفائدة
  ، وزادت أفقيته.ميزان المدفوعات، زاد استقرار حراكية رأس المال) ارتفعتكلما زادت (

             سـعر الصـرف  ، وبـين  ر التامـة لـرأس المـال   الحراكية غي، والحراكية التامة لرأس المالبد من التمييز بين  ال
ــت ــرن و المثب ــرف الم ــعر الص ــن  س ــة م ــاالت الممكن ــف الح ــة. وسنستكش ــة النقدي ــةو السياس                  المالي

)onetaryMolicyPiscal F ndA (التوسعية )xpansionaryE.(  

: تـؤدي السياسـة النقديـة    سعر الصرف مثبت) عندما يكون نموذج مونديل( حالة الحراكية التامة لرأس المال) أوالً
) E1)، وتنتقل نقطة التوازن مـن ( LM2إلى الموقع ( )LM1) من الموقع (LMالتوسعية إلى إزاحة تامة في منحنى (

  ).5)، مثلما يبينه شكل (E2إلى (

  

https://www.policonomics.com/net-capital-outflow
https://www.policonomics.com/monetary-policy
https://www.policonomics.com/fiscal-policy
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 تدخالً حكومياًهو السائد، فإن  نظام سعر الصرف المثبتن إ، وحيث عجز في ميزان المدفوعاتيتحقق في هذه الحالة 
)Gvernment Intervention(  بيـع العملـة األجنبيـة   و شراء العملة المحليةيغدو ضرورياً، قد يأتي على شكل 
وبالتـالي ال يكـون    ).E3 = E1) يعود إلى مكانه األصلي، وإعادة التوازن إلى (LM). ما يعني بأن منحنى (الصعبة(

  في ظل هذه الظروف.، للسياسة النقديةهناك أي أثر 

 التوازن)، وتنتقل نقطة IS2) إلى (IS1) من الموقع (ISإلى إزاحة تامة في منحنى ( السياسة المالية التوسعيةتؤدي 
  ).6يبينه شكل (على النحو الذي )، E2) إلى (E1من (

  

 تدخالً حكومياًسائد، فإن هو ال نظام سعر الصرف المثبتن إ. وحيث فائض في ميزان المدفوعاتيتحقق في هذه الحالة 
)Government Intervention شراء العملـة األجنبيـة  و بيع العملة المحلية) يغدو ضرورياً، قد يأتي على شكل 
) إلى اليمين مـن الموقـع   LMلي سيرتفع، وتحدث إزاحة تامة في منحنى (المح عرض النقد). ما يعني بأن الصعبة(
)LM1) إلى الموقع (LM2 ويعود التوازن إلى (نفسه سعر الفائدة)، فيرتفع اإلنتاج عند مستوى ،E3 = E1  وبالتـالي .(

  يرغب واضعوها، في ظل هذه الظروف.وفق ما قد عملت  السياسة الماليةتكون 

السياسـة النقديـة   : تؤدي سعر الصرف مرن) عندما يكون نموذج مونديل( ة التامة لرأس المالحالة الحراكي) ثانياً
) E1مـن (  التوازن)، وتنتقل نقطة LM2) إلى الموقع (LM1) من الموقع (LMإلى إزاحة تامة في منحنى ( التوسعية

  ).7يبينه شكل (على النحو الذي )، E2إلى (

  

https://www.policonomics.com/government-intervention
https://www.policonomics.com/government-intervention
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انخفـاض فـي سـعر    ، سيحدث نظام سعر الصرف المرن ، لكن معن المدفوعاتعجز في ميزا يتحقق في هذه الحالة
، وتمكن األجانب من شراء المزيد من صافي الصادرات)، ما يؤدي إلى زيادة Depreciation( صرف العملة المحلية

)، IS2إلـى (  )IS1) من الموقع (IS(البضائع المصنوعة محلياً، بمقدار نقود أقل. ما يؤدي إلى إزاحة تامة في منحنى 
). وبالتالي يرتفع اإلنتاج، وتكـون السياسـة   7يبينه شكل (على النحو الذي )، E2) إلى (E1من ( التوازنوتنتقل نقطة 

  النقدية قد عملت بالشكل المرغوب.

)، وتنتقـل نقطـة   IS2) إلى (IS1) من الموقع (IS(منحنى ، فتؤدي إلى إزاحة تامة في السياسة المالية التوسعيةأما 
 ). 8يبينه شكل (على النحو الذي )، E2) إلى (E1من ( التوازن

صافي . ما يؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية، ويرتفع فائض في ميزان المدفوعاتيتحقق في هذه الحالة 
الـدخل  . وبالتالي حدوث ضغط على سعر صرف العملة المحلية، بسبب ارتفاع حجم المستوردات، وارتفاع الصادرات

على النحو )، E3) إلى (E2من ( التوازن)، فتنتقل نقطة IS3) إلى (IS2) من الموقع (IS(، وانتقال تام في منحنى الكلي
  لم تُجد نفعاً في هذه الحالة. السياسة الماليةن إ). أي 8يبينه شكل (الذي 

إلى إزاحة  السياسة النقدية التوسعية: تؤدي سعر الصرف ثابتاًعندما يكون  حراكية رأس المال غير التامة) حالة ثالثاً
على النحو )، E2) إلى (E1من ( التوازن)، وتنتقل نقطة LM2) إلى الموقع (LM1) من الموقع (LMتامة في منحنى (

  ).9يبينه شكل (الذي 

 

بشـراء   . وألن سعر الصرف المثبت هو النظام السائد، تقوم الحكومةعجز في ميزان المدفوعاتيتحقق في هذه الحالة 
 )، ما يؤدي إلى انخفاض عرض النقد من العملة المحلية، ثم انتقال تام فـي الصعبةالعملة المحلية وبيع العملة األجنبية (
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 E3(         ن إ)، أي E3) إلى (E2( من التوازنوتنتقل نقطة )، LM1) إلى الموقع (LM2(من الموقع ) LM( منحنى
= E1بينه شكل ( )، مثلمافي هذه الحالة مؤثرة. السياسة النقديةن ). وال تكو9ي  

  

 التـوازن )، وتنتقل نقطة IS2) إلى (IS1) من الموقع (IS(منحنى إلى إزاحة تامة في  السياسة المالية التوسعيةتؤدي 
). ويعتمد وضع ميزان المدفوعات على حالة حراكية رأس المال، 10يبينه شكل (على النحو الذي )، E2) إلى (E1من (
، نظام أسعار صرف مثبتة). ومع وجود BP -)، أو يتحقق عجز فيه (BP +يتحقق فائض في ميزان المدفوعات (فإما 

) أو إلى الموقع LM2) إلى الموقع (LM1) من الموقع (LM. ويعتمد انتقال منحنى (تتدخلفإن ذلك يعني بأن الحكومة 
)LM* الصعبة( جنبيةاألو العمالت المحلية) على ما تمتلكه خزائن الحكومة من .(  

، فـي حالـة   نظام أسعار الصرف المثبتـة ، والسياسة النقدية التوسعيةفي حالة  ميزان المدفوعاتيتحقق فائض في 
عجز ، فتؤدي إلى السياسة النقدية التوسعية. أما اإلنتاج الكلي. وتكون النتيجة ارتفاعاً في الحراكية التامة لرأس المال

  تكون ناجعة، ومؤثرة. سياسة المالية التوسعيةال. لكن في ميزان المدفوعات

إلـى   السياسة النقدية التوسـعية : تؤدي سعر الصرف مرناًعندما يكون  حراكية رأس المال غير التامة) حالة رابعاً
على )، E2) إلى (E1من ( التوازن)، وتنتقل نقطة LM2) إلى الموقع (LM1) من الموقع (LMإزاحة تامة في منحنى (

 ).11يبينه شكل ( يالنحو الذ
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) مـن  IS(ويدفع منحنى ، صافي الصادراتإلى تخفيض قيمة العملة المحلية، ما يرفع  نظام سعر الصرف المرن يؤدي
حراكية ) إلى اليمين. ومع ارتفاع BP( ميزان المدفوعات). ويؤدي إلى إزاحة تامة في منحنى IS2) إلى (IS1الموقع (

قد عملت بنجاعة عالية. أما السياسة  السياسة النقدية)، ما يعني بأن E3ي عند النقطة (النهائ التوازن، يكون رأس المال
مـن   التوازن)، وتنتقل نقطة IS2) إلى (IS1) من الموقع (IS(منحنى إزاحة تامة في إلى المالية التوسعية، فإنها تؤدي 

)E1) إلى (E2 ،( على النحو الذي) بينه شكل11ي.( 

 ميـزان حقـق   الحراكيـة . فكلما ارتفعت هذه حراكية رأس المالعلى  ز في ميزان المدفوعاتالعجأو  الفائضيعتمد 
. وفي حال الفائض، ونظـام سـعر   العجز في ميزان المدفوعات، وكلما انخفضت زاد التسارع نحو المدفوعات فائضاً

) إلـى  ISنتقـال منحنـى (  الصرف المرن، ترتفع قوة العملة المحلية، ما يؤدي إلى انخفاض في صافي الصادرات، وا
) ينتقل إلى اليسار. أمـا  + BP( ميزان المدفوعاتاليسار. وألن السلع واألصول المحلية تصبح أغلى ثمناً، فإن منحنى 

حراكية رأس مـال  تكون أكثر نجاعة، مع وجود  السياسة المالية)، فإن -BPإذا حقق ميزان المدفوعات عجزاً، أي (
  .بطيئة

            النقـود و السـيولة  – االدخـار و منحنيات االسـتثمار )، Impossible Trinity( مستحيلالالثالوث  راجع مسرد:(
)IS–LM Curves.((  

  ):IS–LM Curves( )271(النقود والسيولة  –االدخار ومنحنيات االستثمار 

ــي  ــةف ــة الكلي ــال  Macroeconomics Theory( النظري ــي مج ــة ف ــلع )، وخاص ــوق الس ــوازن س                     ت
)Commodity Market Equilibrium( توازن سوق النقود) وMoney Market Equilibrium هي مثيالت ،(

سـوق  و سوق السـلع بين ) Simultaneous Equilibrium( توازن آنيطتها اصورية تُبين اآللية التي يتحقق بوس
  .النقود

) حـول  General Equilibrium( ة العامـة النظري) في John Keynes( كينز جونأحدثت أفكار عالم االقتصاد 
 نظريـة كينـز  التي كانت سائدة قبل  الكالسيكية النظريةثورة حقيقية في الفكر االقتصادي، ألن  أسعار الفائدةو النقود

 االسـتهالك و اإلنتـاج الكلـي  ال تؤثر في المتغيرات االقتصادية الحقيقية، أي  السياسة النقديةتبنت الفكرة القائلة بأن 
بـأن   النظريـة الكالسـيكية  ). فقد افترضت Real Interest Rates( أسعار الفائدة الحقيقيةو االستثمارو دخاراالو

)، في األمدين القصير والطويل. Perfectly Flexible) قابلة للتبدل والتغيير (Nominal( سميةاألجور االو األسعار
)، P( مستوى األسعارفي  )Proportional( متناسبةدة ) إلى زياMS( عرض النقدوبناء على ذلك تؤدي الزيادة في 

)، دون أي أثر حقيقي. كما Open Economy( اقتصاد مفتـوح ) في Exchange Rates( مستوى أسعار الصرفو
معـدل انخفـاض   ، وسميسعر الفائدة اال، وزيادة متناسبة في معدل التضخم) تؤدي إلى MSأن زيادة معدل نمو الـ(

 الكالسيكيين رؤية. وتتلخص أسعار الفائدةو االستثمارو االستهالكو الدخلفي  يؤثر بشكل حقيقي ، لكنه السعر العملة
، فإن ذلك ال يكـون إال  التوازنبفعل القوى الموجودة فيها. وإذا جنحت عن  التوازنتنزع إلى  اآللة االقتصاديةفي أن 

ال تتبدل وال تتغير في األمـد   سميةاألجور االو عاراألسخالف ذلك، وافترض بأن  رأىفقد  كينزفي األمد القصير. أما 
  .)Market Clearance()1( بتنظيف األسواقالقصير، وال تقوم 

                                                             
  أن تتساوى الكميات المطلوبة مع الكميات المعروضة. :)Market Clearance( المقصود بتنظيف األسواق -  1
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اآللـة  تحمُل في جوانيتها قوى مؤثرة في هذه المتغيرات، خاصة إذا كانت  األسعار، أن كينزيعني ذلك، من وجهة نظر 
 األسعار بأنهـا  كينز). وقد وصف Full Employment( كاملالتوظيف الال تعمل بكل طاقتها، أي عند  االقتصادية

، ألن المنشآت العاملة في االقتصاد، سواء كانت منتجة أو بائعة، ال تغيـر أسـعار سـلعها بشـكٍل     )Sticky()1( لزجة
 ليست صحيحة، من وجهـة  المتغيرات الكليةعلى  السياسة النقديةحول أثر  الكالسيكيةمستمر، ما يعني بأن الفرضية 

إلى هـذه   كينـز في األمد القصير. وقد توصل  اإلنتاجفي تؤثر بشكل حقيقي  السياسة النقدية. والصحيح أن كينزنظر 
قريب من التسمية التـي   و). وهIS - LM( نموذجطة نموذجه المعقد، شيئاً ما، الذي أطلق عليه اسم ااالستنتاجات بوس

                الرس هانسـن عالم االقتصاد األمريكـي  ، وقد ساهم )John Hicks( جون هيكسابتدعها عالم االقتصاد البريطاني 
)Lars Peter Hansen( في تطوير هذا النموذج.  

: ةفي قنوات ثالثالدخل المتاح ). ويذهب Static( ساكنة بأنها سوق السلعفي  االستثمارو االدخارتتصف العالقة بين 
 تسـرباً وصفها ب االدخارات). ومن عادة االقتصاديين أن ينظروا إلى Transfers( التحويالت، واالدخار، واالستهالك

)Leakage ( حقناً، فإنها تغدو اآللة االقتصادية. وعندما تُعاد إلى اآللة االقتصادية) منInjection يعمُل على زيادة (
علـى   االدخارو االستثماربين  نللتوازل الصورة البيانية . ويمكن تخيّالعرض الكلي، ثم فاإلنتاج الكلي، اإلنفاق الكلي
  ).1( الشكلفي النحو المبين 

  
 

إلى مستوى جديـد   االستثمار). وعندما يرتفع S = I1) عند التقاء االستثمار مع االدخار (* Y( الدخل التوازنييتحقق 
)I2 إلى مستوى أعلى، من ( الدخل التوازني، ويرتفع اإلنفاق الكلي)، مثالً، يرتفع معهY * = Y1 () إلىY * = Y2 ،(

 )، وذلك جراء التوازن بين االدخار واالستثمار عند القيمة الجديدة.2(الشكل في على النحو المبين 

  
                                                             

حول لزوجة األسعار يعني أن اآللة االقتصادية ال تستطيع الوصول إلى التوازن في األمد القصير أو الطويل، طالما  كينزهذا الوصف لـ - 1
  أنها ال تعمل بطاقتها االستيعابية.
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). ولهذا S) و(Iالمتغيرين (في ، في النموذج أعاله، كأنها غير موجودة، ولم ننظر إلى أثرها أسعار الفائدةعددنا وقد 
، من أسعار الفائدةو االستثمارات. لكن في الواقع هناك عالقة قوية بين ساكنة النموذج يعمل في حالة إننقول السبب 
 ، من جهة أخرى. فكيف نوفق بين كل هذه العالقات؟أسعار الفائدةو االدخاراتجهة، و

  . أسعار الفائدة، في الحياة العملية، على محفزات كثيرة، من أهمها االستثماريعتمد 
 الـدخل الكلـي  ) ومستوى r( أسعار الفائدة) في Function( دالة اإلنفاق االستثمارييمكن من الناحية العملية وضع 

)Y ،( في الصيغة اآلتية:على النحو المبين  
푰 = 풇(풓, 풀)  الـدخل ن العالقة بينهما عكسية. وكلما زاد إ، والعكس صحيح، أي االستثماراتانخفضت  أسعار الفائدةفكلما ارتفعت 

). Yفإنها تعتمد على مستوى الدخل ( باالدخارالعالقة بينهما طردية (مباشرة). وفيما يتصل ن إ، أي االستثماراتزادت 
  في الدالة اآلتية:على النحو المبين يمكن وضع هذه العالقة 

푺 = 품(풀) 
، ويؤدي بسبب زيادة كلفة الفرصة البديلة على االحتفاظ بالنقود ادخاراتهماألفراد على زيادة  أسعار الفائدةيحفز ارتفاع 

فإنه يحفّز األفراد على البحـث   أسعار الفائدة). أما انخفاض Loanable Fund( األموال القابلة لإلقراضإلى زيادة 
، ومنها شراء األسهم والسندات من سوق رأس المال، الذي يعيدها إلى قنـاة  االدخاراتعن فرصٍ أخرى يوظفون فيها 

ي عدم وجود سعرٍ واحد يعمُل على تنظيف السوق من أي فـوائض، فـي   مرة أخرى. وتكمن المشكلة هنا ف االستثمار
بد مـن   ، الاالدخارو االستثمار، وأثرها في أسعار الفائدةجانب الطلب أو جانب العرض. وبناء على الدور الذي تلعبه 

  .الدخل التوازني، وتبعات ذلك على توازن سوق السلعالنظر في 

اإلنفـاق  ) عكسياً في r( أسعار الفائدة) تؤثر 1رٍ رباعي األبعاد على النحو التالي: يمكن تصور هذه العالقات من منظو
) إلـى  I(اإلنفاق االسـتثماري  ) تؤدي زيادة S .(3( االدخارات) طردياً في rؤثر أسعار الفائدة (ت) I .(2( االستثماري

  ).r( أسعار الفائدةسعرٍ ممكنٍ من  ) مقابَل كلS = Iِّ) عند (Y( الدخل التوازني) يتحقق 4). Y( الدخلزيادة 

 ).3( الشكلفي على النحو المبين يمكن تمثيل هذه العالقات والمؤثرات، بيانياً، 

           عنـد مسـتوى مـنخفض، وهـو      االدخاراتمع  االستثمارات) أدى إلى تساوي r1( سعر الفائدة) بأن 3( الشكليبين 
)S1 = I1 ( نيالدخل التواز). ونتيجة لذلك تحققY1(  سـعر الفائـدة  المنخفض. وعندما انخفض  ) إلـىr2  التقـت ،(

  ).Y2). ونتيجة لذلك تحقق الدخل التوازني (S2 = I2عند مستوى أعلى من ذي قبل، وهو ( االدخاراتمع  االستثمارات
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عند مستوى  راتاالدخامع  االستثمارات)، ما أدى إلى تساوي r3أخيراً، يتصور النموذج بأن سعر الفائدة انخفض إلى (

  ).Y3). ونتيجة لذلك ارتفع الدخل التوازني إلى (S3 = I3أعلى، وهو (

مـا   وفق)، IS( االدخار -منحنى االستثمار يسمى ينتُج منحنى جديد توازن االستثمارات مع االدخاراتعند شبك نقاط 

  .)4( الشكلفي 

  
 سوق رأس المالو سوق النقودوالرابط مع  ثماراتاالستو االدخارات بوساطة توازن سوق السلعيلخص هذا النموذج 

) التـي تعمـل   Y, r( أسعار الفائدةو الدخل ) يتكون من توليفاتIS. وهذا يعني بأن منحنى الـ(الفائدة أسعار طةابوس

يتكـون مـن    . أو أنـه أسعار الفائدة مع االستثمارات ومن هذا الجانب نجد تفاعل .من الفوائض تنظيف السوق على

الكميات مع  األموال القابلة لإلقراض من الكمية المطلوبة) التي تعمل على تساوي Y, r( أسعار الفائدةو الدخل توليفات

. وللتأكـد مـن أن   أسعار الفائدة مع االدخارات ومن هذا الجانب أخذنا تفاعل. األموال القابلة لإلقراض من المعروضة

  هو التوازن سوق السلعبد أن نتذكر بأن شرط  ) سالب الميل الISمنحنى الـ(

푰(풓) + 푻 = 푺(풀) + 푮
 

 أسعاربـالذي يرتبط عكسياً  دالة االستثمار) إلى I(r)، و(نفقات الحكومة) إلى Gو( الضرائب) إلى Tرمز (يحيث 

  ، فإنوبالتالي. الدخل) الذي يرتبط بعالقة طردية مع S(Y)، و(الفائدة

풅풓
풅풀

=
풅푺/풅풀
풅푰/풅풓

=
+
−

< 0
 

). وبالتالي تكون إشارة المشتقة سالبة. ويمكن وضع الصـورة  r( أسعار الفائدة) ترتبط عكسياً مع I( ستثماراتاالألن 
  ). 5( شكلفي على النحو المبين  أسعار الفائدةو االستثماراتو االدخاراتالبيانية لتفاعل 
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. وتـرتبط  سـوق النقـود  السائدة فـي   ةأسعار الفائدعكسياً مع  االستثماراتيوضح الشكل نفسه بنفسه. وفيه ترتبط 

). ويتأثر IS. وبناء على هذه العالقات والتفاعالت ينشأ منحنى الـ(سوق السلعفي  الدخلطردياً مع مستوى  االدخارات
          الميـل الحـدي لالسـتهالك   ، واالستهالك المستقل، سواء كان اإلنفاق الكلي) بأي مكونٍ من مكونات ISمنحنى الـ(

  .  نفقات الحكومةو االستثمار، و)م ح س(

 ).r(سعر الفائدة ) وY( دالة في الدخل) هو L( الطلب على السيولة النقدية ولنقل إن، سوق النقودلنرجع قليالً إلى 
  على النحو اآلتي: الدالة ويمكن صياغة هذه

퐿(푌, 푟)
 

  ). وعند التوازن يكونr) وعكسياً مع (Y) طردياً مع (Lحيث يرتبط (

푴푺 = 푴푫 = 푳(풀, 풓) 
 

  ).6( شكلوهو ما يوضحه 
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)، عند الزوج المرتب MD(Ya)) والطلب الحقيقي على النقود (MSفي سوق النقود، بين عرض النقد ( التوازنيتحقق 
)MD(Ya), ra) وعندما يرتفع الدخل ينتقل التوازن إلى الزوج المرتب .(MD(Yb), rb سعر الفائدة)، وهذا يعني بأن 

 .هنفس ) بقي عند المستوى السابقMS)، لكن (rb) إلى (raارتفع من (

  على النحو اآلتي: ينأجزإلى  السيولة النقديةيمكننا تفكيك دالة الطلب على 

푳(풀, 풓) = 푳ퟏ(풀) + 푳ퟐ(풓)
 

مـن  ) أما في (على نحو وعقد الصفقات،  بدافع إتمام المعامالت الطلب على النقود) L1(Y)( يمثل الجزء األول منها
ـ   ، بدافع المضاربة الطلب على النقود) فهو يمثل L2(r)). أما الجزء الثاني (7( شكل         ) مـن با فـي ( علـى نحـو م
ال يستطيع وحده أن  سوق النقود). ونتيجة لعدم وجود سعرٍ واحد يعمل على تنظيف السوق من الفوائض، فإن 7( شكل

محدد مسبقاً من السـلطة   عرض النقد. ولهذا السبب نفترض بأن دالطلب والعرض للنقويعطينا ما يمكن أن يكون عليه 
)، 7) مـن شـكل (  أما في (على نحو النقدية، وأن ارتفاع الدخل يؤدي إلى زيادة الطلب الحقيقي على السيولة النقدية، 

 لى السيولةالطلب ع)، فإن 7)، من شكل (ب. أما في (مواجهة الطوارئو عقد الصفقاتو إتمام المعامالتوذلك بدافع 
مصـيدة  كـاف فـإن ظـاهرة     . وإذا ما انخفض هذا السعر إلى مستويات متدنية إلى حدّسعر الفائدةيرتبط عكسياً مع 

  ).  L2(r)، وال يرتفع معه (عرض النقدمهما زاد  سعر الفائدةتتشكل. وفي هذه المصيدة ال ينخفض  السيولة

 
ارتفـاع  و الطلب على السيولة النقديـة . وينشأ هذا الشكل جراء التفاعل بين تتبع هذه الحركات ينتج شكالً بيانياً مختلفاً

  ).LM( النقود –منحنى السيولة الرابط بين المتغيرين، ويسمى وصفه ، وسعر الفائدة بالدخل
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لــعرض  مسـاوياً  الطلب على النقود ) التي تجعل r( أسعار الفائدة) وY( الدخل) من توليفات LMيتكون منحنى الـ(
  ).8( شكلفي على النحو المبين ، قودالن

  
  يعني التوازن)، فإن L = L(Y,r)ن (إوحيث 

푴푺 = 푴푫 
푴 = 푳(풀, 풓)

 
  :  المشتقة الجزئية األولىتُعطي 

풅풓
풅풀

=
−흏푳/흏풀
흏푳/흏풓

> 0
 

  ) موجب.LMالـ( منحنىما يعني بأن ميل 

  ) بجملة من المحددات، منها:LMيتأثر منحنى الـ(

 سمي (اال دعرض النقNominal Money Supplyالعام ( مستوى األسعار). وP أسعار. والتضخم)، بما فيه معدل 
  ).Nominal Interest Ratesسمية (اال الفائدة

 الثروة )Wealth( نظام الدفع). وPayment System.وسهولة أو صعوبة حصول األفراد على السيولة النقدية ( 

 بوسـاطة ، االدخـارات و االستثماراتفي الذي يؤثر  سعر الفائدةطة ال وثيق بوسسوق السلع وسوق النقود بشك يرتبط
، التوازنإلى  سوق النقود. وإذا وصل أسعار الفائدة، ويؤدي إلى ارتفاع الطلب على السيولة النقديةوأثره في  الدخل
منحنى الطلـب  وكي نتتبع  ، أيضاً، ألن المؤثرات التي تحرك أحدهما تحرك اآلخر.التوازنيصل إلى  سوق السلعفإن 
. وعنـدما يتفاعـل   نيمتـوازن  سوق النقـود و سوق السلعبد أن يكون  )، الP( األسعارمقابل أي مستوى من  الكلي

). وتتكـون  9( شكلفي على نحو ما هو مبين ، التوازن) عند نقطة LMالـ( منحنى) ISالـ( منحنى، يقطع السوقان
  .ئدة التوازنيسعر الفاو الدخل التوازنيهذه النقطة من 
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  في هذه النموذج من تفاعل مجموعة من المتغيرات: التوازن يتحقق

  غير ظـاهر.  متغير) وهو P( مستوى األسعار) S .(4( االدخارات) I .(3( االستثمارات) r .(2( أسعار الفائدة) 1
  ).MD , MS( عرضهاو الطلب على النقود) Y .(6( الدخل) 5

  سوق السلع، حيث تكون المتساوية ) فيISالـ( منحنىيتشكل 

푰 + 푮 = 푺 + 푻         
  على النحو التالي: سعر الفائدةدالة في  االستثمارويكون 

푰 = 푰풂 − 휶풓       
سـوق  مـع   سوق السلعالذي يربط  سعر الفائدة) إلى r، و(االستثمار المستقل عن سعر الفائدة) إلى Iaرمز (يحيث 
  على النحو اآلتي: الدخلفهو دالة في  االدخارأما . االستثماراتطة ابوس   النقود

푺 = −풂 + (ퟏ − 풎풑풄)(풀 − 푻)       
  ) في المتساوية نحصل علىS) و(Iبالتعويض عن (
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  هي نقطة تقاطع) يتكون من ISتبين هذه النتيجة بأن منحنى الـ(
푰풂 + 푮 + 풂 − 풎풑풄푻

휶
 

  هو ميلو

−
(ퟏ − 풎풑풄)풀

휶  
 منحنـى ، حيـث يتشـكل   سوق النقودأما في  ).IS( يؤدي إلى انخفاض ميل منحنى) م ح س( ما يعني بأن ارتفاع

  )، يكون LMالـ(
푴
푷

= 풇(풀, 풓) 
  على النحو اآلتي:يكون شكل الدالة 

푴
푷

= 풌풀 − 휷풓 
푴
푷

− 풌풀 = −휷풓 

∴ 풓 =
푴

−휷푷
+

풌풀
휷  

 منحنـى وتبين هـذه النتيجـة بـأن     .الدخلمن  المعامالتنسبة الطلب على السيولة بدافع إتمام ) إلى kرمز (يحيث 
  هي نقطة تقاطع) يتكون من LMالـ(

푴
−휷푷

 

  هو ميلو
풌
휷

 

) تؤدي إلى زيادة ميلـه.  k)، لكن زيادة (LM( منحنىيؤدي إلى انخفاض ميل  سعر الفائدةما يعني بأن ارتفاع معامل 
  ) نقطة التقاطع والميل لكل منحنى.  10( شكلويبين 
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  ) القتصاد مغلق من المتساوية IS: تُشتق معادلة الـ(االدخار -اشتقاق معادلة االستثمار

풀 = 푪 + 푰 + 푮 
  لنفترض، على سبيل المثال، بأن

푪 = ퟓퟎ + ퟎ. ퟖ(풀 − ퟎ. ퟏ풀) 
푰 = ퟑퟎퟎ − ퟐퟎퟎ풓 
푮 = ퟐퟓퟎ 

   يحصلبالتعويض في المتساوية، أعاله، 

풀 = ퟓퟎ + ퟎ. ퟖ풀 − ퟎ. ퟎퟖ + ퟑퟎퟎ − ퟐퟎퟎ풓 + ퟐퟓퟎ 
∴ 풀 = ퟐퟏퟒퟐ. ퟖퟔ − ퟕퟏퟒ. ퟐퟖퟔ풓  

 اإلنفاق الحكومي). فلو افترضنا بأن ISالـ( منحنىإلى إزاحة تامة في  اإلنفاق الكلييؤدي أي تغيرٍ في مكونات 
  ) تصبح على النحو التالي:ISن معادلة الـ(إ)، مثالً، ف50انخفض بمقدار (

풀 = ퟏퟗퟔퟒ. ퟐퟖퟔ − ퟕퟏퟒ. ퟐퟖퟔ풓 
، وكـان األثـر النهـائي لهـذا االنخفـاض      اإلنفـاق الحكـومي  انتقل إلى اليسار بعد انخفاض  المنحنىني بأن ما يع

            ارتفـع إلـى    )م ح س(). وكي تتضح الصورة بشكل أفضـل، لنفتـرض أن   178.57 - = 1964.286-2142.86(
)mpc =0.95)فتصبح معادلة الـ ،(IS (:على النحو اآلتي  

풀 = ퟒퟏퟑퟕ. ퟗퟑ − ퟏퟑퟕퟗ. ퟑퟏ풓 
  ).1995.07بناء على ذلك ارتفع الدخل بمقدار (

: حيث تبين األولى بأن المنحنى اتخذ موقعـاً علـى   ةلكل واحدة من المعادالت الثالث )IS) منحنى الـ(11( شكليبين 
           موقعـاً عنـد   نتقل إلـى اليسـار، واتخـذ   ا)، وتبين الثانية بأن المنحنى r = 3.00) و(Y = 2142.86نقاط التقاطع (

)Y = 1964.286)و (r = 2.75 إلى اليمين قد حدث للمنحنى، وأصبح ميله أقل مـن ذي   ناًادور). أما الثالثة فتبين بأن
  ).r = 3.00) و(Y = 4137.93قبل، وأن نقاط التقاطع أصبحت (
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    على النحو اآلتي: ) من سوق النقودLM: يتم اشتقاق معادلة الـ(النقود –اشتقاق معادلة السيولة 
푴
푷

= 풌풀 − 휷풓  
  لنفترض أن

푷 = ퟏ, 
풌 = ퟎ. ퟐퟓ 
휷 = ퟐퟓퟎ 

푴푺 = ퟒퟎퟎ 
  :على النحو اآلتي) LMتكون معادلة الـ( وبالتالي ).MS = MDيكون ( التوازنعند 

푴푫 = ퟎ. ퟐퟓ풀 − ퟐퟓퟎ풓 = 푴푺 = ퟒퟎퟎ 
ퟎ. ퟐퟓ풀 = ퟒퟎퟎ + ퟐퟓퟎ풓 
풀 = ퟏퟔퟎퟎ + ퟏퟎퟎퟎ풓 

 )LMمنحنى الـ( ميليبلغ 

풌
휷

= ퟎ. ퟎퟎퟏ 
  النقطة دعن التقاطع العمودييحدث 

ퟒퟎퟎ
−ퟐퟓퟎ

= −ퟏ. ퟔ 
علـى  ) تصـبح  LM). ما يعني بأن معادلة الـ(MS = 500إلى ( عرض النقدلنفترض اآلن بأن البنك المركزي زاد 

  النحو اآلتي:

ퟎ. ퟐퟓ풀 = ퟓퟎퟎ + ퟐퟓퟎ풓 
풀 = ퟐퟎퟎퟎ + ퟏퟎퟎퟎ풓 

)، 0.001ما كان فـي السـابق (  على  ميل المنحنى) إلى اليمين، ويبقى LMالـ( منحنىفي  ذلك انتقاٌل تامّ يترتب على
  ). 2.0-أصبحت ( التقاطعلكن نقطة 
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) من الموقـع  LMالـ( منحنى. وعلى وجه الخصوص انتقال سوق النقود) التغيرات التي حدثت في 12( شكليوضح 
)LM1) إلى (LM2 ما أدى إلى ارتفاع الدخل من (ض النقدعر) نتيجة لزيادة ،Y1) إلى (Y2 .(  

  ) هماLM) والـ(ISلنفترض من التمرين السابق بأن معادلتي الـ( :التوازن في سوقي السلع والنقود

푰푺: ퟐퟏퟒퟐ. ퟖퟔ − ퟕퟏퟒ. ퟐퟖퟔ풓 
푳푴: ퟏퟔퟎퟎ + ퟏퟎퟎퟎ풓

 
  نإ)، أي IS = LMعند التوازن (

ퟐퟏퟒퟐ. ퟖퟔ − ퟕퟏퟒ. ퟐퟖퟔ풓 = ퟏퟔퟎퟎ + ퟏퟎퟎퟎ풓 ∴ 풓∗ = ퟎ. ퟑퟏퟔퟕ,
풀∗ = ퟏퟗퟏퟔ. ퟕ  

  .السوقينفي  التوازنوحالة  نقاط التقاطع )13( شكليوضح 

  
، أو كليهما. ويحدث االنتقـال  نيالمنحني)، إلى األعلى أو األسفل نتيجة النتقال أحد ISفي نموذج ( التوازنتنتقل نقطة 

السياسـة   بوسـاطة ) فيما يمكن أن يحـدث  LM) و(ISلمحددات. وتنحصر محددات الـ(في أي منهما إذا تغير أحد ا
  هما.تي، أو كلالنقديةأو  المالية

على بنـاء الطـرق    الحكومة نفقاتها) عندما ترفع IS): لنتتبع حركة منحنى (Fiscal Policy( أثر السياسة المالية
 العامة، مثالً.

          العامـة ) وPrivate Investment( االسـتثمارات الخاصـة  إلـى   ) فـي األصـل  I( اإلنفـاق االسـتثماري  يعود 
)Public Investment .(اإلنفـاق االسـتثماري اإلجمـالي   ، فإن إنفاقاً من هذا النوع يعمـل علـى زيـادة    وبالتالي           
)Gross Investment ( منحنى)، ويؤدي إلى إزاحة تامة فيISلواقـع هـو أن   ) إلى اليمين. وما يحدث على أرض ا

 الدخل). لكن زيادة 14( شكلفي هو مبين  ماعلى نحو  )Y3) إلى (Y1من ( الدخل) تؤدي إلى زيادة IS( منحنىإزاحة 
يعمـل   الدخل، فإن ارتفاع عرض النقد. وإذا لم يقم البنك المركزي بزيادة الطلب الحقيقي على النقودتؤدي إلى زيادة 

نهائية المحصلة ال. وحجم االستثمارالتي يكون من نتائجها انخفاض  رة المزاحمةظاه، ويسبب أسعار الفائدةعلى زيادة 
). فكلمـا  LM( مرونة منحنىعلى  سعر الفائدةو الدخل). ويتوقف مدى ارتفاع Y2( إلى الدخل تراجعلهذه التفاعالت 
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في حين أن انخفاضها يؤدي إلى أعلى.  الدخلقليلة، وكانت الزيادة في  أسعار الفائدةكانت الزيادة في  مرونتهارتفعت 
  . )1(بنسبة أقل الدخلبنسبة أعلى، وارتفاع  أسعار الفائدةارتفاع 

، إنفـاق الحكومـة  التي تجسدت في زيادة  السياسة الماليـة من أجل دعم  عرض النقد زادلنتخيل بأن البنك المركزي 
من جهات غيـر   االستثمارات) ما يحفز r2( أقل من سعر الفائدة)، وكان Y3قد أخذت مداها (نحو  الدخلزيادة  لكانت

  .)2(الحكومة
، سـوق النقـود  و سوق السـلع في  السياسة الماليةما يهم في هذا المثال البسيط هو التعرف على األثر الذي تحدثه 

 ).Y1 , r1األول قد تحقق عنـد النقطـة (   التوازنفيهما. وفي هذا المثال نرى بأن  التوازنعلى  السياسةوتبعات هذه 
 الدخل)، وهي أعلى في اتجاه Y2 ,r2إلى النقطة الجديدة ( التوازن، انتقل إنفاقها االستثماريبزيادة  لحكومةاوبعد قيام 

)Y ( سعر الفائدة) واتجاهr.(  

  
وتتبع آثارهـا علـى    للسياسات النقدية): هناك عدد كبير من الحاالت الممكنة Monetary Policy( السياسة النقدية

         سـتخدم لن، وسـابقاً المشـار إليـه    إنفاق الحكومة الرأسـمالي . ومن أجل التبسيط لنرجع إلى زيادة صاديةاآللة االقت
 ).14( شكل

 الـدخل ، فاستجاب البنك المركزي لرغبة الحكومة في زيادة للسياسة المالية كانت داعمةالسياسة النقدية لنفترض أن 
  . اإلنفاق الرأسمالي الحكوميبما يتفق مع زيادة  عرض النقدقرر زيادة  . وبناء على ذلكسياسة نقدية توسعيةبوساطة 

  ).15( شكلفي  على النحو المبينيمكن تصور الوضع 

  
                                                             

  . تحبط إحداهما األخرىسوإال السياسة المالية داعمة للسياسة النقدية، والعكس صحيح، بد أن تكون  ال -  1
إن السياسة المالية والسياسة ). وفي ھذه الحالة فقط نقول Y3) مقابل (IS) قد انتقل إلى الیمین وتقاطع مع منحنى الـ(LMنحنى الـ(تخیل بأن م - 2

  النقدية تدعم إحداهما األخرى.
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) إلـى  IS1) إلى اليمين مـن ( IS( منحنىإلى إزاحة تامة في  اإلنفاق الرأسمالي الحكوميفي هذه الحالة أدى ارتفاع 
)IS2 مـا أدى إلـى انتقـال    اإلنفاق الرأسماليبما يتالءم مع زيادة  عرض النقد البنك المركزيزاد  نفسه). وبالوقت ،

عنـد   سـعر الفائـدة  ). وبقـي  Y3) إلى (Y1من ( الدخل). ونتيجة لذلك ارتفع LM2) إلى (LM1) من (LM( منحنى
   .ظاهرة المزاحمةالتي عملت على إحباط  ةالسياسة النقدية التوسعي)، بسبب r1المستوى (

  أن: لنفترض مثال

푪 = ퟓퟎ + ퟎ. ퟖ(풀 − ퟎ. ퟏ풀) 
푰 = ퟑퟎퟎ − ퟐퟎퟎ풓 
푮 = ퟐퟓퟎ و  

푷 = ퟏ, 
풌 = ퟎ. ퟐퟓ 
휷 = ퟐퟓퟎ 
푴푺 = ퟒퟎퟎ

 
  على النحو اآلتي:) LM) والـ(ISالـ( امعادلتمن هذه المعلومات تُشتق 

푰푺: ퟐퟏퟒퟐ. ퟖퟔ − ퟕퟏퟒ. ퟐퟖퟔ풓 
푳푴: ퟏퟔퟎퟎ + ퟏퟎퟎퟎ풓 

  على النحو اآلتي:) IS). فتصبح معادلة الـ(350) إلى (300فع من (ارت االستثمار المستقللنفترض أن 

풀 = ퟐퟑퟐퟏ. ퟒퟑ − ퟕퟏퟒ. ퟐퟖ풓
 

  ).16( شكلفي على النحو المبين )، r2 = 0.4208) و(Y2 = 2020.8الجديد، ( التوازنويكون 
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  ):Isocost ()272(منحنى التكاليف المتساوية 

)، Theory of the Firm( نظرية المنشأة)، وخاصة في Microeconomics Theory( نظرية االقتصاد الجزئيفي 
ـ ، مـدخالت اإلنتـاج  المختلفة من  التوليفات)، هو منحنى يبين Production Theory( نظرية اإلنتاجو  العمالةـك
)Labor (L)( رأس المال) وCapital (K) ،(مـدخل ، لنفترض أن سعر . وعلى سبيل المثالمتساوية التكاليف )L (

رمز يحيث  )،TC = 100(وأن الكلفة الكلية على المدخلين كان )، r = 25) كان (K) وأن سعر مدخل (w =10كان (
)w) إلى معدل أجور العمالة (Labor Wageرمز (ي)، وr) إلى كلفة رأس المال (Cost of Capital.(  

  إذن
푻푪 = ퟏퟎ 푳 + ퟐퟓ 푲 = ퟏퟎퟎ  

  مكن للمنشأة أن تشتريها هيي العمالةكمية من وحدات  ىن أقصإ أي

푳∗ =  
ퟏퟎퟎ
ퟏퟎ

= ퟏퟎ 
 ، يمكن للمنشأة أن تشتريها فهي:رأس المالأما أقصى كمية من وحدات 

푲∗ =  
ퟏퟎퟎ
ퟐퟓ

= ퟒ 
وفق  منحنى تكاليف متساويةيمكن تمثيل المعادلة والكميات القصوى من وحدات العمل ووحدات رأس المال على شكل 

  في الشكل اآلتي:ما هو مبين 

  
  )).Optimum Quantity( الكمية المثلى راجع مسرد:(

   ):Isolated Market Equilibrium ()273( توازن معزول للسوق
  )، Demand & Supply( العرضو الطلبوخاصة في مجال  )،Microeconomics Theory( نظرية االقتصاد الجزئيفي 
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الكميـة  ) مـع  Quantity Demanded( الكميـة المطلوبـة  فيه  تتساوى)، خدمةأو بضاعة ما ( سوقٌ لسلعةهو 
  )، من السلعة.Quantity Supplied( المعروضة

  )).General Market Equilibrium( توازن عام في السوق راجع مسرد:(

  ):Isolated State ()274( دولة معزولة

)، وخاصـة فـي مجـال    Economics of Resources and Environemnt( اقتصاديات المـوارد والبيئـة  في 
            فــون ثــونين جــونلالقتصــادي والفيلسـوف األلمــاني   نمــوذج)، هــي Land Use( اسـتعماالت األراضــي 

)hünenTon Vohann J.ن فيه الموقع األمثل لألنشطة الزراعيةبي ،(  
  )).Location Theory( نظرية الموقع: راجع مسرد(

  ):Isoproduct ()275( منحنى اإلنتاج المتساوي

 الكمية المنتجة، و)Production Theory( نظرية اإلنتاج)، خاصة في Theory of the Firm( نظرية المنشأةفي 
)Quantity Produced ،(التكاليف بأقل )Minimum cost شتق من سلوك تصوري  منحنى)، هونشأةمعـن  للم 

  سلعة ما.إنتاجها من في المتعلقة بالكمية التي ترغب  تهااقرار

  ).)Isoquant(منحنى الكميات المتساوية  راجع مسرد:(

  ):Isoquant ()276(منحنى الكميات المتساوية 

 الكمية المنتجة، و)Production Theory( نظرية اإلنتاج)، خاصة في Theory of the Firm( نظرية المنشأةفي 
)Quantity Produced ،(بأقل التكاليف )Minimum cost شتق من سلوك تصوري  نحنىم)، هونشأةمعـن   للم

  إنتاجها من سلعة ما.في المتعلقة بالكمية التي ترغب  تهااقرار

  
)، مـثالً، حيـث   K( رأس المال) وL( العمالةمن عدد النهائي من توليفات ثنائية من مدخلي اإلنتاج،  المنحنىيتكون 

) A) بأن النقاط (1. وعلى سبيل المثال يبين شكل (اإلنتاج من أي توليفة من مدخلي كمية اإلنتاج من السلعةتتساوى 
)، Q1هي (كمية إنتاج متساوية )، لكنها تؤدي إلى K( رأس المال) وL( العمالة) تمثل توليفات مختلفة من C) و(Bو(

أقـل مـن   )، وهي Q0األيسر، فهي تعطي كميات متساوية هي ( منحنى الكميات المتساويةأما النقاط المقابلة لها على 
)Q1.(  
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  على النحو اآلتي:تأتي منحنيات الكميات المتساوية على أشكاٍل عديدة، 

  
كل واحد منهما يتمم اآلخـر،  )، Perfect Complement( متممان بالكاملاأليمن بأن مدخلي اإلنتاج  )2شكل (يبين 

ّمكن توظيف أحدهما من غير حدبرمج وحاسو فال يبرمجأدنى من اآلخر، ومثال ذلك مشكل ن. أما ان وحاسوباب، أو م
، أي يمكـن  كل واحد بديل عن اآلخر)، Perfect Substitute( بديالن بالكاملاألوسط فيبين بأن مدخلي اإلنتاج  )2(

جرافة لمدة عشر ساعات. ويبـين   أوتوظيف أحدهما مكان اآلخر، وعلى سبيل المثال يمكن توظيف خمسة عمال/يوم 
الة المعتادة، وهي أن المنشأة تستطيع توظيف كمية معينة من العمالة وكمية أخرى من رأس المال، األيسر الح )2شكل (

  ، والعكس صحيح.زيادة كمية العمالة تؤدي انخفاض كمية رأس الماللكن 

  ):Israel–US Trade Free Trade Area( )277( األمريكية – منطقة التجارة الحرة اإلسرائيلية

 )، هـي اتفاقيـة  Custom Unions( االتحادات الجمركيـة )، وInternational Trade( لدوليةالتجارة افي مجال 
) بين قوة االحتالل الصهيوني لفلسطين والواليات المتحدة، تهدف إلى تسـهيل التجـارة   1985برِمت في عام (تجارية ُأ

  ل اليهود لفلسطين.بين المنطقتين، من غير عوائق جمركية أو إدارية. وكان الهدف منها تعزيز احتال

  ):Issuing House ()278(بيت إصدار 

هو  )،Stock Markets (Exchanges)( سوق األسهم)، وخاصة في Capital Markets( أسواق رأس المالفي 
                  إلصـدار أسـهم الشـركات   )، تُعنـى بـإجراء الترتيبـات الالزمـة     Financial Institutions( مؤسسة تمويلية

            ســوق أســهم دولــيوذلــك حســب تعليمــات  )،Public Shareholding Company( مة العامــةالمســاه
)International Stock Exchange.(  

  )).The Undertaker(إلصدار متعهد ا راجع مسرد:(
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 .)Jackson Amendment( تعديل جاكسون )1
 .)Jamaica Agreement(اتّفاقية جامايكا  )2
3(  مزاد ياباني)Japanese Auction.( 
 ).Japanese Capitalism(رأسمالية يابانية  )4
5( اشتراكية ة ياباني)Japanese Socialism.(  

6(  نظام الضرائب الياباني )Japanese Tax System(.  

 ).Jawbone( سلطة اإلقناع )7
 ).J Curve( ج منحنى  )8
9(  ماٍل رأس هالمي )Jelly Capital.( 

  )  Jevons, William Stanley( ستانلي وليام جيفونز   )10

 ):Job Acceptance Schedule( جدول قبول العمل  )11

12(  وسيط تمويلي )بالجملة) (Jobber(. 

 .)Job Center( مركز توظيف  )13

 .)Job Cluster( عنقود الوظيفة  )14

 .)Job Competition Theory(نظرية المنافسة في الوظائف   )15

 .)Job Control Unionism( عمل نقابي منظّم للوظائف  )16

 .)Job Creation(خلق الوظائف   )17

 .)Job Destruction( تدمير الوظائف  )18

 .)Job Displacement( الوظيفةإزاحة   )19

 .)Job Duplication(تكرار الوظيفة   )20

 .)Job Evaluation( تقييم الوظائف  )21

 .)Job Generation( توليد الوظائف )22

 .)Job Hopping(القفز بين الوظائف  )23

 .)Job Lock( الوظيفة) قيد( قفل  )24

 .)Jobs-based Analysis(تحليل بناء على الوظائف   )25

 .)Job Search( البحث عن وظيفة  )26

 .)Job Search Channels(قنوات البحث عن وظيفة   )27
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28(  أمن وظيفي )Job Security(. 

 .)Job Seeker’s Allowance( مخصص الباحث عن عمل  )29

 .)Job Separation( الوظيفة) انشقاق( انفصال  )30

 .)Job Sharing( مشاركة الوظيفة  )31

 .)Job Shopping( التّسوق لوظيفة  )32

 .)Johnson, Harry Gordon( جونسون هاري غوردون  )33

 .)Joint Cost(كلفة مشتركة   )34

 .)Joint Demand( طلب مشترك  )35

 .)Joint Equity Venture Company( شركة استثمار بحصص مشتركة  )36

 .)Joint Probability Distribution( توزيع احتمالي مشترك  )37

 .)Joint Products( مشترك) نتاج(منتج   )38

 .)Joint Profit Maximization( مشتركةتعظيم أرباح   )39

 .)Joint Stock Company( شركة حصص مشتركة  )40

 .)Joint Venture( استثمار مشترك  )41

 .)Jones Act 1920( قانون جونز )42

 .)J-shaped Frequency Curve(منحنًى تكراري على شكل حرف ج   )43

 .)Jubilee 2000) (2000( ذكرى خاصة للعام  )44

 .)Juglar Cycle( دورة جوغالر )45

 .)Jump( قفزة  )46

 .)Junior Debt( مديونية ثانوية  )47

 .)Junk Bond) (خردة(سند نفاية   )48

 .)Junk of Junk Status) (خردة الخردة(حالة نفاية النّفاية   )49

 .)Jurgensen Report( تقرير جورجينسين  )50

 .)Just-in-time Production( اإلنتاج في الوقت المناسب )51

 .)Just Price( سعر عادل  )52

 )Just Wage( أجر عادل  )53
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 ـمعـم الجـمـات االقـحلطـصةـاديـصت  

  

  

 ):Jackson Amendment( )1( تعديل جاكسون

، هو تعديٌل خاصةًالواليات المتّحدة )، وفي International Trade Legislation( تشريعات التّجارة الخارجيةفي  
فيه ، ُألغي قانون التّجارة الخارجية األمريكي) على Henry Jackson( جاكسونهنري ) الجمهوري السيناتورأدخله (

  ) للدول التي تسمح بالهجرة الحرة لمواطنيها.Most Favored Nation Status( وضع الدولة اَألولى بالرعايةمنْح 

  ):Jamaica Agreement ()2( ة جامايكافاقياتّ

) International Monetary Fund( وليقـد الـد  صـندوق النّ ، وفي مجال عمل ةولية الدمويليالعالقات التّفي 
، اتّفقوا فيها على: بيعِ ثلث مخزون الصـندوق مـن الـذّهب،    صندوق النّقد الدوليبين مساهمي  اتّفاقيةخاصةً، هي 

  الدول فقراً.) في أكثر Balance of Payments( موازين المدفوعاتوتخصيصِ أرباح البيع لدعم 
 مزاد ياباني)Japanese Auction( )3:(  

المشـابه   المـزاد ، هو شكٌل من أشكال الجملةأو  جزئةبالتّ، المزادبطريقة  ةالعامأو  ةبيع الممتلكات الخاصفي مجال 
من المزايـدين  )، يمنع فيه قبوُل مزايدين جدد بعد بدء عملية البيع، ويستوجب English Auction( للمزاد اإلنجليزي

  بيان رغبتهم باالستمرار في المزايدة أو االنسحاب.

  ):Japanese Capitalism ()4( رأسمالية يابانية

 األحوال التي تلت الحرب العالمية الثانية)، وفي History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
الحرب العالمية التي نشأت في اليابان خالل احتالِل الواليات المتّحدة، بعد  المؤسسات االقتصادية، هي مجموعة خاصةً
  . الثّانية

، ومنها: االقتصادية اليابانية الحياةجديدة، أضيفت إلى ما كان موجوداً في  ةتشريعات اقتصادي المؤسساتشملت هذه 
  .االدخار الفردي العالي) في سوق العمل، وPaternalism( الفلسفة األبوية، والتّدخّل الحكومي القوي في االقتصاد

اشتراكية ة ياباني)Japanese Socialism ()5:(  

          ةظم االقتصـادي الـنّ  )، خاصـةً فـي  History of Economic Thoughts( تـاريخ الفكـر االقتصـادي   فـي  
)Economic Systemsو ،(اقتصادياهفات الر )Welfare Economics ـدارة )، هي شكٌل من أشكالة المأسماليالر 
)Managed Form Of Capitalism   ناعات، مـن أجـلمن دخول شركات جديدة على الص تحد تشمل تعليمات ،(

          دولـة الرفـاه  . ويضاف إلـى هـذه الفلسـفة مـا تُسـمى      حماية الصناعات الضـعيفة ، وتقوية الصناعات الوطنية
)Welfare State  .ورعاية الشـيخوخة ،الوظيفي ال األمنة، ومنح الموظّفين والعممن أجل: دعم المساواة االجتماعي (

.الوطني ة مراقبةَ وضبطَ القطاع التّمويليوفي هذا النّظام تتولّى وزارةُ المالي  

J 
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نظام الضرائب الياباني )Japanese Tax System ()6:(  

 انيةة الثّاألحوال التي تلت الحرب العالمي)، وفي History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
  .إنفاقهاو تحصيلها، وكيفية بالضرائبِ في اليابانالمعنية  التّعليماتو األنظمةو القوانين، هو مجموعة خاصةً

). م1887تبنّته اإلمبراطورية اليابانية قرابة العام (القديم الذي  النّظام)، على أنقاض م1945بعد العام ( النّظامُأدخَل هذا 
). تقـوم  Value-added Tax( ضريبة قيمة مضـافة ، ليس فيه نظام الضرائب األمريكي االتّحاديوهو يشبه كثيرا 

         مـا الحكومة المركزية بتحصيله، وتمنح منه الحكومات المحلية حصة معينة كي تـدير عملياتهـا المحلّيـة. وعـادة     
                 كـان نتاجـاً لمهمـة االقتصـادي األمريكـي       نظـام الضـرائب اليابـاني   أن  مؤرخـو الفكـر االقتصـادي   يعتبر 

الجنـرال  ، بناء على إصـرار  الحكومة اليابانية) الذي عينته الحكومة األمريكية لتوجيه Carl Shoup /كارل شوب(
  الذي عد من العسكريين األمريكيين المتنفّذين بعد الحرب العالمية الثّانية. )racArthuM eneralG /رماكارث(

  ):Jawbone ()7( سلطة اإلقناع

ـ النّ ياسـة الس)، خاصةً فـي  Money & Banking( قودالنّ) والبنوك( المصارففي  قدية )Monetary Policy ،(
خل وسياساتالد )Incomes Policies( هي ،) ـة، فـي دولـة مـا،     البنكقيام المصرفلطة النّقديأو الس المركزي (

  باستخدام الوسائل المعنوية والعالقات الشّخصية، في التّأثير على السياسة النّقدية أو سياسات الدخل وتنفيذها. 
 ).Moral Suasion( سلطة اإلقناع والعالقات الشّخصيةفي بعض األحيان  لسلطةاتُسمى مثل هذه 

  ):J Curve ()8( ج منحنى

ـ جارة الدة التّنظريفي  ةولي )International Trade Theory    العمـالت  أسـعار صـرف  )، وفـي مجـال أثـر                  
)Exchange Rates ــةً، إذا كــان خاص (ــاض ــوق، أو Depreciation( انخف ــل عوامــل الس ــيض) بفع  تخف
)Devaluation ة، وصناديق االستثمار في األسهم () بفعل قرارلطة النّقديالسEquity Funds ،(سـوق العمـالت   و

 الحساب الجـاري  عجز، هو مصطلح يحمل معنيين: األول: عالقة ممكنة بين التّغير في سعر صرف العملة واألجنبية
)Current Account ( ميزان المدفوعات) منBalance of Payments الحظ في1الشّكل ()، وهو ما ي.(  
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فـي سـعر   ) التّخفـيض ( الفترة الزمنية بعد حدوث االنخفـاض ) من المحور األفقي الذي يشير إلى 1يتكون الشّكل (
)، Current Account Surplus( فـائض الحسـاب الجـاري   الذي يشير إلى  لموجبا، والمحور العمودي الصرف

 البوالمحور العموديشير إلى  السالحساب الجاريعجز الذي ي )Current Account Deficit ويشير المنحنـى .(   
سـعر  ) تخفـيض ( انخفـاض ، والزيادة الحاصلة فيه بعد فترة وجيزة (نسبياً) من عجز الحساب الجاري) إلى ج ب أ(

)، جالتّدريجي نحو النّقطة ()، ثم يبدأ بعدها باالرتفاع ب)، إلى أن يصل القاع عند النّقطة (أ، ابتداء من النّقطة (الصرف
) الذي ينص علـى  Marshall – Lerner Condition( ليرنير –شرط مارشاللكن ذلك ال يتحقّق إلّا تحت ما يسمى 

 مجموع مرونة الطّلب السعرية علـى الصـادرات  يحدث إذا كان  الحساب الجاري لميزان المدفوعاتأن انخفاضاً في 
)Price Elasticity of Demand for Exports (휶푷푿) (ة علـى المسـتوردات     وـعريمرونـة الطّلـب الس           
)Price Elasticity of Demand for Imports (휷푷푴):حيح بالقيمة المطلقة، أي أنأعلى من الواحد الص (  

휶푷푿 + 휷푷푴  > 1 
لتخفيض  المستورداتيؤدي إلى تدنّي استجابة كمية  مرونة الطّلب السعرية على المستورداتوسبب ذلك أن تدنّي قيمة 
تكون منخفضة  مرونة الطّلب السعرية على الصادرات، نتيجة للعقود المبرمة مسبقاً. كما أن أو انخفاض سعر الصرف

. لكن في األمد المتوسط تصبح األحوال قصر المدة الزمنية المتاحة بعد تخفيض أو انخفاض سعر الصرفجداً بسبب 
 ر أكثر من قبل، وهو ما يعني أنعود نحو النّقطة  عجز الحساب الجاريعرضة للتّغياً، فتبدأ رحلة الصينخفض تدريجي

 ).ج(
  ، ولو من النّاحية النّظرية:الحساب الجاريعلى  سعر الصرف) انخفاض( تخفيضيبين الجدول اآلتي نتائج 

المرونة  ولةالد )휶푷푿(  المرونة )휷푷푴(   ــر األ  المرونتينمجموع ــى ثـ علـ
 الحساب الجاري

  تدهور  0.9  0.4 0.5  األردن
  نتحس  1.5  0.8  0.7  لبنان

  رال تغي  1.0  0.4  0.6  جزائرال
فتـرة  ) عبر Private Equity Fund( صندوق أسهم استثماري) المتحصل لـReturn( العائدوالمعنى الثّاني: هو 

  زمنية معينة.

  

0 



 جمع اللغة العربية األردينم االقتصادي لسانُ العرب                      عبدالرزاق بين هاين

 

440 
 

 العائـد ، تؤدي إلى انخفـاض  رسوم إدارةبالمبالغ االبتدائية، وعادة ما يكون هناك  المستثمرون) يلتزم 0عند الزمن (
الذي  الصندوق العائد المتوقّعإلى القاع، ثم يصعد تدريجياً إلى أن يحقّق  العائدالمتحقّق في األمد القصير، إلى أن يصل 

وأمثالهـا بعـد   الصـناديق  في هذه  يستثمروابأن  اقتصاديو التّمويل المستثمرينخطّطت له اإلدارة. وعادة ما ينصح 
سنوات عدة من بداية عملياتها االستثمارية، ليتفادوا الخسائر الممكنة عند بـدء التّشـغيل كتجنّـب رسـوم اإلدارة، أو     

  ).Secondary Market( الثّانويالسوق من خالل  الصندوقالمساهمة في 

 رأس مال هالمي)Jelly Capital ()9:(  

) خاصـةً،  Production Input( مدخالت اإلنتاج)، وفي مجال توظيف Production Theory( ة اإلنتاجنظريفي 
)، مباشـرةً  Capital – Labor Ratio( نسبة رأس المال إلى العمالةهو مصطلح يستخدم للتّعبير عن إمكانية تعديل 

 وفوراً.

  ):Jevons, William Stanley ()10( ستانلي وليام جيفونز

 فــي االقتصــاد الجزئــي)، خاصــةً History of Economic Thoughts( تــاريخ الفكــر االقتصــاديفــي 
)Microeconomicsو ،(ّالتحليل الحدي )Marginal Analysis منطق)، هو و ،عالم إنجليـزي عـاش  اقتصادي ،

)، وله إسهامات أساسية في نظرية األجور، واإلنتاج، وهو م1882–1835خالل الفترة (
  ).Marginalist School( مدرسة التّحليل الحديرائد 

في مدرسة معهد الميكانيك، في مدينة ليفربول، والكلّية الجامعيـة فـي    )جيفونز(درس 
لندن. وقد بدأ دراسته في علم الكيمياء والرياضيات، لكنّها تعطّلت لمدة، وعـاد بعـدها   
ليدرس االقتصاد السياسي وعلم المنطق. وكانت دراسةُ أثر تمديد سكك الحديد على قيمة 

  ي أستراليا، ومنها بدأ بتحليل السالسل الزمنية االقتصادية.األراضي من أول أبحاثه ف

) أعماالً تعليمية عدة في بلدات بريطانية متعددة، كـان آخرهـا أسـتاذاً    جيفـونز شغل (
  ).م1882)، وقد توفّي غرقاً في العام (م1881) حتّى (م1876لندن، من العام ( –لالقتصاد السياسي في الكلّية الجامعية

الفكرية كتاباته عن قيمة الذّهب وأثرها االجتماعي، وعن مسألة الفحم ونضوبه، ثم نظريته فـي   )جيفونز(شملت أعماُل 
) ياسيم. وقـد نظـر      )جون كينز)، التي اعتبرها (م1871االقتصاد السالمتقـد َل محاولة حديثة للفكر االقتصـاديأو

) باعتبارها مصدراً للقيمة وليس كلفة الشّيء. وقد اعتُبِرتْ Subjective Utility( المنفعة الذّاتية) إلى مفهوم جيفونز(
  ).Marginal Productivity Theory( نظرية اإلنتاجية الحديةمساهمةً كبيرة في  الفائدة) سعر( معدلنظريتُه حول 

  ).)Marginalism) (التّحليل الحدي( الحدية: راجع مسرد(

  )Job Acceptance Schedule:( )11( جدول قبول العمل

) وعـدد  Real Wage Rate( معدل األجر الحقيقـي )، هو العالقة بين Labor Economics( ات العملاقتصاديفي 
  األشخاص المستعدين لقبول الوظائف المعروضة. ويمكن تصورها على شكل منحنى.

) إلى إزاحة تامـة  Unemployment Benefit( التّعطّل عن العملقيمة إعانات نسبةً إلى  األجر الحقيقييؤدي تغير 
  ). الجدول( المنحنىفي 

  )).Voluntary Unemployment( بطالة طوعية راجع مسرد:(
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بالجملة( وسيط تمويلي) (Jobber ()12:(  

األسـواق  )، وفي بريطانيا خاصةً، هـو متـاجِر باألسـهم فـي     Financial Market( نداتسهم والسسوق األفي 
، وليس من عامـة  الوسطاءمن  األسهم)، كانت مهمته شراء وبيع م1986) حتّى العام (م1908البريطانية، منذ العام (

 المخاطرة، مدعوماً بالرأي القائل بأنّه يفصل الوساطة التّمويلية. وقد تميزت بريطانيا بمثل هذا الشّكل من المستثمرين
النّاتجة عن الحسابات غير المسـددة،   المخاطرةوسيط الجملة ذاته، من  مخاطرة، وهي المباعةغير  األسهمالنّاتجة من 

  اآلخرين. مخاطرة الوسطاءوهي 
  ) بهذا النّمط.  Market-Makers( صانعي السوقتم استبدال ما يسمى 

  ):Job Center ()13( مركز توظيف

؛ العمـل ، يقدم االستشـارات لطـالبي   مركز حكومي، هو خاصةً بريطانيا)، وفي Employment( شغيلالتّفي مجال 
هذا  الحكومة البريطانية. وقد أسست العملالمتوافرة، والمؤهالت المطلوبة من طالب  الشّواغريزودهم بمعلومات عن 

فقـط، بـل لتقـديم     . ولم تؤسس المراكز لتقديم االستشارة لطالبي العملالبريطانيةفي المدن والبلدات الكبرى  المركز
  إعانات التّعطّل عن العمل أيضاً.

  ):Job Cluster ()14( عنقود الوظيفة

سوق العمل )، وفي Occupations Classification( تصنيف المهنفي مجال 
الدولي )International Labour Market ةً، هوصنف المهـن ) خاص 

  .العمليات اإلداريةأو  اإلنتاجتقنية و العادات، بسبب األجرالذي يخضع لتحديد 
  .المهن من صنفأساسي لكّل  معدل أجرهناك 

  ):Job Competition Theory( )15(نظرية المنافسة في الوظائف 

)، هـي مجموعـة المبـادئ    Labor Economics( ات العمـل اقتصـادي فـي  

بـين   نموذج المنافسـة تحاول استبدال  نظريةواالفتراضات واألسس المكونة لـ

  ). التّقليدي( األجورعلى  العمال

السائدة،  تقنية اإلنتاجالمتاحة ونوعها محددان من طبيعة  الوظائفعلى الرأي القائل بأن عدد  النّظريةيعتمد أساس هذه 

) تُحـدد  Rigid( األجور جامدةالمطلوبة والمعبأة، وأن  الوظائفوأن مهارات العمال وأجورهم ليست ذات صلة بعدد 

؛ وهو ما عرض العملثابتة يشكل  وظائف بأجوربوساطة التّقاليد والعوامل المؤسسية، وأن وقت انتظار الحصول على 

 ال يتنافسونيعني أنالعم  ة    أرباب العملعلى خطوط االنتظار للحصول على عمل، وأنالعامـل يختبـرون صـالحي 

 سوق العمل. وبالتّالي فإن العملدرب مقارنة مع غيره، وأن التّدريب يتم في مكان بقابليته للتّكيف والتّ للوظيفةالمرشّح 

  هو سوقٌ لفرص التّدريب المتوافرة.

 )).Internal Labor Market( سوق عمل داخلي راجع مسرد:(
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نظّ عمل نقابيم للوظائفم )Job Control Unionism( )16:(  

)، هو شكل من أشكال العمل النّقابي الذي يشـدد علـى   Occupations Classification( تصنيف المهنفي مجال 
وضع الحدود الفاصلة بين أشكال الوظائف، وحول ما يتعلّق بمعدل األجور خاصـةً، وربطهـا بالوظـائف المعرفـة     

  بوضوح.
  ).)Feather Bedding( فراشٌ من ريش راجع: مسرد:(

  ):Job Creation ()17(خلق الوظائف 

)، هو مصطلح يحمل معنًى عاماً، يقصد به تقليل حجم البطالة، في أوقات االنحسار Labor Market( سوق العملفي 
بتوفير فرص العمل، وهي فكرة  القطاع العام: هي قيام الطّريقة المباشرة) 1االقتصادي. وعادة ما يتم بوساطة آليتين: 

سـوق  ، وفي ظّل وجود التّوظيففي مجال  الحكومةيدافع عنها الذين يقولون باألثر األكثر فعالية لكّل وحدة نقد تنفقها 
عمل ثنائي )Dual Labor Market .ًةبتـوفير فـرص   الطّريقة غير المباشرة )2) خاص هي قيام القطاع الخاص :

  ودعمه بالوسائل الممكنة، بما فيها الدعم المالي، ليصمد أمام الصدمات االقتصادية.العمل، باستقراره 

  ):Job Destruction ()18( تدمير الوظائف

)، هو انخفاض حجم العمالة في منشأة ما، أو صناعة ما، أو إقلـيم أو دولـة مـا.    Labor Market( سوق العملفي 
          التّغيـر التّقنـي  )، عمومـاً، و Declining Markets( انحسـار األسـواق  وعادة ما يحدث هذا التّـدمير بسـبب   

)Technical Change.( 

  ):Job Displacement ()19( إزاحة الوظيفة

شخص لعمله، نتيجةً إلغالق جزئي أو كلّي للمنشأة التـي   خسارة)، هي Labor Economics( ات العملاقتصاديفي 
  يعمل فيها.

  ):Job Duplication ()20(تكرار الوظيفة 

فـي وقـت    وظيفة)، هو حالة تحدث عندما يكون لشخصٍ ما أكثر من Labor Economics( ات العملاقتصاديفي 
 لقطـاع غيـر المـنظّم   اواحد، فال يعتمد على مصدر واحد في عيشه. وعادة ما يحدث ذلك لبعض أشكال العمالة في 

)Informal Sectorولالفقيرة. ) في الد  

  ):Job Evaluation ()21( تقييم الوظائف

  هرمي للوظائف حسب صفاتها ومحتواها. ترتيبهو  )،Occupations Classification( تصنيف المهنفي مجال 

  ):Job Generation ()22( توليد الوظائف

. وعادة ما تتم هذه الخاصأو  القطاع العامفي  التّوظيف)، هو توسع في Labor Economics( ات العملاقتصاديفي 
، وتوسـع  الطّلـب الكلّـي  فتتم نتيجةً لزيادة  القطاع الخاصنتيجةً للسياسات الحكومية. أما في  القطاع العامالعملية في 

  السوق.
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  ):Job Hopping ()23(القفز بين الوظائف 

هو تحرك  )،Labor Economics( ات العملاقتصاديفي 

من وظيفة إلى أخرى، من أجل الحصول على معلومـات  

عن التّوظيف والوظائف، مثل صفات رب العمل والعمـال  

وبيئة العمل. وعادة ما يحدث هذا القفـز وأمثالـه خـالل    

  فترات البطالة المنخفضة، ومن العمال الشّباب خاصةً.

  )).Job Search( البحث عن عمل، )Frictional) Unemploymentبطالة احتكاكية راجع مسرد:(

  ):Job Lock( )24( الوظيفة) قيد( فلق

ما، هـو   ة من وظيفةالفوائد اإلضافي، وبيئة العمل)، خاصةً في مجال Labor Economics( ات العملاقتصاديفي 
 وظـائف  الراهن، نتيجةً لعدم توافر) البقاء في عمله الموظّف) ما على العامل (موظّفٌحاٌل أو وضع يفرض فيه عامٌل (

. وعلى سبيل المثال: ال يستطيع أستاذ االقتصاد أن يـدرس  سوق العملأخرى في  وظيفةمن  فوائد إضافيةمناسبة أو 
.يحالوظيفة المناسبة له ال تغطّي تأمينه الص في الكيمياء، أو أن مواد  

  ).)Golden Handcuffs( يةقيود ذهب(راجع مسرد: 

  ):Jobs-based Analysis ()25( ائفتحليل بناء على الوظ

)، هو دراسة أشكال العمل والشّغل والوظائف واألجور وأسواق العمـل،  Labor Economics( ات العملاقتصاديفي 
 هياكل التّراتبيـة )، وTournament Models( نماذج المسابقاتما تُسمى  من خالل مجموعة من النّظريات، تشمل

)Hierarchiesفي الوظائف، و (ةيتَعاألجور الم )Hedonic Wagesمشاركة و، التّأمين، واالستثمار في الوظيفة)، و
  ).Work Sharing( العمل

             الفروقـات النّسـبية  بنـاء علـى    )Wage Differentials( فروقـات األجـور  بتفسـير   نماذج المسـابقات تُعنى 
)Relative Differences(  اةبين األفراد العاملين. أميتَعفهي تعكس مستوى األجور مع صـفات العمـل    األجور الم

  وبيئته وظروفه.

  ):Job Search ()26( البحث عن وظيفة

 أربـاب العمـل  )، هو الجهـد والوقـت والمـوارد التـي يسـتخدمها      Labor Economics( ات العملاقتصاديفي 
)Employersو (الالعم )Workers وعادة ما يشمل الجهد والموارد أنشطة مثـل  تعبئة الوظائف الشّاغرة) من أجل .

) ذوي المؤهالت المطلوبة، بوساطة مكاتـب  Head-Hunting( انتقاء األشخاصوالدعاية، وتوصيات من المعارف، 
  حكومية و/أو شركات متخصصة.

 Frictional Unemployment or Search( بطالـة احتكاكيـة   )،Search Cost( كلفة البحـث  راجع مسرد:(
Unemployment .((  
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  ):Job Search Channels ()27( قنوات البحث عن وظيفة

، الوظـائف الشّـاغرة  )، هي الطّرق واألساليب التي تُحـدد بوسـاطتها   Labor Economics( ات العملاقتصاديفي 

             )،Formal Methods( طـرق شـكلية  ) 1والحصول عليها. وعادة ما تُصنّف هـذه األسـاليب تحـت عنـوانين:     

  ).Informal Methods( طرق ال شكلية) 2

ـ      الطّرق الشّكليةتشمل   التّوظيـف خدمة التّوظيف العامة بوساطة مكاتب حكوميـة وشـركات خاصـة مختصـة بـ

)Employment Office اة). أمة من المعارف، أوالطّرق اللّاشكليالعثور على الموظّـف   ، فتشمل توصيات شخصي

  المطلوب في المنشأة التي تحتاج إليه.

أمن وظيفي )Job Security ()28:(  

 العامل) وEmployer( رب العمل)، هو تعهد مكتوب أو متّفق عليه بين Labor Economics( ات العملاقتصاديفي 
)، في وظيفة ما، يضمن رب العمل من خالله ألّا يطرد الموظّف (العامل)، أو يسـرحه مـن   Employee) (الموظّف(

أن تضمن تنفيذ هذا التّعهد، خاصةً في منشآت  النّقابات العماليةعمله إلّا تحت ظروف استثنائية غير متوقّعة. ومن عادة 
  ).Oligopolistic Firms( منشآت احتكار القلّة في الشّراءالقطاع العام و

  .األمن الوظيفيتُعد اليابان من الدول الرائدة في مجال 

  ):Job Seeker’s Allowance ()29( مخصص الباحث عن عمل

)، هو دفعاتٌ نقديـةٌ أو  Labor Economics( ات العملاقتصادي)، وWelfare Economics( اهات الرفاقتصاديفي 

  ألسباب موضوعية.  تعطّل عن العملو يعملعينيةٌ يتلقّاها شخص كان 

صـندوق  ، أو ادخاراته المتراكمـة فـي   عملهيتلقّاه خالل فترة  العاملفي بريطانيا بالدخل الذي كان  المخصصيربطُ 

  .للعامل المتعطّل، أو المساهمات التّراكمية التي تحقّقت المخصصالذي يتولّى دفع هذا  الضمان

  ):Job Separation ()30( الوظيفة) انشقاق( انفصال

  )، هو انتهاء أو إلغاء طوعي أو غير طوعي لعمِل شخص ما.Labor Economics( ات العملاقتصاديفي 

  ):Job Sharing ()31( مشاركة الوظيفة

) بين شخصين، ويقوم كّل شـخص بتنفيـذ   وظيفة( عمل)، هي تقسيم Welfare Economics( اهات الرفاقتصاديفي 
، فـي بعـض   البطالـة العماليـة  لتقليل حجـم   التّقسيمالمطلوب. وقد اقترح بعض االقتصاديين هذا  العملجزء من 

التّخصصات. وقد جربتْ فكرة المشاركة في بريطانيا، وفي مجال التّعليم والخدمات االجتماعية خاصـةً. لكـن بعـض    
، مساهمات الضمان االجتمـاعي قد عبروا عن مخاوفهم من زيادة الكلفة االجتماعية، وخصوصاً في مجال االقتصاديين 

ترتفع، ويقّل  إنتاجية الفرد). وقال اقتصاديون آخرون مؤيدون للفكرة بأنRecruitment ( االستقطابو كلفة التّدريبو
  الملل من ساعات العمل الطويلة.
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  ):Job Shopping ()32( ق لوظيفةسوالتّ

)، هو انتقال العاملين الشّباب من وظيفة إلى أخرى، بحثاً عـن نـوع   Welfare Economics( اهات الرفاقتصاديفي 
  الشّغل (العمل) الذي يتالءم مع نمط حياتهم.

  ):Johnson, Harry Gordon ()33( هاري غوردون جونسون

 اقتصـاد )، هو عالم History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
، االقتصـاد )، كان عالماً متبحـراً فـي علـوم    م1977–1923كندي، عاش خالل الفترة (

) ورقة علمية، وعمل محرراً لخمس 526) كتاباً وكتيباً، و(41بفروعها المختلفة. وقد ألّف (
  .االقتصاديةمجلّات علمية اقتصادية، تُغطّي طيفاً واسعاً من العلوم 

أمريكـا).   -بريطانيا، وهارفارد –كندا، وكيمبردج -) في جامعات (تورينتوجونسونتعلّم (
)، وعمـل أسـتاذاً   م1956 –1949كيمبردج) خالل الفتـرة (  –وكان زميالً لكلّية (كينغز

لنـدن  )، وتعاون مـع مدرسـة   م1977–1959)، وجامعة شيكاغو (م1959 – 1956لالقتصاد في جامعة مانشستر (
). وكان له موقفٌ مضاد من التّشريعات الضريبية التي تبنّتْها المملكةُ المتّحـدة  م1974–1966لالقتصاد خالل الفترة (

  خالل فترة وجوده هناك.

 النّظريـة النّقديـة  و)، International Economics( االقتصاد الدولي) األكاديمي في حقول جونسونتركّز عمل (
)Monetary Theory،( ات التّنميةواقتصادي )Development Economics  ة االستخدام غيـروقد عارض بشد .(

  ).Collectivism( الجماعي)، واإلفراط في العمل Keynesianism( للفلسفة الكينزيةالسليم 

  ):Joint Cost ()34(كلفة مشتركة 

ـ )، خاصةً فـي  Microeconomics Theory( ةة الجزئيظريالنّفي  نشـأة نظرية الم )Theory of the Firm ،(

المـدخالت  )، مـن  بضاعة أو خدمة( كلفة إنتاج سلعتين أو أكثر)، هي Production & Cost( كاليفالتّو اإلنتاجو

). وال يمكن في هذه الحالة تجزئة تكاليف إنتاج السلع وتحديد كلفة كّل Same Production Inputsنفسها ( اإلنتاجية

  . التّكاليف المشتركةاإلدارة والبحوث والسلع التي يخرج منها سلع ثانوية، من نوع  تكاليفسلعة. وعادة ما تكون 

أي الزبدة، ينتج ما يسمى لبن المخيض ( : ينتج مصنع مشتقّات ألبان لبن الزبادي والجبنة والزبدة. وفي إنتاج سلعةمثال

الزبدة عـن   تجزئة كلفة إنتاج)، باعتباره منتجاً ثانوياً؛ ففي هذه الحالة ال يمكن أو الشّنينة بلغة أهل الشام، لبن العيران

  كلفة إنتاج السلعة الثّانوية، وهي لبن المخيض.

، وقال بأن مجموع الكلفة المشـتركة ) عن أسس تقييم John Stuart Mill /جون ستيوارت ميل(كتب عالم االقتصاد 

يتم في هذه األيام اعتباطياً وبتقـدير غيـر    الكلفة المشتركة، لكن توزيع الكلفة المشتركةأسعار السلع المنتجة آنياً هو 

  مباشر لكلفة كّل سلعة.

  )).Indivisibility( )للتّجزئة( قسیمقابل للّت غیر راجع مسرد:(
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  ):Joint Demand ()35( مشتركطلب 

ــي  ــالنّفـ ــظريـ ــي  )،Microeconomics Theory( ةة الجزئيـ ــوفـ ــب والطّ ةنظريـ ــرضلـ                            العـ
)Demand & Supply Theory ةً، هوخاص (  مـةـلع المتمطلب الس )Complements Goods  كالحاسـوب ،(

  والوقود، وهكذا.وبرامجه، والطّابعات والورق، والسيارة 

األخرى. أي أن الطّلب يسير  السلعة المعتمدة طلبإحدى السلعتين تُؤدي إلى زيادة  طلببأن زيادة  نظرية الطّلبتقول 
 لعة األولى إلى الثّانية. والمقصود هنا أنارات -مثالً–طلب الوقود باتّجاه واحد، من السيوعـادة  يعتمد على طلب الس .

. وعلى سبيل المثال: يـؤدي انخفـاض سـعر    عالقةٌ عكسيةٌ بين سعر السلعة والطّلب على السلعة المتممةما تكون 
  السيارات إلى زيادة طلب الوقود الذي يحركها.

  )).Cross Elasticity of Demand( مرونة طلب تقاطعية راجع مسرد:(

  ):Joint Equity Venture Company ()36( مشتركةاستثمار بحصص شركة 

تنشأ من مؤسسة عامة أو حكومة، وشركة من القطاع الخاص. وعادة ما  شركة، هي االستثمارات المشتركةفي مجال 
خاصة أجنبية، بهدف القيام بمشاريع عامـة،   شركاتوأمثالها من مؤسسة حكومية، في دولة ما، و لشّركاتاتؤسس هذه 

  قائمة حتّى فترة االنتهاء من المشروع فقط. الشّركةكالطّرق والجسور والسدود. وقد تبقى 

  )).Venture Capital) (استثماري( رأس مال مغامر راجع مسرد:(

مشترك توزيع احتمالي )Joint Probability Distribution ()37:(  

 االقتصـاد القياسـي  )، وInferential Statistics( اإلحصاء االستداللي)، خاصةً في Statistics( اإلحصاءعلم في 
)Econometrics ــو ــدول)، ه ــاليأو  ج ــانون احتم ـــProbability Law( ق ــوائيين)، ل ــرين عش متغي                   
)2 Random Variables نبيراتحدوث  احتمال)، أو أكثر، يآنياً. وعلى سبيل المثال:  المتغيلنفترض البيانـات   أن

وزيع المشتركالتّأدناه عن  الجدولحة في الموض للدخل السنوي )Xi ( ةالخبر) وسنواتYi لمجموعة من العاملين في (
   :صناعة ما

  

يسحتماَلاال الجدول داخَل احتماٍل ى كلُّم الحدي )Marginal Probability.(   
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) 6ولديـه (  ،) دينـار 14000لشخص مـا (  نويخل السأن يكون الداحتمال تُقرأ على النّحو اآلتي:  االحتماالتوهذه 

 ، هـو ) سنة من الخبرة15ولديه ( ،) دينار18000( نويأن يكون دخله الس احتمالو .)%33هو ( ،سنوات من الخبرة
 .وهكذا)، %18) آالف دينار، هو (10( نويسنة، ودخله الس) 15خص خبرة مقدارها (أن يكون للشّ احتمال. و)20%(

  ):Joint Products ()38( مشترك) نتاج(منتج 

ـ )، خاصةً فـي  Microeconomics Theory( ةة الجزئيظريالنّفي  نشـأة نظرية الم )Theory of the Firm ،(
تَنتج من عملية إنتاج )، هو كمية من السلع المختلفة، غير قابلة للفصل، Production & Cost( كاليفالتّو اإلنتاجو

)، كأن نقول إن تربية األبقار ينتج عنها الحليب، واللّحم، والجلود، واألسمدة Single Production Process( واحدة
  األخرى.الطّبيعية. وعادة ما يكون معدل إنتاج كّل سلعة مشابهاً لمعدل إنتاج السلع 

  ):Joint Profit Maximization ()39( ةمشتركتعظيم أرباح 

ـ )، خاصةً فـي  Microeconomics Theory( ةة الجزئيظريالنّفي  نشـأة نظرية الم )Theory of the Firm ،(

مجموعة من المنشآت، باتّفاقيات غير معلنة بينها، عن  تعظيم أرباحهو  )،Production & Cost( كاليفالتّو اإلنتاجو

)، Oligopoly( احتكار القلّة في البيعأسعار السلعة التي تُنتجها. وعادة ما تُحقّق هذا الهدفَ المنشآتُ العاملة في هيكل 

 االعتماد المتبادلوتدرك أن )Interdependent.زهانشآتومن عادة هذه  ) هو ما يميلعة أن تتّ المات السيفق على كم
)، وسعر البيع. وقد يدفع بعضها لآلخرين دفعات نقدية جانبية من أجل المحافظـة علـى   أي: المطروحة للبيعالمباعة (

  . وهذه الممارسة مخالفة لقوانين منع االحتكار.المنشآتغير المعلن، بين  التّكتّل

  ):Joint Stock Company( )40( شركة حصص مشتركة

ـ في مجال  ـ  )، وCompanies( ركاتالشّ ة محـدودة    ، هـي  ةصـفاتها القانونيشـركة مسـاهمة ذات مسـؤولي        
)Limited Liability    ة محـدودة السوها حصصاً في رأس المـال، بمسـؤوليسة بموجب القانون، يمتلك مؤسمؤس (

  تتجاوز حصة المؤسس من رأس المال.  

رأس إلى منتصف القرن التّاسع عشر، وفي بريطانيا خاصةً، فقد برزت الحاجة إلى  للشّركاتالشّكل القانوني يعود هذا 
العدد القليل من األفراد في المجاالت الصناعية التي قامـت   شراكاتبديالً عن  الشّركاتكبير نسبياً. وقد عدتْ هذه  مال

  د وفقاً لقانون الشّركات التّجارية في تلك الدول.في تلك الفترة. ويختلف تعريف تلك الشّركات قليالً في كّل بل
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  ):Joint Venture ()41( استثمار مشترك

القطـاع  أو أكثـر مـن    شركتينجديدة تُنشأ من  شركة، هي ةصفاتها القانوني)، وCompanies( ركاتالشّفي مجال 
أو  الخاصسبباً في تسهيل دخول  الشّركات، بهدف تنفيذ مشروع معين. وقد كان هذا الشّكل من العام القطاع الخـاص 

  إلى أسواق الدول الشّيوعية مثل الصين.
  ).)Joint Equity Venture Company( شركة استثمار بحصص مشتركة راجع مسرد:(

  ):Jones Act 1920 ()42( قانون جونز

) فيـدرالي اتّحـادي (  قـانون )، هـو  Cabotage( المساحلة)، وMaritime Transport( قل البحريالنّفي مجال 
، وأن يكون الواليات المتّحدة، ومصنوعة في نلألمريكييأن تكون مملوكة  النّقل البحريأمريكي، يستوجب في وسائط 

لم يعد مطبقاً، وال سيما بعد تراقي ظـاهرة العولمـة وارتفـاع     لقانونا. لكن هذا األمريكيةطاقمها من حاملي الجنسية 
  العالمية.وتيرة التّجارة 

  )).Navigation Acts( قوانين المالحة راجع مسرد:(

  ):J-shaped Frequency Curve ()43(على شكل حرف ج  ى تكراريمنحنً

، ذو منحنًى تكراري ) خاصةً، هوDescriptive Statistics( وصفياإلحصاء ال)، وفي Statistics( علم اإلحصاءفي 
  ).Positive slope( ميل موجب

2000( ة للعامذكرى خاص ()Jubilee 2000 ()44:(  

خاصةً، هي حركة دوليـة، رعتْهـا    ول الفقيرةة الدمديونيو نميةالتّو الفقر، وفي مواضيع وليضامن الدالتّفي مجال 

  ، التي تحتضن ما يصل المليار نسمة.الدول النّامية ديون) دولة، بهدف إلغاء 65(

. وقد بدأت في العام خدمة الديونبتوجيه اإلنفاق إلى الصحة والتّعليم، بدالً من  الدول الفقيرةتهدف هذه الحملة إلى قيام 

  أفريقيا. إلغاء مديونية) من مجالس الكنائس األفريقية كلِّها، بهدف م1990(

)، وهي ما Jubilee( يوبيليقول مؤرخو الفكر االقتصادي إن فكرة الذكرى مأخوذة من عادات اليهود القدماء المسماة 

  يقول عنها اليهود إنّها سنة االنعتاق والتّجديد، تحدث كلَّ خمسين سنة. 

  ):Juglar Cycle ()45( دورة جوغالر

)، Trade or Business Cycle( ةجاريورة التّالد)، خاصةً في Macroeconomics Theory( ةية الكلّظريالنّفي 
، رصـدها الطّبيـب اإلحصـائي    األنشطة االقتصـادية في  دورة، هي مستوى األسعارو ،أسعار الفائدة، واالستثمارو

 كليمنت جوغالر(الفرنسي) (Clement Juglar) تهامسـتوى  ) عاماً، تشـمل  11) إلى (7)، وقال إنّها تدوم لفترة مد
ات، وأسعار الفائدة، واألسعار العامالبنك( المصرف ميزاني (المركزي.  

ــة راجــع مســرد:( دورة تجاري )Business Cycle ،(دورة كيتشــين )Kitchin Cycle ،(ــدراتيف  دورة كون
)Kondratieff Cycle ،(دورة كوزنتس )Kuznets Cycle.((  
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  ):Jump ()46( قفزة

، ال يمكن التّحـوط  سوق رأس المال)، هي هبوط مفاجئ أو تدهور في Financial Markets( مويلأسواق التّفي 
  ضده.

ة مديونيةثانوي )Junior Debt ()47:(  

) تصدرها شركة ما، أو شكل آخـر مـن   Bonds( سندات)، هي Companies’ Debt( ركاتة الشّمديونيفي مجال 

الـديون  بـ، في بعض األحيان، المديونيةالتي ليس لها أولوية السداد، في حالة إفالس الشّركة. وتعرف هذه  المديونية

). Senior Debts( المديونيـة الرئيسـة  )، وال تُسدد إلّا بعد تسديد ما يعرف بـSubordinated Debt( الخاضعة

يحمـل   المديونيةمدعومة برهونات من أي شكل؛ وهو ما يعني أن هذا الشّكل من  المديونية الثّانويةوعادةً ال تكون 

  .الدائنمخاطرة عالية على جانب 

  ):Junk Bond ()48( )خردة(نفاية سند 

ـ  في          أداة ديـن تمويليـة  ، هـو  خاصـةً  تهامـديوني )، وفـي مجـال   Corporate Finance( ركاتتمويـل الشّ

)Financial Debt Instrument،(   ة التي تحتاج إليهـاتصدرها شركة ما، وتحشد الشركة بوساطتها الموارد المالي

  للتّوسع في عملياتها، أو في أعمال أخرى محددة.

عوائد عالية، لكنّه في الوقت ذاته يحمل مخاطر عدم وفاء عالية، تصنّفه شركات التّصنيف  السنداتيدر هذا الشّكل من 

، كما يدّل اسمه. وعلى الرغم من المخاطر العالية، لكنّه مرغوب عند قطاع واسـع  الرديءمن النّوع  سندالشّهيرة بأنّه 

) مليـار  200له في عشرينيات القرن العشرين، وبلغ حجمه القائم ما يقدر بــ( من المستثمرين. وقد كان أول ظهورٍ 

  دوالر أمريكي بعد سبعين سنة من أول إصدار.

  ):Junk of Junk Status ()49) (خردة الخردة(فاية حالة نفاية النّ

  من النّوع والتّصنيف الرديء. سند)، هو Corporate Finance( ركاتتمويل الشّفي 

  ):Jurgensen Report ()50( تقرير جورجينسين

القمـة  أعدته مجموعة من الخبراء، إلى  تقرير)، هو Central Banks( ةالمركزي) البنوك( المصارففي مجال عمل 
الواليات المتّحدة)، في  –فيرجينيا –غ)، التي عقدت في (ويليامبيرWorld Economic Summit( االقتصادية العالمية

) المركزي، قـد  البنك) للمصرف (Sterilized Intervention( التّدخّل المعقمم)، بينوا فيه أن ما يسمى 1983العام (
  ال يكون فعاالً.

بشراء وبيع العمالت األجنبية، من أجل التّأثير في قيمة العملـة   المركزي) البنك( المصرفقيام  التّدخّل المعقميقصد بـ
)، وتـدخل  iquidL( سيولة النّقود)، وهي أكثر أشكال aseBonetary M( القاعدة النّقديةالمحلّية، بدون التّأثير في 

  ).Money Supply( عرض النّقدفي حساب 
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  ):Just-in-time Production ()51( اإلنتاج في الوقت المناسب

ـ )، خاصةً فـي  Microeconomics Theory( ةة الجزئيظريالنّفي  نشـأة نظرية الم )Theory of the Firm ،(
من أجل تقليل مخـزون البضـائع    المنشأةتلجأ إليها  إنتاج)، هو طريقة Production & Cost( كاليفالتّو اإلنتاجو

  الوقت والكمية المناسبين.المكدسة، من خالل توفير كمية السلعة المنتجة في 
. وقد كانت اليابان من أوائل الدول التي لجـأت  تُسرع اإلنتاج، وكلفة االحتفاظ بالبضائعتعمل هذه الطّريقة على تقليل 

  .األسلوبإلى هذا 

  ):Just Price ()52( سعر عادل

)، Demand & Supplyخاصةً ( العرضو لبالطّ)، وفي مجال Microeconomics Theory( ةة الجزئيظريالنّفي 
  ). بضاعة أو خدمةيحدد قيمة سلعة معينة ( معيار أخالقيهو 

)، الذي بنى رأيـه  St. Thomas Aquinas( يالقديس توما اإليكوينيعود هذا المصطلح إلى العهد الوسيط، في أيام 
إلّا باعتباره معياراً أخالقيـاً، فـي    السعر العادلوال ينظر االقتصاديون إلى  ).Natural Law( القانون الطّبيعيعلى 

  ).Allocative role( دوره التّخصيصي)، باعتبار Market Price( سعر السوقحين ينظرون إلى 

  ):Just Wage ()53( أجر عادل

تومـا  (في المجتمع. وقد تعمق القـديس   العاملالذي يعكس مساهمة  األجر)، هو Labor Theory( ة العملنظريفي 
  ) ومن جاء بعده من الفالسفة في شرح البعد األخالقي لمفهوم األجر.  اإليكويني

 بأن ة، ألنّـه ال قيمـة    األجر العادليقول علماء االقتصاد اإلسالميلعة المعنينفق في إنتاج السمن المليس له عالقة بالز
                فروقـات األجـور  للزمن في هذا اإلطار. أما علماء االقتصـاد الوضـعي الحـديث، فقـد ضـمنوا حـديثَهم عـن        

)Wage Differentialsو ،(خلسياسات الد )Incomes Policies ( العدل) مبدَأFairness( العدالة) وJustice.( 
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  )K(سرد فھرس الم
 .)Kahn, Richard Ferdinand( ريتشارد فرديناند كان )1

  ):Kaldor–Hicks Compensation Principle ()2( هيكس في التّعويض –مبدأ كَالْدور )2

  ):Kaldor, Nicholas( )3(نيكوالس كالدور  )3

  ):Kaldor’s Laws( )4( قوانين كالدور )4

  :)Kalecki, Michal ()5(مايكل كاليكي  )5

  ):Kalman Filter ()6( مصفّي كالمان )6

 ):Kantorovich, Leonid Vitalievich ()7( ليونيد فيتاليفتش كانتوروفيتش  )7

  ):Kappa ()8( كابا )8
  ):Katona Effect( )9(أثر كاتونا  )9

 ):Keidanven ()10( كيدانفين  )10
  ):Keiretsu) (11( كيريتسو  )11
  ):Kemp–Wan Theorem ()12( وان -نظرية كيمب )12
  ):Kennedy Round ()13( ة كينيديجول )13
  ):Kerb Market ()14( سوق كيرب )14
  ):Key Currency( )15( )األساسية(المفتاح  العملة )15
  )Key Bargain( )16(صفقة مفتاحية  )16
  ):Keynes Effect ()17( أثر كينز )17
  ):Keynes Expectations( )18(توقّعات كينز  )18
19( نموذج كينز التّقاطعي )Keynesian Cross Diagram( )19:(  
  ):Keynesian Economics ()20( اقتصاديات كينزية )20
  ):Keynesian Equilibrium ()21(توازن كينزي  )21
  ):Keynes, John Maynard ()22( جون م. كينز )22

  ):Keynes Plan ()23( خطّة كينز )23
  ):Keynes’s General Theory ()24(نظرية كينز العامة  )24
25( ل أجر مفتاحيمعد )Key Rate( )25(:  
  ):Kibbutz ()26( )مستعمرة يهودية(كيبوتز  )26
  ):Kinked Demand Curve ()27(منحنى الطّلب الملتوي  )27
  ):Kinked Supply Curve ()28(المحنى الملتوي للعرض  )28
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  ):Kitchin Cycle( )29( ندورة كيتشي )29
  )Klein, Lawrence R. (30)( لورانس كالين )30

  ):Knight, Frank Hyneman ()31( نايت فرانك )31
  ):Kondratieff Cycle ()32( دورة كوندراتيف )32
  ):Nikolai D. Kondratieff ()33(نيكوالي كوندراتيف  )33

  ):Koopmans, Tjalling Charles ()34( تجالنغ كوبمان )34

  ):Kornai, Janos ()35( كورناي جانوس )35

  ):Krueger, Anne Osborn ()36(آن أوزبورن كروغر  )36

  ):Krugerrand ()37( كروغراند )37
  ):Kursmakler ()38( يركورسمالك )38
  ):Kurtosis ()39( تفرطُح )39
  ):Kuznets Curve ()40( كوزنتس منحنى )40
  ):Kuznets Cycle ()41( دورة كوزنتس )41
  ):atioR uznetsK ()42( نسبة كوزنتس  )42
  ):Kuznets, Simon S.( )43( سيمون كوزنتس )43
  ):Kyoto Summit ()44( قمة كيوتو )44
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ـمعـم الجـمـات االقـحلطـصةـاديـصت  

  

 ):Kahn, Richard Ferdinand( )1( ريتشارد فرديناند كان

)، هـو  History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
)، وكان له تـأثير  م1989 -1905بريطاني، عاش خالل المدة ( اقتصادعالم 

       ، فـي كيمبـردج خـالل الفتـرة    االقتصـادية كبير فـي أفكـار المدرسـة    
)، وقد نشر العديد من المقاالت واألبحاث العلميـة حـول   م1970 –1930(

. ومن أشـهر مسـاهماته   )Employment & Growth(النّمـو  و التّشغيل
وتطـويرِ   )،Multiplier( المضـاعف العلمية مشاركتُه في صـياغة مبـدأ   

. ) خاصةGeneral Theoryً( النّظرية العامة، وفي مبادئ النّظرية الكينزية
ــي    ــد معارض ــن أش ــان م ــتجد  وك ــيكي المس ــاد الكالس                 االقتص

)Neoclassical Economics ،(ةوالفلسفة النّقودي )Monetarism.(  

  ):Kaldor–Hicks Compensation Principle ()2( هيكس في التّعويض –مبدأ كَالْدور

)، N. Kaldor( نيكوالس كالدورصاغَه عاِلما االقتصاد:  اختبار)، هو Welfare Economics( اقتصاديات الرفاهفي 
)، إذا قـام  ب) أفضل من الوضـع ( أ)، على النّحو اآلتي: الوضع (م1939)، حوالي العام (J. Hicks( جون هيكسو

) وحصلوا على مكسبٍ، بتعويضِ الذين خسروا بعض المكاسب. لكن التّعويض يبقي علـى  أالذين انتقلوا إلى الوضع (
                        ). وهـو مـا يعنـي أن مكسـباً صـافياً فـي الرفـاه االجتمـاعي         أبعض مكاسب الـذين انتقلـوا إلـى الوضـع (    

)Net Gain in Social Welfare  مـن بقي على شيءي) والذي كسب ،(ًحقّق مكسباي) ن: الذي خسريتحقّق لكلٍّ م (
  مكسبه).

  )).Pareto Optimality( ىحالة باريتو الفضل راجع مسرد:(

  ):Kaldor, Nicholas( )3(نيكوالس كالدور 

)، هو عالم History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
)، وتعلّم فـي  م1986 –1908بريطاني، عاشَ خالل المدة ( -هنغاري اقتصاد

لنـدن   مدرسةو)، Berlin( برلين)، وجامعة Budapest( بودابيستمدارس 
)، وعمـَل مـديراً لألبحـاث    London School of Economics( لالقتصاد

         والتّخطــيط فــي المجلــسِ االقتصــادي األوروبــي التّــابعِ لألمــم المتّحــدة 
كيمبردج) حيث أصـبح رئيسـاً    –ز)، ودرس في كلّية (كينغم1949 -1947(

  ).م1975 -1966لقسم االقتصاد فيها خالل الفترة (

K 
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ــاه ــدورم س ــاالت   كالْ ــي مج ــعةً ف ــةً وواس ــاهمةً مكثّف ــرائبمس الض )Taxationو ،(ــو ــعو النّم                           التّوزي
)Growth & Distribution( ،العائد المتزايد على الحجمو )Increasing – Returns – to - Scale  وركّـز ،(

القتصادي. وقد عمل مستشاراً لشؤون السياسات الضريبية في بريطانيا على التّوسع في التّصنيع باعتباره محركاً للنّمو ا
                مارغريـت تاتشـر  ) التـي تبنّتْهـا   Thatcherism( السياسـات الفاتشـرية  والهند وبعض الدول النّامية. وخـالف  

)Margret Thatcher ات  ا). ومـن مسـاهماته فـي حقـل     م1990 –1979( ) رئيسةُ وزراء بريطانيـاقتصـادي            
ــاه ــمى Welfare Economics( الرفـ ــا يسـ ــدور) مـ ــدأ كالْـ ــويض  –مبـ ــي التّعـ ــيكس فـ                                   هـ

)Kaldor–Hicks Compensation Principle(. 

  ):Kaldor’s Laws ()4( قوانين كالدور

ــاديفـــي  ــر االقتصـ ــاريخ الفكـ ــالنّو )،History of Economic Thoughts( تـ ــة الكلّظريـ                     ةيـ
)Macroeconomics Theory   ثالثـة  )، هي مجموعـة مـن

متداخلة المعنـى والتّـأثير، صـاغها عـالم االقتصـاد       قوانين
الهنغاري–  نيكوالس كالدور البريطاني)Kaldor, Nicholas( ،

)، م1966وأعلنَها في محاضرة أكاديمية في كيمبردج في العـام ( 
  النّحو اآلتي: على

عالقة موجبة قوية بين نمو كمية الصناعة التّحويلية هناك ) أوالً
واإلنتاج الكلّي )Growth of Manufacturing Output 

and the Growth of Total Output.( 

نمو كمية الصناعة التّحويلية دوراً قوياً في نمو  ؤديي) ثانياً
 Growth of Manufacturing Output is a Powerful Cause of the Growth of( إنتاجية هذه الصناعة

the Productivity of Manufacturing Industry( 

عالقة موجبة بين المعدل المتسارع لنمو كمية اإلنتاج في الصناعة التّحويلية وحراكية العمالة الصناعية، هناك ) ثالثاً
 A Faster Rate of Growth of Manufacturing( لية إلى قطاع الصناعات التّحويليةمن القطاعات غير التّحوي

Output is Positively Related to the Rate of Industrial Labour Mobility from Non-
Manufacturing to Manufacturing Industry.(  

  )).Verdoorn’s Law( قانون فيردون راجع مسرد:(

  ):Kalecki, Michal ()5(ي مايكل كاليك

)، هو عالمHistory of Economic Thoughts ( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
العقيدة، اكتشـف   ماركسـي )، م1970 -1899اقتصاد بولندي، عاش خالل المدة (
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 التّشـغيل ، واالستثمارو االدخاروفي مجال  )،Keynesian Theory( النّظرية الكينزيةبطريقة مستقلّة بعض مبادئ 
  خاصةً.

مليئةً بالعمل الجاد والمتقلّب، من حيث طبيعة األعمال التي أنيطت به، فقد درس الهندسة في جامعـة   كاليكيكانت حياة 
معهد البحـوث  في  اقتصادياً، ومحلّالً االقتصاديةثم أصبح صحفياً مستقالً يكتب في الشّؤون ، )Gdansk(وارسو) و(غادانك/ 

 ـة واألسـعار  البولنديورة التّجاريحول الد )Polish Research Institute for Business Cycles and Prices ،(
) خالل Oxford Institute of Statistics( معهد أوكسفورد لإلحصاء)، ثم عمل في م1937 –1929خالل الفترة (

الحركات االقتصادية الفترة األخيرة حوَل  )، على خطط التّقنين. وقد تطورت رؤيتُه خالل هذهم1955 –1940الفترة (
للحكومـة   اقتصـادياً أيضا مستشاراً  كاليكي). وعمل Economic Dynamics and Cycles( والدورات التّجارية

)، ثم أصبح مندوب بولندا في األمم المتّحدة. ومـن مسـاهماته الشّـهيرة فـي     م1970 –1955البولندية خالل الفترة (
. وقد تمسك برأيه نظريته حول الدورة التّجارية، الذي دمجه في طويل األمد حول توازن النّمونموذجه  لّياالقتصاد الك

 درجة االحتكـار ) للموارد. ومن أعماله اإلبداعية إضافته مبدأ Full Employment( التّوظيف الكاملحول قصر أمد 
)Degree of Monopoly بح) التي تُقاسلعة بنسبة هامش الرنشـأة  المشهورة في  إلى سعر السـة الممـن   نظري

االقتصاد الجزئي.  

 ".ينفق العمال ما يكسبونه من أجور، ويجني الرأسماليون ما ينفقه العمالومن أقوال (كاليكي) المشهورة: "

  ):Kalman Filter ()6( مصفّي كالمان

معينة، بناء على  تقدير كميةرياضياتية تُستَخْدم في  –ة)، هو طريقة إحصائيEconometrics( االقتصاد القياسيفي 
  معلومات وبيانات غير دقيقة.

أو  الكمية الصـحيحة ) في سبيل الوصول إلى Recursive Procedures( إجراءات تكراريةإلى  مصفّي كالمانيلجأ 
            مربعـات الصـغرى االعتياديـة   طريقـة ال . ويستخدم المصـفّي فـي بعـض األحيـان فـي      الصحيحةاألقرب إلى 

)Least Squares Method.(  
  

  
برفع قيمة النّاتج المحلّي اإلجمالي إلى مستوى مرغوب، محـدد مسـبقاً، بوسـاطة     ما ترغب دولة لنفترض أن حكومةَ

ة النّهائية لإلنفاق فقد تؤدي إلى زيادة النّاتج سياسة مالية توسعية، فقامت بزيادة اإلنفاق الحكومي بمقدار معين. أما النّتيج
أكثر مما هو مطلوب، أو أقّل. ومن أجل الوصول إلى النّاتج اإلجمالي المستهدف، تقوم بتقليل اإلنفاق تـارة، وزيادتـه   

  تارة أخرى، إلى أن تصل إلى الهدف.  
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ة، إلى توظيف المعادالت الرياضية، من أجل )، في األحوال االعتياديEconometrician( االقتصادي القياسييلجأ 
للوصول إلى قيمته  اإلجراءات التّكرارية، وتُستخدم المستوى المرغوب، حسب المتغير المستهدفالوصول إلى 

  المطلوبة. 

  ):Kantorovich, Leonid Vitalievich ()7( ليونيد فيتاليفتش كانتوروفيتش

)، هو عالم History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
)، وكان المؤسس األول م1986 –1912، روسي، عاش خالل المدة (اقتصادو رياضيات

  ).Linear Programming( للبرمجة الخطّية
) التي أصبحت Leningrad University( جامعة لينينغرادفي  علم الرياضياتدرس 

)، ودرس في الجامعة م1930ها في العام ()، وتخرج فيسانت بطرس بيرغفيما بعد (
) لتطبيق م1939). وتفرغ منذ العام (م1934ذاتها، إلى أن أصبح أستاذاً في العام (

)، ثم شارك م1965الرياضيات في االقتصاد. وقد حصل على جائزة لينين في العام (
 االقتصاد الهولندي تجالنغ كوبمانعالم )oopmansK jallingT ( للعام  نوبلجائزة

  ).م1975(
) Decentralization( اللّامركزيةعلى تحسين التّخطيط االشتراكي، وقد أوصى بـ كانتوروفيتشتركّزت أعمال 

 ). وقد تحقّقت بعض أفكاره على أرض الواقع قبل وفاته.Shadow Pricing( منهج أسعار الظّّلواستخدام 

  ):Kappa ()8( كابا

 علـم التّمويـل  ) وEconomic Statistics( ةات االقتصـادي اإلحصـائي خاصةً في  )،Statistics( علم اإلحصاءفي 
)Finance :1)، هو رمز يحمل معنيين (ر في سعر أداة تمويلخيار على شكل نسبة التّغي )Option  إلى تذبـذب ،(

رأيين متشابهين في بعض  بين مؤشّر إحصائي يستخدم في تقييم قوة الموافقة) 2). %1بمقدار ( سعر الخيار المتوقّع
األحيان ومختلفين في أحيان أخرى. وعلى سبيل المثال: لنفترض أن لجنة مكونة من عضوين من أعضاء مجلس قسـم  
االقتصاد، في جامعة ما، مكلّفين بالنّظر في قبول مجموعة من الطلبة في برنـامج الدراسـات العليـا فـي تخصـص      

  و اآلتي:االقتصاد، وكانت الحالة على النّح

  ) طالباً.50) بلغ عدد الطلبة المتقدمين للبرنامج (أوالً

  القبول في البرنامج. يستحقّون) طالباً منهم 20العضوان على أن ( اتّفق) ثانياً

  القبول في البرنامج. ال يستحقّون) طالباً منهم 15العضوان على أن ( اتّفق) ثالثاً

القبـول   يستحقّون) طالباً من المجموع الكلّي 25قال بأن ( العضو األولكما يأتي:  ) كان التّقييم الفردي لكّل عضورابعاً
) طالباً 25في البرنامج، وأن (ا  ال يستحقّونالعضو الثّانيذلك. أم ) 30فقال بأن يسـتحقّون ) طالباً من المجموع الكلّي 

  تي:كما يأ مؤشّر كابافيحسب  .ال يستحقّون) طالباً 20القبول، وأن (

 )، كما يأتي:P0) حساب نسبة االتّفاق بين العضوين على القبول والرفض معاً، ويرمز لها بالرمز (الخطوة األولى
 

푷ퟎ =  
ퟐퟎ + ퟏퟓ

ퟓퟎ
= ퟕퟎ% 
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푷ퟏبأن يوافق العضو األول على القبول هـو (  االحتمال العشوائي) انيةالخطوة الثّ =  ퟐퟓ
ퟓퟎ

= ퟎ. ퟓ  ـامـال  االحت)، أم
يوافق العضو الثاني على القبول فهو ( العشوائي بأن푷ퟐ =  ퟑퟎ

ퟓퟎ
= ퟎ. ퟔ.(    مجمـوع االحتمـال   وهو مـا يعنـي أن

العشوائي  هو: يوافق العضوان على القبولفي أن  
  

푻푷풀 = ퟎ. ퟓ × ퟎ. ퟔ = ퟑퟎ% 
푷ퟏهو ( القبولألّا يوافق العضو األول على بـ االحتمال العشوائي) الثةالخطوة الثّ =  ퟐퟓ

ퟓퟎ
= ퟎ. ퟓ ااالحتمـال  )، أم

푷ퟐفهو ( العشوائي بألّا يوافق العضو الثّاني على القبول =  ퟐퟎ
ퟓퟎ

= ퟎ. ퟒ  مجمـوع االحتمـال   )، وهو ما يعنـي أن
  هو: العضوان على القبول يوافق العشوائي في ألّا

푻푷푵 = ퟎ. ퟓ × ퟎ. ퟒ = ퟐퟎ% 
المتوقّعين كما يأتي: مجموع االحتمالين) حساب ةابعالخطوة الر  

 
푷푬 = ퟎ. ퟑ + ퟎ. ퟐ = ퟎ. ퟓ 

  كما يأتي: مؤشّر كابا) حساب الخطوة الخامسة
 

휿 =  
푷ퟎ − 푷푬

ퟏ − 푷푬
=  

ퟎ. ퟕ − ퟎ. ퟓ
ퟏ − ퟎ. ퟓ

=
ퟎ. ퟐ
ퟎ. ퟓ

= ퟎ. ퟒ 
  

  ، ومعنى كّل فترة:الممكنة كابايلخّص الجدول اآلتي الفترات التي قد تقع فيها قيم 
  قيمة كابا

)Kappa Value(  
  مستوى التّوافق

)Level of Agreement(  
  نسبة البيانات الموثوقة

)% of data that are Reliable(  
 %4 – 0  ال اّتفاق 0.2 - 0.0

 %15 – 4  أقّل ما ُیمكن 0.39 – 0.21
 %35 – 15  ضعیف 0.59 – 0.40
 %63 – 35  معتدل -وسط 0.79 – 0.60
 %81 – 64  قوّي 0.90 –0.80
 0.90 100 – 82  تاّم تقریبًا% 

  ، حول قبول الطلبة أو عدم قبولهم.توافقاً معتدالً بين العضوينيبين المثال أعاله أن هناك 

  ):Katona Effect ()9(أثر كاتونا 

           هـو أثـر   )،Consumer Behavior( سـلوك المسـتهلك  )، وSocioeconomics( االقتصـاد االجتمـاعي  فـي  
نفسي- الهنغاري اكتشفه عالم النّفس واالقتصاد النّفسي ،سلوكي–  جورج كاتونااألمريكي )George Katona حدثهي ،(

أن األفراد يستمرون باالستثمار في  كاتونا. وقد ظن االدخار) على Creeping Inflation( التّضخّم الزاحفما يسمى 
، في حينِ يتوقّعون زيادةً في الـدخل الحقيقـي، وأن   التّضخّمعدِل الفائدة الثّابت، خالل أوقات ذات م األدوات التّمويلية

قـود  معدل التّضخّم قليل إلى حد كاف، العتبارِ االستثمارِ في األدوات التّمويلية ذات معدِل الفائدة الثّابت مالذاً آمنـاَ للنّ 
الي، يقوم المستهلكون باكتناز البضائع واألصول غير النّقدية، من أجـل المحافظـة   المستثمرة. وفي أوقات التّضخّم الع

 على القوة الشّرائية للنّقود.
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  ):Keidanven ()10( كيدانفين

العمل )، وUnions’ System( ةقابيظم النّالنّ)، وHistory of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
المؤسسات( منظّمات اتّحاد، هو سياالقتصاد في اليابانو األعمال) مؤس.  

  :)Keiretsu ()11( كيريتسو

العمل )، وUnions’ System( ةقابيظم النّالنّ)، وHistory of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
المؤسة، هو سيللشّركات الياباني ن حلقة اتّحاد شكليد متزويد مشتركة، أو أنّها تقترض من ، ال يربطها إال التّزو

  ) واحد.بنكمصرف (
  )).Zaibatsu( زيباتسو راجع مسرد:(

  ):Kemp–Wan Theorem ()12( وان -نظرية كيمب

)، هي مجموعـة  Welfare Economics( هفاات الراقتصادي) وCustoms Unions( االتّحادات الجمركيةفي مجال 
) التـي تجنيهـا   Welfare Gains( مكاسب الرفـاه نظر تقول بوجود زيادة في  المبادئ واالفتراضات المكونة لوجهة

ألية دولة إذا لم يكن هناك أية كلفة مـن   االتّحاد الجمركي، ألنّه ال ضرر من اتّحاد جمركيالدول التي تدخل في اتّفاقية 
س االتّحاد الجمركي، شريطة أن تكـون  ) بين الشّركاء، بعد تأسيRedistribution of Trade( إعادة توزيع التّجارة

 ) مثبتة عند مستوى مناسب.Common External Tariffs( التّعرفات الخارجية المشتركة

  ):Kennedy Round ()13( جولة كينيدي

ـ  التّ)، خاصةً فـي  International Trade( جارة الخارجيةالتّفي مجال  ةعرفـات الجمركي )Custom Tariffs ،(
 جـارة ة حول التعرفات والتّة العامفاقياالتّ)، هي جملة المباحثات التي أجريت بين أعضاء Globalization( العولمةو
)General Agreement on Tariffs & Trade (GATT)) حـول تخفـيض   م1967 –1964)، خالل الفترة ،(

نسـبة للـرئيس    جولة كينيديوقد سميت . البضائع التي يتبادلها أعضاء االتّفاقيةعلى  الجمركية الرسومو التّعرفات
، حسب القانون األمريكي معدل التّعرفات) الذي كان مفوضاً بتحديد John Kennedy( جون كينيدياألمريكي الراحل 

.النّافذ وقتئذ  

ثناء بعض على البضائع المستوردة، باست%) 50حتّى ( معدل التّعرفاتإلى تخفيض  -وكانت السادسة- لجولةاأدت هذه 
  السلع والمواد الخام مثل الحديد، واألقمشة، واأللبسة واألحذية، نتيجةً ألثر إنتاج هذه السلع وأمثالها على تشغيل العمالة.

ــة ديلــون (راجــع مســرد:              جولــة أرغــواي )، Tokyo Round(جولــة طوكيــو )، Dillon Round(جول
)Uruguay Round.(( 

  ):Kerb Market ()14( سوق كيرب

، تبادالً غير رسمي، خارج المبنـى  تبادل األسهم بيعاً وشراء)، هو Stock Trading( بيع وشراء األسهمفي مجال 
 ِل لسوق األسهمالفعلييومِ عم وق، وبعدالس .الفعلي 
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  ):Key Currency( )15( )األساسية(المفتاح  العملة

)، هي Currency Marketخاصةً ( سوق العمالت)، وفي International Economics( القتصاديات الدوليةافي 
) على نطاق دولي. وعادةً ما تتمكّن الدولة التـي تُسـتخدم   Medium of Exchange( وسطاً للتّبادلتُستخدم  عملة

      علـى المسـتوى العـالمي ـن تمويـل    عملتها وسـطاً للتّبـادل التّجـاريالعجـز فـي ميـزان مـدفوعاتها    م                   
)Balance of Payments Deficit.بسهولة (  

 )).Sterling Area(منطقة اإلسترليني (راجع مسرد: 

  )Key Bargain( )16(صفقة مفتاحية 

ــقابــات العمالنّو )،Wages( األجــور)، وخاصــةً فــي Labor Economics( ات العمــلاقتصــاديفــي  ةالي            
)Labor Unionsو ،(ّفاوض التالجماعي )Collective Bargaining ل أجر)، هويتّفق عليه غير مسبوق معد ، رب

  .نقابة العمالمع  العمل
)، من حيث اعتباره أساساً للتّفاوض المستقبلي على Wage Leadership( أجراً طليعياًالمتّفق عليه  معدل األجريسمى 

نيابـةً   لنّقابة المفاوضـة ا، وعلى قوة إنتاجية العماليعتمد أصالً على وأمثاله  األجراللّاحقة. لكن هذا  معدالت األجور
  عنهم.

  ):Keynes Effect ()17( أثر كينز

)، هـو  Keynesian Theoryخاصةً ( ةة الكينزيظريالنّ)، وفي Macroeconomics Theory( النّظرية الكلّيةفي 
)  )P(evelLrice P( تغيـر مسـتوى األسـعار   ) على ate Rage W)W(األثر الذي يتركه انخفاض معدل األجور (

معـدل   )، ثم علـى Demand for Liquidity (Md)( طلب السيولة النّقدية، ثم على اإلنفاق في سوق السلعوعلى 
  ).Real Interest Rate (r)( ةأسعار الفائد

  
푾 ↓ → 푷 ↓  푴풅  → 풓 ↓ → 푰 ↑→ 풀 ↑ 

 
عما كانت عليه أيام الرخاء. وهو  بأجور منخفضة نسبياًتدفع العمال نحو القبول  معدالت البطالة العاليةأن  كينزتخيل 

اإلنفـاق   انخفاض. ثم يؤدي إلى انخفاض مستوى األسعار في سوق السلع الذي انخفاض معدل األجورما يؤدي إلى 
القـوة  )، أي  realupplySoney M( عرض النّقـد الحقيقـي  وارتفاع  في سوق السلع إلى انخفاض طلب السيولة

والتّوسـع   ،فارتفاع اإلنفاق االستثماري، ب السيولة إلى انخفاض معدل الفائدةانخفاض طل. ثم يؤدي الشّرائية للنّقود
 ).Output (Y). (في اإلنتاج

https://en.wikipedia.org/wiki/Price_level
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_vs._nominal_in_economics
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  ):Keynes Expectations ()18(توقّعات كينز 

)، Keynesian Economicsخاصةً ( االقتصاد الكينزي)، وفي Macroeconomics Theory( النّظرية الكلّيةفي 
  )، في األمدينِ القصير والطّويل. Producer( المنتجنّاها يتب توقّعاتهي 

عن السعر الذي يمكن الحصول عليه مقابل سلعته. أما توقّعات األمد الطويل فتكـون   األمد القصيرفي  التّوقّعاتتكون 
الحدية لـرأس  ) كفاءةال( النّجاعةحول  بنظرية كينزحول العائد من زيادة اإلنفاق على رأس المال. وهذا األخير يتعلق 

          النّظريـة العامـة  نفسـه مبـدًأ أساسـياً فـي      كينـز )، التي اعتبرها Marginal Efficiency of Capital( المال
)General Theory.(  

 في تلمس أثر التّضخّم واتّجاهاته، كما فعلت بقية نظريات التّضخّم. التّوقّعاتلم تدخل هذه 

  ):Keynesian Cross Diagram ()19( ينموذج كينز التّقاطع

)، Keynesian Economicsخاصةً ( االقتصاد الكينزي)، وفي Macroeconomics Theory( النّظرية الكلّيةفي 
 ره عالم االقتصاد البريطانيالذي طو جون كينزهو النموذج األساسي )John Keynes في ،(خل الكلّيوهو تحديد الد ،

  ).Income Determination Model( نموذج تحديد الدخل الكلّيسمي في السنوات اللّاحقة  النّموذج الذي
  لنفترض المعلومات والبيانات اآلتية:

  
푪 = ퟓퟎ + ퟕퟓ풀풅 
푻 = ퟏퟎ + ퟎ. ퟏ풀 
푰 = ퟓퟎ 
푮 = ퟐퟓ 
푿 = ퟏퟎ 
푴 = ퟓ + ퟎ. ퟎퟓ풀 

ـ ) إلـى  푿، و(االسـتثمار ) إلـى  푰، و(الضرائب ) إلى푻، و(االستهالك) إلى 푪حيث ترمز ( و(ادراتالص ،푴  إلـى (
  على النّحو اآلتي: وازنيخل التّالد. وبناء على ذلك يكون المستوردات

풀∗ =
ퟓퟎ−. ퟕퟓ × ퟏퟎ + ퟓퟎ + ퟐퟓ + ퟏퟎ − ퟓ

. ퟐퟓ+. ퟕퟓ × ퟎ. ퟏ + ퟎ. ퟎퟓ = ퟑퟐퟔ. ퟔퟕ 
  كما يأتي: الدخل التّوازنييمكن تقسيم 

푻 = ퟏퟎ + ퟎ. ퟏ(ퟑퟐퟔ. ퟔퟕ) = ퟒퟐ. ퟔퟔퟕ 
푪 = ퟓퟎ+. ퟕퟓ(ퟑퟐퟔ. ퟔퟕ − ퟒퟐ. ퟔퟔퟕ) = ퟐퟔퟑ. ퟎ 
푰 = ퟓퟎ, 푮 = ퟐퟓ, 푿 = ퟏퟎ 
푴 = ퟓ + ퟎ. ퟎퟓ(ퟑퟐퟔ. ퟔퟕ) = ퟐퟏ. ퟑퟑ 
∴ 풀 = ퟐퟔퟑ + ퟓퟎ + ퟐퟓ + ퟏퟎ − ퟐퟏ. ퟑퟑ = ퟑퟐퟔ. ퟔퟕ
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  أما التّمثيل البياني للنّموذج فهو كما في الشّكل اآلتي:
  

 
  ):Keynesian Economics ()20( اقتصاديات كينزية

) Income Determination(  خلديـد الـد  تح)، وخاصةً في Macroeconomics Theory( النّظرية الكلّيةفي 
)، هي مجموعة المبادئ واألفكار واالفتراضات التي طورها وتبنّاها عالم االقتصاد Fiscal Policy( ةياسة الماليالسو

 جون كينزالبريطاني )John Keynes ًتحت ما أطلق عليه اختصارا (ةة العامالنّظري )General Theory.(  

          اإلنفـاق الكلّـي  ، ونمـوذج تحديـد الـدخل   احتوت النّظرية العامـة كثيـراً مـن النّظريـات الفرعيـة، شـملت       
)Aggregate Expenditure وتوظيف ،(خار –نموذج االستثماريولة –االددطلب النّقوو الس )IS–LM ضاعفوم ،(

) مسـتقرة فـي األمـد    Liquidity Preference( أفضليات السيولة)، وأنInvestment Multiplier االستثمار (
على أهمية السياسة المالية التي تقلّل  اقتصاديات كينز) المركزي. وركّزت البنكالطّويل ال تتأثّر بما يقوم به المصرف (

الفائدة على إدارة االقتصاد. وعادة ما ينظر االقتصاديون إلى االقتصـادات الكينزيـة باعتبارهـا     من أثر النّقود وأسعار
). وعلـى  Full Employment( التّوظيف الكامل للموارداألكثر قبوالً في موضوع عجز الموازنة، الذي يحافظ على 

قد قد وجه لها؛ باعتبارها آليات قد تؤدي إلى انتعـاش  ، إلّا أن الكثير من سهام النّاالقتصادات الكينزيةالرغم من شهرة 
  .السياسات الماليةاقتصادي مؤقّت. لكن بعض االقتصاديين أشادوا بنجاعة توظيفها في مجال 
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  ):Keynesian Equilibrium ()21(توازن كينزي 

 )Keynesian Economics( ةزيكينالات قتصادياال)، وفي Macroeconomics Theory( النّظرية الكلّيةفي 
)، وليس من Static Model( نموذج ساكن)، في Short-term Equilibrium( توازن قصير األمدخاصةً، هو 

 ).Full-Employment( التّوظيف الكاملالضروري أن يكون عند نقطة 

  ):Keynes, John Maynard ()22( جون م. كينز

ات اقتصادي)، وفي History of Economic Thoughts( اريخ الفكر االقتصاديتفي 
) خاصةً، هو عالم اقتصاد بريطاني، عاش Great Depression( ما بعد الكساد العظيم

)، وكان من أكثر علماء االقتصاد تأثيراً في االقتصادات م1946-1883خالل المدة (
)، خالل Great Depression( الكساد العظيمالعالمية خالل القرن العشرين، بعد حدث 

  ). م1945 -1939( الحرب العالمية الثّانية) وم1935-1929الفترة (

ف الذي ألّ )John Neville Keynes(جون نيفيل كينز على يد والده  )كينز(م تعلّ
سجكلّالً في كتاباً في االقتصاد، قبل أن يصبح مة بيمبروكي )ollegeC embrokeP(ّم االبن بكتابات عال كينزر . وتأث

) India Office( مكتب الهندة وفي الخدمة المدنيفاً في مجال وعمل موظّ ،)A. Marshall( لفريد مارشالآاالقتصاد 
وأصبح محاضراً لعلم االقتصاد  ،اج البريطاني)، عندما كانت الهند خاضعة لسيطرة التّم1908 –1906خالل الفترة (

  ى وفاته.مبردج حتّيك –)King’s College( ة كينغزيكلّالً في زمي )، ثمم1920 –1908مبردج خالل الفترة (يفي ك

رئاسة تحرير مجلّات علمية ومفعماً بالقراءة والكتابة االقتصادية، وعلى الرغم من مشاغله الكثيرة في الكتابة  كينزكان 
لعالميتين األولى والثّانية، كما عمل ، إلّا أنّه لم يبخل بتقديم المشورة العلمية لوزارة الخزانة، خالل الحربين ااقتصادية

لجنة ماكميالن حول و)، م1914 –1913خالل الفترة ( الهيئة الملكية البريطانية المعنية بالتّمويل والنّقود للهندفي 
)، ورئيساً م1939 - 1930( المجلس االستشاري االقتصادي)، وم1931–1929خالل الفترة ( التّمويل والصناعة

  ة شركة تأمين، وكاتباً جاذباً في الشّؤون العامة.لمجلس إدار

رأي مخالفٌ لبعض بنود معاهدة فرساي التي انتهت بموجبها الحرب العالمية األولى، خاصةً حـول تبعاتهـا    لكينزكان 
هـا تشـغل   االقتصادية، وكتب في نظرية االحتمال بطريقة بينت حدة ذكائه. وله سلسلة من ثالثة كتبٍ ما زالـت أفكار 

                  ) A Tract on Monetary Reform (1923)فـي كتابـه (   النّقـود علمـاء الغـرب، وخاصـةً فـي مجـال      
ــه ـ Treatise on Money (1930)( وكتاب ــ ــون ب ــر المعن ــع المختص ــه الرائ ــةا)، وكتاب ــة العام لنّظري                           

)The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) عتبر أساساً فكرياً لمعظمالذي ي (
 لكينز). وهذا الكتاب األخير يحتوي على المساهمة الرئيسة م2020النّظريات االقتصادية منذ ظهوره حتّى هذه اللّحظة (

ـ )، وGovernment Expenditure( اإلنفاق الحكوميفي االقتصادات الحديثة، وخاصةً في مجال   ة االسـتهالك دالّ
)Consumption Functionو ،(الطّلب الكلّي )Aggregate Demand) والمضاعف ،(Multiplier  والنجاعـة ،(

                أفضــليات الســيولة )، وMarginal Efficiency of Capital(الكفــاءة) الحديــة لــرأس المــال (   
)Liquidity Preference( التّوقّعات)، وExpectationsو .( أن ن بعدين ممن االقتصادي كبير عدد كينـز قد اعتبر 

. وقد تمكّن قبل وفاته من إقناع ساسـة  النّظرية العامة، بوساطة النّظريات االقتصادية الكالسيكيةوجه ضربة قاتلة إلى 
)، مثـل  Bretton Woods( مؤسسـات بريتونـودز  الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثّانية بالشّروع في إنشـاء  
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وليصندوق النّقد الد )International Monetary Fund (IMF)البنك( المصرف)، و (وليالد )World Bank ،(
  من أجل تفادي أزمات ما بعد الحرب.

كينز برجوازي من )، حين قال: "م1917) زعيم الثّورة الشّيوعية (Lenin( لينينما وصفه به  كينزالشّيء اللّافت عن 
الحزب كان منتسباً إلى  كينز)، وذلك على الرغم من أن A Bourgeois of the First Water" (الطّراز األول

ريالتّحر )Liberal Party ة، وكان والداه على قيد الحياة عند وفاته، وحضرا مراسمونادى بالقضاء على الطّبقي ،(
 دفنه.

  ):Keynes Plan ()23( خطّة كينز

                                  نميــــةتمويــــل التّ) وEconomic Development(ة ة االقتصــــادينميــــالتّفــــي مجــــال 
)Development Financingو ،(ّعاون التّالت مـويلي  الـدولي )International Financial Cooperation ،(
) John Keynes( جون كينزيطاني )، هي فكرةٌ اقترحها االقتصادي البرInternational Trade( ةوليجارة الدالتّو

  ). م1944)، في العام (Bretton Woods( بريتونودزخالل مؤتمر 
يناط  مصرف عالميكأنّه  )International Clearing Union( اتّحاد للمقاصة الدولية تأسيس ما يسمى كينزتخيل 

مجلساً دولياً لالستثمار، ومجلساً اقتصادياً للعالم كلّه. ، وأن يكون أسعار الصرفبه أن يقوم بالتّعديالت الضرورية على 
 ا أسماها  كينزوقد ظنسة وأمثالها ستكون قادرة على محاربة األضرار التي تنجم عمهذه المؤس ـة  أنورة التّجاريالـد 

)Trade Cycleا ضبط ورف). أمتحقيق ذلك يتم بوساطة استقرار أسعار الص أن صـدره البنـك    نقد جديد، فقد ظني
بانكورعلى وحدة النّقد المقترحة اسم  كينزالمقترح. وقد أطلق  العالمي )BANCOR  .وإن)، ويرتبطُ سعرها بالـذّهب 

) المركزية في أنحاء العالم ستحتفظ بحسابات فردية مع االتّحاد، تقوم بوساطتها بالمقاصة المطلوبـة  البنوكالمصارف (
  سعر صرف عملته الوطنية.، كلٌّ حسب البانكوربوحدات 

)، International Monetary Fund (IMF)( صـندوق النّقـد الـدولي   تحقّق بعض هذه األفكار، وذلك بتأسيس 
ــب مخــاطر  ــي تجنّ ــرفللمســاعدة ف ول المحتاجــة بوحــدات أســعار الصــد ــحب الخــاص، ودعــم ال الس                       

)Special Drawing Rights (SDR)دعم  )، ثمول النّاميـة، بعـد الحـرب     البنك الدولية في الدالتّنموي المشاريع
  العالمية الثّانية.  

  )).International Monetary Fund (IMF)( صندوق النّقد الدولي راجع مسرد:(

  ):Keynes’s General Theory ()24( نظرية كينز العامة

ـ الم)، وخاصةً فـي مجـال   Macroeconomics Theory( ية االقتصاد الكلّنظريفي  ـ رات الكلّتغي اإلنتـاج : ةي ،
، هـي مجموعـة   تاريخ الفكر االقتصاديو، االنحسار االقتصادي، ومجال نفقات الحكومةو، االستثمارو، االستهالكو

بتـداع  ). وهي من اKeynesian Economics( االقتصاد الكينزيبالمبادئ واالفتراضات التي شَكّلتْ ما بات يعرف 
 وعالم االقتصاد البريطاني اتيجون كينزالفيلسوف والرياضي )John M. Keynes .(  

 ةتُعدة العامة التي ظهرت خالل القرنين التّ النّظريات االقتصاديالنّظري اسـع عشـر والعشـرين الماضـيين.               من أهم
                 "لعامـة فـي التّوظيـف، والفائـدة والنّقـود     النّظريـة ا "نظريتـه فـي كتابـه المعـروف بــ       كينـز وقد وضع 

)General Theory of Employment, Interest and Money, Or the General Theory  عـرفأو ما ي ،(
ذاً باعتبارهـا مـال   النّظرية العامةوقد نظر السياسيون واالقتصاديون، على حد سواء، إلى . بالنّظرية العامةاختصاراً 
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                         فــي الكسـاد العظـيم  فكريـاً آمنـاً، مضـاداً لسـوء األحـوال االقتصـادية العالميــة التـي سـادت فـي فتـرة           
)The Great Depression 1929-1938(     ،ًـةخاص في معظم دول العالم، والعـالم الغربـي تقريباً، إذْ شهد النّاس

إفالس الكثير من الشّركات والمؤسسات المصـرفية، وانخفاضـاً فـي مسـتويات     معدالت بطالة عالية غير مسبوقة، و
وقد وصف مؤرخو الفكر االقتصـادي  ). م1945 -1939( األسعار.. فكانت تلك األحوال مقدمة للحرب العالمية الثّانية

صحيح الحال رغم توافر العمالة بأنّه كارثة من صناعة البشر أنفسهم، ألن الحكومات وقفتْ عاجزة عن ت الكساد العظيم
وتقنية اإلنتاج والمواد الخام اللّازمة للصناعة، لكن فوضى التّنظيم وتدنّي إدراك صانع السياسة االقتصادية لما جـرى،  
وخوفَ أرباب العمل من المجهول؛ لم تسعف االقتصادات في أوضاعها المتردية. ونتيجةً لكّل ذلك، بانت سوأة االقتصاد 

  رأسمالي غير المقنّن وغير المنضبط بالقوانين اللّازمة وغير المدعوم بسياسات عامة ناجعة.  ال

المدرسـة  كأنّه منقذ العالم من كارثة حقيقية، وذلك ألن معظم االقتصاديين الذين عاصرهم كانوا من أتبـاع   كينزظهر 
الذين تبنّوا المبـدأ التّقليـديNeo-classical School ،(   ( الكالسيكية الجديدة) أو Classical School( الكالسيكية

  منـينوا اإلطار الزبيين وأمثالهم لم يهؤالء االقتصادي غم من أنه بنفسه، على الرح نفسصحاالقتصاد سي الذي يقول بأن
التي لم يستطع خاللهـا أحـد   في تلك الظّروف الصعبة  كينز الذي يحتاج إليه االقتصاد حتّى يتعافى. وقد انتشرت أفكار

من االقتصاديين الكالسيكيين أن يعطي حالً عملياً لألوضاع االقتصادية. واللّافتُ للنّظر أن معظم األفكار التي طرحهـا  
  لم تكن جديدة، لكن اإلطار النّظري الذي ابتدعه وألبسه ألفكاره كان جديداً ومنطقياً. كينز

والمشاريع العامة، باعتبارها طريقاً نحو تنشيط االقتصاد وحلِّ جزء من مشكلة البطالـة.   عن سياسة األشغال كينزدافع 
                 ورأى أن تمويل المشاريع واألشغال العامة قد يتحقّـق بوسـاطة مـا أصـبح يعـرف بـالنّقود الورقيـة والمعدنيـة        

)Fiat Money    ٍمعـدن ـة أو أيوليس من ضـمنها الـذّهب والفض ،(   موازنـة غيـر متّزنـة   نفـيس. ورأى أن              
)Unbalanced Budgetأفكاره لقيتْ رواجاً واسعاً، وذلـك   كينز ) ليست مشكلة على اإلطالق. ومن حسن طالع أن

  بسبب نجاح المشاريع العامة في تنشيط االقتصاد وتقليل حجم البطالة.  

العامـة.   التي وظّفها في تطوير أفكاره ونظريته) Definitions( عريفاتالتّعن سابقيه من االقتصاديين في  كينز تميز
آرثـر  و)، Irving Fisher( إرفينغ فيشرو )،Alfred Marshall( ألفريد مارشال وقد اختلف مع بعضهم، خاصةً:

يعـرف   لمارشـا لفبالنّسبة ). National Income) (القومي( الدخل الوطنيحول تعريف )، Arthur Pigou( بيغو
خل الوطنيـة     الدـة كلّييعن هذا الفعـل كم ة، وينتجما، على مواردها الطّبيعي بأنّه فعُل العمالة ورأس المال، في دولة

صافية من السلع، المادية وغير المادية، بما فيها كّل أشكال الخدمات. ويضاف إلى ذلك الدخل الصافي من االسـتثمار  
    الـربح الـوطني  نفسـه   مارشـال للدولة، أو ما َأطْلَـقَ عليـه    صافي الدخل السنويالنّتيجة النّهائية األجنبي، فتكون 

)National Dividend(خلا . أمالد )بحالر (ستهلك إرفينغ فيشرحسب وصف ، الوطنيفإنّه الخدمات التي يتلقّاها الم ،
ية. وهو ما يعني أن السلعة المصنوعة في سنة ما ليست جزءاً مـن دخـل   النّهائي، سواء من بيئته الطّبيعية أو اإلنسان

السنة نفسها، بل هي إضافة على رأس المال لتلك السنة، لكن الخدمة التي أدتها السلعة تكون جزءاً من دخل السنة التي 
الدخل الموضوعي للمجتمع المحلّي، مضـافاً إليـه   بمثابة  الوطني) الربح( الدخلفَيعد ، بيغواستُخدمت فيها السلعة. أما 

  الدخل الذي يأتي من الخارج، ويمكن قياسه بوساطة النّقود.
بأي من هذه التّعريفات، أو على األقّل لم يقتنع بمعانيها المطلقة حسبما تَصورها أصحابها األولون. وقـد   كينزلم يقتنع 

صافي النّاتج و) Gross National Product( اإلجمالي) القومي( النّاتج الوطنيين اختار تعريفاً للدخل الوطني يقع ب
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الوطني )القومي ()Net National Product ( االهتالكقيمة  كينز)، إذ لم يطرحDepreciation لرأس المال الكلّي (
). وقد User Cost) (المستخدم( فة المستعملكلمن النّاتج الوطني (القومي) اإلجمالي، بل طرح جزءاً قليالً منه أسماه 

قصد بها كلفة استعمال المعدات الرأسمالية، مقابل ترك هذه المعدات من غير استعمال، أي: الفرق بين االهـتالك فـي   
ـ    بيل قيمة اآلالت إذا استُخدمت واالهتالك في قيمتها إذا بقيت من غير استخدام، مضافاً إليه كلفة صـيانتها. وعلـى س

ألف دينار. هذا ) 900(دينار، استُخدمت في اإلنتاج، فانخفضت قيمتها إلى  مليون المثال: لنفترض أن قيمة آلة ما تبلغ
ألف دينار، أما إذا لم تُستخدم اآللة في اإلنتاج فـإن قيمتهـا، ألسـباب متعـددة،     ) 100( يعني أن قيمة االهتالك بلغت

كلفـة  آالف دينار لصيانتها من الرطوبة والغبار، وهو ما يعنـي أن  ) 5(ج إلى ألف دينار، وتحتا) 980( تنخفض إلى
  بلغت: المستخدم

100 – 20 - 5 = 75 
               كلفـة المسـتخدم الكليـة   لكـل رأس المـال المتـوافر فـي االقتصـاد نحصـل علـى         كلفة المستخدموعند جمع 

)Aggregate User Cost(، الدخل رة من الناتج القومي (الوطني) اإلجمالي نحصل على وعند طرح هذه القيمة األخي
) إلى Supplementary Cost( الكلفة الملحقةما أسماه  كينز. وقد أضاف كينزلالقتصاد برمته، حسب رأي  الوطني

                     صـافي الـدخل الـوطني   ، وهـي  الـدخل الـوطني  كـي يصـل إلـى نتيجـة نهائيـة حـول       ، كلفة المسـتخدم 
)Net National Income كينز). وقد أوضح قد  كينزغير متوقّعة من قبل المنشأة. وبالتالي يكون  الكلفة الملحقة أن

كلفـة  مطروحاً منـه   الدخل الوطني)، أي Gross Income( إجماليةعرف الدخل في إطارين: يأتي األول على هيئة 
 أي)، Net Income( صافيةا الثّاني فيأتي على هيئة أم). Employment( التوظيفوعليه يعتمد مستوى ، المستعمل

 .)Consumption( االستهالكوعليه يعتمد مستوى ، ةالكلفة الملحقوكلفة المستعمل مطروحاً منه  الدخل الوطني

وبناء على ذلك يكون  ).SCبـ( الكلفة الملحقةو)، UCبـ( وكلفة المستخدم، )NIـ(ب لدخل الوطنيللنرمز 
  على النّحو اآلتي: )Gross National Income (GNI)( اإلجماليالدخل الوطني 

GNI = NI - UC 

ا أمخل الوطنيصافي الد )Net National Income (NNI) (:فيكون كما يلي  

NNI = GNI – SC = NI – UC – SC 

اهر. وحيث إن اإلنتاج أو غير الم يؤديها العامل العاديبوساطة ساعات العمل التي ) Labor( العمالةوقد عرف كينز 
) Wage Rate( األجر معدل . وقد عرفاإلنتاج الوطنيفإن زيادة حجم التّوظيف تعني زيادة حجم ، عمالةيحتاج إلى 

النّقدي،  األجرلكنّه أخذ بعين االعتبار الفرق بين  بأنه وحدات النّقد التي يتلقّاها العامل مقابل ساعات العمل التي يؤديها.
وهو التّعريف الذي يأخذ بالحسبان تغير األسعار، )، Real Wage( األجر الحقيقيو) Nominal Wage( االسميأي 

  صعوداً وهبوطاً. وقال في حديثه عن العمالة بأن تقييم العامل األكثر نجاعة يكون أعلى من العامل األقّل نجاعة. 
                المنافسـة التّامـة  ة مـن االفتراضـات، هـي:    علـى مجموعـة متماسـك   ، النّظريـة العامـة  ، فـي  كينـز استند 

)Perfect Competition ،(غلقواالقتصاد الم )Closed Economy ،(ـاكن  والتّحليـل الس )Static Analysis ،(
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 غياب الدور الحكوميو )،Law of Diminishing Returns( قانون تناقص الغلّةو)، Short Run( األمد القصيرو
)Absence of Government in the Economy ،(التّجميعو )Aggregation .( 

أي أن هناك عدداً كبيراً من المنشآت المتنافسة في االقتصاد، وإذا كانت هناك بعض المنشآت : المنافسة التّامة) أوالً
  االحتكارية، فإن دورها وحصتها يبقيانِ ثابتين. 

  كينز أن االقتصاد ال يستقبل مستوردات وال يصدر أي شيء. وقد قصد به: اقتصاد مغلق) ثانياً
  . : وقصد به أن التّحليل االقتصادي ال يتطرق إلى أثر األحداث الراهنة على المستقبلتحليٌل ساكن) ثالثاً
منه معظم دول الذي تأذّت  الكساد العظيم ركّز على المشكلة تحت الدراسة، وهي كينز: أي أن األمد القصير) رابعاً

  العالم، وقصد تقديم الحلول سريعة، أي مقترحات في األمد القصير. 
وقصد به أن تقنية اإلنتاج، في األمد القصير، ال تتغير كثيراً، وأن إنتاجية الموارد : قانون تناقص الغلّة) خامساً

  األخرى. االقتصادية العاملة تتناقص مع زيادة حجمها، إذا ثبتت العوامل المؤثّرة 
  وهو افتراض ساعده على فهم تدنّي قدرة النّظام الرأسمالي على مداواة جراحه بنفسه. : غياب دور الحكومة) سادساً
: أي أن كينز لم يتعامل إلّا ببيانات كلّية مجمعة، مثل بيانات االدخار الكلّي، وبيانات االستهالك واإلنتاج التّجميع) سابعاً

  .ك بالنّسبة لالستثمارالكلّيين، وكذل

  
وهي اآللية التي بوساطتها تقرر قـوة  ، نظريته العامةفي شرح  )Newton Mechanics( ميكانيكا نيوتن كينزوظّف 

    ة التـي تقـول بـأنمته األساسيوقد بدأ بمقد .(ر آخرمتغي) ة أخرىمصير واتّجاه قو (ر مامتغي) ـال  ماالطّلـب الفع             
)Effective Demand(  رقرمستوى التّوظيفهو الذي ي )Employment Level .(ـال  ويعتمدعلـى   الطّلب الفع

فـي  ، االسـتثمار ويعتمد  .)Investment (I)( االستثمارو )Consumption (C)(االستهالك متغيرين كلّيين، هما: 
                   والنّجاعة (الكفـاءة) الحديـة لالسـتثمار   )، Interest Rate( معدل الفائدة، على متغيرين هما النّظرية العامةإطار 

)Marginal Efficiency of Investment ــادة، يــأتي فــي  االســتهالك). أمفيعتمــد علــى عوامــل متعــد                  



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي لسانُ العرب                      عبدالرزاق بين هاين

 

469 
 

ــة  ــدمتها معلم ــر (Parameter(مق تغيوم ،(Variable ــي ــة فه ــا المعلم ــتهال). أم ــدي لالس ــل الح               كالمي
)Marginal Propensity to Consume (MPC) ،( ر فهوتغيا المتـاح وأمخل المالد )Disposable Income .(

في مجال النّظرية الكلّية، وعادة ما  كينزمن أهم إبداعات ) Consumption Function( دالّة االستهالكوربما تكون 
  يدة، يمثُّل الشّكل التّالي أبسط صورها:يتصورها االقتصاديون على أشكاٍل عد

 

وأية  فائض الدخل بعد دفع نفقات االستهالك ، بأنّهالنّظرية العامة)، في إطار Saving (S)(االدخار يعرف 
:التزامات أخرى، أي أن  

S = Y – C 

  على شكل دالّة كما يلي: االدخاريمكن وضع 

 

ل أجر مفتاحيمعد )Key Rate( )25:(  
) خاصةً، هو معدل أجر تُحدده تفاعالت قـوى  Wages(وفي األجور )، Labor Economics( ات العملاقتصاديفي 

)، أي في جوانية المنشأة. ويربط معدل األجر Internal Labour Market( سوق عمل داخليالطّلب والعرض في 
) هذا بما يحصل في سوق العمل الخارجيExternal Labour Market وعادة ما يقترن .(  ل األجـر المفتـاحيمعد 

  .سوق العمل الداخلي) داخل Job Cluster( عنقود الوظائفبوصف كّل وظيفة ضمن ما يسمى 

 )).Internal Labour Market( سوق عمل داخلي راجع مسرد:(

  ):Kibbutz ()26( )مستعمرة يهودية(كيبوتز 

، جمعيات تعاونية يهوديةخاصةً، هي  راعةالز)، وفي مجال Cooperative Economics( تّعاونيةات القتصاديالافي 
التي هاجرت إلى فلسطين، من منتصف القرن التّاسع عشر حتّى تاريخه. ساعدتها في  ليهوديةاأنشأتها الجماعات 

) م1920عصبة األمم في العام (تحقيق غاياتها االستيطانية القواتُ البريطانية التي احتلّت فلسطين بموجب تفويضِ 
  ).م1948وتسليمها إلى القوات اليهودية في العام (
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يتخلّى الشّخص المقيم فيها عن نزعته الفردية، من أجل صالح على أن  المستعمراتتنص تعليمات هذا الشّكل من 
العاملون ا بالقواعد النّاظمة. وتلقّى بشكل استبدادي، كي يلتزم المقيمون فيه تالمستعمراالجماعة وتقويتها. وقد ُأديرت 

فيها أجوراً حسب حاجة الفرد منهم. ويعود تأسيس هذه المستعمرات، من النّاحية الثّقافية، إلى نزعة اليهود نحو العزلة 
 في المجتمعات التي عاشوا فيها، سواء في المنطقة العربية، أو أوروبا، أو آسيا.

  ):Kinked Demand Curve ()27(منحنى الطّلب الملتوي 

)، هو نموذج Oligopolyخاصةً ( ة في البيعاحتكار القلّ)، وفي هيكل Theory of the Firm( نظرية المنشأةفي 
  . تعظّم أرباحها، وكيف احتكار القلّة في البيعالمنضوية تحت لواء  المنشأةتصوري يهدف إلى شرح سلوك 

لبيانية لشرح الطّريقة التي تلجأ إليها منشأة احتكار القلّة في تسعير منتجها استخدم االقتصاديون عدداً من النّماذج ا
ماذج المستعملة في هذا ) من أشهر النKinked Demandّ( الطّلب الملتوي وتعظيم أرباحها. لكن نموذج منحنى

 ره عالم االقتصاد األمريكيبول سويزيالمجال، وقد طو )Paul Sweezy()1( الثّالث من القرن  مع نهاية العقد
  :)1( كلالشّن في مبيوهو الماضي، 

  
سويزيل تخي لب (منحنى الطّ أنAR = D سالب الميلسوق احتكار القلّة) الذي تواجهه المنشأة العاملة في ،، ن يتكو

منحنى عه ، يرتبط مغير المرن نسبياً) هو الجزء ب A( الثّاني، والمرن نسبياً) هو الجزء A أ( األولين: أمن جز
 المنحنىيعود  ، وأسفل منها، ثم) العموديAقطة () الواقعة على مستوى النBّقطة () ينقطع عند النMRّ( إيرادات حدية

  .) في البعد العموديQ1ة (ي) المقابلة للكمCقطة (هور ابتداء من النّللظّ

لنفترض أن كان (س)منشأة العر الذي بدأت به الس )P1(، وأن الكمي) ة المنتجة هيQ1(، ّوأنة ها تتبع القاعدة االقتصادي
. ففي هـذه الحالـة   السعررت بتخفيض فكّ(س)  المنشأةإدارة  ولنفترض أن .) لتعظيم أرباحهاMR = MCهيرة (الشّ

ـ ستعلم بعد مد المنشآتمؤقّتة، ألن تلك األخرى، بصفة  المنشآتعدداً من زبائن  )س( المنشأةستكسب  ا ة قصيرة بم
      حصـتها مـن السـوق    المحافظـة علـى  عر لرغبتهـا فـي   تقوم بتقليد فعلها حول تخفيض السف، )س( المنشأةفعلته 

)Market Share.( المنشأةمبيعات  ولذلك فإن )س( ن بشكل بسيط قد تتحس) على طول الجزء الثّانيA منحنى  ) منب

                                                             
  ).م2004 –1910( عاش خالل الفترة  -  1
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ـ  ال الكميات المطلوبة ، فإنغير مرن نسبياًنه . وألالمنحنىمن  غير المرن نسبياً الجزءلب، وهو الطّ ر تستجيب لتغي
  . اإليرادات الكلّية للمنشأةي إلى خسائر في ما يؤدوهو ، طفيفاًا إلّ السعر

فإذا خفّضتْ سعر سلعتها مثلما  ،منافسيها بشكل متماثل مع تحركاتسوق احتكار القلّة  العاملة فيالمنشأة  ال تستجيب
عر. رت هذه األخيرة زيادة السإذا قر )س( للمنشأةسعر البيع، فإنها لن تستجيب  )س( المنشأةضت فّفعلت عندما خ

لعة، ويضع ) للسSubstitution Effect( أثر االستبدالي إلى تنامي بزيادة السعر، يؤد )س(المنشأة قيام  الي، فإنوبالتّ
ها فإنّ مرن نسبياًه لب، وهو المرن نسبياً، وألنّمنحنى الطّ) من A أل ()، أي األواألعلىعلى الجزء () س( المنشأة

  ، وتخسر جزءاً من إيراداتها.   للمنشآت المنافسةستفقد عدداَ من زبائنها 

 ما، هو أن ّإلى حد ة في الجزء المنقطـع مـن    المنشأةما نستخلصه من هذا النّموذج الغريبِ والمنطقييك بحرقد تتحر
فـي أرباحهـا مـن     ها قد تصل إلى توازنٍ مستقرأنّهو األرجح  )، لكنC) و(Bقطتين (بين النّ )، أيMRمنحنى الـ(

عر (السP1والكم (ي) ةQ1ّوبالت ،(النّ الي فإن) قطةA (ل توازن المنتج. وفي جميع األحوال، التمثّ قد ظر إلـى  من النّ بد
ك منحنى الـ(ما يمكن أن يفضي له تحرMCلى األسفل. ) إلى األعلى أو إ 

  ).MC1إلى الموقع ( )MC2) من الموقع (MCك منحنى الـ(أن يتحر األول): 2( كلالشّفي احتماالن هناك 

  
ة هائيتيجة النّ)، وتكون النP1ّ) إلى (P2عر من (ويرتفع الس ،)Q1) إلى (Q2(وهذا يعني أن الكمية المنتجة تنخفض من  

اًرلهذه الحركة تغي في الكمة وايعر التّلسين، وفي اإليرادات الكلّوازنييفهـو أن ينتقـل منحنـى     الثّـاني ا االحتمال ة. أم
ـ  العر بقيا عند ة والسيالكم ما يعني أنوهو  ،)MC3) إلى الموقع (MC2) من الموقع  (MCالـ( ابقة، مسـتويات الس
  ة.ير يطرأ على اإليرادات الكلّتغي ه الة أنّهائيتيجة النّالنّ نوتكو

  ):Kinked Supply Curve ()28(المحنى الملتوي للعرض 
فـاوض  التّ)، وLabor Supply( عرض العمل)، خاصةً في Labor Economics( ات العملاقتصاديفي 
الجمـــاعي )Collective Bargaining( راءاحتكـــار الشّـــ)، وMonopsonyـــالنّ)، وـــظريةة الكينزي              
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)Keynesian Theoryحو ( العرض الكلّو لبالطّليني )Aggregate Demand & Supply وصف لمنحنى )، هو
  ، يحمل معاني عدة:العرض

لاألو (نمقابل ، منحنى عرض العملعياألدنى لألجور: كأن نقول، مستوى أجور م الحد )Minimum Wageقوم )، ت
 منحنى عرض تام المرونةرها على شكل ، يمكن تصوبعرض كمية محدودة من ساعات العملمقابله  قوة العمل

)Perfectly Labor Supply Curve 1الشّكل ()، كما في:(  

  
بي1كل (الشّن ي( ى إلى  أنـوق تفاعل قوى الطّلب والعرض للعمل أدتوازن الس ) وج تعند النّقطةن من الزالتي تتكو (

 منحنى عـرض العمـل  ) أدى إلى تعديل مسار W1توى (عند المس الحد األدنى لألجور). لكن فرض E0 W0المرتّب (
)، ب) متّجهاً إلى النّقطة (أ، الذي يمر بالنّقطة (تام المرونةالسميك،  المنحنى األخضر)، كما في W1لينبثق من النّقطة (

) ينحرف عندها إلى الشّمال الغربي ثمLS ال بأقّل من( األجر). يحدث ذلك نتيجة لعدم قبول العمW1 نقابـات  ) وتدخّل
في سوق السكن، نتيجة  منحنى العرض الملتوي). وقد يالحظ W1( األجورعند مستوى  المعروضة بكمية العمل العمال

  لضبطه بوساطة التّشريعات النّافذة.

  
الموظّف هي  الحكومةما أو  منشأة. كأن نقول بأن احتكار الشّراءالتي تعمل في هيكل  المنشأةحالة تحدث في ) انيالثّ

  ، في اقتصاد ما.الوحيد للعمالة
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). فعلـى المنشـأة أن تـدفع    AC( منحنى متوسط التّكاليف) أعلى من MC( منحنى الكلفة الحدية) أن 2يبين الشّكل (
يقياً أعلـى  لكّل العمالة التي توظّفها. لكن إذا وظّفت المنشأة عامالً إضافياً، فعليها أن تدفع أجراً حق مستوى األجر نفسه

) للعامل اإلضـافي عنـد   MC( الكلفة الحديـة  كي تستقطبه، فتضطر إلى رفع أجور بقية العاملين. ولهذا السبب تكون
  محتكر الشّراء أعلى دائماً.  

)، وهو ما يعني أن الكمية المطلوبة مـن  MC = MRPبوساطة ( منشأة احتكار البيع عدد العمال الذي توظّفهميحدد 
) فقط. وبالتّالي فهو يدفع W0( األجرإلّا  محتكر الشّراء، وال يدفع )3الشّكل () في ت)، عند النّقطة (L0ستكون ( مالةالع

  أقّل مما يدفعه المنافس، ويوظّف أقّل.

  
ن عند دخول نقابة العمال في الصورة، تقوم بمفاوضة محتكر الشّراء من أجل رفع األجور. وفي معظم األحيان ال تتمكّ

وتوظيـف  ) مقابل النّقطة (ج)، WMU). لنفترض أن الزيادة وصلت إلى (W1) و(W0من تحقيق زيادة محصورة بين (
  ). LMUيصل إلى ( العمالةمن  عدد إضافي

  ).دإلى اليمين عند النّقطة ( يلتويبعدها إلى األعلى ثم  ينكسر، عرض العمل تام المرونة)، يكون جمقابل النّقطة (
 التّوظيف التّـام ) إلى األعلى، عند نقطة Aggregate Demand Curve( انكسار منحنى العرض الكلّيحالة  )الثالثّ
)Full Employment كينز)، من وجهة نظر .  

 ):Demand – Pull Inflation( التّضخّم بسبب زيادة الطّلب الكلّيى ) كيف يحدث ما يسم4شّكل (يبين ال

 
). ويؤدي Relatively Elastic Supply( مرناً نسبياًللموارد  التّوظيف الكاملقبل نقطة  لّيمنحنى العرض الكيكون 

من  منحنى الطّلب الكلّيأن انتقال  )4كل (الشّارتفاع الطّلب الكلّي إلى زيادة اإلنتاج الكلّي. وعلى سبيل المثال: يبين 
مستوى )، وارتفاع Yf) إلى الحجم (Y1( نتاج من الحجماإليؤدي إلى ارتفاع  )AD2) إلى الموقع (AD1الموقع (
، بدون ارتفاع مستوى األسعار) تؤدي إلى AD2بعد ( الطّلب الكلّي). لكن أية زيادة في Pf) إلى (P1من ( األسعار

زيادة التّضخّم بسبب ). وهي ظاهرة Yfإلى األعلى بعد ( ينكسرمنحنى العرض الكلّي ، ألن حجم اإلنتاجزيادة في 
  .الطّلب
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  ):Kitchin Cycle ()29( ندورة كيتشي
)، History of Economic Thoughts( تاريخ الفكـر االقتصـادي  في 

مسـتوى  )، هي تذبذب في Trade Cycle( خاصةً الدورات التّجاريةوفي 
 المخـزون في بعض األنشـطة التّجاريـة، بسـبب تغيـر حجـم       اإلنتاج

)Inventoriesجوزيف كيتشيناإلحصاء ورجل األعمال  ). اكتشفها عالم 
)Joseph Kitchin) ون  م1923) في العاموعادة ما يقصد االقتصـادي .(

  دورة كيتشين عند حديثهم عن الدورة التّجارية.
 دورة كونـدراتيف )، Juglar Cycle( دورة جـوغالر  راجع مسـرد: ( 
)Kondratieff Cycle ،(دورة كوزنتس  )Kuznets Cycle.((  

  )Klein, Lawrence R.( 30)( نس كالينلورا

)، خاصةً في History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي  
، هو ذات النّطاق الواسعة ماذج القياسيالنّ)، وEconometrics( القياسي االقتصاد

)، أمريكي، عاش خالل المدة Econometrician( اقتصاد قياسيعالم اقتصاد و
تميز بأبحاثه في نمذجة االقتصادينِ األمريكي والبريطاني، للفترة ). م2013 –1920(
كبيرة، متعددة المعادالت. وقد اشتهر  نماذج قياسية)، بوساطة م1975 –1955(

  ).Keynesian Theoryبتفسيره لنظرية كينز (
 ,University of California( بيركلـي  –جامعـة كاليفورنيـا  فـي   كاليـن م تعلّ

Berkeley( معهد ماساتشوستس الفني)، وMassachusetts Institute of Technology  معهـد  )، وعمل فـي
)، وأسـتاذاً فـي جامعـة    م1958 –1954) خالل الفترة (Oxford Institute of Statistics( أوكسفورد لإلحصاء

  ).م1980عام (وقد حاز على جائزة نوبل في االقتصاد لل )،م1968-1958بنسلفانيا خالل الفترة (

  ):Knight, Frank Hyneman ()31(فرانك نايت 

)، هو عالم اقتصاد History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
)، أسس تياراً فكريـاً عـرف بـين علمـاء     م1973-1885أمريكي، عاش خالل المدة (

و التي عمل فيهـا  ) في جامعة شيكاغChicago School( مدرسة شيكاغواالقتصاد بـ
  ).م1955–1927أستاذاً خالل الفترة (

)، وعـدتْ أطروحتُـه للـدكتوراة المعنونـة     Cornell) وكورنيـل ( Tennesseeفي جامعتَي تنيسـي (  نايتدرس 
) من أهم الرسائل الجامعيـة،  م1921(في العام ) Risk, Uncertainty and Profit( الربحو اللّايقين، المخاطرةبـ

مرجعاً كالسيكياً في االقتصاد، وقد نصت نتيجتها األساسية على أن الربح ينشأ من عوامل في جوانية المنشـأة،  وكانت 
 أخالقيات المنافسـة البشر. وقد ظهرت فلسفته االجتماعية في مقالته غير قابلة للتّنبؤ، نتيجة لعدم إمكانية التّنبؤ بسلوك 

الكلفـة  ) عن A. Pigou( آرثر بيغوأفكاراً جديدة حول قياس رأس المال، وأفكار  )، وشملت كتاباته األخرىم1935(
 ) لما بعد الحرب.Social Engineering( الهندسة االجتماعية)، وSocial Cost( االجتماعية
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  ):Kondratieff Cycle ()32(دورة كوندراتيف 

ــي  ــادي ف ــر االقتص ــاريخ الفك ــي )، History of Economic Thoughts( ت ــةوف ورات التّجاريــد                  ال
)Trade Cycle ةً، هيخاص (ومستويات األسعار والعمالة اتّجاه، حول تذبذب في النّشاط اإلنتاجي )Trend.نعيم ( 

)، وقـد  Nikolai D. Kondratieff( نيكـوالي ) عالم االقتصاد السوفياتي م1926وقد اكْتَشفَ هذه الدورةَ في العام (
ه. سيتْ باسمم  

  
اإلنفـاق  فـي   دورات) عامـاً، لتشـمل   60) إلى (45، لفترة تمتد من (كوندراتيف، حسب مالحظة الدورةتدوم هذه 

االستثماري )Investment Expenditure .ةً، مثل أنظمة النّقلة خاصة األساسيلع الرأسماليوخالل هـذه  )، وفي الس
ـ  الدورات يحدث ارتفاع في األسعار  انخفـاض اإلنتـاج  )، وانخفاضـها مـع   Upswing( ارتفـاع اإلنتـاج  الل خ

)Downswing    وتقـاس كـّل دورة مـن .(   ـةـة إلـى القمالقم )Peak to Peak  القـاع إلـى القـاع   ) أو مـن             
)Trough to Trough.(  

التي شـهدها االقتصـاد    لدوراتقيعان ا بين االقتصادات، فقد الحظ الدورات اختالفاً طفيفاً في توقيتكوندراتيف رصد 
نوات: ( البريطانيقمم)، وم1920) و(م1873) و(م1814الفترات: ( قمم)، وم1896) و(م1849) و(م1789خالل الس 
م). أما االقتصاد األمريكي فقد 1896خالل الفترة ( القيعان)، وم1920) و(م1873خالل الفترات: ( الفرنسياالقتصاد 

  ).م1896) و(م1849خالل الفترات: ( قيعاناً)، وم1920)، و(م1866)، و(م1814ت: (خالل الفترا قمماًشهد 

معيـار  ، خاصةً بعد انتهـاء  كوندراتيفيجمع االقتصاديون على صعوبة توظيف بيانات األسعار بالطّريقة التي ذكرها 
)، والتّغيرات الرئيسـة  Oligopoly( احتكارات القلّة في البيع) في أسعار الصرف، ونموGold Standard ( الذّهب

). وهـي  Indexation of Wage Contracts( جدولة عقود األجور)، وAggregate Demand( الطّلب الكلّيفي 
 جملة العوامل التي أدت إلى تغير العالقة بين األسعار والنّشاط االقتصادي، عموما.

  ):Nikolai D. Kondratieff ()33(نيكوالي كوندراتيف 

الـدورات  )، History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
)، هو عالم اقتصـاد سـوفياتي، عـاش خـالل المـدة      Trade Cycle( التّجارية

)، وِلد لعائلة روسية فقيرة، وله مساهمات كبيـرة فـي مجـال    م1938 –1892(
ميتْ باسمه. وقد وصـفها  من أهمها، وس الدورة التّجاريةاالقتصاد الكلّي، وكانت 

) سنة، وهي سمة غالبة لالقتصادات 60) إلى (45نفسه بأنها تمتد بين ( كوندراتيف
) oomB( االقتصـادي  االزدهـار الغربية، تذبذبتْ خاللها األنشطة االقتصادية بين 
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 دورة عظمـى ، أو ويلـة موجات طبأنّها  كوندراتيفالتي شرحها  الدورات. وعادة ما تُعرف )epressionD( الكسادو
)sycleC uperS randG ( موجات كوندراتيف)، أوavesW ondratievK  ،قت أفكاره على االقتصـاداتوقد طُب .(

منذ الثورة الصناعية الثّانية، في منتصف القرن التّاسع عشر. ودعمت النّتائج على أرض الواقع أفكاره بشكل ملحـوظ،  
  .يمكن للسياسات االقتصادية الحصيفة أن تدرأ خطر الكساد االقتصاديالعتقاد بأنّه وهو ما دفع االقتصاديين إلى ا

                   ميخائيــل بارانوفســكي) علــى يــد األســتاذ م1917، قبــل الثّــورة البلشــفية فــي العــام (كونــدراتيفتعلّــم 
)Mikhail Baranovsky ( جامعة بطرسبرغ) فيUniversity of Saint Petersburg    وقد عمـل فـي مجـال .(

) وزيراً للتّموين في م1917االقتصاد الزراعي واإلحصاء ومشاكل األمن الغذائي. عين في شهر تشرين األول (أكتوبر 
معظم  كوندراتيفالتي لم تدم إلّا عدة أيام. وبعد الثّورة كرس )، erenskyKlexander Aحكومة ألكسندر كيرنسكي (

  حياته لألعمال األكاديمية.
)، Agricultural Academy of Peter the Great( أكاديمية بطرس العظيم الزراعيةمدرساً في ) م1919(عين في العام 

الـدورات  )، حـول  م1924)، ونشر أول كتاب له في العـام ( Institute of Conjuncture( المعهد الفلسفي وأسس
المسـتبدة   )talinSoseph J( جوزيف ستالين. وعلى الرغم من كونه عالماً وفيلسوفاً عميقاً، اتّهمتْه حكومة التّجارية

)، وما لبث أن أعدم رمياً بالرصـاص! والمفارقـة اللّافتـة أن    م1932بالتآمر على الثّورة، فأمرت باعتقاله في العام (
  القضاء الروسي برأه بعد خمسين سنة من إعدامه!

  ):Koopmans, Tjalling Charles ()34(تجالنغ كوبمان 

)، خاصةً فـي  History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
 ــي ــاد القياســ ــة ) وEconometrics( االقتصــ ــة الخطّيــ                      البرمجــ

)Linear Programmingة  –)، هو عالم اقتصاد هولنديعاش خالل المد ،أمريكي
) بالمشـاركة  م1975). حاز على جائزة نوبل في االقتصاد للعام (م1984 –1910(

، نتيجة لعملهما )Kantorovich, Leonid Vitalievich( وروفيتشليونيد كانتمع 
. وعلى الرغم من دراسته الجامعية للرياضيات والفيزياء، إلّا أنّه البرمجة الخطّيةعلى 

جنيف خـالل   –تحول إلى االقتصاد القياسي واالقتصاد، عندما عمل مع عصبة األمم
)، م1955 –1944) في الفترة (ommissionCowles C( لجنة كاولزفي  ثم أصبح عضواً ).م1940 –1936الفترة (

)، م1955 –1946في الفترة ( جامعة شيكاغووهي لجنة معنية بالدراسات واألبحاث االقتصادية، وأستاذاً لالقتصاد في 
  ).م1984 –1955في الفترة ( جامعة يلوأستاذاً لالقتصاد في 

)، خاصةً في حّل مشـاكل النّقـل، خـالل    esearchRperations O( العمليات بحوثتركّزت مساهماته المتميزة في 
  الحرب العالمية الثّانية، والجسر الجوي إلى برلين.

  ):Kornai, Janos ()35(كورناي جانوس 

االقتصاد )، وفي History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
ياضيةً ( الرخاصMathematical Economics هو عالم اقتصاد رياضي ،(

، األكاديمية الهنغارية للعلوم)، تعلّم العلوم في م1928هنغاري األصل، ولد في العام (
  هنغاريا.  –في بودابيست جامعة كارل ماركس لالقتصادثم االقتصاد في 

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Alexander_Kerensky
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Joseph_Stalin
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ــل  ــايعم ــي   كون ــاد ف ــتاذاً لالقتص ــةأس ــة الهنغاري م1985 –1955( األكاديميــم ــاد )، ث ــتاذاً لالقتص                           أس
ــي  ــاردف ــة هارف ــام ( جامع ــذ الع ــدع م1986من ــد أب ــي ). وق ــة التّخطــيطف ة لعملياتيياضــيالنّمذجــة الر                   

)Mathematical Modelling of the Planning Process اشتهر بنقده اللّاذع .( ـة فـي   للتّوازن العـامنظري 
تعمل على تـوازن   -وليس األسعار-). وقد بين كيف أن الكميات Walrasian General Equilibrium( والْراس

  الطّلب والعرض. وبينت أفكاره أوجه الشّبه بين االقتصادات الشّيوعية واالقتصادية الرأسمالية.

ــتهر  ــاييش ــا:      كون ــي، منه ــر الغرب ــي الفك ــرت ف ــات أثّ ــديدة فــ  بمؤلّف ــة الشّ ي اإلدارة المركزي                               
                        ضـــد التّـــوازن)، وdministrationAconomic Evercentralization in O )1957(( االقتصـــادية

))1971( quilibriumE-ntiAو ،(ات النّقصاقتصادي )العجز) ()1980( hortageSconomics of Eالطّريق )، و
1990(( نحو اقتصاد حر( conomyEree Foad to a Rhe T.(  

  ):Krueger, Anne Osborn ()36(آن أوزبورن كروغر 

)، وحـول  History of Economic Thoughts( تاريخ الفكـر االقتصـادي  في  
) خاصةً، هـي عالمـة   International Trade Theoryنظرية التّجارة الدولية (

 جامعة ويسكنسن) وOberlin College( أوبيرلينكلّية اقتصاد أمريكية، تعلّمتْ في 
)University of Wisconsin ،(    ست فـي جـامعتَي ويسكنسـنومينيسـوتا  ودر
)Minnesota) أصبحت نائبة رئيس المصـرف  م1982 -1955) خالل الفترة ثم ،(

)، وأستاذة االقتصاد م1986 –1982(البنك) الدولي للبحوث االقتصادية خالل الفترة (
  ).Stanford( ستانفورد)، وDuke( دوكامعتَي في ج

               فروقـات الـدخل  ، شـملت العالقـة بـين    نظريـة التّجـارة الخارجيـة   مسـاهمات مميـزة فـي     كروغـر قدمت 
)Income Differentials (ةوالموارد اإلنتاجي ةبه )Factor Endowments  ةبما فيها العمالة واألرض والقـو ،(

 البحث عن الريع) والقدرات التّنظيمية وروح المبادرة التي تمتلكها دولة ما، وتطبيق كّل ذلك على صفة للنّقود( الشّرائية
)Rent Seeking.ةتها على األحوال في تركيا والهند وكوريا الجنوبيوقد درست تطبيقات نظري .(  

  ):Krugerrand ()37(كروغراند 

ـ  النّ)، وفي مجال Money & Banking( البنوكوالنّقود في  مينـة ة الثّقـود المعدني )Precious Metal Coins (
ـ ، تزن (لذّهبا، مصنوعة من عملة نقدية جنوب أفريقيةخاصةً، هي  ) واحـدة، أي  Troy Ounce/ (ويرأونصة تْ

 .الذّهب) من غم31.1(

  ):Kursmakler ()38(كورسمالكير 

           صـانع السـوق  صـطلح مصـدره اللّغـة األلمانيـة، يعنـي      )، هو مFinancial Market( مويليوق التّالسفي 
)akerMarket M أي الفرد أو المنشأة التي تبيع وتشتري ،(ةاألدوات التّمويلي )ecuritiesS  بح، لكـنمن أجل الر (

كميـات مطلوبـة   يكون ظاهراً على غيرها من المتعاملين، نتيجة لتوفيرها السـيولة ب  السوقفي  -أي المنشأة– هاأثر
  .السوق التّمويلي) في مرغوبة(
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  ):Kurtosis ()39(تفرطُح 

 االقتصاد القياسي)، وDescriptive Statistics( اإلحصاء الوصفي)، خاصةً في Statistics( علم اإلحصاءفي 
)Econometrics( مويلعلم التّ)، وFinance ،(لمستوى هو ب البيانات  مقياساستوائها أوتحد .  

 شبه مستوٍأو  مستوٍ)، وMesokurtic( طبيعي)، وLeptokurtic( مدببثالثة:  شكاٍلأ على التّفرطحيأتي 
)Platykurticستخدم). وي التّوزيع الطّبيعي التّفرطح ة في مقارنة أنواعمرجعي. 

ب التّفرطحن يبيدبالم أن شاهدات موزمع بعضها  ،عة بشكٍل متقاربالمالطّن بعض. ويبيبيعي أن عـة  المشاهدات موز
            عـة بشـكل متباعـد علـى جـانبي الوسـط.      المشاهدات موز أن المستوين متساوٍ على جانبي الوسط. ويبي بشكٍل

  )).1( كلالش(انظر 

 فرطح: أنواع التّ)1(شكل 

 
توزيـع   ثة اسـتثمارات، وكـان  نظر إلى العائد من ثال ،دةمستثمراً في مشاريع متعد أن ، على سبيل المثال،لنفترض

المخاطر مـن   أن التّوزيع المدبب. ما يستنتجه المستثمر من مستوياًواألخير  ،طبيعياًاني والثّ ،مدبباً األولالعوائد من 

عة فـي  المخاطر متوقّ أن الطّبيعيبعض. وما يستنتجه من بة بعضها العوائد كانت مستقر ألن ة،ستثمار كانت قليلهذا اال

فإنّالمستويا األخير، وهو العادة. أم ،ه يبيقيمةستثمار يحمُل مخاطر عالية، بسبب تذبذبها بشكل كبير. وتكون اال ن أن 

 .للمستوي وسالبة ،للطّبيعي موجبة، وصفراًالمدبب  وزيعللتّالتّفرطح 

 لبيانـات ز اته وتركّب قمة تدبحيث حد وزيع، منمقياس لشكل التّ ، وألنّهالتّفرطح ات اإلحصاء في قياسرياضي فُتُوظّ

مقداره يدّل على شكله،نةحول قيمة معي معامـل التّفـرطح  ما ارتفعت قيمة فكلّ ، فإن )Kurtosis Coefficient زاد (

معامـل  ما انخفضت قيمة أي كلّ ؛والعكس صحيح ،وزيعز البيانات حول وسط التّته وزاد تركّباً وارتفعت قموزيع تدبالتّ

ـ    التّ امتد فرطحالتّ يميناً ويسـاراً وانخفـض ارتفـاع القم سـتخدم  وزيعمعامـل ة. وي    تفـرطح التّوزيـع الطّبيعـي           

)Normal Distribution وزيعات األخرى.التّ تفرطح) في مقارنة  
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التّفرطحصيغتين: األولى مقياس  ذكر منهان ،للتّفرطحة مقاييس هناك عد بالصيغة الرانيـة مقيـاس   والثّ ،تادةة المعياضي
  .)Excess Kurtosis( فائض التّفرطحيه علماء اإلحصاء فرطح من خالل ما يسمالتّ

الً: أو التّفرطح للمجتمع اإلحصائيباستخدام الصابعنعرف ل ة:يغة العادي4( العزم الرth Moment (m4) لبيانات (

ر (المتغيXi (على النّحو اآلتي:  

풎ퟒ =
∑ 푿풊

ퟒ풏
풊 ퟏ

풏
=

푿ퟏ
ퟒ + 푿ퟐ

ퟒ+. . . +푿풏
ퟒ

풏
 

ابع حول ه حاصل قسمة العزم الر) بأنّCoefficient of Kurtosis (KtP)( المجتمع اإلحصائي معامل تفرطحيعرف 

الوسط الحسابي مقسع التّماً على مربباين. أي:  

푲풕푷 =
∑ (푿풊 − 푿)ퟒ풏

풊 ퟏ
풏

∑(푿풊 − 푿)ퟐ

풏

ퟐ = (풏)
∑ (푿풊 − 푿)풏

풊 ퟏ
ퟒ

(∑ (푿풊 − 푿)ퟐ풏
풊 ퟏ )ퟐ =

풎ퟒ

(흈ퟐ)ퟐ 

ستثمار في مشروع ما لخمس سنوات: الية عن العائد على االلدينا المشاهدات التّ أنلنفترض على سبيل المثال 

6.2ها يكون (). ومن2 ,4 ,2 ,3 ,2( X)64.02)، و )و (n = 5ّفرطحالي يكون معامل التّ). وبالت:  

푲풕푷 =
(ퟐ − ퟐ. ퟖ)ퟒ + (ퟑ − ퟐ. ퟖ)ퟒ + (ퟐ − ퟐ. ퟖ)ퟒ + (ퟒ − ퟐ. ퟖ)ퟐ + (ퟐ − ퟐ. ퟖ)ퟐ

ퟓ
(ퟎ. ퟔퟒ)ퟐ  

=
ퟒ. ퟐퟓퟔ

ퟓ
ퟎ. ퟒퟐퟐퟓ

= ퟐ. ퟎퟏퟒퟕ

وزيعات التّ تفرطحة في مقارنة مرجعي التّفرطح فائض يستخدم ):Excess Kurtosis (KE)( فائض التّفرطحانياً: ث 

قيمة  األخرى. وألن3تأخذ قيمة ثابتة مقدارها ( فائض تفرطح التّوزيع الطّبيعيفقد اعتبر علماء اإلحصاء أن ،( ة أي

. وعلى سبيل المثال، بالتّوزيع الطّبيعي يقارنوزيع الذي التّ رطحتف) تعطي معلومات عن 3قيمة تزيد أو تنقص عن (

  :على النّحو اآلتيتوزيع البيانات من المثال السابق  فائض تفرطحيكون 

푲푬 = ퟐ. ퟎퟏퟒퟕ − ퟑ = −ퟎ. ퟗퟖퟓퟑ < ퟑ 
أي أكثـر  ، الطّبيعـي  التّوزيـع انخفاضاً من  )، وهو أقّلPlatykurtic( االستواءوزيع يميل إلى التّ نأما يعني وهو 

 ،بالمقارنة المطلوبة2( الشّكلرنا وزيع بشكل كبير. ويذكّت بياناته حول وسط التّوتتشتّاستواء (:  
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  فرطحالتّ شكال): أ2(شكل 

  
  

طة اة بوسنة عشوائيعلى بيانات من عي وزيع المبنيللتّ فائض التّفرطح يـقاس :فائض التّفرطح للعينة العشوائيةثالثاً: 
ية:تيغة اآلالص  

푲푬푺 =
(풏 − ퟏ)[(풏 + ퟏ) × 푲푬 + ퟔ]

(풏 − ퟐ)(풏 − ퟑ)
 

  يكون فائض التّفرطح ة، فإننة عشوائيعين ل مشاهدات مالبيانات من المثال السابق تمثّ أن ،على سبيل المثاللنفترض، 

푲푬푺 =
(ퟓ − ퟏ)[(ퟓ + ퟏ) × −ퟎ. ퟗퟖퟓퟑ + ퟔ]

(ퟓ − ퟐ)(ퟓ − ퟑ)
= ퟎ. ퟎퟓퟖퟖ < ퟑ 

عـة  ها موزب، وأنّتدب تظهر أي البيانات ال ها تخبرنا أنمع اختالف اإلشارة، لكنّ ،ابقةتيجة السلنّمن ا قريبةوهي نتيجة 
  بشكل متباعد عن الوسط.

(بـاأللف دينـار) لمئـة أسـرة.      نويخل السبيانات عن توزيع الدعلى ) 1جدول (اليحتوي  :االلتواء والتّفرطح :مثال
البيانات تُمثّ ولنفترض أنل المجتمع اإلحصائي:  

  خل لمئة أسرةتوزيع الد): 1جدول (

  التّكرار التّراكمي  التّكرار  فئة الدخل
3  45  45  
8  30  75  
13  15  90  
18  5  95  
23  3  98  
28  2  100  

  -  100  المجموع



 مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي لسانُ العرب                      عبدالرزاق بين هاين

 

481 
 

  ):2في الجدول ( نقوم اآلن بحساب المعلمات التي نحتاجها، وهي كما

  )2( جدول

الدخل  فئة
)Xi(  

 التّكرار
) fi (  

 
푿풊풇 

 
(푿풊 − 흁) 

 
풇(푿풊 − 흁)ퟐ 

 
풇(푿풊 − 흁)ퟑ 

 
풇(푿풊 − 흁)ퟒ 

3  45 135  -4.85 1058.51  -5133.79  24899  
8  30  240  0.15  0.675  0.10125  0.0152  
13  15  195  5.15  397.84  2048.86  10552  
18  5  90  10.15  515.11  5228.39  53068  
23  3  69  15.15  688.57  10431.80  158042  
28  2  56  20.15  812.05  16362.71  329709  
 

 المجموع
  

 
100  

785 

85.7
100
785



  

 
-  

3372.76 

73.33

100
76.33722




  

 
28938.07  

 
576269  

  :معامل االلتواءمن هذه الحسابات يكون 

푺푲푷 =
ퟐퟖퟗퟑퟖ. ퟎퟕ

ퟏퟎퟎ × (ퟑퟑ. ퟕퟑ)
ퟑ
ퟐ

= ퟏ. ퟒퟕퟐ > ퟎ 

 ة، فـإن نة عشـوائي ل مشاهدات من عيالبيانات تُمثّ . ولو افترضنا أنملتوٍ إلى اليمينتوزيع البيانات  ما يعني أنوهو 
معامل االلتواء يصبح:  

492.1
2100

)99(100
47.1 


KSS 
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  هما كما يلي:)، فKEفرطح ()، وفائض التKtPّ( لمجتمع اإلحصائيا تفرطحمعامل أما 

056.22056.5

3056.5
71.1137
69.5762

)73.33(
100

576269

)(

)(

)(
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)(
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 ).Leptokurtic( التّوزيع مدبب ما يعني أنوهو   

  ):Kuznets Curve ()40(منحنى كوزنتس 

)، هو تصور بيانيEconomic Welfare ( االقتصادي هفاالر)، وMacroeconomics Theory( ةية الكلّظريالنّفي 
) خالل دراساته Kuznets, Simon( كوزنتس سيمونالروسي  –عالم االقتصاد واإلحصاء األمريكيلظاهرة رصدها 

)، ومقارنـة ذلـك بـين    Economic Growth( النّمو االقتصادي) وIncome Distribution( توزيع الدخلحول 
  و، ثم تنحسر بعد ذلك. أن اللّامساواة في توزيع الدخل ترتفع عند بداية النّم كوزنتسالدول، فقد وجد 

  
 خلالحظ أناللّا مساواة في الد )Income Inequality ة، لكنّها ترتفع معول الغنيخل في الدتنخفض مع ارتفاع الد (

االقتصادي ول الفقيرة. ارتفاع النّموفي الد 
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  ):Kuznets Cycle ()41(دورة كوزنتس 

هي تذبذب  ) خاصةً،Business Cycle( الدورة التّجارية)، وفي Macroeconomics Theory( ةية الكلّظريالنّفي 
، مقيساً مع الزمن. النّاتج المحلّي اإلجماليفي بعض األنشطة التّجارية، كاإلسكان، وأثر ذلك على  مستوى اإلنتاجفي 

اكتشفها عالم االقتصاد واإلحصاء األمريكي–  وسيسيمون كوزنتسالر )Kuznets, Simon( ) م1930في العام.(  
  

  
) النّـاتج  Construction( قطاع البناءمجال فعلها في  كوزنتس) سنة، وقد حدد 20) إلى (15بين ( الدورةتدوم هذه 

) 7) إلى (3)، ويدوم بين (Depression( الكساد) 1هجرة كبيرة. ميز كوزنتس بين ثالث مراحل للدورة:  موجةعن 

) للموارد، ويدوم بـين  Steady Growth at Full Employment( ند التّوظيف الكاملالنّمو الثّابت ع) 2سنوات. 

) سنوات، مقروناً بمستوى عاٍل من 7) إلى (4)، ويدوم بين (Stagnation( الركودأو  الكساد) 3) سنة. 11) إلى (7(

جرة واسعة إلى الواليات المتّحـدة،  ) من األعوام التي شهدت هم1945البطالة العمالية، في معظم الفترة. وكان العام (

  بكّل وضوح. الدورةوظهرت خاللها 

ــرد:  ــع مس ــة (راج دورة تجاري )Business Cycle ،(ــوغالر ــين)، Juglar Cycle( دورة ج               دورة كيتش

)Kitchin Cycle ،(دورة كوندراتيف )Kondratieff Cycle.((  

  ):atioRuznets K ()42(نسبة كوزنتس 

)، هي مقياس National Income( خل الوطنيحسابات الد)، وMacroeconomics Theory( ةية الكلّظريالنّفي 
. حصة الدخل التي تكسبها أفقر العائالت، والدخل الكلّي) من ouseholdsH( حصة الدخل التي تكسبها أغنى العائالت

ة على عـائالت)،  مقسما أغنى عشرين بالمئة من السكّان (وعادة ما تُقاس بنسبة عشرين بالمئة، أي الحصة التي تكسبه
). وعلى سبيل المثال، نقول بأن أغنى عشرين بالمئـة  مقسمة على عائالتوأفقر عشرين أو أربعين بالمئة من السكّان (

  لدخل.من العائالت حصلت على عشرة بالمئة من الدخل، وحصل أفقر عشرة بالمئة أو أكثر على عشرين بالمئة من ا
  )). Lorenz Curve( منحنى لورانز: (راجع مسرد
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  ):Kuznets, Simon S.( )43(سيمون كوزنتس 
)، خاصةً في History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 

 خل الوطنيحسابات الد)، وMacroeconomics Theory( ةية الكلّظريالنّمجال 
)National Income اقتصاد وإحصاء عالم)، هو  ،من أصل روسي أمريكي

  ).م1985 –1901عاش خالل المدة (

نيويورك، بعد هجرته من روسيا إلى الواليات  –تعلّم كوزنتس في جامعة كولومبيا
)، وبدأ مسيرة حياته العلمية مع عالم االقتصاد األمريكي م1922المتّحدة في العام (

لمكتب االتّحادي لألبحاث االقتصادية ) في اWesley Mitchell( ويسلي ميتشيل
)US National Bureau of Economic Research(–  ،الواليات المتّحدة

  خالل الفترة جون هوبكنز)، وم1954 –1930خالل الفترة ( بنسلفانياوأصبح أستاذاً لالقتصاد في جامعات: 
 في االقتصاد للعام جائزة نوبلى وقد حصل عل). م1971 –1960خالل الفترة ( هارفارد)، وم1960 –1954(
األمريكية، والسالسل الزمنية التي بدأت من العام  حسابات الدخل الوطني) نتيجة لعمله المتعمق على م1971(
) عاماً، 20) إلى (15) التي تمتد بين (Kuznets Cycle( دورة كوزنتس)، ومنها اكتشف ما سميت باسمه م1869(

، خاصةً في حركة اإلنتاج واألسعار. ومن إنتاجه العلمي تعمقه في كشف مسمياتهاو لدورةهات اوصف بوساطتها اتّجا
. قاده اهتمامه بالنّمو االقتصادي إلى حسابات الدخل الوطنيالعالقة بين النّمو وتوزيع الدخل، وقد كان دقيقاً في وصف 

العوامل الرئيسة ) وصياغة المبدأ القائل بأنSocial Costs ( ةالكلفة االجتماعي) وProductivity( اإلنتاجيةتحليل 
ناعات التي تقود النّموص للصتنحصر في حجم العمالة ورأس المال المخص االقتصادي ية للنّموالمؤد.  

صادي في ) ترتفع مع ارتفاع النّمو االقتIncome Inequality( اللّامساواة في الدخلفي دراساته أن  كوزنتسالحظ 
الدول الفقيرة، والعكس في الدول الغنية. وعلى الرغم من كونه مؤسساً لتحليل الدخل الـوطني، إلّـا أنّـه ناقـد حـذر      

  ).Economic Welfare( للرفاه االقتصاديالستخدامها مؤشّراً 

  )).Kuznets Cycle(دورة كوزنتس (راجع مسرد: 

  ):Kyoto Summit ()44(قمة كيوتو 

)، هـو  Environmentخاصـةً (  البيئة)، وفي مجال International Cooperation( تّعاون الدوليالمجال في 
            اتّفاقيـة اإلطـار   حسـب   التّغيـر المنـاخي  ) حـول  م1997اليابان في العـام (  –كيوتودولي عقد في مدينة  مؤتمر

ــدة   ــم المتّح ــة األم ــا منظّم ــي رعته ــوان  الت ــت عن ــار ، تح ــاخي  اإلط ــر المن ــول التّغي ــي ح                             األمم
)United Nations Framework Convention on Climate Change ول الموقّعة علىوقد ألزم المؤتمر الد .(

ا الـدول  المستويات التي قررتهاالتّفاقية بتخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة، وخصوصاً ثاني أكسيد الكربون، إلى 
). وقـد  م2012نهايـة العـام (  مع %) 5.2بحدود ( انبعاث الغازات). وقررت الدول تخفيض معدل م1990في العام (
 من االلتزام بمقررات المؤتمر، ألسباب اقتصادية. -االتّفاقيةعلى الرغم من توقيعها على -الدول النّامية استثنيت 
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	لنتخيل بعض الحالات البحثية، وذلك من أجل الإحاطة بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية، وتعرّف القصور المتأصل فيها.
	يمكن تصنيف العلاقة بين المتغيرات إلى صنفين هما: 1) علاقات حتمية (Deterministic Relation)، ومثال عليها دخلُ العامل الشهري في مصنع ما هو معدل الأجر اليومي مضروباً بعدد الأيام التي يعملها. فلو رمزت (y) إلى دخل العامل و(w) إلى معدل الأجر اليومي و(x) إلى عدد الأيام التي عمل بها، لكانت العلاقة حتمية على النحو الآتي:
	مشاكل الانحدار:


	_Toc322353267
	_Hlk12633603
	 
	معالجة مشكلة عدم التجانس:


	_Toc322353270
	 
	𝑮𝑹𝑹=𝒏(𝟏+𝒓𝟏)×(𝟏+𝒓𝟐)×(𝟏+𝒓𝟑)×...×(𝟏+𝒓𝒏)−𝟏
	لنفترض، على سبيل المثال، بأن استثماراً بمقدار (1000) دينار أعطى فائدة معدلها (15%) للسنة الأولى و(8%) للسنة الثانية و(5%) للسنة الثالثة. بناء على ذلك يكون متوسط معدل العائد السنوي للفترات الثلاث على النحو الآتي:
	𝑮𝑹𝑹=𝟑(𝟏.𝟏𝟓)×(𝟏.𝟎𝟖)×(𝟏.𝟎𝟓)−𝟏=𝟏.𝟑𝟎𝟒𝟏𝟏𝟑−𝟏=𝟗.𝟐𝟓𝟒%
	أي إن متوسط معدل الفائدة خلال السنوات الثلاث هو (9.254%) سنوياً. ولو تم وضع المبلغ في حساب يعطي (9.254%) سنوياً لمدة ثلاث سنوات، لكان المبلغ النهائي على النحو الآتي:
	𝑷(𝒕)=𝟏𝟎𝟎𝟎(𝟏.𝟎𝟗𝟐𝟓𝟒)𝟑=𝟏𝟑𝟎𝟒.𝟏𝟎𝟑
	وهو المبلغ نفسه الذي يتحقق خلال السنوات الثلاث بمعدلات فائدة (15%) و(8%) و(5%)، على التوالي.
	𝟏𝟎𝟎𝟎=𝟔𝟎𝟎(𝟏+𝒓)𝟕�∴𝒍𝒏(𝟏𝟎𝟎𝟎)=𝒍𝒏(𝟔𝟎𝟎)+𝟕𝒍𝒏(𝟏+𝒓)�∴𝒍𝒏(𝟏𝟎𝟎𝟎)−𝒍𝒏(𝟔𝟎𝟎)𝟕=𝒍𝒏(𝟏+𝒓)�∴𝟎.𝟎𝟕𝟐𝟗𝟕𝟓𝟎𝟗=𝒍𝒏(𝟏+𝒓)�∴𝒆𝟎.𝟎𝟕𝟐𝟗𝟕𝟓𝟎𝟗=𝒆𝒍𝒏(𝟏+𝒓)�𝟏.𝟎𝟕𝟓𝟕𝟎𝟒=𝟏+𝒓�𝒓=𝟕.𝟓𝟕%



	H.pdf
	_Hlk17803396
	𝒒𝑲𝑨𝑳𝑨 >𝑞𝑲𝑩𝑳𝑩
	حيث يرمز(q) لكمية عنصر رأس المال بالنسبة إلى العمالة، وترمز (KA) إلى رأس المال المتوافر في البلد (A)، وترمز (LA) إلى العمالة في البلد (A)، وترمز (KB) إلى رأس المال المتوافر في البلد (B)، وترمز (LB) إلى العمالة في البلد (B).
	لنفترض، في الشكل المرفق، بأن السلعة (X) مُنتجَة بعمالة مُكثَّفة وأن السلعة (Y) مُنتجَة برأس مال مُكثَّف. ولنفترض أيضاً بأن البلدين سيختاران إنتاج السلعتين (X) و(Y) بالنسبة نفسها، ولنفترض بأنها على طول الخط المُستقيم (OR)، ما يعني أن البلد (A) تتحيز نحو إنتاج السلعة (Y)، وستُنتجها بالكمية المُبينة عند النقطة (S’) على منحنى إمكانيات الإنتاج لها. أما البلد (B) فإنها تتحيز نحو إنتاج السلعة (X)، وستُنتجها بالكمية المُبينة عند النقطة (S) على مُنحنى إمكانيات الإنتاج لها. وحيث إن ميل منحنى إمكانيات الإنتاج للبلد (A) عند النقطة (S’) أكثر حدة من ميل مُنحنى إمكانيات الإنتاج للبلد (B) عند النقطة (S)، فإن ذلك يعني بأن السلعة (Y) تكون أرخص في البلد (A) منها في البلد (B)، وتكون السلعة (X) أرخص في البلد (B) منها في البلد (A). وبالتالي فإن توسع البلد (A) في إنتاج (Y) يكون أقل كلفة من التوسع في إنتاج السلعة (X)، والعكس صحيح بالنسبة للبلد (B)، ما يعني بأن البلدين يدخلان في عملية تبادل بناءً على الكلفة النسبية التي يتحملها كل منهما.
	يَـشترط (HOM) عدم وجود كلفة نقل بين طرفي التبادل أو على الأكثر تساويها. ويشترط أيضاً غي
	 
	هناك عدة طرق للكشف عن عدم تجانس تباين الخطأ العشوائي. ومن هذه الطرق ما يعتمد على فرضيات مسبقة حول طبيعة النموذج القياسي، ومنها ما يعتمد على العين المجردة (بالنظر إلى شكل البيانات)، ومنها ما يعتمد على اختبارات إحصائية محددة. وفيما يلي مسح للأساليب الأكثر استخداماً في أدبيات الاقتصاد القياسي:


	_Hlk17573752

	الجزء
	_Hlk17803396
	 
	اختبار شرط الترتيب (الدرجة): يُعدُّ هذا الشرط ضرورياً لكنه ليس كافياً (Necessary But Not Sufficient)، ويتم بترتيب كل المتغيرات (داخلية وخارجية) في مصفوفة، بحيث يتم وضع الصفر مكان المتغير المحذوف من معادلة ما، ومعامل (معلمة) مكان المتغير الموجود في المعادلة. فإذا كان عدد المتغيرات المحذوفة (m) من المعادلة تحت الدراسة مساوياً لـ(K-1) (أي عدد المعدلات مطروحاً منه 1)، فإن بإمكاننا تقدير معلمات هذه المعادلة، وتكون التقديرات فريدة من نوعها (Unique). وإذا كان عدد المتغيرات المحذوفة (m) أكبر من (K-1) فإننا نحصل على تقديرات متعددة (Multiple Estimates)، لكنها تضع الباحث إزاء موقفٍ مُحير، لا يعرف فيه أي تقدير هو الصحيح. أما إذا كان عدد المتغيرات المحذوفة (m) أقل من (K-1) فإنه لن يتمكن من الحصول على أي نوعٍ من التقدير، وهي الحالة التي تنهار فيها عملية التقدير.


	_Toc322353299
	_Toc322353300
	 
	طرق التقدير: تندرج طرق التقدير، بشكل عام، تحت تصنيفين رئيسين، هما:


	_Toc322353301
	_Toc322353302
	_Toc333063905
	_Toc349992678
	_Toc329021230
	_Toc329021231
	_Toc329109451
	_Toc329109452
	_Toc333064077
	_Toc333064078
	_Toc329021232
	_Toc329021233
	_Toc329021234
	_Toc329109453
	_Toc329109454
	_Toc329109455
	_Toc333064079
	_Toc333064080
	_Toc333064081
	 
	يُعرّف معدل العائد الداخلي (IRR) بأنه سعر الفائدة أو الخصم الذي يجعل القيمة الحالية للتدفقات النقدية مساوية للصفر. أي إن:
	𝟎=−𝑨𝟎+𝒕=𝟏𝒏𝑪𝒕(𝟏+𝑰𝑹𝑹)𝒕=−𝑨𝟎+𝑪𝟏(𝟏+𝑰𝑹𝑹)+𝑪𝟐(𝟏+𝑰𝑹𝑹)𝟐+...+𝑪𝒏(𝟏+𝑰𝑹𝑹)𝒏
	حيث يرمز (A0) للاستثمار الابتدائي، و(Ct) للتدفقات النقدية المتوقعة. وكلما كان استلام المبلغ عاجلاً ارتفع معدل العائد. وعادة يُستخدم معدل العائد الداخلي في إقرار الاستثمارات المقترحة أو العزوف عنها، وذلك بناءً على افتراضين: 1) هناك كلفة فرصة بديلة للمال المُستثمَر، أي وجود بدائل متعددة أمامه. 2) يتم إعادة استثمار التدفق العائد من الاستثمار. وتكون التدفقات النقدية في بداية الاستثمار سالبة القيمة، ثم تأخذ بالتصاعد التدريجي إلى أن تصل إلى القيمة الموجبة المتوقعة، على النحو المبين في الشكل المرفق تالياً.
	/
	كي نحصل على حل للمعادلة لا بد من حساب قيمة (IRR) التي تجعلها مساوية للصفر. وعادة يتم حساب (IRR) بالتجربة والخطأ، أو باستخدام الرسم البياني للحصول على قيمة تقريبية، أو باستعمال برنامج حاسوب متقدم مثل إكسل (Excel). وفي بعض الأحيان لا يمكن الحصول على (IRR) ذي معنى، أو معقول.
	مثال) لنفترض أن استثماراً بقيمة (1000) دينار يُعطي عائداً متوقعاً مقداره (300) دينار سنوياً، لمدة خمس سنوات. وفي هذه الحالة يكون الـ(IRR):
	𝟎=−𝑨𝟎+𝒕=𝟏𝒏𝑪𝒕(𝟏+𝑰𝑹𝑹)𝒕=𝟎=−𝟏𝟎𝟎𝟎+𝒕=𝟏𝟓𝟑𝟎𝟎𝟏+𝑰𝑹𝑹=𝟎�∴𝑰𝑹𝑹≈𝟏𝟓%
	مثال) لنفترض أن استثماراً بمقدار (1000) دينار، يعطي عوائد سنوية لمدة (5) سنوات، على النحو الآتي:
	السنة
	التدفق النقدي (Ct)
	0
	-1000
	1
	500
	2
	400
	3
	500
	4
	200
	5
	100
	يكون معدل العائد الداخلي باستعمال برنامج إكسل على النحو الآتي:
	𝟎=−𝑨𝟎+𝑪𝒕(𝟏+𝑰𝑹𝑹)𝒕=−𝟏𝟎𝟎𝟎+𝟓𝟎𝟎(𝟏+𝑰𝑹𝑹)+𝟒𝟎𝟎(𝟏+𝑰𝑹𝑹)𝟐+𝟓𝟎𝟎(𝟏+𝑰𝑹𝑹)𝟑+𝟐𝟎𝟎(𝟏+𝑰𝑹𝑹)𝟒+𝟏𝟎𝟎(𝟏+𝑰𝑹𝑹)𝟓�∴𝑰𝑹𝑹≈𝟐𝟕%


	𝒒𝑲𝑨𝑳𝑨 >𝑞𝑲𝑩𝑳𝑩
	حيث يرمز(q) لكمية عنصر رأس المال بالنسبة للعمالة ولكمية عنصر العمالة نسبة إلى رأس الما� ويرمز (KA) إلى رأس المال المتوافر في البلد (A)، ويرمز (LA) إلى العمالة في البلد (A)، ويرمز (KB) إلى رأس المال المتوافر في البلد (B)، ويرمز (LB) إلى العمالة في البلد (B).
	لنفترض، في الشكل المرفق، أن السلعة (X) مُنتجَة بعمالة مُكثَّفة وأن السلعة (Y) مُنتجَة برأس مال مُكثَّف. ولنفترض أيضاً بأن البلدين سيختاران إنتاج السلعتين (X) و(Y) بالنسبة نفسها، ولنفترض على طول الخط المُستقيم (OR)، ما يعني أن البلد (A) تتحيز نحو إنتاج السلعة (Y)، وستُنتجها بالكمية المُبينة عند النقطة (S’) على منحنى إمكانيات الإنتاج لها. أما البلد (B) فإنها تتحيز نحو إنتاج السلعة (X)، وستُنتجها بالكمية المُبينة عند النقطة (S) على مُنحنى إمكانيات الإنتاج لها. وحيث إن ميل منحنى إمكانيات الإنتاج للبلد (A) عند النقطة (S’) أكثر حدة من ميل مُنحنى إمكانيات الإنتاج للبلد (B) عند النقطة (S)، فإن ذلك يعني بأن السلعة (Y) تكون أرخص في البلد (A) منها في البلد (B)، وتكون السلعة (X) أرخص في البلد (B) منها في البلد (A). وبالتالي فإن توسع البلد (A) في إنتاج (Y) يكون أقل كلفة من التوسع في إنتاج السلعة (X)، والعكس صحيح بالنسبة للبلد (B)، ما يعني بأن البلدين يدخلان في عملية تبادل بناءً على الكلفة النسبية التي تتحملها كل منهما.
	يَـشترط (HOM) عدم وجود كلفة نقل بين طرفي التبادل أو على الأكثر تساويها. ويشترط أيضاً غياب التخصص عند أي طرف، ما يؤدي بالتالي إلى تساوي أسعار عوامل الإنتاج (Factor Price Equalization) الداخلة في صناعة السلع المُتبادلة.
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