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ـ جا، رئـيس  هانيبني  عبدالرزاق  ة جـرش مع
)، ورئيس هيئة تحريـر مجلّـة   2018– 2014(

ـ جاالمحاسبة والتّدقيق والحوكمة،  ، ة جـرش مع
. ويحمل 2018حتى نهاية العام  األردن –جرش

المؤهالت التَّالية: بكـالوريوس فـي االقتصـاد    
، ة لويوال ماري ماونـت معجاوالرياضيات من 

، الواليـات المتَّحـدة،   كاليفورنيا –لوس أنْجلس 
وماجستير في االقتصاد القياسـي واقتصـاديات   

ـ جاالموارد الطّبيعيـة مـن    ، ة كاليفورنيـا مع
ودكتوراه في االقتصاد القياسي والنّظريّة الكُليـة  

ـ جاواقتصاديات الموارد الطّبيعيـة، مـن    ة مع
. وقد عمـَل  1985، الواليات المتَّحدة ليفورنياكا

منـذ عـام    ة اليرموكمعجاأستَاذاً لالقتصاد في 
، ورئيساً لهيئـة تحريـر مجلّـة أبحـاث     1986

اليرموك (سلسلَة العلوم اإلنسانية واالجتماعيـة)  
ـ 2003 – 1999( ــ ــاً ل ــاً عام وزراة )، وأمين

)، 2002 – 1998األردن، ( –، عمــانطخطــيالتّ
              الــدوليالبنــك ونائبــاً لمحــافظ األردن فــي 

 األوراقهيئـة  )، ومفوضاً في 2002 – 1998(
)، 2010 – 2003(  األردن، –، عمـان  المالية

، عمـان،  هيئة مكافحـة الفسـاد  ومفوضاً في 
  ).  2012 – 2010( األردن

 
 

 عبدالرزاق بنی هانی

 المعجم مؤلّف
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 هيئة التحرير

، الثّقافـة وزيـر  ، جـرار صـالح   الدكتور األستَاذمعالي  -
)، أستَاذ اللّغة العربية في قسم 2012 -2011األردن، ( –عمان

األردن. ويحمـل   –، عمـان  ةاألردني الجامعةاللّغة العربية، 
المؤهالت التَّالية: بكالوريوس وماجستير في اللّغة العربيـة،  

فـي اللّغـة    هدكتـورا األردن، و –، عمان ةاألردني الجامعة
). ورئـيس  1982، المملكة المتَّحدة (ة لندنمعجاالعربية من 

، ة جرشمعجاهيئة تحرير مجلّة جرش للبحوث والدراسات، 
   األردن. –جرش 

  

وزير و دولةوزير ، عدينات محمد الدكتور األستَاذمعالي  -
)، وأستَاذ فـي  2011( األردن -عمان ، العامتطوير القطاع 

األردن. ويحمـل   –، عمان ةاألردني الجامعةاالقتصاد،  قسم
 الجامعـة المؤهالت التَّالية: بكالوريوس في االقتصـاد مـن   

ان ةاألردنيـاد مـن     –، عمصير فـي االقتاألردن، وماجست
كولومبيا، الواليات المتَّحدة، ودكتوراه في  – ة ميزوريمعجا

، لـوس أنْجلـس،   جنـوب كاليفورنيـا  ة معجااالقتصاد من 
  ).1985الواليات المتَّحدة ( -كاليفورنيا 

 

ـ جا، نائـب رئـيس   دولةجمال أبو  الدكتور األستَاذ - ة مع
، ة اليرمـوك معجا، وأستَاذ في قسم إدارة األعمال، اليرموك

األردن. ويحمل المؤهالت التَّالية: بكـالوريوس فـي    –إربِد 
، وماجسـتير فـي إدارة   ة اليرمـوك معجاإدارة األعمال من 

الواليـات المتَّحـدة،    – لـويس  سـانت ة معجااألعمال من 
 – برادفـورد  ةمعجاودكتوراه في إدارة الموارد البشَرية من 

  ).1996المملكة المتَّحدة (
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، أستاذ في قسم اللّغـة  العجلوني محمد الدكتور األستَاذ -
. ويحمـل  األردن –، إربِـد  ة اليرمـوك معجااإلنجليزية، 

المؤهالت التَّالية: بكالوريوس في اللّغة اإلنجليزيـة مـن   
جامعـة  في اللغويـات مـن    ه، ودكتوراالجامعة األردنية

  .)1982الواليات المتَّحدة ( –، نيويورك كورنيل

  

، رئيس قسـم اللّغـة العربيـة،    يمنالمو علي الدكتور -
األردن. ويحمـل المـؤهالت    –، جـرش  ة جرشمعجا

ـ جاالتَّالية: بكالوريوس في اللّغة العربية من  ة بيـروت  مع
لبنان، وماجستير في اللغة العربية من  –، بيروت العربية

فـي   هودكتورا)، 1991األردن ( –، إربد جامعة اليرموك
األردن،  –، إربِـد  جامعـة اليرمـوك  اللّغة العربية مـن  

)1999.(  

  

، أستَاذ القانُون التِّجـاري  مدةأحمد حوا الدكتوراألستاذ  -
ـ جاومناهج البحث القانوني، كلية القانون،  ، ة جـرش مع

ويحمل المؤهالت التَّالية: بكـالوريوس   األردن. –جرش 
األردن،  –، عمـان  األهلية عمانة معجافي القانُون من 

، المملكة المتَّحدة ة أبردينمعجاوماجستير في القانُون من 
، المملكة رستة ليمعجا)، ودكتوراه في القانُون من 1998(

، رسـت ة ليمعجا). وقد عمَل محاضراً في 2002المتَّحدة، (
ــي   2002 – 2001( ــاعداً ف ــتَاذاً مس ــجا)، وأس ة مع

، المملكة المتَّحدة، ثم أسـتاذاً مشـاركاً فـي    بورتسموث
    ).2003 - 2006( الجامعة نفسها

 

، قسـم اللّغـة العربيـة،    يعربِأروى  كتورةدة الاألستاذ -
جامعة جرش. وتحمل المؤهالت التَّالية: بكالوريوس فـي  

، نسـكي ولوة  ياغمعجالُغة عربية من  -اللّغات الشرقية 
بولندا، وماجستير في التربِية، أدب ونقد، من  -كراكوف 

، السودان، ودكتـوراه أدب ونقـد، مـن    زهرياأل الزعيم
  ).2013األردن ( -، إربد ة اليرموكمعجا
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، أستَاذ مساعد، قسم االقتصـاد،  العسافغازي  الدكتور -
 الدفاع كلية، وعضو الهيئة التّوجيهية في ةاألردني الجامعة
ان الوطنيـ األردن. و –، عم ل المـؤهالت التَّاليـة:   يحم

بكالوريوس وماجستير في اقتصاد األعمال من الجامعـة  
ـ جااألردنية، ودكتوراه في االقتصاد مـن    – ة ويلـز مع

  ).2011المملكة المتَّحدة (
  

  

ة معجا، رئيس قسم االقتصاد، محمود الهيالت الدكتور -
األردن. ويحمـل المـؤهالت التَّاليـة:     –، إربـد اليرموك

ـ جابكالوريوس في الهندسة المدنيـة، مـن    ة العلـوم  مع
االقتصاد وإدارة وبكالوريوس في ، ةاألردنيجيا ولووالتكن

، وماجستير ودكتـوراه فـي   ة اليرموكمعجااألعمال من 
ـ جااالقتصاد من  إيطاليـا   - تورفيرجاتـا  – ة رومـا مع

)2006.(  

 

، قسم االقتصـاد،  مشارك، أستَاذ ةمقابلسهيل  الدكتور -
األردن. ويحمـل المـؤهالت    -، إربِـد  ة اليرموكمعجا

ـ جاالتَّالية: بكالوريوس وماجستير في االقتصاد مـن   ة مع
ـ جا، ودكتوراه في االقتصـاد مـن   اليرموك ـ مع  ربِة غ

  ).2002أستراليا ( –، سيدني رالياستأ
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 مقدمة املؤلّف

علّمنـا مـا    اللّهمّن، محمد النّبي األمي األمي ن، والصالةُ والسالم علىرب العالَمي  احلمـد هللاِ 

نا وانفَعينفَعندسعوي يفُنشَرفإنَّه ي ،عدا بلّمتَنَا. أمنا بما ععي من يدي ينب عي َأن َأض   ،األمـر نيـه
ماته قَبَل مـا  الذي شَرعتُ بِصياغَة أول كل، المعجممن مختَصين وصانعي قَرارٍ وقـراء، هذا 

 زيدين علىيقدـن   ععي مسمعلى م ددتَرضني ما كان يالم هدي إلى هذا الجنفَعصف. وما دون
اد والمصاالقت فُقَهاء ينب اختالفات    يـهعانوم ـاديصصـطَلَحِ االقتوَل الملم، حبهذا الع ينختَص

ياقاتمكنة، وسالم است ددوتَع ،هيفَاتتَوظ  .هعماالت  

 َأخَـذَ ، معقَّدspiral evolution (( لولبي بشكٍل رت لُغةُ البشَر، المقروءةُ والمكتُوبة،تطو لَقَـد 

 اإلنْسـانِ ذ من والمكتُوبة المحكية اللّغة جودوون يظُنُّ ممن نَّنيأ الرغمِ منعلى . وطَويلةً أحقاباً
ـ ال بـين  للتّفاعـلِ  معقَّـد هي نتـاج   اآلن نتصورهاوفقاً لما  اللّغةَ أن إلّا، )1(األول          اتمجموع

ــرية ــان. والبشَ ــ ك قصالمل دن األوــا م ــا، وم ــون أنزال،  ه ــط تك ــل اًوس                للتّواص
)medium of communicationن التّعبير)، وة، وتكـون ب مكنونات  عشَريالوقـت النّفس الب 

دونهـا  و. مرآة العقـل ) بـLeibnitz( ليبنتز الرياضيات معاِل وصفَهاوقد . فكرِلل وعاء نفسه
فَفي . وتطورها األداةهذه  وجوددون حيلةً مستَ بدو بِشَكلها الحاليكانَت ستَ. وقاسيةً لحياةُا كانت
يئات ماديـة مختَلفـة، تطـورت    في ب ووجودهمي ِلحياة البشَرِ، تطور وتُشكُّل الطّابع القَبل َأثنَاء

فـي  مختَلف  معهم اللّغات، وتطورت خبرات البشَر، بشكٍل متقاربٍ في بعضِ األحيانِ، وشكٍل
المسيطرة على البيئة المحيطَة بهم. فاضطر كلُّ فـرد،   يات الماديةعطَالم بحسبى، أحيانٍ أخر

ــورث رأي حســبب ــاءDouglass North()2( ( دوغــالس ن ــى بن ــوذجٍ، إل ــي نم           ذهن
)mental modelُلموِله) يستَعالَم من حير العالً حاسماً فـي  . وكانت اللّه في تَفسهـذا  غةُ عام

 أفكـاره،  اإلنْسـان صـاغ   خلَالها منوبها و، بعضمع م بعضه، وتَواصل َأبنَاء القَبِيلة ذجموالنَّ
توثيقَ تَارِيخـه،   خلَالها من طاعاستَ مكتوبة صيغةإلى  حوّلَهادما نع. وجِنسهعلى بني  وعمّمها
 شـيء  أول كـان ، لبدون اللّغة نسانِاِإلحياة  نتَخيل أن لَنا جاز ولَو. ومختَرعاته حياته ونظامِ

                                                             
ات  ورد في القرآن الكریم: ( ... وعلم آدم األسماء كلھا ...). وھذه إشارة واضحة إلى أن أبا البشریة تمیز بكٍم  - 1  ھائل من المعلوم

  والمعارف.
2 - Douglass C. North, “The New Institutional Economics and Development”, Washington University, 

St. Louis, 1992. 
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الدرجـة   نصل إلـى هـذه   أنا نعطستَ، ولما انحن البشَر لَناذاكرة  ا اله بدونهأنَّ هو خلصهنَستَ
ة من الوعيالعالي ر الماديوالتّطو والنّفسي.  

 دلمالع حـد وناءة وظائفَستَّ  المختصأساسي نْسـانِ لإل كان، بدونها ما للّغة أن صـل إلـى   ي

كْإبداعاته الماديوالف وما  رية.ةله  كانظَ أنحتَفي  عوال البيانـات  مـن  الهاِئـلِ  بـالكملومـات  م
 التّوجيـه و)، emotive( العواطـف  نَقـلُ : هي الوظائفُ، وهذه الموروثَة الثَّقافية والتَّرميزات

 واِإلعـالن  الدعايـة و)، phatic( األفـراد  بـين  التّواصـل  إبقاءو)، directive( واألوامر
)poetic ،(ةوالمرجعي )referential (عال نَقُلولوماتم (informational)وت .يبلَنا ن عضب 

التّاريخ َأحداث قصدت  تيالالحروب  أنبأخرىاست أو بدال حضارة تشويه حضارة أو القضاء 
 كـلَ اي، باعتبارها الهالتّوثيق، وبيوت العلمالمكتبات ودور اللّغةُ، و ما تَستَهدفُه أولت انا، كعليه

 حـرق ة، وسـكندري اإلمكتبـة   حرقفي  لَناها. واتا وثقافَتَارِيخهلحفظ  األمم تهانَب تيال الماديةَ
التّتار خالل غزوِ مكتبات بغداد ـ  وبالملخّص. هذادليٍل على  خير  البشَـرية  بـأن ول يجوز القَ

ـ  التّطـور هـذا   يتحقّق. ولم إليه وصلَت إلى ما وتَصَل رتطوكي ت إلى اللّغةاحتاجت  طة ابوس
 تطـورٍ اً لويانتاجاً ثن كانت األشياءهذه  نثة، ألالحدي االتصالائرة أو الحاسوب، أو وسائل الطّ

اسدوراً  اللّغةُ، لعبت سابقَأسـ يلخـص  و في بلورته على أرض الواقع. اًي  كولمـاس  انفلوري
)Florian Coulmas(  ّل هذهبالقول األفكارج:  ..."ـ  توازياً هناك بأن اًمفاهيمي  ـينب  اللّغـة 
 أندون  مـن ، للتبـادلِ  أداةفي كونه  ليتمثَّما إنَّهما من كلٍّجوهر  أني على حقيقة نبن، يالنّقودو
اعتبارهـا   نيتعـي  كامٍل... فاللّغةُ لَنا طبيعتيهما بشكٍلر يفس أنه يمكنهذا التشابه  أن ذَلكي نعي

 النّقـود قيمـة   نإ، كما المادي عياربالمضاً لكن أيوحده،  ويمعنال عياربالمأمراً له قيمته، ليس 
ـ  النّقـود و اللّغـة  من كّل، واالقتصادية لَعالسّلتبادل  أداةًوظيفتها باعتبارها  تتجاوز بكثيرٍ دين ي

جودبوتبادل ه لالعتمادالم ينتقوم فالنّقود... سلنّاا ب صاتّ بوظيفةةإكما  الياللّغةَ ن تقوم بوظيفة 
ة3(..."اقتصادي(. 

، في التّواصل مهمةً، باعتباره أداةً االقتصادي المصطَلَحِنظري، أهمية  هةوجوهنا تكمن، من  
  تيقّن حوَل األساسيات والمفاهيم.وال

                                                             
)، الكويت، ترجمة أحمد 263عالم المعرفة العدد ()، Language and Economy( اللغة واالقتصادفلوريان كولماس،   -  3

  .2014األردن،  –، دار وائل، عمان االقتصاد المؤسسيوقد وردت هذه األفكار في كتاب المؤلف  .33، ص2000عوض، 
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الفكْـر واسـتَقام. وال    صلُحالوعاء،  صلُحر. فإذا قال أسالفنا، وعاء للفكْما  اللّغةَ، بحسب إنَّ

م والمعنـى، والمبـدأ   والمفهـو  المصـطلح  إذا ضـبط  ر االقتصادي إالكْقيم الفيمكن أن يستَ
الضاد، وهـي   غةإلدراك، وانْطالقاً من محبتي للعليه. واستناداً إلى هذا ا االقتصادي الذي بني

، فقد َأخَذْتُ على االقتصادي المصطَلَحِر واستعماالت ، وما َألحظُه من تباينٍ في الفكْلُغةُ القرآنِ
ي التّصدعقاتيلهذه التَّحد تُ بوضع هذا يععابِ، وشَرالص ماتجععالمـة سـاطعةً   ، ليكالم ون

باحثون والطّلبةُ وأصحاب القَرارِ. وقررتُ َأن يكون منْتَجِي النِّهائي مختَلفـاً عمـا   يهتَدي بها ال
ـ  تي اعليه في العقود السابقة، الاعتَدنا  َأن يقـدموا   المعـاجِمِ عو خْتار خلَالَها البـاحثون وواض

طَلَحصالم رجماً، حترتوخّـاة.   مـة الملميمة العيها القعضما َأفْقَد ب ووه ،وكلمةً بكلمة فاً بحرف
كْـر  الـذي صـاغَه الف   لمصطَلَحِيختلفُ عن سابقيه في أنَّه ليس ترجمةً حرفيةً لـ المعجمفهذا 

يالماد -  ،هَأشْب وبل ه ،موفق الغربي مين، بمقاالتالمقو ن كّل ما قاَل أحدع عةصطلحٍوسم ،
 رسـت ويبو ،)MacMillan( نمـاكميال ةُ، ومنها معاجم: يما أوردتْه المعاجِم الغربِويختلفُ ع

)Webster(، بالغريفو )Palgrave( أوكسفورد)، وOxford( روتليـدج )، وRouledge ،(
أنَّه احتوى مصطحات جديدةً من نَحت وابتكارِ  بخاصة، وغيرها، ستكونومياإليومعجم مجلّة 

ر، المؤلّف، إضافةً إلى المصطَلَحات التّقليدية، مترجمةً بتصرف، ومشفوعةً باألمثلة، والصـو 
اً. ولهـذه  يوضرور ممكناً هذاكان  حيثعادالت الرياضية، ل، والموالرسومات البيانية والجداوِ

وتطوره وتَوظيفَاته، كّل هـذه   المصطَلَحِثُ في أمهات الكتب عن نَشأة غرقني البحاألسباب استَ
)، واحتلت A, B, C, & Dعة أحرف منها، وهي (م أكمل إلى هذه اللحظة إلّا أربالسنوات، ول

). ولَـو زاد  12) صفحة تقريباً، وبحرف بلغ حجمـه ( 800حيزاً من الصفحات بلغ عددها (
أذكـر   . ولَيس من نافلة القوِل أنع عدد الصفحات بِمقدارِ الربع)، الرتف14حجم الحرف إلى (

األحرفَ األربعةَ احتاجت إلى قراءة أكثر من ( أن مـن األدبِ   100هذه ـ ) ألـف صـفحة ات ي
ف وسـو المعاجِم المختصة والكُتُب األكاديمية المتّصلة بالمصـطَلَحِ.  ها ثنى مناالقتصادية، يستَ

  تهي، بِإذنٍ وتوفيق من اهللا تَعالى، من بقيّة األحرف خالل السنتينِ القادمتَين.أنْ

 نم است ولةههذا الس مخدامجعة، فقد وظّفتُ فيه الطريقةَ التقليد ،المصطَلَحِ يسرداًمبوضعِ الم 

ترتيـبِ   حسبثم ب)، … ,A, B, Cترتيبِ حرفه األول في قائمة الحروف اإلنجليزية ( حسبب
تي تلي الحرف األول للمصطلح، ثم أعطيتُ كّل مصطلح رقماً متسلسـالً. وعلـى   األحرف ال
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               مطلـق للمخـاطرة   تجنّـب سرد: (يجد معنى وشرح الم ل والتّوضيح، يمكن للمهتم أنسبيل المثا

)Absolute Risk Aversion(الم في قائمة حثتَحـت الحـرف (  ) بالب الواردة سرداتA  ثـم ،(
لين (االنْتقال والبحث تحت الحرفين األوAbعيجتمالبحث تحـت األحـرف   تقال ونْن، ثم اال) م

)، فـي  17سرد المطلوب تحت الـرقم ( يجد الم ) مجتمعة، وهكذا إلى أنAbsلى (الثَّالثة األو
دى في كشـف موقـع   ية هي األجالطريقة التقليدأن هذه ليجد ضالته. وقد وجدت  المعجممتن 

  سرد) المطلوب.  المصطَلَحِ (الم

 عـودفي اإلسهابِ بشرح الم ي إلى رغبتي الجامحة السبب (ِصطَلَحالم) اللّـبس   نفـي فـي  سرد

ه العمل يتَشاب سرد ومعناه واستعماالته. وتعمدتُ أنَل ماهية المحو ئوالغُموض من ذهنِ القارِ
ظـور  منابـن  ة ، الذي قام به العلّاميالعمل الموسوعي اللّغوي العرب قونةهذا المعجم مع أيفي 
المصـطَلَحات   غرق َأحـد ، فال غَرابـة أن يسـتَ  ربِالع انلسفي  اهللا تعالى، رحمه، فريقياأل

 توصيِل وترسـيخِ أكثر في سبيل ، عشر صفحات أو المعجمتي يأتي عليها هذا سردات)، ال(الم
علـى  ، ربِالع انلس" في عجمغرق مصطلح "نا الطّلبة والباحثين. فقد استالمعنَى في عقوِل أبناِئ

طتها سـا بو تعـالى،  اُهللا رحمه، األفريقيظور منابن ) صفحةً متقابلةً، أراد 13سبيِل المثال، (
تإبراء ذمه من اللّبسِ والغُموض. وهقتُ أنشما ع و   لـذم به، إبـراء تي نَحـو األجيـاِل   أقوم

  القادمة، بِإذنِ اِهللا تعالى.

بين أوالً أغتنم هذا المقام، كي أزجي الشّكر ألصحابه: هللا تعالى أوالً وأخيراً، وما  لي أن بـد  ال

معـالي   هممتمقَـد فة، يأتي فـي  والمعرِ لثلّة من مشجعي العلموأخيراً، َأرجو أن أتقدم بشكرِي 
الكلمـة الطيبـة    وصاحب، األردني العربية اللّغة معمج رئيس، الكركيخالد  الدكتوراذ األستَ

اذ ، واألسـتَ األردني العربية اللّغة معجمعام  أمين، السعوديمحمد اذ الدكتور الراقية، واألستَ
، على جهودهم الرائعة األصـيلَة  ةاألردني عةامالجاالقتصاد في  اذُأستَ، عدينات محمدالدكتور 

عمِ مفي دم، ولَو بالكلجعم شروعِ هذا المعجهم، الذي دونَه ما كان للموتَشجِيع ،افعةبة الدالطي مة
 .الحالي هأن يوجد بشَكلة، إلى اللّجنة ، أيضاًموصوٌل والشّكرعمجفي  الفنيم  ـة  اللّغـةالعربي 

ب  األردنيمين، الذين لـم يادة المقوم، وإلى السجعباعة ونشرِ المها على طلموافَقَت   خلـوا علـي
ديدةالس بالمالحظات ال، والتّصويباتة للمـادة  لعجم. والشّكر الجزيـل  تي رَأوا أنَّها ضروريلس

 سبباألجلّاء، كّل  التّحريرهيئة األساتذة أعضاءح .هرئـيس  عبداهللا حـافظ سيد ولل اختصاص ،
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قسم النشر والتحرير في المجمع على جهوده الرائعة التي بذلها في قراءة المعجـم وتحريـره   
، مديرة دائرة مطبوعات جامعة جرش على تفانيها في العمـل  سالم محاسنةلمهندسة للغوياً، و

  إلنجاز هذا المعجم.

كانـا   ناللَّـذَي ، وإلى والـدي الـراحلَين،   األميين أمةَأرجو َأن ُأهدي هذا اإلنجاز إلى  وأخـرياً 

والتفان ين لمدرسةً في الحبنا المنكوبة، وملهِمتعرِفـة،   ي ألجل أملـم والمي في سبِيلي إلى الع
يعها وصبرِها طيلةَ العقود الماضية، وإلـى ابنتـي الـدكتورة    وإلى زوجتي عزيزة على تَشج

ين في ومين والمعذّبرة نور، وابني محمد، وإلى المظلُعبدالرحمن، وابنتي الدكتوفاطمة، وابني 
ي أقدم هذا المعجم ابتغـاء مرضـاة   دية الظّالمة. ولهذا كلّه فإنِّاألرض جرّاء السياسات االقتصا

ي العيون، بل دعـاء  اد فاهللا تعالى، صدقةً جاريةً ال أريد عليها أجراً مادياً وال مديحاً يذر الرم
ي و خالصاً بأنيزان حسناتجعله اُهللا تعالى في ميه بالكلعه ودعمبة، حسنات كّل من شجمة الطي

  .  وال بنون يوم ال ينفع ماٌل

  هانيبني  عبدالرزاق

  02/01/2018عمان في 
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  عمالت الدول

  الرمز الدويل  العملة  الدولة
 EUR  يورو  أندورا

 IDR  روبية  إندونيسيا
  UYU  بيزو  أرجواي

  UZS  سوم  أوزبكستان
  UGX  شلن  أوغندا

  UAH  هريفنا  أوكرانيا
  IRR  ريال  إيران

  EUR  يورو  يرلنداإ
  ISK  كرونا  يسلنداآ
 EUR  يورو  طاليايإ

  PYG  جيوراين  بارجواي
  BBD  دوالر  باربادوس
 PKR  روبية  باكستان
  BHD  دينار  البحرين
  BRL  ريال  الربازيل
  EUR  يورو  الربتغال

  BMD  دوالر  برمودا
  BND  دوالر  بروناي
 EUR  يورو  بلجيكا
  BGN  ليف  بلغاريا

 BDT  تكا  بنغالدش
  PAB  بالبوا  بنما
  XOF  فرنك أفريقي  بنني

 BSD  دوالر  البهاما
  BTN  جنلترم  بوتان
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  BWP  بوال  بوتساونا
 USD  دوالر أمريكي  بورتوريكو

  XOF  أفريقي فرنك  بوركينا فاسو
  MMK  كيات  بورما

  BIF  فرنك  بوروندي
  BAM  ماركا  البوسنا واهلريسك

  PLN  زلويت  بوالندا
  BOB  بوليفيانو  بوليفيا

 XPF  فرنك  البولينيسيا الفرنسية
  PEN  نيفوسول  بريو
  BZD  دوالر  بيليز

  THB  بات  تايالند
  TWD  دوالر  تايوان
  TRY  لرية  تركيا

  TTD  دوالر  ترينداد وتوباجو
  XAF  فرنك أفريقي  تشاد

 CZK  كورون  مجهورية التشيك
 TZS  شلن  ترتانيا

  XOF  فرنك  توجو
  TMT  مانات  توركمنستان

  TVD  دوالر  توفالو
  TOP  باجنا  توجنا
  TND  دينار  تونس

  XAF  فرنك أفريقي  اجلابون
  GMD  داالسي  غامبيا

  JMD  دوالر  جامايكا
  GIP  جنيه  جبل طارق

  XCD  كارييبدوالر   غرينادا
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 DZD  دينار  اجلزائر
 KMF  فرنك  جزر القمر

  SBD  دوالر  جزر سليمان
  DOP  بيزو  الدومينيكان

  ZAR  راند  جنوب أفريقيا
  GEL  الري  جورجيا
 GYD  دوالر  جويانا

  DJF  فرنك  جيبويت
  DKK  كرونا  الدمنارك
  XCD  دوالر شرق الكارييب  دومينيكا

  CVE  أسكودا  الرأس األخضر
 RWF  فرنك  رواندا
  RUB  روبل  روسيا

 BYN  روبل  روسيا البيضاء
  RON  ليو  رومانيا
  ZMW  كواتشا  زامبيا

 ZWL  دوالر  زميبابوي
  XOF  فرنك أفريقي  ساحل العاج

  WST  تاال  ساموا
 XCD  دور شرق الكارييب  سان فينسينت واجلرينديرت

  EUR  يورو  سان مارينو
  XCD  دوالر شرق الكارييب  سانت كيتس ونفيس

  XCD  دوالر شرق الكارييب  سانت لوتشيا
 STD  دوبرا  ساو توم وبرينسيب

  LKR  روبية  سريالنكا
  SAR  ريال  السعودية
  USD  دوالر  السافادور
  EUR  يورو  سلوفاكيا
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  EUR  بورو  سلوفانيا
  SGD  دوالر  سنغافورا
  XOF  فرنك أفريقي  السنيغال

 SZL  ليالجنيين  سوازيالند
 SDG  جنيه  السودان

  SYP  لرية  سوريا
  SRD  جيلدر  سورينام
  SEK  كرونا  السويد
  CHF  فرمن  سويسرا

  SLL  ليون  سرياليون
  SCR  روبية  سيشل
 CLP  بيزو  شيلي

  RSD  دينار  صربيا واجلبل األسود
  SOS  شلن  الصومال

  CNY  يوان  الصني
  TJS  سوموين  طاجكستان

  IQD  دينار  العراق
  OMR  ريال  عمان
 GHS  سيدي  غانا

  GTQ  كتزل  غواتيماال
 GNF  فرنك  غينيا

  XOF  فرنك أفريقي  غينيا االستوائية
  PJK  كينا  غينيا اجلديدة

  XOF  فرنك أفريقي  غينيا بيساو
  EUR  يورو  الفاتيكان

 VUV  فاتو  فانوتو
 EUR  يورو  فرنسا
  PHP  بيزو  الفلبني



  مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

23 
 

 VEF  بوليفار  فرتويال
  EUR  يورو  فنلندا
 VND  دونج  فيتنام
  FJD  دوالر  فيجي

  EUR+TRY  يورو + لرية تركية  قربص
  SHP  جنيه  القديسة هيلينا

  KGS  سوم  غرغيزيا
 QAR  ريال  قطر

 KZT  تينج  كازاخستان
 KHR  ريل  كمبوديا

  XAF  فرنك أفريقي  الكامريون
  HRK  كونا  كرواتيا

 CAD  دوالر  كندا
  CUC+CUP  بيزو  كوبا

  KRW  وون  كوريا اجلنوبية
  KPW  وون  كوريا الشمالية

  CRC  كولون  كوستاريكا
  COP  بيزو  كولومبيا
 XAF  فرنك أفريقي  الكونغو

  CDF  فرنك  الكونغو الدميوقراطي
  KWD  دينار  الكويت

 AUD  دوالر  كريبايت
  KES  شلن  كينيا

  EUR  يورو  التافيا
 LAK  كيب  الوس
  LBP  لرية  لبنان

  EUR  يورو  لوكسومبوج
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 LYD  دينار  ليبيا
  LRD  دوالر  ليبرييا
  EUR  يورو  ليتوانيا

 CHF  فرنك سويسري  ليختينشتاين
  LSL  لويت  ليسوتو

  MOP  باتاكا  ماكاو
 MWK  كواتشا  ماالوي

  MVR  رفيا  املالديف
  EUR  يورو  مالطا
  XOF  فرنك أفريقي  مايل

 MYR  رينجيت  ماليزيا
  EUR  يورو  هنغاريا

  MGA  ارياري  مدغشقر
 EGP  جنيه  مصر

  MAD  درهم  املغرب
  MKD  دينار  مقدونيا
  MXN  بيزو  املكسيك

 GBP  جنيه   اململكة املتحدة
  MNT  توجريك  منغوليا

  MRO  أوقية  موريتانيا
  MUR  روبية  موريشيوس

  MZN  ميتيكال  موزمبيق
 MDL  ليو  مولدافيا

  EUR  يورو  موناكو
  NAD  دوالر  ناميبيا
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  NOK  كرونا  النرويج
  EUR  يورو  النمسا
 NPR  روبية  نيبال

  XOF  فرنك أفريقي  النيجر
  NGN  نريا  نيجرييا

  NIO  كوردوبا ذهبية  نيكاراجوا
  NZD  دوالر  نيوزيالندا

 HTG  جورد  هاييت
  INR  روبية  اهلند

  HNL  ملبريا  هندوراس
 EUR  يورو  نداهول

  HKD  دوالر  هونج كونج
  USD  دوالر  الواليات املتحدة

  JPY  ين  اليابان
  YER  ريال  اليمن

  EUR  يورو  اليونان
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  خمتصرات اقتصادية و رموز 

A 
ــانس   )1 ــاين المتجـ ــتبـ ــروط مجمـ ــي(ع مشـ ــدارِ  )ظرفـ ــي االنحـ                          ذاتـ

)Augmented Autoregressive Conditional Hetroskedasticity (AARCH) (. 
  .)Autocorrelation (AC)( ارتباط ذاتي، )Advanced Country (AC)(، متقدمة دولة )2
 ). Automated Clearing House (ACH)(بيت مقاصة مؤتمتة  )3
السوق العربية المشتَركة ، أو )Andean Common Market (ACM)(سوق منطقة اآلنديز المشتَركة  )4

)Arab Common Market (ACM).(  
  ). African, Caribbean, and Pacific (ACP)( ئدول المحيط الهادو ،الكاريبيومتعلِّق بمناطق أفريقيا،  )5
 ). Accelerated Cost Recovery System(ACRS)( كُلفةال ستعادةع المسر نظام )6
  ).Advanced Corporation Tax (ACT)(ضريبة على الشّركات مدفوعة سلفاً  )7
 ). Anti-Dumping (AD)( غراقلإلمضاد  )8
 ). Aggregate Demand – Aggregate Supply (AD - AS( كُلّيعرض  – كُلّيطلب  )9

 ). Asian Development Bank (ADB)( سيوياآلالتَّنمية بنك  )10
 ). American Depository Receipt (ADR)( أمريكي )(وديعة يداعاست )وصل(صال إي )11
 ). American Economic Association (AEA)( األمريكية االقتصاديةية عمالج )12
 All-Employee Share( )بريطانيـا ( المنشـأة لكيـة  حصـة فـي م  على  العمال كُلحصول  خُطَّة )13

Ownership Plan (AESOP) .( 
 Association of Futures Brokers( )لندن( بِلستَقْين والبائعين لخيارات المالمالياء وسطَية العمج )14

and Dealers (AFBD).(  
 ). African Development Bank (AfDB)( التَّنمية األفريقيبنك  )15
 ). Aid to Families with Dependent Children (AFDC)( الينعمأطفال عون ألسر ب )16
                                          الصناعية منظَّماتال عتجمو  – األمريكي العمل اتِّحاد )17

)American Federation of Labor & Congress of Industrial Organization (AFL – CIO) .( 
  ).Aktiengesllschaft (AG)( )ألمانية( عامةمساهمة  شَرِكَة )18
 ). Annual General Meeting (AGM)( سنوي عاماجتماع   )19
20( النّاتج الوطني )القومي(  اإلجماليجمعالم )Augmented Gross National Product (AGNP)  .( 
 ). Association of International Bond Dealers (AIBD)( الدوليةات السندية بائعي عمج  )21
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 ). Alternative Investment Market (AIM)( )لندن( البديل االستثمارسوق   )22
 ).Asset – Liability Management (ALM)( المطلوبات – موجوداتإدارة ال  )23
 ). American Stock Exchange (AMEX)( األسهم اوللتد األمريكي السوق  )24
 ). Arab Maghreb Union (AMU)( يربالع ربالمغ اتِّحاد  )25
 ). Analysis of Variance (ANOVA)( التَّباينتحليل   )26
 ). Alliance of Small Island States (AOSIS)( تحالف دول الجزر الصغيرة  )27
28(  فعجمعية خدمات مقاصة الد )Association for Payment Clearing Services (APACS) .( 
 ). Accounting Principles Board (APB)) (ياانبريط( المحاسبة مبادئمجلس   )29
 ). Average Propensity to Consume (APC)( هالكستالميل لال متوسط  )30
31(  ثمرين الخاصـين سـتَ للم اولاء التدوسطو االستثمار يريمد عيةجم )Association of Private 

Client Investment Managers and Stockbrokers (APCIMS)   .( 
    الفائـدة السـنوي   سـعر )، أو Average Percentage Rate (APR)( الفائـدة  سـعرِ  متوسـط   )32

)Annual Percentage Rate (APR) .( 
 Autoregressive Conditional Hetroskedasticity( االنحـدارِ ذاتي  ال متجانس ظرفين ايتب  )33

(ARCH) (. 
 ).  Automated Real-time Investment Exchange (Ariel( تداول أسهم مؤتمت سريعسوق   )34
 ). Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)( وسط متحرك متكامل ذاتي االنحدارِ  )35
 ). Adjustable Rate Mortgage (ARM)( فائدة قابل للتعديل على رهن عقاري معدل  )36
 ). Autoregressive Moving Average (ARMA)( االنحدارِمتحرك ذاتي  وسط  )37
38(  دول جنوب شرق آسيا عتجم )يانساآل) (Association of South East Asian Nations (ASEAN .( 
              جـوي  نَقـلٍ حركـة  )، أو Automated Teller Machine (ATM)) (صراف آلـي ( آلة صرف  )39

)Air Transport Movement (ATM) .( 
 ). Aid and Trade Provision (ATP)( تجارة) ومساعدة( تقديمات عون  )40

، ) Automatic Transfer from a Saving Account (ATS)) (ادخار( تحويل تلقائي من حساب توفير) 41
  ).Automatic Transfer Service Account (ATS)( خدمة حساب تحويل تلقائيأو 
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  )A( سردامل )فهرس(قائمة 

 ).A( )في الصدارة(مستوى متقدم  )1

 .)A priori( دالليـستا )2
 ).AAA( منخفضة مخاطر ذاتُ مصنّفةٌ تمويلية أداةٌ )3
  .)Abatement Cost( البيئي الضرر ِلـيـلـقـت كُلفة )4
5( ـوال قدرةالمـكـمبـاس )Ability and Earnings(. 
  ).Ability to Pay Theory(نظريّة القُدرة على الدفع  )6
7( ـواردـّة م  ). Abiotic Resources( الأحـيـائـي
  .)Abject Poverty(فقر مدقع (إمالق)  )8
  .)Abnormal Profit( عادية رـيــغ احـربأ )9

 ). Abortive Benefits( مجهضةفوائد   )10
 ).Aboulia) (مرض نفسي(فقدان اإلرادة   )11
 ). Above the Line( الخطّفوق   )12
 ).Abramovitz, Moses(موسى أبراموفيتز   )13

  ).Absenteeism(غياب متَعمد (تغيب)   )14
 ).Absolute Advantage( مطلَقة ميزةٌ  )15
  ).Absolute Difference(فـرقٌ مطلَق   )16
17(  ـط احتكارـْم  . )Absolute Monopoly( لَـقــ
 .)Absolute Poverty(فقر مطلق   )18
19(  ـطْ سعرلَـقم )Absolute Price(. 
 ).Absolute Risk Aversion(مطلق للمخاطرة  تجنّب  )20
 ). Absolute Scarcity(ندرةٌ مطلَقة   )21
22(  لفرض المطلَق األثر )عبء( ريبةالض )Absolute Tax Incidence( .  
 ).Absolute Value(قيمة مطلَقة   )23
  ).Absorption( )يعابستا(امتصاص   )24
25(   منهج)(االمتصاص  )طريقةAbsorption Apporach.(   
  ).Absorptive Capacity(ة يعابيستطاقة ا  )26
  ).Abstinence( )تقشّف(تأجيل اإلشباع   )27
  ).Abstract Labor( )خلصةستَم(مجردة  ٍلقوة عم  )28
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 ).Abundance) (توافر، كثرة(وفرة   )29

30(  ا نظامكُلفةال رجاعِست سرع الم)Accelerated Cost Recovery System.(  
 ).Accelerated Depreciation(اهتالك مسرع   )31

   )Acceleration Clause( )التّسريع(التّسارع  )شرط(بند   )32
   ).Accelerator Principle( الـمـسـارعمـبـدأ   )33
 ). Acceptability Curve( مقبوليةال منحنى  )34
 ).Accepting House(بيت قبول   )35
  ).Access Differentials( )متالكاال(تمييز في إمكانية الوصول   )36
37(  مكن الوصول إليه واستي غالله مورد)Accessible Resource.(  
38(  غالل جريان قابل لالست)Accessible Runoff.(  
 .)Accession Tax( رـاثـكـة تـبـريـض  )39
                يـكانـمـال فَضاءـوال )الدخول( ولـوصـال إمكانيةادل ـبـت وذجـمـن  )40

)Access/Space Trade – off Model(.  
  ).Accomodating Credit( مسهل ائتمان  )41
  ).Accounting Days(رة تسوية الحساب فَتْ  )42

 ). Acid – test Ratio(نسبة اختبار الحامض   )43

  ).Account(حساب   )44

   ).Accounting(محاسبة   )45

  .)Accrued Expenses( حقةستَم تراكميةتكاليف   )46
 .)Achieving Society( جزمن مجتمع  )47
48(  ـمح ــطــرضـي م)Acid Rain.(  
   .)Across – the board Tariff Changes( الجمركيةات شاملة على الرسوم تَغير  )49
 ).Actual Budget(موازنة فعلية   )50
 ). Acyclical( دورانيال   )51
 ).  Adaptive Expectation Theory( ــفييّـالتك التّوقّع نظريّة  )52
  ).Additional Facilities(إضافية  تسهيالتٌ  )53
  .)Additional Worker Hypothesis( اإلضافيل العام فرضية  )54
 . )Additive Utility Function( دالَّة منفعة تجميعية  )55
  ).Administered Inflation(تضخم مدار   )56
57(  دارة أسعارم )Administered Prices(. 
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 .)Ad Valorem Tax( مةالقيضريبة   )58

59(  ةلفة سبنكي )مصرفية( )Advance(.  
   .)Advance Corporation Tax( الشّركاتاح ربأ من اًمقدمضريبة مدفوعة   )60

 ). Adverse Selection( اخـتـيـار ضـار  )61
 ).Adverse Supply Shock(صدمة عرض ضارة   )62
 .)Advertising( نة وإعالايدع  )63
  .)Advertising – Sale Ratio( نسبة الدعاية إلى المبيعات  )64
  ).Afforestation( )تشجير(غابة  شاءإنْ  )65
66(  بـســكـمـال – رـمـعـال نحنىم )األجر) (Age – Earning Profile(.  
  ).Age Structure( عـمـري كٌلهـيـ  )67
  ).Agency Cost) (التوكيل( الوكالة كُلفة  )68
 .)Agency Shop( الوكالة كاند  )69
  .)Agglomeration Economies( كتُّلتاقتصاديات ال  )70
71(  تركّز كُلّي )Aggregate Concentration(. 
 .)Aggregate Demand( كُلّي بـلَـط  )72
  .)Aggregate Expenditure( كُلّي إنفاقٌ  )73
 .)Aggregate Production Function) (عيمج( كُلّي تاجإنْ دالَّة  )74
  .)Aggregate Supply( كُلّيعرض   )75
  ).Agriculture(زراعة   )76
 .)Agricultural Earnings( زراعيةرادات يإ  )77
  ).Agricultural Policy( زراعيةسياسة   )78
  ).Aid) (عون ،دعم( مساعدة  )79
 ).Akaike’s Information Criterion (AIC)(لومات معيار أكاكي للمع  )80
  ). Aleatory Contract(عقد ظرفي   )81
   .)Alienation( تغريب  )82
  .)Allocative Efficiency( )توزيعية( تخصيصية نجاعة  )83

  .)Allowances & Expenses for Corporation( للشركات إعفَاءات ضريبية  )84
  ).Allotment Letter(رسالة تخصيص   )85
 .)All-pay Auction(مزاد دفع بالكامل   )86
 ). Almond Polynomial Distributed Lags(ود الحد ةدمتعد ألمون متأخّرة  )87
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  ).Alpha Stock(سهم ألفا   )88
  .)Alternative Technology( تقنية بديلة  )89
 .)Altruism( ثاريإ  )90
  .)Amalgamation( ندماجا  )91

  ).Ambient Standard((البيئة) معيار المحيط   )92

93(  البيعِ سعرِ نظام األمريكي )American Selling Price(.  
 . )Amortization( الدينهالك ستا  )94
  ). Amplitude( )حجم(سعة   )95
  ).Analysis of Variance( نالتَّبايتحليل   )96
 . )Anarchy( فوضى  )97
  ).Anchor Tenant(مرساة مستأجر   )98
 ).Anglo – Saxon Capitalism(رأسمالية أنجلوسكسونية   )99

  .)Animal Spirits( )يةحيوان( حيوانروح  )100
  ).Animals’ Waste( الحيواناتمخلفات  )101
102( اهيةـنـس ) العائد على سند تسلمحق) (Annuity(. 
 .)Anomalies) (األجور نظامِفي ( المألوف عن نحرافا )103
  ).Ansoff Matrix(سوف آن مصفُوفَة )104
  ).Antagonistic Growth( )عادم(نمو عدواني  )105
  ).Anticipatory Pricing(توقعي  تسعير )106
  .)Anti-trust Legislations( تشريعات مضادة لالحتكار )107
108(  مةالقي نتَحس )Appreciation .( 
  ).Apprenticeship( )احتراف(تمهن  )109
  .)Approval Voting( تصويت موافق  )110
  ).Appropriation Bill( )تخصيص موارد مالية(قانون تخصيص  )111
 ). Approximate Equilibrium(توازن تقريبي  )112
  ).Aquaculture( )تحت السيطرة(مضبوطة  مائيةمزارع  )113
  .)Aquinas, Thomas the( كوينياإل )ثوماس ديسالق( اـومـت )114
  ).Arb( )وازيتبيع بال(بائع آني  )115
 .)Arbitrage) (موازي( يآنبيع وشراء  )116
  ).Arbitrage Pricing Theory) (الموازي( اآلني الشِّراءو البيعِ تَسعير نظريّة )117
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 .)Arbitration( تحكيم )118
 .)Arc Elasticity) (يةسعرِطلب  مرونة( القوس مرونة )119
 .)Aristotle( أرسطو )120
  ).Arithmetic Lag( حسابية متأخّرةٌ )121
  .)Arithmetic Mean( حسابي وسطٌ )122
  .)Arithmetic Progression( حسابية متوالية )123
 ).Armington Assumption(فرضية آرمينغتون  )124
  .)Arrow, Kenneth( كينيث آرو )125
  ).Artificial Barriers to Entry(عوائق دخول مصطنعة  )126
 ). Artificial Currency(عملة مصطنعة  )127
 . )Asian Crisis( )1998 -1997( اآلسيوية األزمة )128
  ). Ask Price(مطلوب ـر سع )129
  .)Aspiration Level) (ما يطمح إليه( المطمح مستوى )130
 ).Asset Card) (أصل(بطاقة موجود  )131
 . )Assets) (أصول( موجودات )132
  ).Asset Motive(طلب على النّقود بدافع جمع األصول  )133
 ). Asset Specificity(أصل  )خصوصية(مواصفَة  )134
 . )Asset Stripping) (موجوداتال( األصولتجريد  )135
 ). Asset Sweating(األصل  )تعريق(تعرق  )136
  .)Assurance( توكيد )137
  .)Asymptote( ةيربقيمة تقا )138
 ).Asymmetric Information(لومة معالتماثل ال )139
 ). Asymmetric Shock(صدمة المتماثلة  )140
 ). Atomistic Competition( )الصغر يمتناهية ف(منافسة ذرية  )141
  ). At the Money(عند النّقود  )142
  .)Attribute( صفَةٌ )143
 . )Attrition( إنهاك )144
  ). At – will Employment Contract(عقد عمل تحت إرادة رب العمل  )145
 .)Auctioneer) (الالدلّ( ظم المزادمن )146
   .)Auctioneer – Walrasian General Equilibrium) (العام توازن والراس( م المزادظّمن )147
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 . )Auction Markets( أسواق المزاد )148
 ).Audit Market(سوق تدقيق  )149
   .)Augmented Philips Curve( عالمجمفيليب  منحنى )150
  .)Austrian School( النمساويةة مدرسال )151
 .)Autarky( كتفاءباالعزال ناسياسة  )152
153( ارتباط ذاتي )Autocorrelation.(  
 ).Auto Economy(اقتصاد ذاتي  )154
  ). Autogestion(إدارة العمال الذاتية  )155
  .)Automation( أتمتة )156
157(  ستقلٌّاستهالكن مخل عالد )Autonomous Consumption.( 
 ). Autonomous Expenditure(قلٌّ عن الدخل تَإنفاقٌ مس )158
  . (Autonomous Saving) ادخار مستقلٌّ عن الدخل  )159

160( نموذج ّاالنحدارِ ذاتي )Autoregressive Model.(  
161( فراالتو أثـر )Availability Effects(. 
162( عايتوافرة نةمم )Availability Sampling .( 
 ). Availability Thesis(أطروحة التوافر  )163
 ).Average (Mean)( )متوسط(وسط  )164
   ).Average (Mean)  Absolute  Deviation(AAD or MAD)(ق لَفرق مطْ متوسط )165
166( تَسعير على  مبنيتوسكاليفالتّ طم )كُلفةال (ةالكُلي )Average Cost Pricing(. 
167( توسكاليفالتّ طم )( ةالثَّابت) كُلفةالAverage Fixed Cost (AFC)(.  
168( توساتجنّال طم )توسطم اجتناإل ةكمي) (Average Product(.  
169( توساإلنتاجية طم )Average Productivity( . 
 ). Average Propensity to Consume(نَحو االستهالك  )زعةالنّ(متوسط الميل  )170
 ).Average Propensity to Save(نَحو االدخار  )زعةالنّ(متوسط الميل  )171
  ).Average Rate of Return (Geometric Mean (GRR)( )هندسي وسطٌ(العائد  متوسط )172
 .)Average Tax Rate( الضريبة معدل متوسط )173
 .)Average Total Cost (ATC)(كلية  )كُلفة(متوسط تكاليف  )174
  .)Average Total Revenue (ATR)( راد كُلييإمتوسط  )175
   .)Average Revenue Product (ARP)( اتجالنّ متوسطقيمة  )176
  .)Average Variable Cost (AVC)( ةمتوسط تكاليف متَغير )177
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 . )Averch – Johnson Effect( جونسون – شيأفرأثر  )178
 ). Ayres, Clarence( ريسآيكالرينس  )179
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    :)A( )1( )في الصدارة(مستوى متقدم 

)، هو وصفٌ يطلقُ على الحاِل التي يكون عليها منتج مـا.  classification & rating( التصنيففي مجال 
، أيضاً، في التصنيف). ويستخدم grade A( النخب األولمن  نهاإيقال عن بضاعة معينة  :وعلى سبيل المثال

مـا يتعلـق   فيوصف عمليات منشأة ما، أو وصف حال اإلنتاج لعامٍل ما، أو في وصف ورقة مالية معينـة،  
 بمخاطر الوفاء بقيمتها عند تاريخ االستحقاق.

ـاستداللي )A priori( )2(  :  

 طتهابوس نتقُل الفرد (المستدل، المفكر)ي نمط تفكيرٍ هو ،المنطقيةالمغالطات و االقتصادية العقالنية مجالفي 
   قراء.ستاال عملية مع مقارنةي، ركْفنباط الستاالبطريقة  تيجةنّإلى ال مةالمقد من

  )).Deduction( استنباط)، Induction( استقراءسرد: (راجع م

    :)AAA( )3(شبه آمنة  ،أداةٌ تمويليةٌ مصنّفةٌ

  البنــوكو النّقــود)، وFinance( التَّمويــِل علــمِ فــي
)Money and Bankingأسعارِ)، و  والفائـدة ، العائـد 

)، هي ورقـةٌ  return on investment( ثماراالستعلى 
رِكَةٌ كبـرى ذاتُ  رها شَ)، تُصدbond( السندكـتمويليةٌ، 

 مصـنّفةً ة، وتكون الورقةُ التمويليـةُ  ة عالييعة ائتمانسم
)rated    ـة، مثـلالَميالتّصـنيف الع من إحدى شركات (

)، وتؤكّد الشَـرِكَة  Standard & Poor( بورو انداردستَ
تحمـل   الورقة التمويلية أنالمصنّفة، من خالل تصنيفها، 

 دفعِ قيمتهـا والفوائـد  جداً لعدم الوفاء ب مخاطر منخفضةً
    حقة عليهاعند تاريخِ االستحقاق.المستَ

أداةٌ )، BBB( أداةٌ تمويلية مصـنّفةٌ ذات مخـاطر متوسـطة   هناك أدواتٌ تمويلية مصنّفةٌ أخرى، ومنها: (
   )).D( أداةٌ تمويلية مصنّفةٌ ذات مخاطر محقّقة)، CCC( ةمويلية مصنّفةٌ ذات مخاطر عاليت

A 
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   :)Abatement Cost( )4( البيئي ررِالض ِلـيـلـقـت كُلفة

، التلـوث  في مجال بخاصة ،البيئةوالموارد  اقتصادياتفي 

منشأة، أو ما (شخص،  جهةٌ، تدفعها عينية، أو نَقدية كُلفةهي 

أو  ضـار  شـيء  من) للتخلص ميّةرس خاصة أو أو مؤسسة

، أو )لنبـات المـاء، أو  أو ااء، و(لله البيئي التلوث، كمزعجٍ

ــاء ــادةً. الضوض ــون  وع ــىيك ــةال منحن ــة كُلف يالحد            

       ) marginal cost of the damage (MCd)( للضـرر 

 .الضـرر  كلّما زادت كمية بسرعة لميل، ويتصاعدا موجب

ــاع ــةال دوتتصـ ــة كُلفـ ــة الحديـ ــررِ إلزالـ  الضـ

)marginalabatement cost (MCa) (ـ  سريعٍ بشكٍل  دعن

ةه. وفي الظروف من األخيرةالوحدات  إزالةمكـن  ، الالعاديي 

                  الكفـؤة  يـة لكَمبا يسـمى مـا   وجـود ون علـى  االقتصـادي  اتّفـق . وقـد  كامل بشكٍل الضررِ آثارِ إزالةُ

)efficient quantity ( ةأوثلى الكَميالم )optimum quantity ( ضررٍمن ألأي ،ررِإزالة  نب الض أكملـه 

إلزالـة   الحدية كُلفة) للMCaترمز ( المرفق كلث. وفي الشّالحديى معنبال االقتصادي التّقّدمإلى تراجع  ؤديت

  . نفسه وجود الضررِ) للكُلفة الحدية لMCd(، والضررِ

الحظ يةَ أنررِ كميينَ، إلى اليمينِ اليسارِ من سةٌيمق الضقاس تقليُلبررِ ما يالض مد  اليمينِ نّـدإلى اليسار. وتُح 
ـ  منحنـى  مـع ) MCa(الـ نحنىم تقاطعِ طةابوس من الضررِ) Qo( الكفؤة الكَمية              ). ويكـون MCd(الـ

)MCd > MCa إلى يمين (ةيالكم )Q2)و ،(MCd < MCa إلى يسار (ةيالكَم )Q1.(      

المـوال رةقدـكـمـاسب )Ability and Earnings( )5(:  
لدى  محددةومهارات  صفاتل نتيجةً ،يجنيها التي بِكاسوالم الشّخصِ قدرةم بين رتباطٌاهو ، األجور نظريّةفي 

 .قدرةلمل نتيجةً مكسباً قد يكون مِعليعلى الت دالعاِئ أني نع، ما يالشّخصِ

 :)Ability to Pay Theory( )6( فعِالدلى ـع قدرةلا نظريّة

 تـي تتبنّـى  ال النّظـرِ  ةَوافتراضات تشرح وجه مبادَئهي مجموعةُ ، اقتصاديات الرّفاهو الضريبة نظريّةفي 
توزيعِ وجوب على األفراد عبء ريبةين والضعنويين: األشخاص الطبيعيالمعلى قدرات ( ، بناءاستكلٍّ ة) طاع

. المجتمـعِ  يقدمها أفراد تيال المنفعةفي التضحية ب مساواةعلى مبدأ ال النّظريّة. وقد بنيت هذه الدفعِعلى  منهم
مـة  قيو، نسـبية مة قيو ،قةطلَممة قي: هي طُرق ثالثواحدة من طة اوسى بها بالمضح المنفعةُ تُقاسوعادةً 
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ةحيالمثاِل . وعلى سبيِلد: ضحي ذَيخلوخَمنال و الدةب ضِفيمن كمفعة طلَقةخل ذوي  مـن  أقّل مالعـالي،   الـد
خفض منال الدخلذوو  ويضحيالعالي،  الدخلذوي  منأكثر  نسبية فعةمن كميةب ضِفخَنمال الدخِلو ذو ويضحي

 العالي. الدخلذوي  منأكثر  حدية فعةمن كميةب
ـواردـّة م    :)Abiotic Resources( )7( الأحـيـائـي
غيـر   مـن  الطّبيعيـة ، هي الموارد البيئةوالموارد  اقتصادياتفي علم 
والطَّاقة ، والصخوروالغاز والمياه  والنّفطادن مع، وتشمل الالحيةالكائنات 

 ،ةّغيرِ حيوي وما شابه. من مصادر 

    )).Biotic Resources( ةأحيائيموارد  سرد:راجع م(

ـُـدقع    :)Abject Poverty( )8( )4()إمالقٌ(فقر م

، فَقـر ال ةربمحا)، وsocio-economics( االجتماعي االقتصادفي مجاِل 
، هو حالةٌ من الفَقـرِ البـائسِ المهـين، يفقـد     االستهالكو الدخِل توزيعِو

  . كرامته الظاهرية. وهو أشد أنْواع الفقرِ طته الفرد اإلنسانابِوس

  )).Absolute Poverty( مطلق فقرسرد: راجع م(

 : )Abnormal Profit( )9( عادية رـيــغ احـربأ

 تـي ال المنشأة تُحقّقها ،العادية اَألرباح هاقيمتُ تَفُوقُ تيال ةالعالي اَألرباح، هي حربال نظريّةو المنشأة نظريّةفي 
 االحتكاريّـة  المنَافسـة أو ، )oligopoly( القلَّـة احتكـار  أو  )،monopoly( االحتكـار  ظـلّ فـي   ُلمعت
)monopolistic competition ،( ولــديهارأس مــاٍلو ةٌالَــعم 
تَيناسب ع حمتُسمىوها. جم اَألرباح عضِفي  هذهبأ األحيانِ باحرب 

)، pure profit( ةاح صافيأرب)، أو supernormal profit( فائقة
  ،العاديـة غير  اَألرباح تظهر). excess profit( فائضةاح أربأو 

 يةالكَمّ تاجِإنْ كُلفة متوسطفوق  فائضٍ كِلعلى ش ،المرفق كِلفي الش
)Q* وتحت (عرِس يعِالب )PQ

  .اًنسبي واسعةٌ طقةٌمن). وهي *

  )).Accounting Profits( محاسبيةاح ربأسرد: (راجع م

                                                             
)، واإلمالق هو من أسوأ أشكال الفقر والمهانة المعيشية، وعادة 31..." (اإلسراء، وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالققال تعالى: " -  4

  ال يملك شيئاً.ما يوصف المرء بأنه أملق أو مملق عندما 
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   :)Abortive Benefits( )10( )مخفقَة( مجهضةفوائد 

ــاِل  ــادفـــي مجـ ــاعي االقتصـ ــويالتالتَّ)، وsocio-economics( االجتمـ ــة حـ                       الحكوميـ
)government transferخِل وزيعِتَ)، والد   وعالقَـة

هالكخلبـ االستة الالدماعياالجت قُتُتي ، هي الفوائدخف 
ةً النعيجنها، نَتضِ مالغَر يـادة  في تَحقيقدامِ صافي الز

في الفوائد  ةـاديصـلُ  ال االقتحصعليهـا  تـي ي   الفَـرد
  .هدفُالمستَ

 تَنتُجقة الفوائدخفالم رائب بمالض بِ زِيادةالت  بِسبعـد
    حقّقة.لى من الزيادة في صافي الفوائد المتَأع

   .)Aboulia( )11) (مرض نفسي(فقدان اإلرادة 

الحراكية ، واالستراتيجيةو القرارت المصيرية)، بخاصة في مجال Behavioral Science( علم السلوك في
محاربـة  )، وsocial mobility( االجتماعية

تصيب الفرد  حالة نفسية مرضية، هي الفقر
 صـناعة قادرين على  والجماعة، تجعلهم غير

 القرار الصائب، أو تنفيذه.

  :)Above the Line( )12( الخَطّ وقَفَ

)، budget( الموازنَـة ، وحاسبةالم لمِعفي 
ح ، هو مصـطَلَ اإلعالنِو الدعايةو التَّسويقو

ـ  ) بنـود الـدخل   1ين: يحمُل معنَيينِ مختَلفَ
 قة، خـالَل عمـل  حقّالمتَ النَّفقاتالمتَحصِل و
 الخـطّ المنشأة  ( احربأفي تؤثّر منشأة ما، و

تي تُحقّق منها ال اإلعالنِو اإلعالمِو الدعاية اتُقَفَنَ) هي 2المنشأة.  اِلرأس مفي ) لكنَّها ال تؤثّر األسفل
  .ية واِإلعالن عموالت نَقديةًوكالة الدعا

  )). Budget( موازنة)، Below the Line( الخطّحت تَسرد: راجع م(

  

 فوائد
 مجهضة

 صافي
 الفوائد

 المساعدة

 طموح

 رؤية

 قرار وتنفيذه

 إرادة
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  :)Abramovitz, Moses ()13(موسى أبراموفيتز 

 الـدورة اسة تَذَبذبِ المتغيـرات الكُليـة، و  ، ودراالقتصادي رفكْتاريخ الفي 
، هـو  االقتصـادي  النُّمـو )، وbusiness, or trade cycles( التِّجاريـة 
 اقتصادية ا2000 –1912( أمريكيّةٌ في النّظريهمساهماتٌ مة، )، له ملكُلي

وجيـة فـي   ات التكنولُ، بخاصة في مجاِل تَطبيق اإلبداعواقتصاديات التَّنمية
   .اديصر االقتة، وَأسبابِ التّطوالتّصنيع ودفع اإلنتاجي 

 ب(غيابتغي(  دتَعمم)Absenteeism( )14(:  

 ظروف)، وCollective Bargaining( جماعيال التَّفاوض)، وLabor Economics( العمِل اقتصادياتفي 
تظامِ قرار في انْؤدي إلى عدم االستتَها، وين تَحوتي ينضوالعمال أو النّقابات ال، هو فعٌل مدبر من هبيئتو العمِل

مع العواقاِل في ممالعمللع دةحداعات المالَل السن ِلِل، خديٌل عب وهاإلضراب. و )strike نم نتُجوعادةً ي .(
الذين ال ينتَمون إلى  لعمالا، بخاصة ونهايتَقاضتي عدل األجور الوبِيَئته وم عدم قَناعة العمال بِظُروف العمِل

 .ةاليمع نقابة  

  )). Labor Economics( العمل اقتصاديات)، Collective Bargaining( جماعيتفاوض سرد: راجع م(

  :)Absolute Advantage( )15( مطلَقةٌ ميزةٌ

ــي  ــةف ّــ نظري ــةالدة راالتّج ولي، 
)International Trade Theory( 

 أو اقتصـاد  ،نشأةمأو  خصٍشَ قُدرةُهي 
ـ م ركمية أكثَ تاجإنْ، على هلكمبَأ لَع ن الس

 واردالم كمية من أقّل بِمقدارٍ ،ماتدوالخَ
  غيرها).أو غيره ( اهخدمستَي تيال

   :)Absolute Difference( )16( قٌ مطلَقٌرـفَ

ـ  ح، بخاصـة فـي   الرياضـيات  في ـ ال وِلسـاب طُ  رةفَتْ
)intervalِعضوب ،( الحسابة  اتـاديصاالقت   عـدالب ـوه ،

الفعلي   قد تَكـونو .(تينِ أو أكثَرقيم) نُقطَتَينِ، َأو َأكثَر ينب
  ِإحدى القيم (النّقاط) سالبةَ اإلشارة.  
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) 100) مقـدارهtrade surplus ) ( اًفائضاً تجاريك األولى لمدولتين: ت وجود ،السبيل المثعلى  ،ِلنفتَرض
الفـرق  يكـون   عليـه بناء . حدةو) 50) مقدارهtrade deficit) ( تجاريعجزٍ اُألخرى من  حدة، وتُعانيو

  :على النحو اآلتي)، بين الدولَتين، trade balance( التِّجاري ميزانالفي  المطلَق

  150=  50+  100=  المطلَق رقُالفَ

ـطْلَـق احتكارم )Absolute Monopoly( )17( :  

هو تعبير يشير إلـى  ، السوق كلهي بخاصة، نشأةالم نظريّةفي 
جودمنشأة و تُ واحدةلْ نتجعةًس نةًمـ ، أو عي ـمزود )supplier( 
 قريبة بدائُل، ليس لها محددة) عٍ(أو سلَ عةبسلْ السوقَ ديزو ،واحد

)close substitute.وقفي الس (   

قٌـلـطـُــم فقر )Absolute Poverty( )18(:  

)، government transfer( الحكوميـة  التحويالت)، وsocio-economics( االجتماعي االقتصادفي مجال 
ـ و االستهالكو الدخِل وزيعِتَو  االجتمـاعي  األمـان  بكةشَ
)social safty netمحا)، وستَوى الفقـرِ  فقرِة الربم وه ،

صخلُالذي يد كونوي ،الفَرد ستوى الـذي  ُل إليهأقلَّ من الم ه
  ـذَاءن الغاألدنى م صول على الحدن أجِل الححتَاج إليه مي

  ِليبقى حياً معافى.  

 )).Abject Povert( دقعم فقرسرد: (راجع م

سـطْ عرـلَـقم )Absolute Price( )19( : 

باعتبـاره   ولَـيس ، النّقد ه بوحداتعنبراً عم عةلْالسّ سعر هو، الكُلّي االقتصادو الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
  .خرىُأ عٍسلَ من نسبية قيمة

طلقٌ تجنّبخَ مللماطرة )Absolute Risk Aversion( )20( : 

المتعلِّقـة بـه،    رِخـاط الم)، وinsurance( ينِأمالتَّ)، وEconomics of Health( الصحة اقتصادياتفي 
 expected value or( من المنفَعة المتَوقّعة مةالقي)، بخاصة في مجال utility theory( المنفَعة نظريّةو

expected utilityو ،(نَةراهالـ الم)ومقامرة (ِالمخاطر فَةالمص) ٌحالة وبها، ه قترنةٌ بـتعلِّقةالَّة) مد المنفعة ،
 ) فيها.rate of change( التَّغير معدل)، وslope(ها يلممقياس لـو
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 ) علـى المخـاطر أو ( المخاطَرة من األفراد قفُاأتي موت
 ـ  الثَّالثة شكالاأل منواحد 1: ةالتَّالي ( تجنّـبم ) كـاره (

 خـاطرة للم بالنّسبة محايدrisk-averse( ،2 (( للمخاطرة
)risk-neutral ،(3 (ّحبللمخـاطرة  م )risk-loving.( 

 دالَّةمحدد لـ ، يقتَرِن شكٌلشكالمن هذه األ ومع كّل شكٍل
) فـي  concave( مقعـرةً  المنفعة دالَّة. فتكون فعةمنالـ

 تجنّب حالةخاطَرةمةً، والمخطِّي )linear الموقف في حالة (الدحايخاطَرةبالنّسبة ِلـ مبة، ولمحدم )convex (
 دالَّـة ) curvature( انحنـاء ف من المخاطَرة يتعلَّـق بدرجـة   الموق أنني . ما يعالمخاطَرة محبفي حالة 

)، Bernoulli utility function( المنفعةبيرنولي في 
اقترنت بالمراهنَة (مقامرة) على نتيجة معينة.  الَّةٌدوهي 

 قينِالي مكافئ، انخفض الَّةالدّ انحناءوكلّما زادت درجةُ 
)certainty equivalent   طلـق عليهـاوزادت ما ي ،(

ني أنَّه كلّما ، ما يعrisk premium(( المخاطَرة عالوةُ
زاد است اقتراب زاد المنفعة الَّةواء دكافمـن   اليقينِ ئم

) مـن المراهنَـةexpected value   ( المتَوقّعة مةالقي
  (المقامرة)، وانخَفَضت عالوة المخاطَرة.  

ّمكن قياس انحناء الدشتقّةطة االَّة بوسيالَّةلـ ةالثَّاني الموِلالمنفعة د . هذاتَحقيق الَّةلـ لنَرمزبيرنولي في  د
) للثروة أو أي أصل تمويلي، كالسهم أو السند، أو ترمز للدخل. ومعلومX )، حيث ترمزU(X)) (بـ المنفعة

 ةالثَّاني المشتقّة أنمن حسابِ التَّفاضل 
  نإ تساوي صفراً، أي الخطّية الَّةلدّلـ

0, 2

2


dX

Uda
dX
dU

  

ـ عبارةٌ عن المقدار الثَّابت ال )aحيث ( اتج نَّ
ـ  المشـتقّة من المشتقّة األولى. أما   ةالثَّاني

، صـفر  من أقلُّفهي دائماً  رةالمقع الَّةلدلـ
  مة (اإلشارة).  نَّها سالبة القيأي إ
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  تكون ةالثَّاني المشتقّة رموزاستخدام بو

02

2


dX

Ud
  

 مة). نَّها موجبة اإلشارة (القيفهي دائماً أكبر من صفر، أي إ المحدبة الَّةلدلـ ةالثَّاني المشتقّةأما 

  تكون ةالثَّاني المشتقّة رموزاستخدام بو

02

2


dX

Ud
  

  جـون بـرات  ) وKenneth Arrow( كينيـث آرو ، قـام  المخاطَرة تجنّبمن أجل الحصول على مقياسٍ لـ
)John Pratt ن حاصِل قسمةعبارةٌ ع ووه ،شتقّة) بتطويرِ مقياسٍ رياضيالَّةلـ ةالثَّاني المـ  د ولي فـي  بينَ

المنفعة مسبوقةً بإشارة ،شتقّة، على سالبةلـ ىلاألو المالَّةلد ها، أينفس:  

dXdU
dXUdRAM

22

  

 المخـاطَرة  تجنّبِبرات في  – قياس آروبم، وهو ما يسمى المخاطَرة تجنّبِ مقياسِ) لـRAMز (حيثُ ترم
)Arrow – Pratt risk aversion measure  ) ُوكلّما كانَـت قيمـة .(RAM ـ ال ) عالي تجنّـب ادةً ز  فَـرد

 .عطينَاللمخاطرةة القي وية النّقديةَ الميحملَتي يالفعلي أن الفرد أصوٍلها في ختار )assets (  ،خَـاطَرةللم عتَخض
ذينِ االعتبار آخبِع ىينناً من  مستوالثَّروةمعي )wealthطلقُ على هذا المقيـاس اال ). وعادةً ي  سـم الفنـي - 

  . للمخاطرة المطلَق تجنّبالالعلمي: 

َأحـدهما متجنّـب    )، لشَخصـينِ: RAM( اسِ التَجنّبِ المطلَـق للمخـاطرة  بحسابِ مقي نَقُومفي المثال التَّالي 
 دخـل معينٍ، أو  ثروة بمستوى مرغوباً، كَأن نقول:) تُمثِّل أصالً X( أنللمخاطرة، وآخر محب لها، ونفترض 

   معينٍ. بمستوى

لنَفترِض  الَّةأنل تَأخذ المنفعة دالشّكل التَّالي: للشّخصِ األو  

0,)( 2
1

 XXXXU  

  أنني ما يع
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  )، يكونX = 100عند مستوى (
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 RAM  

  الشّكَل التَّالي: ذُالشّخصِ الثَّاني فتأخُ فعةمن دالَّةأما 

0,)( 2  XXXU  

  ِإذن

XX
RAM

dX
UdX

dX
dU

1
2
2

2,2 2

2





  

ند مستوى (عX = 100يكون ،(  

001.0 RAM  

سببني، ما يعالشّرح َأعاله،  حَل  أناألو الشّخص
تجنّبلمخاطرةل م وا الثَّاني فَهأم ،لها.  محب 

ذُ خُن دالَّة المنفعة لشخصٍ ما تأ: لنَفتَرِض أمثال
  الشّكَل التَّالي:

5,10)( 2  XXXXU  
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  :يكون بناء عليه


















X
RAM

dX
Ud

X
dX
dU

210
2

,2

,210

2

2

  

  )، مثالً، يكونX = 4عند (

1
810

2












RAM  

  .للمخاطرة متجنّب الشّخص نإ أي

 دالَّةقَد تَعتَمعضِ الحاالالمنفعة دفي ب ،ستَ ت، على أكثررٍ متَغيكأن من م ،على الثَّروة إ نقولقلٍّ واحد دنَّها تَعتَم
)wealth) خلومستوى الد ،(incomeما يع .( نيأن ) حسابRAM ِعلى حساب سيعتمد (مشتقّات زئيجة ،

  . ةالثَّانيو ىلاألومن الدرجتَين: 

 محبRisk Averse ،(( المخاطَرة تجنّبم)، Certainty Equivalent( قينالي) بدل( ئمكافسرد: راجع م(
 )).Risk Neutral( للمخاطرة بالنّسبةحيادي )، Risk Lover( للمخاطرة

  :)Absolute Scarcity ()21(قة ندرةٌ مطلَ

 Economics of Resources( اقتصاديات الموارد والبيَئةفي 

& Environment  ُـةالطّبيعي وارِدالم يه ،( دة  غيـرالمتجـد 
)non-renewableوم ،(    نها على سبيِل المثـاِل الـنّفط والغـاز

 .عادنوالم الحجري والفَحم 

مـوارد  و)، Economics of Resources & Environment( الموارد والبيئة اقتصادياتسرد: (راجع م
ةطبيعي )Natural Resources.((  

  :)Absolute Tax Incidence( )22( الضريبة )بءع( األثر المطلَق ِلفَرض

ــي ــاديات ف ــة اقتص المالي ــة العام )Economics of Public Financeــعِتَ)، و ــدخِل وزي                         ال
)income distribution وه ،(العبء )burden   يشـةعسـتَوى مراِئبِ على من الضما م نوع هبسبالذي ي (

  ، أو إنفاقٌ حكومي.  مع حالة ال تُوجد فيها ضرائب الفرد، مقارنةً
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طلَقةٌ يمةٌقم )Absolute Value( )23( :  

، هي َأيـةُ قيمـة   االقتصادية الحسابات بعض)، وeconometrics( القياسي االقتصاد، والرياضياتلم عفي 
ة تُعامّيةعلى أنها  ُلعددوجب كميمة )positive quanitity.( :على سبيِل المثاِلون قيمـةَ  يستَ واديصاالقت خدم

فـي   ،كمية موجبـة باعتبارها ، حمل إشارةً سالبةً)، التي تtrade balance deficit( التِّجاري ميزانِال عجزِ
  ): gross domestic product (GDP)( اإلجمالي المحلي اتجنَّالحسابِ نسبة هذا العجزِ إلى 

GDP
MX 

  

) يثُ تَرمزحX-M يمةيزانِال) إلى قم ت قيمةُ . فكلّالتِّجاريال  ما زاد رخـاطحسـوبة زادت المالم تـي  النّسبة
ورد، ومخَاطر نضوبِ احتياطي البنـك المركـزي مـن    ومنها مخاطر التَضخُّم المستَ يتعرض لها االقتصاد،

 ،عبةالص مالتستَالعة. وييولة النّامون، في الداديصم االقتى أيضاًخدسماالنفتـاح (االنكشـاف   بمؤشّر، ما ي( 
اديصاالقت )openness index ِجمعلى ح ادصاالقت اعتماد عرِفَةفي م ،(ارالتِّجة  ـةـ الخَارِجي بِجم ، ـةيمعِ ق 

، وتقسيمِ الحاصِل على قيمـة النّـاتجِ   سالبة قيمةعلى أنها ل تي عادةً تُعامت مع قيمة المستَوردات، الالصادرا
  :اإلجمالي المحلّي  

GDP
MX   

   .الخارجي العالَمِعلى  االقتصاد المعني اعتمادزاد  المؤشّرة هذا يمق زادتما كُلّف

  )). Trade Balance( تجاري ميزان)، Openness Index( االقتصادي االنفتاحمؤشر سرد: راجع م(

ا( امتصاصستيعاب( )Absorption( )24( :  

)، aggregate expenditure( الكُلّي اإلنفاقبخاصة  )،Macroeconomics Theory( الكُلية النّظريّةفي 
 جموعم وو على اإلنفاقه لَع كَافَّةً (بضاِئعّسـتَ خدمالسلَع المّبما فيها الس ،(ة، اتدـلَع   لكنَّـه ال  وريشـمل الس

صدرة.الم  

ـ  عـالٍ  حديميٍل تي تتميز بـتُوصفُ االقتصادات ال  marginal propensity to consume( الستهالكلـ

(mpc) (بأن ل ماالمتصاصِعد )أعلـى مـن   االستيعاب( االمتصاص) فيها يكون عالياً. وإذا كان االستيعاب (
 الحساب الجارياإلنتاج، فإن )current account من (يزانالمدفوعات م )balance of payments يشهد (

 ينكلّما كان الفرق ب اإلنتاجِ عالياً.  ) واالستيعاب( االمتصاصتراجعاً ملحوظاً، ويرتفع  

  .االقتصادية النّظريّةمصطلح االمتصاصِ (االستيعاب) غير متداول على نطاق واسعٍ في 

  )).Aggregate Expenditure( كُلّي إنفاقٌ )،Aggregate Demand( كُلّي طلبسرد: (راجع م
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  :)Absorption Approach ()25( )االستيعاب(منهج االمتصاصِ 

ـ  سـعارِ َأ)، وbalance of payments( المـدفوعات  ميـزانِ ، والدوليـة ة ارالتّج اقتصادياتفي  الصرف 
)exchange ratesُلمستعي أسلوب ويزانفي تحليِل  )، هـع   المدفوعات مم قارنة إنتاجِها الكُلّيما، بم لدولة
 مـنهج ند إليها تي يستَوتقوُل النّظريّة ال .والخَدماتالكُلّي المحلي على البضائعِ  هاإنفاق ، أياالستيعابيةدرتها قُ

ما حدوث ، وربهامدفوعات ميزانخفاض فائض انْؤدي إلى تلدولة ما  االستيعابية درةالقُزيادةَ  بأن االمتصاص
أكثر مما ينتجون، وهي حالةٌ منطقيةٌ وبسيطةٌ. وإذا كان إنفاقُ األفراد أقلَّ مـن   ألن األفراد ينفقون عجزٍ فيه،

 مـدفوعات  ميـزانِ ن في وضعِ وعادةً ال يحدث تَحس حقّق.يتَ المدفوعات ميزاناإلنتاجِ الكُلّي، فإن فائضاً في 
ولةراسة إلّا إذا كانت قيمةُ إنتاجِها  الدتَحتَ الدأكبر) أعظم من الكُلّي (ةها قدرتاالستيعابي أي ،من إنفاقها  أكبر

  .على اإلنتـاجِ المحلّـي تُعـر و الكُلّي   ـ   عـضِ ف هـذه الطّريقـةُ، عنـد ب             كينـز  مـنهجِ األكـاديميين، بـ
)Keynesian Approach .(  

) Y) (القـومي ( الـوطني  الدخلالفَرقُ بين  بأنَّه) Balance of Payment BoP( المدفوعات ميزان فْنعرل
)، income identity( الـدخل متساوية  على شكِل ه)، ويمكن تمثيلةاالستيعابي درةلقُا( المحلي اإلنفاق قيمةو

  الكُلّي، التَّالية:المعروفَة في مبادئ االقتصاد 

MXGICY   

) حيثُ تَرمزYو ،خِل الوطنيللد ()Cو ،لإلنفاق االستهالكي ()I   )علـى االسـتثمار، و لإلنفاق المحلّـي (X (
  :بأنَّها) لالقتصاد T( االستيعابية لَقَدرةُاوردات. وفي هذه المتساوية تعرّف ) للمستMَ(للصادرات و

GICT   

   أنني )، ما يعW = X-M( التِّجاري ميزانال بأنَّهفيعرّفُ  المدفوعات ميزانأما 

WTY   

أو أن  

TYW   

إ أي يزاننم المدفوعات  ينالفرقُ ب وخل(الحساب الجاري منه) هالد الوطني )Yو (ة درةلقُااالستيعابي )T .(
ـ ا) أو تخفـيض  Y( الوطني الدخلحقّق من خالل زيادة يتَ المدفوعات ميزانن وضع فإن تَحس وبالتَّالي  درةلقُ

درة االستيعابية. وقد اقترح بعض علماء االقتصاد القُ ل)، أو االثنين معاً، أي زيادة الدخل وتقليT( االستيعابية
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ولة بتخفيضِ  قيامأسعارِالد صها، ألنَّ رفملَتي إلى زيادة  هعادراتيؤدخل زيادة  ثم، الصالـد  الـوطني )Y ،(
ُلويعفي  م لقُاعلى تخفيضِ  نفسهالوقتدرة ةاالستيعابي )T .(  

دراسة َأثَرِ ) في multiplier( اإلنفاق فمضاع) وprice elasticities( األسعار مروناتمن الممكن تَوظيفُ 
. إذ من المعروف، على األقّل من النّاحيـة  االستيعابية درةلقُاو الكُلّي اإلنتاج فيرف العملَة تَخفيضِ َأسعارِ ص

  . فالمضاعطة ابوس الدخِل) تؤدي إلى زيادة أكثر في Yأن الزيادةَ في (النّظريّة، 

)، Exchange Rates( العملَةرف ص أسعار)، وBalance of Payments( اتعمدفوميزان سرد: (راجع م
  )).Trade Balance( ميزان تجاريو

  : )Absorptive Capacity( )26( ةٌيعابيستا اقةٌطَ  

           قُـدرة يشـير إلـى    األول، هو مصطلح يحمـُل معنيـين رئيسـين:    األعمال إدارةو االستثمارِفي مجاالت 
تاجِ السّلَعِ. وفـي  أو خارجي، وتَوظيفه في إنْ ثماري، داخلي) اقتصاد ما على استيعابِ إنفاق استطاقة، درةقْم(

، مـن الخـارجِ أو   موظفـة االستثمارات ال راً على االستفادة منيكون قادقد ال  االقتصاد بأننَقوُل  هذه الحالة
اخل، ما يعني الدأن على است ادصقَاصرةً، وال يستَيعابِ االستثطاقةَ االقت تَكون طماراتيع  ة من طاقاتاالستفاد

  تاجية جديدة.إنْ

  

ديدة المتوافرة في السـوق  ى إدراك قيمة المعلومات الج، فيشير إلى قُدرة منشأة ما علالثَّانيأما المعنى الرئيس 
ّوَل السلْحديدةعة واالبتكارات الج تعلِّقة بها، واستتستَيعابِها وتالم جاريا في مجاٍل توجيهِه   منه فـي تحقيـق فيد
 اَألرباحِ.  

  :)Abstinence ()27( )تقشّف(تَأجيُل اإلشباع 

ُل الرئيس الـذي عـادةً   العام، هو ةالفائد سعارَِأ، واالقتصادية الفلسفة، واالستثمارِ، والتَّنمية اقتصادياتفي 
 جودمبدأ تبريرِ و أصحاب أسعارِيوظّفُه في ال الفائدةالست .اديصهم نّشاط االقتتأجيِل، أو تقشّفالمبدأ  إلىناد 

الفَـرد   يقـوم نـدما  . فعبِللزيادته في المستَقْ يثاراًإالفرد بتقليِل أو تأجِيِل استهالكه الحاضرِ  قيام ، أياإلشباع
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مـن َأجـِل    هذا العملب يقوممن دخله، أو ثَروته، مقابَل الحصوِل على فائدة على مدخراته، فإنَّه  جزءبادخارِ 
  أو زيادته. بلضمانِ استمرار االستهالك في المستَقْ

ة، ومنها في مجاِل التَّوسـعِ  مجاالت متعددثمارات في النّظريّة المتَوقّعة تتحوُل المدخرات إلى است في األحوال
زيادة حجـمِ االسـتهالك    ثم)، الذي بدوره يؤدي إلى زيادة اإلنتاجِ، real capital( الحقيقي الماِل أسِرفي 

  ي.بلالمستَقْ

  :)Abstract Labor ()28( )ةصخلَستَم(مجردة  قوة عمل

 قوةـل الماركسي التَّحليِل بخاصة في )،History of Economic Thoughts( االقتصادي ركْفال تاريخِفي 
       مـة القي نظريّـة ، والعمـل 

)Theory of Valueو ،(اتاقتصادي 
كـارل   هدأور مصـطلح  هو، العمِل

 هقـد )، فـي نَ Karl Marx( ماركس
 .  الرأسمالي االقتصادي نّظامِلل

زماركس مي ينش بة  مـن  نِكْلَيقُـو 
ــِل ــوةُ: العم ــٍل ق مدة عــر  مج

)ةُ)، وخلصةستَمـ  قو راسـخة،   ٍلعم
عليةف )Concrete Labor ،(  ثابتـة

 قوةُ تُمثِّلره ظَة نَهوج منو .وجودال
فـي   عةالسّلْقيمة (تخلق)  عتصنَ تيال، وهي البشَرية العمل قوة إنفاقأو  تَوظيفخلصة) ستَ(الم مجردةال العمِل

 االستعمالفي  عةالسّلْقيمة خلق تَ تيال)، فهي الراسخة( قوة العمل الفعلية أما). exchange value( التَّبادل
)use value.(  

  :)Abundance( )29) (ثرةتوافر، كَ(وفرة 

ودةُ ج)، هي الموارد الموEconomics of Resources & Environment( والبيئة دوارِالم اقتصادياتفي 
عض الموارد ب ، على سبيل المثال،(المتوافرة) بكَميات كبيرة جداً، وتكون في بعضِ األحيانِ مجانية، ومنها

لفة. ولكن هذه الموارد بدأت، خالل القرنِ العشرينِ الماضي، وبداية القرنِ الحادي البحرية غير المكْ
  هالكها.زيادة است ثمللنُّدرة بِسببِ زيادة السكان،  ضربالتَّععشرين، وال

  )).Economics of Resources & Environment( الموارد والبيئة اقتصادياتسرد: (راجع م
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است ع نظامسررجاعِ الكُلفَة الم)Accelerated Cost Recovery System ()30(:  

 تقـوم تـي  م الضريبية المن أشكال النّظُ ، هو شكٌلالضريبية مالنّظُ)، وpublic finance( العامة المالية في
وخطـوط   عـدات والمل، كاآلالت على رأس الماِل الحقيقي العامطَته السلطَة المعنية بتخفيضِ الضرائب ابوس

ُلوظّفة في الشّاإلنتاجِ المهذا ال ركات الكُبرى. ويعم هوأشباه فيمانّظام سيّون   هيمـاديصالعـرض  جانـب االقت 
)supply-side.( 

  :)Accelerated Depreciation ()31(اهتالك مسرع 

 ري الهـتالك عـدٌل تَقـدي  ، هو مالضرائب، والرأسماليةفقات النّ، والمحاسبة) وFinance( التَّمويِل علمِفي 
عدل السنوي الهتالك األصوِل ية، وعادةً يكون أعلى من الملَة في العمليات اإلنتاجالمستَعمعدات الرأسمالية الم

  ة.  طة الخبرة والتجربادارِه بوسالثَّابتة المتعارف على مق

 قيمِالمستَ الخطِّل، ومنها طريقةُ تالك رأسِ الماِل الحقيقي العامفي حساب اه معروفَة تُستَعمُل هناك عدة طُرق
)straight lineال ،(ي بانتهاء عمر اآللة بمكأن نقولتي تَقض ،ثابت ٍل سنويخمسةٌ :عد نـي  بالمئة، ما يعأن 

عدفراً بص تكون نَة قيمةَ اآللةس ا بوس مرورِ عشريناعلى تَشغيلها. أم ع االهتالكطةسرف، الم ل  يكـون معـد
. وتلجُأ الحكوماتُ إلى هذه الطريقة أقلَّاالهتالك َأعلى، فقد تَنخفض مدة حياة اآللة إلى عشرِ سنوات، مثالً، أو 

.في سبيل تشجيع قطاع األعمال نَحو االستثمار وزيادة رأس المال الحقيقي  

  :)Acceleration Clause( )32( )سريعالتّ(التّسارع  )شرط(بند 

الفرديـة   القُـروضِ )، ومجـاِل  money & banking( البنـوك و النّقـود ، و)Finance( التَّمويِل علمِفي 
لشخصٍ طبيعي أو اعتباري، يقضي باسـتحقاق   قدموالمؤسسية، هو شرطٌ منصوص عليه في عقد القرضِ الم

منْها، علـى سـبيِل   القرضِ والفواِئد عليه في الحال، إذا أخّل المقترض بأحد شُروط عقْد القَرضِ األساسية، و
مدضِ في ا قيامِ المثاِل، عالقر قترضِ بدفْعِ أقساطدة.لمحدالم المواعيد  

 : )Accelerator Principle( )33( مـبـدأ الـمـسـارع

، هو حالة يتسارع فيهـا  االستثمارو الكُلية النّظريّةفي 
نتيجة  اآلالتو) في المعدات اليمرأس تراكم( االستثمار

 ارتفاع يؤديالرتفاعِ النّاتج الكُلي. وفي الحاالت العادية 
ـ  إلى ارتفـاعِ  الكُلي الدخل مستوى ، االسـتثمارِ  رةوتي
 .  الرأسماليةات دعموال اآلالتفي  وخاصةً
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 نَحـو  القطاعِ شآتمن عفَ، وداًنسبي ةعالي تعدالمب عفَارتَ قَد صناعيال القطاعِ جاتتَمنعلى  لبالطّ أن رضفتَنَل
  الطَّاقة اإلنتاجية القُصوى لديها.   غالِلست، وااإلنتاجِب التَّوسع

ـ  يعِللب الجاهزة عِاِئضالب منها خزونم خدامِست، إلى ا، في هذه الحالةالمنشآتُتلجأ  قَد كي تلب ـ طَ ةَي زيـاد  بِلَ
 اإلنفـاق ر زيادة قرتُ دقَ، فَاًنسبي طَويلة مدةل سيستَمر تُنْتجها تيال السلَععلى  لبالطّ بأنوإذا ما شعرت  .السوق
من زيـادة   تتمكن، كي ديدةالج اِإلنْتاجِجيا ولو، وتكناإلنتاج وخطوط اتدمعوال كاآلالت، الرأسمالية لَعالسّعلى 

تكـون   أن، ، فـي هـذه الحالـة   المحتَمـل  من. و)5(هاتجاتمنْعلى  السوق بِلَطَ تلبيةالطَّاقة اإلنتاجية لَديها، و
ـ  الـذي ات) دمعوال اآلالت( الحقيقيرأس المال  من مما استهلك ديدةُ َأكثرالرأسماليةُ الج اتُاالستثمار  هامتلكتْ
 رأس المـالِ  مـن  المنشآتمخزون  يصبح، وبالتَّاليها. تجاتمنوارتفاع الطلب على  الدخل زيادة قبل المنشآتُ
الرأسمالية الذي قامت بـه منشـآتُ    السلَععلى  دلب الزاِئالطّ نإ . وحيثُإليه ا تحتاجكبيراً، وأكثر مم الحقيقيِّ

ـ تاجإنْ طاقـةً تملـك   اآلنهـا  فإنَّ، تنتُجِهـا  تـي ال السـلَع علـى   لبِللطّ نتيجةً القطاعِ قد تحقّقَ فائضـةً  ةًي               
)excess capacity وقد .(أطلق علماء ادصعلى هذه  االقترةاسم  الظَّاهسارعمبدأ الم)6(.  

ها تُسـارع فـي تكـاثر    نَّإ أي، الحقيقي ، في رأس الماِلاًنسبيأكثر،  إلى زيادة الكُلي الدخلفي  الزيادة تؤدي
 اإلنتـاجِ فـي   التغير معدلعلى  يعتمد االستثمار مستوى نإ. وحيث الكُلي المستوىعلى  الرأسماليالتكوين 

الكُلّي ،اإلنتاجِتحدث في  تيالبات التقلّ فإن ي الكُليتؤد االستثمار مستوىفي  إلى تقلبات ،لكن في رأس  التقلب
المال يكون أكثر ألةًحد ،اإلنتاجِد ايتز منأكثر تسارعاً  كانه تكوينَ ن لما سبق نتيجةً. والكُلي تفاعالتٌ ثُتحد 

يناإلنفاقمضاعف  ب )expenditure multiplier (يو ،المسارعوتؤد ى مـا   إلى حدوثسـمـ  ي  الدورةبـ
 مسـتوى في  غيرللت) Yترمز ( ، حيثُفي الشّكل المرفقعلى النحو الموضح )، business cycle( التِّجارية

 لكنَّـه ، اإلنتـاج فـي   الزيادة عدلم من أسرعبشكل  االستثمار ديتزاي. وفيها االستثمار مستوى) لIو( ،اإلنتاج
ل منأسرع  بشكٍل ينخفضعداالنحسارفي حالة  اإلنتاج،في  التراجعِ م اديصُليو .االقتممبدأ المسارع ع بناء 

  أيcapital output ratio ،(( اإلنتاجِ كميةإلى  الماِل رأسِ نسبةعلى 

TQ
K

  

 :. وعلى سبيل المثاِلالنسبة ثابتةً هذه تكون وعادةً. الكُلّي اإلنتاج كمية) لTQ(و ،) لرأس المالKحيث ترمز (
 من إضافي دينارٍ كّل أنو -سنَة-  معينة رةفَتْ ) دينار خالَل100( بِمقدارقد ارتفع  الكُلّيلب الطّ أن نفترضل

يكون صافي هذا على  تاجه. وبناءإنْ يتمِل الحقيقي، كي رأس الما مندينار نصف ) 0.5إلى ( يحتاج اإلنتاجِ
  .المطلوب االستثمار

                                                             
قد تلجأ المنشآت، في األمد القصير، إلى زيادة أسعار منتجاتها كي تستفيد من زيادة الطلب، لكنها تضطر في األمد الطويل إلى  - 5

  التوسع في الطّاقة اإلنتاجية مثلما هو مبين في الشرح أعاله.
6 - ة رت الحكومةحدثت هذه الظاهرة في األردن عندما قرالبدء بمشروع سكن كريم، وأعلنت من خالله  2008في عام  األردني

ة كـي  ات واآلالت الرأسماليعلى ذلك استثمر قطاع اإلنشاءات في المعد كان. وبناءمئات اآلالف من السلكن اسمر الها ستوفّأنّ
لب الذي أعلنت عنه الحكومة،  لكن اَألي الطّيلبطها، وبقي قطاع اإلنشاءات يعاني من فـائض خط بكّل ة أطاحتْزمة االقتصادي 
  .2013عام  المسرد في هذا تاريخ كتابة ة حتىاقة اإلنتاجيالطّ في
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501005.0   

 حاالتفي  خسارةً قد يشكُلهذا  نة، ألهي القصت) وتن50كون (ستَ) 100(الـ كُلفة أن نّتيجةُي هذه النعال ت
 تيلا المنشآتسيبقى في  الرأسمالي االستثمار ن، ألاإلنتاجِ قيمة منأعلى  الرأسماليةُ اتُاالستثمارتكون 

   .ةاإلنتاج اللّاحقعمليات في  باستعماله قومتو ،اآلالتو عداتالماشترت 

  ).)Expenditure Multiplier( اإلنفاقمضاعف سرد: (راجع م

  : )Acceptability Curve( )34( مقبوليةال منحنى

خدم في إظهار معلومات ) يستgraphicalَ( بياني)، هو أسلوبhealth economics ( الصحة اقتصادياتفي 
) cost-effectiveness( فعاليـة كُلفـة  تي عادةً تسود في تحليل ) الuncertainty( اللّايقينوفيرة عن حالة 

  ممكنة. كُلفة أقّلبـ العامة الصحة تَعظيمطة هذا المنحنى  يسعى المعنيون إلى االخدمة الطبية. وبوس

 رةفَتْعن  بديالً مقبوليةال منحنىخدم يستَ
تـي  )، الconfidence interval( الثِّقَة

توظّف في بعضِ الدراسات، مـن أجـل   
ن استع ةاحتمالي علوماتـة فخالصِ معالي 

يــب والتّمــريض. ويســمى التّطب كُلفــة
عضِالمنحنى عمنحنىالممارسين بـ ند ب 

  ).cost-effectiveness acceptability curve (CEAC)( كُلفةال عاليةف مقبولية

 incremental( اإلضـافية  كُلفـة ل) لـjoint distribution( مشتَركال التَّوزيعمن  مقبوليةال منحنىيشتقُّ 

costو (ةيالحد) (ِاألثر يالحد )incremental effect) (للعالج. اإلضافي (  

لنفترض مكن اتِّ أناع إحداهما هناك سياستَين يب
)، A( السياسـة في التّطبِيـب والتّمـريض:   

بد من طرح السؤال المهم:  ). الB( السياسةو
 عاليـة الفللعالج مقابل  اإلضافية كُلفةالهي  ما

 في الحدّ من المرضِ، أو في تقليـلِ  اإلضافية
الراهن، عالجة بأسلوب الم حتفاظالكُلفة، مع اال

   عام؟ بشكٍل
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ينبو كلالشّ يةً حل صورةً توضيحيالسياستَاألو ينة كُلفةالين، وَل مسار االختيار بقابـل ، لكّل سياسة اإلضافيم 

 اختيـار  يتمضافات اإلوبناء على صافي . اإلضافية كُلفةالتبرر  اإلضافيةالفائدة وهل  منها، اإلضافيةالفائدة 

ياسةالس المناسبة.  

 (جنوب كُلفةال. وقد درجت الجةعمة العليفامقرونة بـ ة التكاليفعليفاكيف ينظر إلى  الثَّاني فيبين أما الشكُل

 الجـة عمة العليفاة على المحور العمودي. وعلى المحور األفقي درجت ل) صعوداً من القليلة إلى العاليشما –

. وهـي  عليـا الة ، والفاعليّاألقّليختار الكُلفة متخذ القَرار س أنني رق) من األقّل إلى األكثر. ما يعش – (غرب

  الثَّاني. مبينَةٌ في الربع الرابع من الشكِل

) يفرق threshold( عتبـة . فهناك نفسهامن منظورٍ آخر يفضي إلى الخالصة  نفسهايمكن النّظر إلى المسألة 

ّفاعلي ينأثـر   عندها ب ـينب ة سياسة ما من سياسة أخرى، أي

ّوأثوفاعلي ،جديد ة أسلوب معالجةّر وفاعلي ة أسـلوب م  عالجـة

 بالنّسبة للكُلفة المترتّبة على كّل أسلوبٍ.نفسه قديمٍ. واألمر  

، درج، على المحور األفقي، مـدى  في الشكِل الثَّالث، واألخير

كُلفة وال ديدةالجة الكُلفة ) التي يفرق عندها بين فاعليّ( العتبة

قَديم. أما علـى المحـور   عالجة الجديد والالم قَديمة ألسلوبيال

قَديمة، زاد احتمـاُل  ديدة والن: الجيت. فكلّما زاد الفرق بين الفاعليعاليةف األكثر كُلفةاحتمال الالعمودي فقد درج 

  في المنحنى األزرق.ما  وفقفاعلية الكُلفة 

  :)Accepting House ()35(بيت قبول 

، هـو بنـك   أسعار الفائـدة ، والدوليةو يميةاإلقلة ارالتّج، والبنوكو النّقود)، وFinance( التَّمويِل علمِفي 

). ويؤدي نشاطه في commercial paper( التِّجارية األوراقتجاري متخصص بإصدارِ أو قبول (مصرف) 

نَّـه  إ مد، قابلة للبيع والشِّـراء. أي مجال إصدار أو قبول األوراق التِّجارية إلى خلق أدوات تمويلية قصيرة األ

  يؤسس سوقاً لألصول التّمويلية. 

خالل النوع من المصارف مثل هذاطاتُ رت نشاتطو ،قداألخيرين من القرن العشرين الماضي، وبدايـة   ينالع
متنوعة، بمـا فيهـا االسـتثمار والتَّمويـل المباشـر، وإدارة المحـافظ        لقرن الحادي والعشرين، إلى أعماٍلا

  االستثمارية.
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  :)Accesess Differentials ()36( )متالكاال، الحصول(تمييز في إمكانية الوصول 

 ، االجتماعي، هو شكٌل من أشكال التّمييزِاالقتصادية النّظم، واالقتصادي رفكْتاريخ الو ،السياسي االقتصادفي 
حقبة البخاصة خالل )، Communist( يوعيةالشُّالسياسي، الذي كانت تمارسه بعض األنظمة االقتصادية  –

يوعي يحصُل على ميزات أعلى من المواطن العادي. كان عضو الحزبِ الشُّ هطتساوبو)، Soviet( يةتيالسوفي
  ، ومراكز التّسوق. المجهزة بشكٍل أفضلومنها، على سبيل المثال، المدارس 

 مكنموردي وا الوصول إليهغالله ست)Accessible Resource( )37(:  
له قيمةٌ  مورد أي )، هوEconomics of Resources & Environment( البيئةو الموارد صادياتتاقفي 

. ومثاٌل على هذا المورد: الـنّفط  عةٌ ما، يمكن الوصول إليه واستغاللُهتجارية أو قيمةٌ في االستعمال أو فيه منف
  والغاز، والغابات واألشجار فيها.

  :)Accessible Runoff( )38(غالل ستقابل لال جريان

مائي،  مصدرٍ )، هو أيEconomics of Resources & Environment( البيئةو الموارد صادياتتاقفي 
غاللُهمكن الوصول إليه واستشَر. يالب لمنفعة  

 : )Accession Tax( )39( رـاثـكـتة ـبـريـض

 ،شابه أو الميراث، أو ما الهدايايدفعها متلقو  ضريبةُ، هي ريبيةالض مالنظُ نظريّة، بخاصة العامة الماليةفي 
  .ماٍل نقدي أو عيني من

   يـكانـمـال فَضاءـوال )الدخول( ولـوصـال إمكانيةادل ـبـت وذجـمـن

)Access/Space Trade – off Model( )40(  : 

ـ مسألة خدم في تحليل ستَنموذج يهوTheory of Rent،(  ( اإليجار نظريّةفي  ـ كن فـي ال اختيار الس  اطقمن
ـ الوصـول إلـى    إمكانية مع طهاختيار الموقع ورب حوَل األسرةالحضرية، وتَفسير قرارات   العمـل اطق من

  .التّسوقووالخدمات 

  :)Accomodating Credit( )41( مسهل انائتم
أو المسـتَورد)  صدر) إلى المشـترِي ( أو الم، هو ائتمان يقدمه البائع (الصادراتتسهيل ، وةارالتّجمجال في 

حقّقُ مثل هـذا االئتمـان إلّـا إذا    عباء التمويلية عليه. وال يتَورد على الشِّراء، وتخفيف األالمستَبقصد تَشجيع 
  سادت الثِّقَة بين الطَّرفين: البائع والمشتري.

 )).Accounting Days( تسوية الحساب رةفَتْسرد: راجع م( 
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  :)Accounting Days ()42(فَترة تسوية الحساب 

)، هي البورصة( اتالسندو األسهم اولسوق تد، بخاصة )Financial Market(التَّمويل مجال سوق في 
، المالي، والباِئع والمشترِي الوسيطمن  الحسابات جميعبد خاللها أن تسوى  الالتي عدد األيام المتّفق عليها، 

دفع أي ة المتداوهم ثمن بيع وشراء األداة التمويليلَة، كالسند. ومن عادةالتَّمويلأ والس سواق ة أنالَميالع  تمنح
 فَتْالوسيطَ الماليرةً زمنيمامِ عة  العميل ٍل، حتّى ينظّف حسابة، ال تتجاوز ثالثةَ أية ذمعليه، عند من أي

 بائعها. لما عليه من ذمة  وتسويةتمويلية، شرائه أداة 

  :)Acid – test Ratio (ATR) ()43(نسبة اختبار الحامض 

لشّركات، تقوم به اإلدارة المالية في ا ، هو اختبارالمحاسبة، والتَّمويلمخاطر )، وFinance( التَّمويلعلم في 
رِكَة (المنشأة) على الوفاء بالتزاماتها نَحو اآلخرين، بخاصة ن أجل التأكّد من قُدرة الشَّموٌل ما، مم أو
  اء االختبار:التَّالية في إجرالصيغة  وعادةً تستَعمُللتزامات الطارئة. اال

  

                 الدائنة لذّمملـ) AR، و(والحسابات البنكيةندوق في الص )cash( لنّقدلـ) Cحيث ترمز: (
)account receivable(ا تنتظره المنشأة من المدينين، وم )، أيSTI (النشأة ثماراتستاألجل ةقصير الم 
)short-term investmentو ،()CLلـ (ةلمطلوبات الجاري )current liabilities فإذا كانت قيمة .(
)ATR في الوقت ،قادرة نشأة ال تملك أصوالً سائلة، وهي بالتَّالي غيرالم أقلَّ من واحد صحيح، فإن (

  الشَّرِكَة ليست في وضعٍ تمويلي جيد.  أنني ). ما يعCLة (اريالتزاماتها من مطلوباتها الجالحاضر، على دفع 

  ة:لتَّاليأن حسابات شَرِكَة ما تتضمن البيانات ا نفترضل :مثال

  )دينار( القيمة  البند
  50,000  والرصيد في البنك ندوقصّنقد في ال

  42,000  دائنةذمم 

  10,000  البيعِسريعة  موجودات

  300,000  موجودات

  34,000  ذمم مدينة

 100,000  مطلوبات جارية
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  :على النحو اآلتي) ATRبناء على هذه المعلومات، تكون قيمة (

102.1
000,100
000,102

000,100
000,10000,42000,50
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على دفعِ التزاماتها  هاقدرتالشَّرِكَة في وضعٍ آمن، من حيث  أنني ح، ما يعوهي أكبر من الواحد الصحي
 لالعامالمال  نسبة رأسِ)، أو quick ratio( سبة السريعةالنّبـارية. وعادةً يعرف مثل هذا االختبار الج
)working capital ratio .( 

   :)Account ()44(حساب 

ــي  ــودف ــوكو النّق ــد)، وmoney & banking( البن ــوق ت ــة األوراق لاوس ــة( التمويلي                         )بورص
)stock exchange:عنيينصطلح يحمل مم ول )، هة  األوشير إلى بيانات نَقديعبرٍينها باألرقام الدقيقـة،   مع

 عليهـا، ال  متّفقرة زمنية فيشير إلى فَتْ الثَّانيومنها على سبيل المثال، الحساب البنكي لشخصٍ ما. أما المعنى 
   األدوات التمويلية، كاألسهم.بد خلَالها من تسوية حساب بيع وشراء 

 ).)Accounting Days( فَترة تسوية الحساب(راجع مسرد: 

   :)Accounting( )45( محاسبة

منشأة ما، ومنهـا   حسابات) طريقة تسجيِل األولن: معنيي يحمُل ، هو مصطلحاالقتصاد، وم المحاسبةوعلفي 
 ،للحسـابات القوميـة  ) فهـو سـجِلٌّ   الثَّاني ). أما المعنىliabilities( المطلوبات) وassets( موجوداتال
)national accounts( كومةنفقات وقيمة  االستثمارو ستهالكاالكـادراتقيمة و الحسـتَ و الصورداتالم ،

  .  اأو يتعلَّق به هاوما يشابه

 : )Accrued Expenses( )46( ةحقّستم تراكميةتكاليف 

دفع ، ولم تَرِكَةشَّاشترتها ال تيالالخدمات  عن ل فيه المطلوباتُتُسج محاسبي بندهو ، الشّركاتمحاسبة  في
  ها.نمثَ

عجتمم جزنم )Achieving Society( )47( : 

 روريةضال ،اعبدإلاو لإلنجاززة حفِّوافع المة الدمجموعو الثَّقافيةالبيئة  هي ،والمبادرة التَّنظيم مجاالتفي 
  املة.الشّ نميةللتَّ
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ـْضـي  :)Acid Rain( )48( مــطــر حـم

، ثـة الملَو يـة والمواد الكيماو حماضِ واألكاسيديختلطُ باأل طبيعيمطر هو  ، البيئةوالموارد  اقتصادياتفي 
ـ ال و بفعـل النّشـاط   منبعثة في الج

ثاتٌ .اإلنْسانيمـن تجعل  وهي ملو 
 المطر ضـار الً للمـوارد  اً وقـات

هـار  األنفـي البحـار و   األحيائية
تكون الصناعات  وعادةً  ل.هووالس

ومحطـات توليـد    نَّقـلِ ووسائط ال
تـاج  فـي إنْ مصدراً رئيساً  الطَّاقة

الحاصل. والتلوث المطر الحمضي  

 :)Across – the board Tariff Changes( )49( الجمركية على الرسومِ شاملةٌ اتٌتَغير

علـى   الجمركيـة وم الرس جميعترتفع فيها، أو تنخفض،  ، هي حالةالخارجيةة والداخلي ،ةجارالتّمجال في  
 .كَافَّة البضائع

  :)Actual Budget ()50(موازنة فعلية 

)، هـي حسـابات   public finance( العامة المالية)، وMacroeconomic Theory( الكُلية النّظريّةفي 
  ، بما فيها الضرائب، ونفقاتها.دات الحكومة من مصادرها كَافَّةراإي

علـى واحـد مـن األشـكال      الفعليـة  الموازنـة تأتي 
زنـة متّة: التَّالي )balanced ،( عجـز تعـاني مـن   أو 

)deficit ــا ــ)، أو أن فيه ــادةً surplus( اًفائض ). وع
 الكامـل  وظيـف تَّموازنـة ال تُقارن الموازنة الفعلية بـ

)full employment budget ــات ــي السياس )، وه
تـي تُحـاول الحكومـة تنْفيـذَها مـن خـالل       المالية ال

قـدرٍ ممكـنٍ، باسـتثناء مـا يمكـن أن       أقـلِّ تخفيضِ معدل البطالة إلـى   طتها إلىاالموازنة، وتسعى بوس
ــمى  ـــيسـ ــة بـ ــبطالـ ــة )، أو voluntary unemployment( ةطوعيـ ــبطالـ                     ةاحتكاكيـ

)frictional unemployment .(  
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 ال دوراني)Acyclical ()51(:  

)، هي حالة ال تتعرض خلَالها Business Cycle( التِّجارية الدورة، بخاصة مجال الكُلي االقتصاد نظريّة في
تـي عـادةً تشْـهدها هـذه     بات والتقلّبات، الللتّذَبذُ) aggregate or macro variables( الكُلية المتغيرات

ومن هـذه المتغيـرات،   التَّوسعِ واالنحسارِ االقتصاديين.  قتصادات الرأسمالية خالل ظواهرِالمتغيرات في اال
ن، وأسعار الفائدة.اعلى سبيل المثال، االستهالك واإلنتاج الكُلّي  

  :)Adaptive Expectation Theory( )52( ــفيالتكيّ التّوقّع نظريّة

ُل، مـن  تي يشـكّ االفتراضات حوَل الكَيفية ال، هي مجموعة المبادئ واالقتصاديلوك السو الكُلية النّظريّةفي 
تي قد تتحقّق فيه، بنـاء علـى خبـراتهم وقـراراتهم     حوَل المستقبل واألسعار ال همترْؤيخلَالها، عموم النّاسِ 

  ة تشرح آلية التّنبؤ بالسعر المستقبلي:الرياضية البسيطة التَّاليوأخطاِئهم السابقة. والصيغة 

)( 11
eee PPPP     

eP(التّضخُّم للسنَة القادمة، ول ) لمعدeP(الراهنة، و) لمعدل التّضخُّم في السّنة Pحيثُ ترمز ( 1 للمعد (
ّنة التّضخُّم للسّالس هتوقّع ة الذي تمة، ونَة الحالييالماض)لنسبة الفرق ( ل التَضخُّم الفعليمعد ينب ّنَة للس

يغة الرياضية المبينَة تم توقّعه السّنة الماضية. ويمكن تعميم الص ذية الحالية الالتَضخُّم للسنَ الحالية ومعدل
على النحو بِلَة، وات المقْضخُّم للسنََأعاله لتشمل كّل الفترات الزمنية السابقة، ومن خلَالها نتوقّع معدالت التَّ

  :اآلتي







0

)1(
t

t
t PP  

  )).Inflation( ضخُّمتسرد: (راجع م

  :)Additional Facilities ()53(تَسهيالتٌ إضافية 

 International( الدولي النّقد صندوق، بخاصة حوَل ما يتعلَّق بـنشاط ودورِ الدولية ويليةالتمالعالقات في 

Monetary Fund (IMF)،( مها هي تسهيالتٌ ائتمانقدرة، يندوقُيةٌ ميسالنّقـد  ص  ـ   الـدولي  دولإلـى ال
خدمت كثيـر مـن   ). وقد استbalance of paymentsَ( موازين المـدفوعات  األعضاء، بقصد تقليِل مشاكِل

ـ  من الق الستينياتبخاصة خالل عقد مثَل هذه التسهيالت،  الدول األعضاء رة شـهدت  رن الماضي، وهـي فَتْ
مـن   اتيالسبعين) في عقد oil crisis( النّفطأزمة رة من الصادرات، وخالل انْخفاضاً في إيرادات الدول الفقي

  القرن الماضي.    
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 : )Additional Worker Hypothesis( )54( اإلضافيل العام فرضية

 هبـوط علـى   ُلمعي الذي ،الدخل خفاضِالناجم عن انْ السلبي هي األثر، الدخل مععالقته و العمل نظريّةفي 
 أفـراد  أحـد  ودخوَل مشاركةَ فإن وبالتَّالي .الةالعملب على دما ينخفض الطّنع لألسرة الحقيقي الدخل مستوى
العائلة يإل العمِل إلى سوقجاد يت، قد وظيفةع مسـتوى ا، إلى الحفاظ علـى  عليهفي حالة العثور  ؤدم يشـة 

  .سرةاُأل

 : )Additive Utility Function( )55( دالَّة منفعة تجميعية

تكـون فيهـا    هي شكٌل من أشكال دواّل المنفعـة، ، المنفعة نظريّةفي 
ـ ت وعـادةً  بدال.سـت غير قابلة لال هلكةالمستَ علَالسّة مجموع  دالَّـة  ذُأخُ
 :التَّالي يضمنال كَلالشّ المنفعة

ZYX UUUU   

 والي.) على التZّ) و(Y(و) X( لَعالسّ من مدةستَالم منفعةلل )UZ) و(UYو( )UX، و(دالَّة المنفعةل) Uترمز (
. وتكون )Z) أو (Y( عةلْالس من تمدةسالم المنفعة عن قلَّةمستَ) X( عةلْالس من ةدمستالم المنفعةتكون  وبالتَّالي
 مـن  االسـتهالك  نإ. وحيث المرفق كلفي الشّ على النحو الموضح األصلنقطة  نَحو محدبةالسواء  منحنيات

تين (علْالسXو ()Y ،قد زاد (ـال فإنيتعلْسناتن عادي )normal goods (خل بالنّسبةللد.    

 )).Normal Good( عادية عةسلْ)، Inferior Good( رديئة عةسلْ: مسرد(راجع 

   :)Administered Inflation ()56(تضخم مدار 

)، هـو شـكٌل مـن    macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
الناتج عن قيام المنشآت العاملة في اقتصاد مـا   التضخمأشكال 

لهـذه  بزيادة هامش األرباح التي تسعى إلى تحقيقها. ونتيجـة  
للمشترين، ما يؤدي بالتـالي   ةعيالمبترتفع أسعار السلع الزيادة 

  أسعار السلع المتداولة في االقتصاد.  بإلى زيادة شاملة على 

يؤدي ارتفاع هامش األرباح من المؤسسات العاملة في االقتصاد إلى ارتفاع تكاليف اإلنتـاح، بشـكٍل غيـر    
 العـرض الكلـي  مباشر، عن طريق ارتفاع شامل في أسعار السلع، ما يؤدي إلى إزاحة تامة فـي منحنـى   

)aggregate supply) من الموقع (AS1) إلى الموقع (AS2قرفالم ). وهو ما يوضحه الشكل .  

  )).Cost – Push Inflation( تضخم ناتج عن زيادة في التكاليف: مسرد(راجع 
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دارة أسعارم )Administered Prices( )57( :  

بفعل  ولَيس، ميّةالرس السلطَة، كمعينةجهة  من تحديدها يتم التي األسعارهي  ،السوقو المنشأة نظريّةفي 
  .العرضولب قوى الطّ

  :)Ad Valorem Tax( )58( مةالقيضريبة 

دة، سواء قومعال التِّجاريةفقة على قيمة الص بناء دتُحدّضريبة هي ، الضريبة نظريّةبخاصة ، العامة الماليةفي 
  المضافة. مةالقي ضريبةُ، أو المبيعات ضريبةُا عليه، ومثال الجملةأو  كانت على مستوى التَّجزَِئة

ةلفة سبنكي )ةمصرفي( )Advance( )59( : 

أو  اعتباري إلى شخصٍ (مصرف) بنك مندفعة  هي ،المصرفية األعمالمجال بخاصة ، البنوكو النّقودفي 
 ع.، أو متوقّفعلي ق ماليعلى تدفّ بناء عاتُهدف ، تُحسبقرضٍ كِل، تأتي على شويمعن

   :)Advance Corporation Tax( )60( الشّركاتاح ربأ من اًمقدمضريبة مدفوعة 

 قَبَل، تدفعها مساهمة شَرِكَةاح ربأ من اًمقدمدفع تُ ضريبةٌ هي)، public finance( العامة المالية مجالفي 
 مول به.معالضريبي ال ظامالنّعلى  دمعتَتو .اَألرباح من محددةً تكون نسبةًو ،احهاربتوزيع أ

ضـار اخـتـيـار )Adverse Selection( )61( : 

)، market failure( السوقفشل ) وexternalities( الخارجية اآلثاربخاصة  ،الجزئي االقتصاد نظريّة في
 يواجه مخاطر معينة في مكان عمله، أو في حياته بشـكلٍ ، هو نزعة الفرد الذي المخاطَرةو التأمين مجاالتو

ي ضررٍ ممكن قد يلحق به من عمله أ ضدحياة أو مين على الالحصول على نوعٍ ما من أشكال التأعام، نَحو 
صول على التَّعويضِ المناسب من بائع التأمين.الخطعيشته، من أجل الحر أو نمط م  

                  لومــةمعتماثــل الال) و/أو moral hazard( خالقــياأل رالخطَــممـا يســمى   ارالضــ االختيــارينشـأ  
)asymmetry of information.( 

 عليـه  منالمـؤ قد يقوم  األخالقير الخطَفي مجال 
)the insured   ـعبـرم مبأعمال مخالفة للعقد الم (

تزيد مخاطر  )، من شأنها أنthe insurer( منالمؤ
التعرض لألذى، للحصول على تعـويضٍ مـا مـن    

عليه قد يعظِّم الفائدة المجنية من سلوكه على حساب المؤمن. أمـا فـي مجـال     منالمؤ أنني ، ما يعمنالمؤ
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أحدهم  أنني من الطّرف اآلخر، ما يع أكثردين قد يمتلك معلومات ، فإن أحد الطرفَين المتعاقلومةمعالتماثل ال
ر الممكن، ويعظِّم فائدته على حسابِ الثَّاني. ومن أجل تقليل المخاطَرة المترتّبـة  يضع اآلخر في مواجهة الخطَ

عليهم جميعاً،  منالمؤبزيادة كُلفة عقد التأمين على  منالمؤيقوم  لومةمعتماثل الالو/أو  األخالقير الخطَعلى 
 ل أصـحاب المخـاطرِ العاليـة بشـكلٍ    منهم، أو يعامخاطَرة لكلِّ واحد أفقي أو متناسبٍ مع مقدار الم وبشكٍل

 ،فختَلداً بزيادة الكُلفة عليهم. أو مؤذي قد يحصل عليه التَّعويض ال علىيضع سقفاً محدنالمعليه م . 

   :)Adverse Supply Shock ()62(صدمة عرض ضارة 

 التكـاليف الكليـة لإلنتـاج   يطـرأ علـى    ئ)، هي تغيـر مفـاج  macroeconomics( االقتصاد الكليفي 
)aggregate production cost  ــي ــرٍ، نســبياً، ف ــرٍ كبي ــى تغي ــؤدي إل ــا ي ــي)، م                     العــرض الكل
)aggregate supply(.  مستوى األسعارو العرض الكليونتيجة لذلك يتغير )price level (P) ،( ويتغيـر 

  ). equilibrium output (EO)( اإلنتاج التوازني

 صدمة عرض مرغوبة) و2. صدمة عرض ضارة) سالب األثر، وتسمى 1على شكلين: صدمة العرض تأتي 
)favorable supply shock .(  

). ومن األمثلـة  EO) وانخفاض اإلنتاج التوازني (Pفي مستوى األسعار ( إلى ارتفاعٍ الصدمة الضارةتؤدي 
) من انخفاضٍ فـي  1973ما حدث في العام ( ،الصدمة الضارةالواضحة، في تاريخ الفكر االقتصادي، على 

اإلنتاج الكلي في العالم الغربي بعد انخفاض كميات النفط المصدرة إلى الدول الغربيـة (الواليـات المتحـدة    
  الغربية). روباووأ

  :على النحو اآلتي العرض الكلي – مستوى األسعارمعادلة  نعرفْل

  

) m() إلى إنتاجية العمالـة، و a(لة، على مستوى االقتصاد الكلي، و) إلى مستوى أجور العماWحيث ترمز (
 اًتغيـر م)، (النفط مثالً)، وإدخاله Prmوعند ارتفاع أسعار المواد الخام ( إلى هامش الزيادة فوق كلفة العمالة.

، وهي المعادلة األولـى التـي   على النحو اآلتيالعرض الكلي، تصبح المعادلة  – معادلة مستوى األسعار في
  نحتاج إليها:
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  :على النحو اآلتيتعرف األسعار النسبية للمواد الخام 

 

  األسعار النسبية في المعادلة األولى نحصل على ما يلي: إدخال عند

 
أية زيادة في أسعار المواد الخام تنعكس علـى   أنما يعني 

في مسـتوى األسـعار    لعرض الكلي، على شكل ارتفاعٍا
وانخفاضٍ في اإلنتاج التوازني، شـريطة بقـاء العوامـل    

  المؤثرة األخرى ثابتة. 
، في الشكل المرفـق، إلـى   صدمة العرض الضارةتؤدي 

ي، إزاحة تامة إلى األعلى (اليسار) في منحنى العرض الكل
)، Q2) إلـى ( Q1)، ما يؤدي إلى انخفاض العرض الكلي مـن ( AS2) إلى الموقع (AS1فينتقل من الموقع (

   ).PL2) إلى (PL1وارتفاع مستوى األسعار من (
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  : )Advertising( )63( نإعالو ةيادع

ان يهدفان نشاط ما، هصناعيال التَّنظيم نظريّةو المنشأة نظريّةفي 
 كُلفةًتتحمل المنشأةُ  وعادةً تي تُنتجها.المنشأة والسّلْعة الإشهار  إلى

 ناهـذ  في األحواِل العاديـة يحـدثُ  . وهذين النّشاطين عن ناتجةً
ـ ممالالنوعية  تأكيد جِلأ من انالنشاط ةيـ لل ز ّـ  عةلْس د الزبـائن  عن
منشأةين للالحاليين.، وجذب زبائن إضافي  

  :)Advertising – Sale Ratio( )64( إلى المبيعات الدعايةنسبة 

ات اإليرادقيمة المبيعات ( مجموعإلى  الدعايةعلى  اإلنفاق ، هي نسبةُالتَّسويقو ناعيصال التَّنظيم نظريّةفي 

    .االحتكاريّةالمنَافسة و القلَّةاحتكار  ظّللة في العام المنشآت بينسبة ترتفع هذه النّ وعادةً). البيعِ من

  )). Advertising( نإعالو ةدعاي: مسردراجع (

  :)Afforestation( )65( )يرشجِتَ(غابة  شاءإنْ

 يإنْسـان  نشـاطٌ )، هوEconomics of Resources & Environment ( البيئةو الموارد اقتصادياتفي 
مقصود أو ( غابة، يهدفُ إلى خَلقغابات ،دةحدة مغرافيعلى رقعة ج ،ـ  ابوس) جديدة ة طة الزراعـة والرعاي

  .  ديدةالجة الغابة مُل على استدامالمباشرة، أو بأي طريقة تع الممنهجة، من خالل نَثر البذورِ أو الزراعة

  )).Reforestation( شاء غابةإعادةُ إنْ)، Deforestation( إزالة غابة: مسردراجع (

األجر( بـســكـمـال – رـمـعـال نحنىم ()Age – Earning Profile( )66( :  

 مـن ، مـر الع بينالقة الع هي، األجورو العمل نظريّةفي 

حقّال المكاسبِو جوراُأل، وجهةقها تي يما خـالل   شخص

ـ عمال نحنىمال ذُأخُي وعادةًأخرى.  جهة من، رة حياتهفَتْ ر ب

 ،)concave( مقعرة دالَّة بين المتَغيرين شكَلقة العال عن

 ذُأخُعظمى، ثم ت ةياإلى نه المكاسبو األجور ُلصتَ وفيها

    المرفق. يوضحه الشكُل مثلما، معينٍ عمرٍ بعدراجع بالتّ
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  :)Age Structure( )67(عـمـري  هـيـكٌل

، ةالبيئيو االقتصاديةفي المجاالت  طونالمخطِّ يحتاج إليه)، بخاصة ما Demography( كانلم السع في
، هو توزيع ط المدنخطيتو الحضرير يطوالتّو

  أعمار السكان بين الذكور واإلناث.

 ف صـفات رّعتَفي  عمريالـ هيكُلالـخدم يستَ
ن: ذكـور  التَّوزيع بين النوعي ن، من حيثالسكا

            ينالمعـــال كانالســـوإنـــاث، وحجـــم 
)dependent population في فئات صغار ،(

المشتغلين. ومـن هـذه    وكبار العمر، والسكان
سبحى  الخصائص يسمـ ما ي  اإلعالـة  عبءبـ

)dependency burden.(  

علـى   المرفقـةُ  عمريالـ هيكِلالـ تُقرأ صورةُ
، يقسم السكان إلى فئـات عمريـة   :النحو اآلتي

)، وتنتهي 4-0( المحور العمودي، تبدأ منعلى 
قسم 80+ند (عـ ). وي سـب ب كانالسح  الفئـات 

حسب القيم ، وتُاثإنَو ذكورالعمرية إلى نَوعين: 
المخطّطون من الهرم السكاني،  تي يحتاج إليهاال

 حاجته.    حسببكلٌّ 

ـ  )، Dependency Burden( اإلعالة عبء)، Demography( كانعلم الس: مسردراجع (  يكانعـزم س
)Population Momentum ،(  ـ ) تحضــر ( نتمــد )، Population Pyramid( يكانهــرم سـ
)Urbanization.((  

  :)Agency Cost( )68( )وكيلالتّ( الوكالة كُلفة

 الشّـركات ) ومجـال  Principal-Agent Theory( الوكيل - لالموكّ نظريّةو الجزئي االقتصاد نظريّةفي 

ـ ندما يقوم )، وتبدأ عagent( الوكيل) وprincipal( كّلالموة) تنشأ بين ، هي مسألة (أو مشكلالعامة  لالموكّ

بين الطَّرفَين. فقد  ينشأ تضارب مصالح الوكيل، لكن وفي سياق عمل كّلالموكي يدير أعماَل  الوكيلبتَوظيف 

 الوكيل، لكن أولَويات لوكيِلتي أوكَلَها لـتَعظيم اَألرباح التي يجنيها من األعماِل ال كِّلالمويكون من أولَويات 
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 يم اَألرباح، كأنتَ :نقولتكون في مجاٍل آخر غير تَعظ لين. مـا يعالمشتَغ ديم عدنـي  عظالوكالـة  كُلفـة  أن 

  كِّل.الموعلى  باهظةً) تكون وكيلالتّ(

 ةُتقترحّالحلوِل، ومنْها على سبيل المثال:  الوكيل – كِّلومال نظري عضمـن  1ب نظامٍ رقابي كِّـل المو) وضع 
تي يديرها، مثالً) كـي  رِكَة ال(أسهم في الشَّ لوكيل) منح حوافز تشْجيعية لـ2، الوكيليضبِطُ من خالِله أعماَل 

 .كِّلالمومشابهةً لمصالح  الوكيليجعل مصالح 

 : )Agency Shop( )69( الوكالة انكّد

، النَّقابة التي تُمثل مصالحهمبدفع رسوم  العمالرورة قيام نادي بضي أيرهو ، النّقاباتو األجور نظريّةفي 
  فيها. يكونوا أعضاء لم وإنحتى 

  : )Agglomeration Economies( )70( )كتّلتَّال( الكُتلة تصادياتُاقْ

 )،Microeconomics Theory( جزئيال تصاداالقْ نظريّةفي 

دراسة وتحليل  هي)، Urban Economics( االقتصاد الحضريو

ما تكون في عند ،ما في صناعة النشاط االقتصادي للمنشآت العاملة

، من بعض ن المنُنشآت تكون قريبة بعضهاحيزٍ مكاني واحد، أي إ

تقسيم  زيادة، والتكاليف تقليِلبينها، و ةالمنَافس تَعظيمِإلى  يؤدي ما

 هو. و)economies of scale( وفورات الحجمتحقيق و، العمل
  م.جوفورات الح قتصادياتال أفضل غالٍلستا يؤدي إلىمو، ونْوتَ نشأ بموجبه المدنت الذيالمبدأ 

 : )Aggregate Concentration( )71( كُلّي تركّز

 المنشآت منة مجموعبأكمله، بيد  اقتصادمدى تركّز صناعة معينة، أو هو ، ناعيصال التَّنظيم نظريّةفي 
  .الموظّفةة العمالم ج، أو حاإلنتاجِم جقيمة المبيعات أو حطة اوسب التركّزاس وعادةً يق الكبرى.

  : )Aggregate Demand( )72( كُلّي بـلَـط

 كلِّ من، لَعالسلب على جميع الطّ بينعالقة هو ، الكُلّي االقتصاد نظريّةفي 
 من الوطني اإلنتاجصافي والمواصفات، وأسعار شرائها ( نالواألشكال واأل
   .، عادةً تكون سنَة كاملةمعينة زمنية فَترة)، خالل لَعالس لك

ميلب الطّ قيبِ عدمِ، عام أسعار مستوىـب الكُلّينسِاتج بِسب عادة ولَع. الس
 .المرفق كلفي الشّعلى النحو الموضح  البيانية هصورت تكون
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  : )Aggregate Expenditure( )73( كُلّي إنفاقٌ

  .لَع كَافَّةالس من الكُلّيلب الطّعلى  المجتمعِ ما ينفقه أفراد مجموع هو، الكُلّي االقتصاد نظريّةفي 

 : )Aggregate Production Function( )74( )يمعج( كُلّي إنتاج دالَّة

 من الكُلي اإلنتاج كمية نبيي رياضي نااقتر يه، الكُلّي االقْتصاد نظريّةفي 
ةكَافّ لَعالسإنتاجعوامل  منفر اتوي اعلى م ، بناء ،ةةالعمال بخاص )L( 
) Q( اإلنتاج كمية أننرى  المرفق كل. وفي الشّ)K( الحقيقيرأس المال و

 من ةالَّالد رب)، وتقتL, K( اإلنتاجزيادة مدخالت  معتزيد  لَعالس كّل من
  .اإلنتاج من عالية وياتستد منع االستقرار

  :)Aggregate Supply( )75( كُليعرض 

ـ  لَعالس منالعرض  بينعالقة هو ، الكُلي االقتصاد نظريّةفي   ، ةكَافّ
 قـيم وأسعار بيعها. وي عينة،رة مفَتْخالل فاتها، صاها ومونابأشكالها وألو

،بِ بمستوى أسعار عامس نُاعدم تج بِسبّة تكونو. لَعالسصورته البياني 
 .األول كِلفي الش على النحو الموضح

 دينارٍ آخر نتجيدما نع التَّوازنإلى  صُلالفرد ي أن المنفعة نظريّةتخبرنا 
علـى   أنفقـه ينار الذي نفعة الحدية للدالممقدار  ما عةه على سلْفقَأنْ
 عـادةَ إ لوِايح هلكالمستَ فإن، األسعار تَغيردما تنعأخرى. و عةسلْ

لـب  الطّ نحنـى م اشتقاقُ يتمة. وهلكالمستَ اتالكَميّ بتعديِل التَّوازنِ
وقطة هذه العالقة. ونحصل على طلب ابوس الفرديخالل  من الس

معالج ب ب الفردي، ثم نحصل على الطلَالطلَ كّلل األفقيمن الكُلّي 
 يتمف منشأةالعرض لل نحنىم أما. كافّة سواقألل األفقي عمخالل الج
على  ، ونحصُلعةلْالسّبيع  سعرِ مع الحدية كُلفةعالقة ال مناشتقاقه 
ـ الج مناشتقاقه  يتم، فالكُلّيالعرض  أما. السوقفي  كَافَّةً المنشآت لعرضِ األفقي عمالج من السوقعرض  عم 
تَ لألسواق األفقيالتَّوازن حقّقكَافَّة. وي ب الطلَ منحىد تقاطع نعع الكُلّيم مونحنى العرض الكُلّي .ـ ع د هـذه  ن

تكـون  ). وP( األسـعار  منائد الس المستوى مقابل) Y( ، أيإليه حتاجا يم كّلتج أنْقد  االقتصادقطة يكون النّ
ة للتّوازن الكُلّيورة البيانيحيـث ترمـز (  ثانيال كِلالشي على النحو الموضح ف الص ،AD ـ ، الكُلّـي ب ) للطلَ

  .الكُلّي) للعرض ASو(
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  :)Agriculture( )76(زراعة 

)، GDP) (ن م ج( اإلجمالي المحلي اتجنَّالتاجي ومكون َأساسي من ، هي عمٌل إنْالكُلّي االقتصاد نظريّةفي 
 .يراعة والغابات واالستناب والريتألّف من نشاط الز  

) قد ن م جوجغرافيتها. لكن مساهمتها النسبية في ( اد الدولةاقتص حسبب) ن م جن مساهمة الزراعة في (تتباي
غمِ من استول، على الرعظم الدت في مبِ     انخَفَضخل، بِسـبوالتّشـغيل وتوليـد الـد كننـة الممرارها بالنُّمو 

)mechanizationالزراعي (عمال األسمدر تقنيات اإلنتاج واستعزى انْة وتطووي .ة   ةالنسـبي ـةخفاض الحص
  ) إلى التَّوسع السريع في قطاعات: الخدمات، والصناعة، وتقنية المعلومات. ن م جللزراعة في (

 : )Agricultural Earnings( )77( زراعيةٌ راداتٌيإ

لون في العاميجنيها  تيال ةيالمادوالمكاسب  اتُالتَّعويضو راألجو، هي الرّفاه اقتصادياتة والجزئي النّظريّةفي 
قطاع الزايع رةفقيول الراعة. وفي الدي نلون في قطاعِالعام اَألربـاح و األجورِ مستوىخفاض نْا منراعة الز 

 مـن  االقتصـادية  المـوارد  يف إلى المدينة، وتنتقـلُ الر منا. ولهذا السبب تكثر الهجرة عليه نيحصلو تيال
ةراعة إلى قطاعات أكثر الزربحي. 

  :)Agricultural Policy( )78( زراعيةٌ سياسةٌ

)، هـي  protectionism( حمائيـة ال الفلسفةوالسياسات و الخارجيةة ارالتِّجو السياسي االقتصادفي مجال 
وحمايتهـا،  تي تتخذها الحكومة في مجال الزراعة وتشـجيعها  مجموعة التوجهات والقَرارات واإلجراءات ال

  الدولة. بليتعلَّق باألمن الغذائي ومستَقْ راتيجياًباعتبارها قطاعاً استَ

جول في هذا تتباين تون بسياسـات   هات الدة متشددة، ومنها من يـؤمالمجال، فمنها من يتبنّى سياسات حمائي
قابات وجمعيات االنفتاح، لكن معظم الدول تمنح مساعدات مالية و/أو عينية للمزارعين، وتشجع على تشكيل ن

ة لحمايتهتعاونيجودجموع م من تقلّب األسعار، ومنها من يقْبُل وضغطات م )lobby(، ُلمن  تعنهم وعفاع عللد
، وتَذَبـذُبِ أسـعارِ   اإلجمـالي  المحلـي  النّاتجفي  راعةالز قطاعِمصالحهم، بخاصة في ظّل هبوط مساهمة 

  المنتجات الزراعية.

  :)Aid( )79) (عون ،دعم( مساعدة

 في مجاالتةو النُّمواديصية االقتأو مساعدةالتَّنم ة  تتلقّاها دولةٌ ن ، هي تمويل مالية أو عينيفني اميةٌ من دولة
رة، من أجل إنفاقأو متطو ةة، كالطَّاقة والمياهغنيالمشاريعِ التنموي ها في مجاالتراعة. أو  ها أو تخصيصوالز

ثل هذه المساعدة وظَّفُ م). وعادةً تrecipientُ( ةالمتلقي دعماً للموازنة العامة للدولة نقدي قد تأتي على شكٍل
ولةة من الدولة  يةالمتلقّ في انْتزاع مواقف سياسيالمللمساعدة لصالح الدحةان )donor .(  
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  :)Akaike’s Information Criterion (AIC)( )80(معيار أكاكي للمعلومات 

المتغيرات عدد  ديتحد علىلمساعدة في ا ُلمعستَي)، هو معيارeconometrics ( القياسي االقتصادفي 
 من اسبمند الالعد يدتحدفي  ةالتَّالييغة الصّ خدمتُستَو .معلماتهقياسي يراد قياس  نموذجٍالمتأخّرة الداخلة في 

   :ذجموالنَّفي  الداخلةرات المتأخّ

 

 )T( رمزتو ،)a( قاطعنقطة التّ، بما فيها ذج القياسيموفي النَّ رةدالمق لماتـمععدد اللـ )p( رمزت حيثُ
 )residuals sum of squares( العشوائيأ الخطَبواقي  عمرب مجموعلـ )RSS( ترمز، وعدد المشاهداتلـ
عدر. التَّقدي ب  

َأخْد نعال تماللوغاري ذنتجين للطرفَ طبيعيي   

 

  .ممكن) AIC( أقلَّيعطي  الذي ذجموالنَّ ويختارجين أو أكثر، نموذَ مقارنة في يار أكاكيعمخدام ستا يمكن

  : )Aleatory Contract( )81( )عقد مشروط( عقد ظرفي

) بأشـكاله  contracting( التعاقـد في مجـال  
لتأمين والمراهنـة،  المختلفة، بخاصة ما يتعلق با

صـراحة علـى أن األعبـاء أو     هو اتفاقٌ ينص
الفوائد، التي تحصل ألي طـرف مـن أطـراف    
التعاقد، تعتمد بالكامل على وقوعِ حدث ما، محدد 

من جميع األطراف المتعاقدة. أي  مسبقاً، ومعرف
ثلة على العقود الظرفية (المشروطة) عقود ن النتيجة مرهونة بحصول الحدث المعرف مسبقاً، فقط. ومن األمإ

) التعويض المنصوص عليه في العقد عنـد وقـوع   insured(عليه  نالمؤمالتأمين التي يستحق فيها الطرف 
  الحدث المتفق عليه، كالحريق أو حادث تدهور، أو أي شيء مشابه.
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 : )Alienation()7 ()82( بـريـتغ

 وه )،Karl Marx( كارل ماركسوصف  حسبب، السياسي االقتصادو األجور نظريّةو االقتصادي ركْفالفي 
ـ  بأنَّهفيها  يشعر، الرأسمالي االقتصاد، في هعمل كانل في مالعاميصل إليها  ةٌذهني حالةٌ  عمليـة  عـن  برمغ

 مـة القيفائض  هوح، وبرويذهب الره، إلى غي غيره، وما ينتجه يذهب من مملوكةٌ اإلنتاجوسائل  ن، ألاإلنتاج
)surplus valueِالتّصنيفوفي المجال  .العمل )، إلى صاحبعرِال - يفمالتغريـب  كارل مـاركس ، وضع ي 

شـعور   هوو)، economic & social alienation( جتماعياقتصادي وا تغريب) 1 عة أشكال:ربتحت أ
، ويجنـي  همغيـر هلكها سـتَ ين بها، يعينتجون أشياء غير مقتن العمال أنلة، ومفاده العامبقة يسيطر على الطّ

 تـي ال األشياء عنون ربفهم مغ وبالتَّالي، اً زهيدةًُأجور العمالى احاً، ويتلقّربأإنتاجها  منأصحاب رأس المال 
ـ  نتيجـةً ، والعمليمارسه أصحاب  الذي) exploitation( غاللستاللـ نتيجةًها نيصنعو  العمـل تقسـيم  لـ

)division of labor( .2 (تغريب سياسي )political alienation ة  توظّف)، حيثالقـو  ة فـي  السياسـي
 يسـان إنْ تغريـب ) 3. السياسـي  النّشاطفي  الحقيقيخراط ناال عن فردائد، وتغريب الالس اإلنتاجتعزيز نمط 

)human alienationٌن يسعون وراء لقمة العيشِالذي األفراد فوسِتنمو في نُ )، وهي حالةوي ،مـن حون كد 
تبـاه  نْا على تشتيت الدين ُلمع)، حيث يideological alienation( )وجييولديإ( عقائدي تغريب) 4أجلها. 

    حيح.الص عادةمبدأ الس عنس النّا

 : )Allocative Efficiency( )83( )ةتوزيعي( تخصيصية نجاعة

 المنشأة قُدرةُهي ، االقتصادي النظاموة الجزئي النّظريّةفي 
 إنتـاج تها، علـى  برم االقتصادية اآللة)، أو المنشآتأو (

عأفراد  فيهايرغب  تيال لَعالسجتموالم .ـة د بلوغ نعيالكَم 
 الحديـة  الفوائـد تكـون   المجتمـع أفـراد   من المطلُوبة

)marginal benefits (MB) (ساويةة كُلفةللـ ميالحد  
(marginal cost (MC)) ةتلك  تاجنْإليـة  و الكَمالنوعي

ــ مــن ّخســارة وزن ميــتكــون هنــاك ت . واللَعالس 
)deadweight loss .(قابلهاتو ى على صعيد آخر ما تُسم

  .لة لهامكم لكنَّها، )technical efficiency( الفنية نجاعةالبـ

   :)Allowances & Expenses for Corporation( )84( ركاتللشّ إعفَاءات ضريبية

مثل هذه لوحة ممنات العفَاءاإلمضافاً إليها  كاليفالتّ مجموع ، هيالضريبية السياساتو الضريبة نظريّةفي 
 ريبة.ة للضعضاالخ راداتياإلب ا، بهدف حسالشّركات

                                                             
. وفيه شرح مستفيض عن التغريب 2014األردن،  –، دار وائل، عمانعبدالرزاق بني هانيراجع كتاب االقتصاد المؤسسي،  -  7

  واالجتماعي.بأشكاله المتعددة، االقتصادي والسياسي 
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   :)Allotment Letter ()85(رسالة تخصيص 

              الســوق األولــي، أو مــا يســمى ســوق إصــدار األســهمفــي 
)primary market هي رسالة يبعثها ،(رصدم )issuer ( األسـهم 

يؤكد فيها تخصيص عدد األسـهم التـي   الجديدة إلى مشتري األسهم، 
   .المشتريمنه اشتراها 

   :)All – pay Auction( )86( مزاد دفع بالكامل 

)، هـو  microeconomics( الجزئياالقتصاد في 
فيـه  شكٌل من أشكال البيع والشراء المعلن، يقـوم  
 المزاودون بإعالن عرض أسعارهم، حيـث ي فـزح 

المزاود لبذل أقصى جهد ممكن لرفع سعره فـوق  
 السعر الذي أعلنه آخر مزاود.   

  :)Almond Polynomial Distributed Lags( )87(ود الحد ةدمتعدمتأخّرة ألمون 

 الماليـة : االقتصـادية  السياسـات  أثـر بخاصة في موضوع ، االقتصاديةات القَرارو األحداثفي مجال أثر 
)fiscalو (ةالنّقدي )monetaryخلبات تقلّ)، وو األسـعار أثر و الدل مـاد ، والبطالـة  عـدصاالقت  القياسـي 
)econometrics ياسات والقَرارات وآثارها على الصعيد اال)، هي مآالت ونتائج مثلوعادةً هذه الس .اديصقت

 آثارِها عبر الفترات الزمنية.   باحسرق القياسية المتّبعة في ث عنها الطُّالحدي يغطّي

ة للقراراتاديصفي االقت ،نظامٍ أي مداها على أرض الواقع، وقد تبقـى   ذُأخُت نةٌ،متباي وآثار بعاتٌ، تَاقتصادي
 أن يمكنقرارٍ (أو نشاط) ما وما  بين زمنيةٌ رةٌفَتْتكون هناك  عادةنحسر أو تزول. وفي الى تَحتّ منالز من مدةً

ال تظهـر نتـائج    :. وعلى سبيل المثـال رةفَتْقضاء تلك النْا بعد) النّشاط( القَرارتبعات ونتائج لهذا  منيظهر 
 عـدل مرت زيـادة  قـر  الحكومةَ أنمباشر، فلو افترضنا  بشكٍلة بها متعلِّقت الالقَرارو االقتصادية السياسات
ريبةخلعلى  الضالد الكُلّي ،خل فإنأتنخفض  أيضاًالمتاح ينخفض، و الدب على الطلَينخفض ، ونيالمنتجاح رب

  ... وهكذا. اإلنتاجمدخالت 

ر قص، قد تطول أو تَزمنية ) على فتراتdistributed( موزّعةواحدة، بل تكون  ، دفعةًعادةً، ثارال تظهر اآل
 اإلنفـاق مضـاعف   أن الكُلّـي  االقتصـاد  مبـادئ في  ومن األمثلةها. عن نتحدثُ تيال الظَّاهرةواقع  حسبب
)expenditure muliplier( أخُذُي ة جوالتزمني تعدممداه أخُذَ حتى ي ةدويالحقيقي .ينالتَّالي كُلالشّ ب ورة الص

اإلنفاقة لحدث مشابه لمضاعف البياني. 
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ــتَ ــأخّخدم تُسـ ــةرات المتـ            الزمنيـ
)time lagفي ( التَّداخل تخفيف  الخطّـي 
)colinearityــدي ــد تَق  معلمــاتر ) عن

ثـل  تي تكون فيها مالنّماذج االقتصادية ال
، الظَّاهرة، وفي حّل بعضِ المشـاكلِ هذه 

أو تخفيف حدتها. ومن أجل تخفيف حـدة  
نفـرض   أن، مثالً، يمكن الخطّي التَّداخل

 ودالحـد  ةمتعـدد  دالَّة في) bi( نِاوزاألنا صياغة يمكن :. وعلى سبيل المثالتوزيع المتأخراتـل اًمعينً كالش
)polynomial function( ،من رجةعلى النحو اآلتية، الثَّاني الد:  

 

  فإن هذاول

 
  كانتإذا  :وعلى سبيل المثال

 
  :على النحو اآلتي)، p = 5 ( ) ممتدة على خمس فتراتXt-i( راتالمتأخّذات  الَّةالدّ وكانت

 
قيم ( فإنbi (ن براًعمفي  التَّعويضها بعّالَّةالد   

 

  :يأتيهي ما 
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  :َأعاله ـتقّـتي اشتال ودالحد ةمتعدد متأخّرةَالـ التَّالي كُلويوضح الش

 

بتعويض هذه القنم يع )bi في (ّالَّةالد  

 
  نحصل على ما يلي:

 

  ينتج:ل المشتَرك بين المتغيرات العام ذَأخْ، والمتشابهةود الحد عمد جعن

 

  حيث

 

ــاتالمرب طةا) بوســـ( علمـــاتالم تقـــدر ــ عـ ــةغرى الصـ                                    )م ص ع( االعتياديـ
)ordinary least squares (OLS)( ،إن حيث  
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 يسـمى لهـذا السـبب   . ومتأخّرةال المتغيرات لعدد مساوياًتي خسرناها يكون ال المشاهدات دعد بأن مع العلم
 الَّـة الدّ من التعامم ثالث لابدستال نتيجةً)، restricted model( المقيد ذجموالنَّبـفي هذه الحالة  ذجموالنَّ
  ود:الحد ةمتعدديعية ربِالت

  

  .موزّعةمتأخرات  ستِّب

المسـألة   الباحث على تشـخيصِ  قُدرةعلى  عتمدت هافإنَّجوع إليها، نا الريمكن تيال الزمنيةلعدد الفترات  بالنّسبة
، )data mining( البيانـات تعدين  -1ها، وهي: هقد يواجِ أساسيةا يالثالث قض بالنّسبةاه يتوخّ الذيوالحذر 

-co( الخطّـي  التَّـداخل  -3، المتـأخرات إدخال  بعدية قّب) المتdegrees of freedomَ( حريةدرجات ال -2

linearity.( مكنا وفي جميع األحوال يعمال أحد ستالمين: التَّالين عياريو  يار أكاكيعميار شوارزعم. 

  ) خـالل السـنوات  Ct( المسـتَقلّ ) وYt( التَّابع رمتَغيالويات ستَم عن افتراضية بيانات التَّالي يحتوي الجدوُل
ـ  مـن  متأخرات ألموننموذج  معلمات رتَقديفي نرغب  البيانات). وبناء على هذه 1990 - 2009(  كِلالشّ

  :التَّالي

 

  ة المشابهة لـالثَّاني رجةالد منود الحد ةمتعدد الَّةالدّناداً إلى ستالمتأخرات إلى ثالث فترات. واتمتد 

  

  :على النحو اآلتي) St( المتغيراتنا صياغة يمكن
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  Ct Yt  St1  St2  St3  السنة 

1990  7.2732 5.5045  -  -  -  

1991  7.3348  5.5587  -  -  -  

1992  7.4094  5.5587  -  -  -  

1993  7.6289  5.7793  22.4014  33.1899  77.3347  

1994  7.7524  5.9245  22.8213  33.5731  78.0433  

1995  7.9624  6.1073  23.3700  34.1595  79.0706  

1996  8.2583  6.4109  24.2221  35.2942  81.8190  

1997  8.8374  6.7007  25.1436  36.3992  84.1611  

1998  9.2032  6.8191  26.0381  37.8447  87.3108  

1999  9.5184  7.0922  27.0230  39.4533  91.3204  

2000  9.9100  7.3143  27.9264  40.8326  94.6753  

2001  10.0846  7.2663  28.4921  41.9561  97.0552  

2002  10.1341  7.4766  29.1496  43.1718  100.3540  

2003  10.4067  7.9436  30.0009  43.9524  102.3713  

2004  11.1670  8.5557  31.2422 44.6959  103.2473  

2005  12.5658  9.1924  33.1682  46.8727  107.6193  

2006  12.5778  9.3060  34.9975  50.1344  114.9071  

2007  13.0461  9.9398  36.9938  53.3577  123.0767  

2008  13.4201  10.5261  38.9642  56.1288  129.8949  

2009  14.075  11.1670  40.9388  58.3235  134.0386  

 

 :ةالتَّاليتائج ) نحصل على النSt3ّ() وSt2() وSt1( المتغيرات) على Yt( حدارانْ راءإجب

 

17....98.
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  :على النحو اآلتي األصلي ذجومالنَّ معلماتعلى  الحصولتائج هذه النَّ منطيع ستَن

 

  :ما يأتيصيل األللنموذج  درةالمق ةيغة النِّهائيالصتكون  هذاوب

 
إلى  انخفضت) ثم 0.7291) إلى (0.6121( من) قد ارتفعت Wi( رةدالمق المعلمات يمق أنيالحظ 

 التَّالي:  كُلح الشّضيوما  حسببألمون بحذافيرها،  متأخّرةبعة ) مت0.4457ّ-() و0.3761(

 

    يلي: ما. وهي َأعاله جدول) الواردة في الفتراضيةاال( لىاألوالعشر  البياناتلدينا  أن نفترضل

متأخرًا  االستھالك  )Ct( االستھالك  )Ytالمتاح ( الدَّخل  السَّنة 
  )Ct-1واحدة ( رةَفْت

1991  100  93  -  
1992  109  94  93  
1993  117  97  94  
1994  128  100  97  
1995  149  107  100  
1996  155  114  107  
1997  161  120  114  
1998  178  125  120  
1999  193  140  125  
2000  200  161  140  
  . .  .  

  واحدة متأّخرٍة ُوجوِد ِبسَبِب)، 1991(العام  بیاناُت لُتسَتْعَممالحظة: لم                    
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خلعلى  االستهالك يعتمدة رةفَتْالمتاح في ال الداهن( الحالينة الرّخلة)، وعلى السين المتاح خالل الفترتَ الد
  :على النحو اآلتي االستهالك دالَّة كَلش نإ أيYt-1, Yt-2 .(ين (السابقتَ

 
   أنو

 
تكون هذاعلى  بناء  

 

  نحصل على المباشر التَّعويضب

 
  :أو

 

  حيث

 

   ة من الجدول َأعاله:التَّاليالبيانات المحولَة  جمعتوقد 
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Ct Yt Wt0 Wt1 Wt2 CtW0 CtW1 CtW2 

93 100 * * * * * * 

94 109 * * * * * * 

97 117 326 309 500 31622 29973 48500 

100 128 354 335 545 35400 33500 54500 

107 149 394 362 585 42158 38734 62595 

114 155 432 405 640 49248 46170 72960 

120 161 465 453 745 55800 54360 89400 

125 178 494 471 775 61750 58875 96875 

140 193 532 500 805 74480 70000 112700 

161 200 571 549 890 91931 88389 143290 

َمجموعال  

964 2997 442389 420001 680820 

  :ةالتَّاليتائج على النَّ نالْ) حصMATLAB( الحاسوب خدام برنامجستبا

 

 

  هو درةالمق المعلمات متَّجه فإن وبالتَّالي
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  :أتيي ما درةالمق الَّةالدّتكون  تيجةنّوبهذه ال

 

 )).Arithematic Lag( حسابية متأخّرة: مسردراجع (

   :)Alpha Stock ()88(سهم ألفا 

)، هو اسـم يطلـق   stock exchange( سهماألسوق تداول في 
 سـوق لنـدن لتـداول األسـهم    المتداولة في  األسهمعلى أحد 

)London Stock Exchange تداولـه )، يتميز بسرعة وكثرة. 
للداللة على أن  ،ألفا، يسمى بمؤشر مخاطرةوعادة يرتبط السهم 

  السهم يحمل مخاطر منخفضة نسبياً.

               ســهم دلتــا)، Beta Stock( ســهم بيتــا: مســرد(راجــع 
)Delta Stock ،(سهم غاما )Gama Stock.((  

بديلة قنيةت )Alternative Technology( )89( : 

والوسـائل   اآلالت خدمة في اإلنتاج، بحيث تكونالمستَ ، هي اآلالت والوسائل البديلةُاإلنتـاج إدارة  نظريّةفي 
 .ة للتكاليفلَها مقلِّلكنَّ، الةللعمضة للبيئة وغير مخفّ صديقةًالبديلة 

 :)Altruism( )90( يثارإ

 فعةمن)، هي زيادة welfare economics( الرّفاه اقتصاديات نظريّةفي 
     .)8(غيره فعةمنخفاض نْاد نعخفاضها ناغيره، و فعةمند زيادة نعالفرد 

   :)Amalgamation( )91( ندماجا

 الشّـركات واحدة، بحيث تختفي  شَرِكَةشركتين أو أكثر في  هو جعُل، ناعيصال التَّنظيمو المنشأة نظريّةفي 
ـ  جديـدةٌ  شَرِكَةٌ دمجة، وتظهرنمال ـ  منال الشّـركات ) assets( أصـولَ  ويتحتَ مطلوباتهـا ل دمجـة وتتحم 
)liabilities وتختلف هذه الحالة .(نندماجالا ع العادي )mergerأل ،(ن منال الشّركات من اًأيدجة ال تبقـى  م

 ابقة.ة السالقانونيبكينونتها 
                                                             

 : "ال يؤمن أحدكم حتّى يحب ألخيه ما يحب لنفسه".الحديث الشّريففي  -   8

  

9213.).....3341.2()9879.2()0010.2()8345.3(:

2847.07672.00548.06340.15
2

210





Rt

WWWC tttt
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   :)Ambient Standard ()92) (البيئة(معيار المحيط 

)، هو مستوى نقاء الهواء Economics of Resources & Environment( البيئةو اقتصاديات المواردفي 

) إلى تحقيقه Environmental Protection Agency (EPA)( وكالة حماية البيئة األمريكيةالذي تسعى 

  في المدن األمريكية.

البيعِ سعرِ نظام األمريكي )American Selling Price( )93( : 

 بعضِعلى  الجمركيةالرسوم  طتهاسابو سبحتُ تيالريقة الطّ و، هاألمريكيالجمارك وة التّجار نظامِفي 

 من اًنسبي كبيرةً نسبةً تُشكُل األمريكية ورداتالمستَ ن. وألاألمريكية المتَّحدةات يإلى داخل الوال ورداتالمستَ

 ول.الد منكثير  ظامالنّ هذا التزمت، فقد وليةالدة التّجار

 : )Amortization( )94( الدينهالك ستا

 أن نفترضل :قساط. وعلى سبيل المثالاألطريق  عن إطفاء دينٍ ماهو ، الفائدة سعرِواالستثمار  نظريّةفي 

) 5ه خالل (%)، وأراد تسديد5) دينار، بفائدة سنوية مقدارها (100شخصاً ما قد حصل على قرضٍ قيمته (

   .سنوات

  ةحقّستهرية المة الشّالدفعفي حساب  يغة التَّاليةالصّ خدمتُستَ

NI
mIP





)1(1  

الفائدة  معدل فإن وبالتَّالي) لعدد السنوات. N، و(هريالفائدة الشّ سعرِ) لIة، و(هريالشّ عةللدفْ) Pحيث ترمز (
  هوI (ة (هريالشّ

I = (.05/12) = 0.0042  

  :شهراً 60ة لمدة هريوتكون الدفعة الشّ

89.1
)0042.01(1

1000042.0
60 




 P 

  ، خالل الفَتْرة الزمنية المبينَة َأعاله.اًدينار) 13.4قيمةَ الفائدة التراكمية بلغتْ ( أنيعني  ما
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  :)Amplitude( )95( )حجم(سعة 

مجـال   بخاصة، الكُلي االقتصاد نظريّةفي 
ـة ورات الدالتِّجاري )Business Cycle( ،
 الدورة )peak(ة قممقدار االرتفاع إلى  هي

، أو مقدار االنخفاض فيها، نحـو  التِّجارية
عد عـن خـطّ   بالب ساًيقمtrough( ،( القاع

ــي ــمى مرجع ـــ، يس ــط ب ــاسخ األس       
)base line ،(  فـي  على النحو الموضـح

  . الشّكل

  )).  Business Cycle( تجاريةدورة : مسرد(راجع 

  :  )Analysis of Variance( )96(تحليل التّباين 

 فعرتفي  كَمي يستخدم)، هو أسلوبeconometrics ( القياسي االقْتصادو )،statistics( حصاءاإل علمِفي 
 . )hypothses testing( الفرضياتار باخت علىالمساعدة ، واالنحدارِ خواص بعض

  : على النحو اآلتي)، standardized normal variable (Z)( المعياري طبيعيال رمتَغيالنعرف ل

  

  المقدار التالي: جينت) Zيع (ربت) للمعلمة المقدرة. وعند b̂() لمعلمة مجتمع إحصائي ما، وbحيثُ ترمز (

  

 يعهتربِ فإن)، ( أي)، S2تباين () و0بوسط ( اًطبيعيموزع  العشوائي الخطأ نإ وحيث

  فإن) ( اإلحصائي تباين المجتمع على هبقسمتو ).( يعطي جمعهو
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إ أي) نQ عةّزوم (سبم بحايع كرب )chi squared .( ستَوهين قلَّةمع )Z2(و .قسمة د نع)Z2(  على          

  ينتج  )( 

  

  ) فإنb = 0فإذا كانت (

  

  نإ حيث)، F( توزيع بحسبنّاتج األخير موزع ن الأي إ

  

)Xi( رياتغ هو في يراالتغمصدر  فإن وبالتَّالي )،ei( في التغايرو )Xi( رياتغ ) إلىYi( في يراالتغ يعزى
   :على النحو اآلتي يناالتَّبتحليل تلخيص ما سبق في جدول  ويمكنضاً. أيei( ،( رياتغو 

  یراالتَّغ ُمتوّسط ُحریَّةعدد درجات ال یراغالتَّ َمجموع یراالتَّغمصدر 

Mean Square 

 )X(  رالُمَتغّی
 

1 
  

 خطاءاأل
 

n - 2  
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  نإ ، أيعلى حاصل قسمة من) F(توزيع على  الحصول يمكن

  

مكن استخدامي )F ( ة  فياختبار الفرضي  

  

 اًأفقيn-2 ,1) ( حريةدرجات الو محدد أهمية مستوىعلى  لةالمجدو قيمتها مع بةالمحسو) Fقيمة ( مقارنةب
والي. على التّ اًوعمودي  

 نيما يع). ) و(( وأن)،  n  -   2=  9( أن نفترضل

حسو) فقيمة ( أنهي بةالم  

  

 مةالقي من بكثيرٍ أقلُّ)، وهي F = 5.12هي ( المجدولةقيمة (ف)  أننجد  )%5(مقداره  أهمية مستوىد عن
  )Xi( بينة موجب خطِّية عالقة وجودي نعما ي). H0 : b = 0طيع قبول (ستَال ن يهوبناء عل ،بةالمحسو

  :في الجدول أدناه على النحو الموضحتائج تلخيص هذه النّ ، ويمكن)Yi()9(و

  یراالتغ ُمتوّسط ُحریَّةعدد درجات ال یراالتغ َمجموع رُیاالتغمصدر 

Mean Square 

 )االنحداِر( )X(  رالُمَتغّی
29281.3103

  1 
29281.3103

  

 خطاءاأل
862.3378

  9 
 

95.8153
 10  َمجموعال 

R2 = 0.971 
  

                                                             

  بسبب التقریب فقط. ) من حسابF( قیمة انخفضت -9
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  :على النحو اآلتي )R2( خدامست) باF( توزيعـم آخر لهوخدام مفستبا نفسها الفرضية اختبار يمكن

  

  .نإ أي نفسها، ابقةالس تيجةنّال نييع ما )F = 5.12( المجدولة مةالقي منأكبر بكثير  مةالقيوهذه 

 : )Anarchy( )97( فوضى

فـي   الحكومـة  تَدخُّل مبعد تُنادينظريّة  هي)، History of Economic Thoughts( االقتصادي ركْفالفي 
. وقد ذهبت آراء هذه كانت هذه القيود ا مهماعليه قيودأي للفرد، أو وضع  االجتماعيةأو  االقتصاديةؤون الشّ

 دعه عملي دعه حول الحرية االقتصادية، ومبدأ :ثسميآدم  أيحررية أو ريات التّالنّظر من بعدأإلى  النّظريّة
   ).laissez - faire( يمر

   :)Anchor Tenant ()98(مستأجر مرساة 

ــي  ــيفــ ــاد الجزئــ ــوير) وmicroeconomics( االقتصــ                             التطــ
ــري ــة)، وurban development( الحضــ ــالنو الدعايــ                          اإلعــ

)advertisement & promotionطبيعي هو شخص ،(    أو معنـوي، ملـيء
جزء من بناية  استئجارِبـ مالياً، وصاحب سمعة تجارية أو صناعية عالية، يقوم

 في البناية نفسها بأسـعارٍ  الستئجارلـ آخرين يها، من أجل أن يشجع أشخاصاًف مستأجرٍتجارية، ويكون أول 
  عالية نسبياً، مقبولة لمالك العقار.  

 ، في العرف األمريكي، على حصة قابلة للبيع من العقار نفسه.المستأجر المرساةقد يحصل 

   :)Anglo – Saxon Capitalism ()99(رأسمالية أنجلوسكسونية 

)، History of Economic Thoughts( تاريخ الفكر االقتصاديفي 
)، هي نظام وفلسفة تشكلت، economic systems( النظم االقتصاديةو

ومعتقدات اقتصادية واجتماعية وسياسـية،   ئتاريخياً، من مجموعة مباد
تؤمن بالحراك االقتصادي، وتنادي بحرية العمل، وحرية الفرد بالتملـك  
وإدارة األعمال، وحب المغامرة والمخاطرة، ومراكمة الثـروة. ومـن   

345.301
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  مبادئها االقتصادية مكافأة اإلدارات العليا على اإلنجازات ومعاقبتها على اإلخفاقات المتحققة.

فكرة أن الخـالق   )، التي تتبنىJohn Kalvin( جون كالفيند جزء، غير قليل، من هذه الفلسفة إلى عقيدة يعو
  يحب األغنياء ويكره الفقراء!

  :)Animal Spirits( )100( )ةحيواني(حيوان روح 

) John Keynes( زكين جونهو مصطلح كان ، االستثمارو التِّجارية الدورة نظريّة، واالقتصاديلوك الس في
 االسـتثمار ة فـي شـرح   اضـي الريماذج خدام النّستيرفض ا الذي أيالرخدمه، ويشير إلى من أوائل من استَ

يبـادر إلـى    الـذي  الشّـخصِ نزوات  منأو  يةحيوانروح  منة مشتقَّ االستثماردوافع  أنزعم يوتوابعه. و
 ذبذب المتغيرات الكُلّية بشـكلٍ الفكرِ االقتصادي تَ عزا بعض أصحابِ الدورة التِّجاريةوفي مجال  .االستثمار
ثمرين، وتؤدي إلى ات المستَهلكين والمنتجين والمستَيلى موجات التّشاؤمِ والتفاؤل التي تسيطر على نفسعميق إ

  تعديل النّزعة نَحو النّشاط االقتصادي، إما باالندفاع أو بالتّراجع.

 :)Animals’ Waste( )101( الحيواناتات فمخلّ

 الطَّاقـة  اقتصـاديات )، وeconomics of resources & environment( البيئةو الموارد اقتصادياتفي 
)economics of energy     هي مخلّفـات ناتجـة عـن بقايـا ،(           

ــالروث   ــا العضــوية، ك ــن مخلّفاته ــات، أو م             أجســاد الحيوان
)dung or manure ،(ى  عادةً تصنّف تحت تيالسـمالكُتلـة  م 

في أفرانٍ مصـنُوعة مـن    رقُ) الحيوانية، تُحbiomass( الحيويّة
  ).energy( الطَّاقةأجل توليد 

ــة اقتصــاديات: مســردراجــع ( ــةو المــوارد اقتصــاديات)، Economics of Energy( الطَّاق                  البيئ
)Economics of Resources & Environment.((  

العائد على سند تسلمحق ( اهيةـنـس( )Annuity( )102( : 

  . زمنية رةفَتْ كّلالمال  مند وعد بدفع مبلغٍ ثابت ومحدهي ، الفائدة سعرِواالستثمار  نظريّةفي 

سبيل المثال، على  ،لنفترضما سنداً  أنيدر 100المال مقداره ( مناً مبلغاً سنويـند بـاع  ) دينار، ويفـي   الس
 السندالعائد على  عدلميكون  وبالتَّالي) دينار. 1000مة (قيبِ الراهنالوقت 
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ترتيب  عادةخالل إ من) V( السندبيع  سعرِحساب  ويمكن .السندعلى  العائد عدلمـ) لRحيث ترمز (
  لتصبح َأعالهادلة البسيطة عمال

1000
10.0

100
V 

 : )Anomalies( )103( )األجور نظامِفي ( المألوف عن نحرافٌا

لتعـديالت   نتيجـةً ، العماُلاها يتلقّ تيال األجورفي  اختالفاتٌهو ، العمالية النّقابات مجالواألجور  نظريّةفي 
ي، األجورم لّعلى سإلى اختالفات في ال تؤدة لمعامينوظّ بعور ين، والشّفالم عـدمب ـ العد ـ  ةالَ ة الظاهري ـينب 
  .العاملين

  : )Ansoff Matrix( )104( سوفآن مصفُوفَة

في   خدمتُستَ أداةٌهي )، Marketing & Strategic Management( ستراتيجيةاالاإلدارة و التَّسويق علمِفي 
ـ  التَّسـويق ات يعملط خطيت اعدة ومس

ة راتيجيستَواتها عسلْ دتحديعلى  المنشأة
، سواء اعتمدت على السوقنموها في 

 وجودم ، وسوقأو جديدة ةوجودم عةسلْ
أو جديد. 

   :)Antagonistic Growth ()105(نمو عدواني 

ــي  ــة ف ــاديات التنمي ــاعي )، وdevelopment economics( اقتص ــاد االجتم  االقتص
)socioeconomics(  اقتصاديات الرفـاه )، وwelfare 

economics   :هو مصطلح اقتصـادي يحمـُل معنيـين ،(    

توتر اجتماعي بسبب ما ينتجه النمو االقتصـادي مـن    )1

     .تبعات، كاالستقرار والعدالـة االقتصـادية واالجتماعيـة   

2 حالة ( التوازن) تعمد خلقdisequilibium  من أجـل ،(
  طة مشاريع جديدة.ااالقتصاد بوستنشيط 

   تعمد الدول الغنية إلى تجديد بناها التحتية كي تحدث قطاعات النقل والشحن، ما يؤدي إلى توليد عمالة ودخل.
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  : )Anticipatory Pricing ()106( تسعير توقعي

)، supply( العـرض )، و demand( الطلببخاصة في مجال )، microeconomics( االقتصاد الجزئيفي 

الذي يسـود فـي    السعرعلى سلعتها، يكون أعلى من  سعرٍ، هو قيام المنشأة بوضع مراقبة وضبط األسعارو

سترتفع نتيجة لعجزٍ في توافر السلعة في السوق، أو بسـبب   األسعارالمنشأة أن  توقعاألحوال العادية، بسبب 
  بيئية.سباب ، أو ألاألسعارقيام السلطة الرسمية بفرض سقف على 

 :)Anti-Trust Legislations( )107( لالحتكار ةٌمضاد تشريعاتٌ

تضـعها   تـي المات هي القوانين واألنظمة والتعلي، االحتكار مجال، بخاصة في الجزئي نظريّة االقتصادفي  

 المنشـآت سـيطرة   تقليـلِ  علـى  ُلتعمالمنَافسة ومنع االحتكار، وتشجيع  بهدف المعنيةساتها ومؤس الحكومة

 الحـاالت تنطبق مثل هذه التشريعات علـى   وعادةً. بعينها في صناعات زالتركّ، وتقليل السوقالمحتكرة على 
   حواذ، وما شابه.ستاال، واالحتكاريّةت كتُّالتَّ، والندماجاال من ةفمختَلال

مةالقي نتحس )Appreciation( )108(:  

السندات كـاألسهم و األصول التمويليةأسعار و سوق التَّمويلو يرفةالصو رفالص أسعارو النّقودمجال في 
، أو ارتفاع قيمة العمالتأسعار صرف والمشتقّات التمويلية، هو ارتفاع يحمُل عدة معانٍ، منها ارتفاع في 

  ).depreciation( مةالقيخفاض انْ). ويكون عكس هذه الحالة financial asset( يالتَّمويل األصل

   :)Apprenticeship ()109( )احتراف(تمهن 

في مجال التدريب والتعليم والتعلم الحرفي والمهني، هو فترة زمنية غير محددة، يقضيها شخص طبيعي ما 
في منشأة ما، يتدرب خاللها على مهنة أو حرفة معينة، 

  تحت إشراف عامٍل محترف لمهنة أو حرفة ما. 

إلى قرونٍ ماضية. وقد تحدث عنـه   تمهنيعود أصل الـ
فترة  أن)، وذكر في كتاباته Adam Smith( آدم سميث

ومثلـه الدراسـةُ   التدريب قد تمتد إلى سـبع سـنوات،   
  األكاديمية للحصول على شهادة علمية.

تعمد إلى تقليـل عـدد   ، ومنها أن نقابات العمال لصناعة ما تمهنهناك بعض االنتقادات الموجهة لعملية الـ
 للحرفة، ثم رفع مستوى أجور العاملين فيها.  متمهنينالمتدربين في المهنة المعنية، بهدف تخفيض عرض الـ
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 : )Approval Voting( )110( موافق تصويتٌ

 على خيارات التَّصويتب الشّخص خلَالها من، يقوم القَراروسائل اتخاذ  من وسيلةٌهو ، المنشأة نظريّةفي 
  صوات.األيحصل على أعلى  الذيعلى الخيار  موافقةبال ثما، عليهيوافق 

  :)Appropriation Bill ()111) (تخصيص موارد مالية(قانون تخصيص 

 اإلنفاقيمنح السلطة المعنية  تشريع، هو العرف األمريكي)، بخاصة في public finance( المالية العامةفي 
تجديد البنية التحتية في منطقة ما،  :)، كأن نقولfederal funds( األموال العامة االتحادية، من على نشاط ما

. وعادة يتم إغالق الحسابات الحكومة االتحاديةبـأو اإلنفاق على عقود الدفاع أو الفضاء، أو أي نشاط يتعلق 
لم يتم إغالق الحسابات يتوافق مجلس في شهر حزيران (يونيو) من كل عام. وإذا هذه النفقات بكل المتعلقة 

نفاق عند المستويات المعتادة، إلى أن يتم االتفاق على تسوية النواب على السماح للمؤسسات باإل الكونغرس مع
  الحسابات الختامية.

   :)Approximate Equilibrium ()112) (بمقر(توازن تقريبي 

ــي  ــي  فـ ــاد الجزئـ ــة االقتصـ  نظريـ
)Microeconomics Theory ،(ــة  بخاصـ

             )، demand & supply( العرضو الطلبمجال 
             فـــي الســـعر التـــوازنهـــو حالـــة 

)disequilibrium price  على شـكِل تظهر ،(
)، لكـن  excess demand( في الطلـب  فائضٍ
السعر السلعة تحت الدراسة يكون قريباً من  سعر

  ). equilibrium price( التوازني

السـعر  )، في الشكل المرفق، إلـى  PE( ترمز
طة التفاعالت الحـرة  االذي تحقق بوس التوازني
) عـن  PDE) للسعر التوازني التقريبي. ونتيجة النخفاض (PDE، وترمز ()S( العرض) وD( الطلببين قوى 

)PE شار إليه في الشكل. فائض الطلب)، يتحققالم ،  

ة مزارعمضبوطة  مائي)يطرةتحت الس( )Aquaculture( )113(:  

 ومناطقُمساحاتٌ  )، هيEconomics of Resources & Environment( البيئةو الموارد اقتصادياتفي 
األسماك  رية، كأنواعمٍ، تُستَخدم في تربِية الكائنات البحمنظّ سانيمائيةٌ، طبيعيةٌ، أو يتم ِإنشاُؤها بفعل إنْ

فة، بغرض استختَلة. الملميالع اً أو في البحوثجاريغاللها ت  
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 : )Aquinas, Thomas the( )114( كوينياإل )يس ثوماسلقدا( اـومـت

 فـي  رسـطو أطالي، وافـق  يإ رفَكّوم رجل دينٍهو ، االقتصادي ركْفالفي 
 بـأن . وقـال  قيمتهاو عةلْالسّ سعر بين ميـزأفكاره حوَل السعر العادل، و

فـي   العـرض و لبالطّ َأساسينشأ على  الذي السعرفي  منتك عةلْالسّقيمة 
 .األخالقيون انتهاك للقنْا هو مةالقيفوق هذه  سعرٍ أي وأن، المنَافسةحالة 

   :)Arb ()115) (بائع بالتوازي ،مضارب(بائع آني 

المتداولة  سهمباألهو شخص طبيعي أو معنوي، يضارب  )،stock exchange( سوق تداول األسهمفي 
. وهذا الشخص يقوم بشراء األسهم وبيعها بسرعة، بخاصة سوق التداوللشركة مساهمة عامة، مدرجة في 

   عندما يحقق أرباحاً رأسمالية.

  ).arbitrageur) هي اختصار للكلمة األصيلة (arbالكلمة الالتينية (

 : )Arbitrage( )116() موازي( ينآبيع وشراء 

أو  لَـات معأو  سلَعٍ وشراء بيع هو ،سواقاأل بينالمتاجرة  ياتلعمو التّمويليةسواق األو التَّمويل نظريّةفي 
فـي   اآلني لبيعا ويحدثالشِّراء من سوق انخفضت فيه األسعار،  . فيحدث، بين سوقين أو أكثرأصول تمويلية

لون عـام يجني المت األسواق بين األسعارفروقات  من. وعليهت على ما هي بقي، أو األسعارسوق ارتفعت فيه 
حاً.رب  

  :)Arbitrage Pricing Theory ()117( )الموازي( اآلني الشِّراءو البيعِ تَسعير نظريّة

 األصول، هي مجموعة المبادئ واالفتراضات المعنية بكيفية تَسعير التمويلية األسواقو التَّمويل نظريّة في
  لون في األسواق التّمويلية.) التي يتداولها المتعامfinancial assets( التمويلية

 الفائـدة  سـعرِ اً من عوامل المخاطَرة، مثل عر األصل التَّمويلي يعكس بعضس بأن اآلني التَّسعير نظريّةتقول 
المتوقّع، وكيف يتَغيم األصل نسبةً ر سعر من األصوِلإلى محفظة نةعي ة. وإذا اختلف سعراألصـل   التّمويلي

  األصِل إلى سعرٍ متوازٍ مع متوسط سعرِ المحفظة. يرجع سعر والشِّراء اآلني أن تحت الدراسة، فال بد للبيع

 : )Arbitration( )118( تحكيم

طته ا، وبوسرافطاألجميع  موافقة)، بمالمحكّ( يقوم به طرفٌ ثالثٌ تَدخٌُّلهو ، التِّجاريةازعات منالفي مجال 
قدقترحاًم يوَل مح زاعالنّ فض ينتنازعينل اًكون ملزميقد ، طراف المتنازعةاأل بلم.  
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 : )Arc Elasticity( )119() ةيمرونة طلب سعرِ( القوس مرونة

 الكَميةجابة ستمدى اهي ، )الجزئي االقتصاد( العرضولب الطّ نظريّةفي 
لها  تليس ،عدديّةٌ كمية مرونة. والهاسعرِفي  رغيللتما  عةسلْ من المطلُوبة

ـ ة مئوي نسبةعلى أنها  حسبشارتها سالبة دائماً، وتُإوحدات قياس، و د عن
على سـبيل  ها. سعرِو عةلْالس من المطلُوبة كميةلل حسابيال وسطالنقطتي 
 هـذا  وجـرّاء )، 10) إلـى ( 5( من) X( عةلْالسّ سعرلو ارتفع  :المثال

 فـإن )، 10) إلـى ( 15( مـن هـا  من المطلُوبة الكَمية انخفضت االرتفاع
 :) تكون( مرونةال
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 بينوهذا ي )،%6( بنسبة المطلُوبة الكَميةخفاض نْاإلى  يؤديمثالً،  )،%10بنسبة ( السعرارتفاع  أني نعما ي
لب على الطّ أنّعةلْالس غير نٍرِم اًنسبي ،إ أينسبة  نيادالزعرفي  ةـة خفاض فـي  ناالنسبة  من أقلُّ السيالكَم 

   .المرونة قيمة حسب عندهتُ الذيالموقع المرفق  كلالشّ نييب. والمطلُوبة

       : )Aristotle( )120( أرسطو

هـوHistory of Economic Thoughts(،   ( االقتصادي رفكْالوالفلسفة في 
، النّفسخالق، واأل ها علممن، ةمتعدد مجاالتفي  ) كتبإغريقي( ينايون فيلسوفٌ

 عـن  هثيحدفي  ميز. والتَّبادلو التَّوزيعو اإلنتاج عن االقتصادوالعقل. وكتب في 
قـال   النّقـود  عنثه حدي. وفي التَّبادلقيمة و االستعمالاه قيمة سم ما بين التَّبادل
النّقـود   لخلق ا باعتباره وسيلةًبرنكر الستَبادل غير المباشر. وقد اللتّ وسيلةٌ بأنَّها

عه علـى  الفـرد وتشـج   شخصـيّة في  تؤثّر بأنَّها، وقال خاصةال لكيةالم عن من النّقود. وكان من المدافعين
  .مسؤوليةال

  :)Arithmetic Lag( )121(متأخّرة حسابية 

 الماليـة : االقتصـادية  السياسـات  أثـر ، بخاصة في موضوع االقتصاديةات القَرارو األحداثفي مجال أثر 
)fiscalو (ةالنّقدي )monetaryخلبات تقلّ)، وو األسـعار أثر و الدل مـاد ، والبطالـة  عـدصاالقت  القياسـي 
)econometrics ياسات واآلثار مثل)، هي مآالت ونتائجوالط هذه الس ،اديصعيد االقتة على الصرق القياسي

 الزمنية.   بعة في حساب آثارها عبر الفتراتالمتّ
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، زمنية رةفَتْ) nإلى ( متد، مثالً) يالضرائب عدلم(زيادة  معينةٌ اقتصاديةٌ سياسةٌ ثهحدتُ الذي األثر أننفترض ل
 فيهـا  نفذتتي ال رةفَتْفي ال أيcurrent period ،(( ةالراهن رةفَتْالفي  ثُيحد السياسةلهذه  األقوى األثر أنو

اً حتى ينتهـي  الشي تدريجيبالتّ ذَُأخُي ، ثممعينة قوةب اقتصاديةسياسة  أيةيكون أثر  عادةابتداء. وفي ال السياسة
أثرياسةتم تفعيل  ولَوكامل.  بشكٍل هذ (منالمذكورة  السn = 11 ،على سبيل المثال ،(أثرها  فإنيكون  النِّهائي
  :النحو اآلتيعلى  متأخّرةهذه ال لتَخييه ). ويمكن بناء عل11يكون ترتيبها ( تيال رةفَتْال ةيانه مع

  ).nفيها أثر للسياسة ( تيال الزمنية: يكون عدد الفترات أوالً

  ).n+1( رةفَتْ) يكون في الcurrent( الراهن األثر: ثانياً

  سابقتها. عن متأخّرة كّل (متناقصة)، بحيث يقل أثر حسابية متوالية حسبباً تدريجي األثر يتناقص :ثالثاً

  :التَّالي كَلالش القياسي ذجموالنَّ ذخُأي :رابعاً

  

  :على النحو اآلتي حسابيةرات الللمتأخّ ذجموالنَّ معلمات كُلهي يبنى :خامساً

  

 حسابية متوالية كِل) فقط، وعلى ش) إلى (( مناً تدريجي يتناقص ربحاصل الض أننالحظ 
  فإنn = 10 ،() و(( أننفترض لمتناقصة. 
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صورةً اآلتي كُلح الشّيوض ةال متأخّرةلـة لبيانيع حسابيةاالالقيم  مَأعاله فتراضي.  

  

  المعادلة التالية: نتجتَ ذجموالنَّفي أصل  )bi( عن المباشر التَّعويضب

  

  :على النحو اآلتي) Wt( فعرنل

  

  فإن) على سبيل المثال، n = 3( كانتلو 
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) خالل IMtة (األردني ورداتالمستَ) وGDPt( اإلجمالي المحلي النّاتج بياناتيحتوي الجدول أدناه : مثال
  .)10 ()1968 – 1986( رةفَتْال

  

  السَّنة 

)t(  

 حليم اتجن
  ماليجإ

  (ملیون دینار)

GDPt       

  ورداتالُمسَت

(ملیون 
  دینار) 

IMt 

 

 

4GDPt  

 

 

3GDPt-1 

  

 

 

2GDPt-2  

 

 

GDPt-3 

  

1968 152.2 57.492 608.8 -  -  -  

1969 183.4 67.752 733.6 456.6 -  -  

1970 174.4 65.882 697.6 550.2 304.4 -  

1971 186.2 76.627 744.8 523.2 366.8 186.2 

1972 207.2 95.21 828.8 558.6 348.8 207.2 

1973 218.3 108.2 873.2 621.6 372.4 218.3 

1974 247.3 156.507 989.2 654.9 414.4 247.3 

1975 312.1 334.013 1248.4 741.9 436.6 312.1 

1976 421.6 339.539 1686.4 936.3 494.6 421.6 

1977 512.2 454.417 2048.8 1264.8 624.2 512.2 

1978 631.2 458.826 2524.8 1536.6 843.2 631.2 

1979 735 589.523 2940 1893.6 1024.4 735 

1980 979.5 715.977 3918 2205 1262.4 979.5 

1981 1181.5 1047.504 4726 2938.5 1470 1181.5 

1982 1343.5 1142.492 5374 3544.5 1959 1343.5 

1983 1487.5 1103.31 5950 4030.5 2363 1487.5 

1984 1499.4 1071.34 5997.6 4462.5 2687 1499.4 

1985 1593.3 1074.445 6373.2 4498.2 2975 1593.3 

1986 1613.6 850.199 6454.4 4779.9 2998.8 1613.6 

  :التَّالي كِلالش هو من حسابيةال متأخّرةالتوصيف نموذج  أنلنفترض 

                                                             
استخدمت البيانات للفترة المذكورة بسبب تعرض المستوردات لكثير من التّشوهات وحدوث تضخم غير مسبوق في الفترة  -10

  .للمتأخرة الحسابية. وفي كل األحوال، ال يمثل هذا التمرين إال مثاالً 1986الالحقة للعام 
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  :على النحو اآلتي) Wt) وتعريف (n = 3( مع

  

   التَّالي رالتَّقدي ينتج

 

 أن)، و( أني نعما ي

  

  : اآلتي في الشكِل على النحو الموضح)  …,n+1, n, n-1( الزمنيةالفترات  مع) وتفاعلها ( لتَخي يمكن

 
  : تيالشّكل اآل االفعلية، فيوضحه البيانات مع درةالمق الَّةالدّ مقارنة أما

 
 )).Almond Polynomial Lag( ودالحد متعددةألمون  متأخّرة: مسرد(راجع 

tnttttt GDPbGDPbGDPbGDPb
n

   ...Im 22110

321 234   ttttt GDPGDPGDPGDPW

tt W07594.02722.64Im 

07594.0

07594.,15188.07594.2

,22782.07594.330376.,07594.4

32

10





bb

bb
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  : )Arithmetic Mean( )122( حسابي وسطٌ

 مـن  ةمجموعل) central tendency( المركزيةزعة النّس اييمقهو أحد ، حتمالالاو اإلحصائية النّظريّةفي 
القمحسوبة بقسمة حاصل جمِي ،ها على عـدد عم 

 المتوسـط ، يكـون  . وعلى سبيل المثالمفرداتها
ـ   ل الحسابي 3 ,7 ,11( ةلقـيم الـثالث التَّالي،( 

 :اآلتي

7
3
21

3
11731 







n

x
X

n

i
i

حيث ترمز )Xلل (ال وسطوحسابي ،)ix فرادية. وناال) للقيميالوسط الحسابتمثيل  مكني على النحو اً صوري
 كمياتلل حسابيالوسط ال فيكون ،ما عةسلْ من كَمياتاً لثالث ناأوز تُمثِّل َأعالهالقيم الثالث  أن: لنفترض اآلتي

    .المبين أعاله كِلالشفي على النحو الموضح  ةالمركزيه بالنزعة عنبراً معالثالث 

مة ةتواليحسابي )Arithmetic Progression( )123( :  

عداد أو األ من ةٌلَسسلهي ، االحتمالو اإلحصائية النّظريّةفي 
ـ  صرنعأو ال دالعديكون  ةٌجبري عبارةٌ د أو العـد ب اًفيها مرتبط

على سـبيل  ه. بعد الذي العدد أو العنصروه قَبلَ الذيصر نعال
  حسابية:  ة متوالية التَّالي ةلسلَتُمثّل الس :المثال

)](...)3()2()([ nxaxaxaxaa   

 تكون: ةديالعد متواليةال فإنx = 3 ،(() وa =2( كانتفلو 

)]32(...)92()62(52[ n  

   .المرفق الشّكلوهي موضحةٌ بيانياً في 

   :)Armington Assumption ()124(فرضية آرمينعتون 

 بأن، هي فكرة تقول المنافسة بين الدول)، وInternational Trade Theory( نظرية التجارة الدوليةفي 
تاجر بها السالم زلعتُمي )differentiated (نشأ. ما يعني بأنحسب بلد الم لع التي تصنعها الدول المتطورة الس

هنـاك   :برغبة الزبائن، أكثر من السلع المشابهة، التي تصنعها دوٌل أقل تطوراً. وعلى سـبيل المثـال  تحظى 
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األمريكية، وبين السـيارات الصـينية والسـيارات     الجبنة الفرنسية والجبنةفرقٌ، في أذهان المستهلكين، بين 
  األلمانية.

 عين االعتبار، عندما يقرر شراء السلعة تحتب النوعيةو السعريأخذ الزبون، في جميع األحوال، متغيري 
  الدراسة.

 : )Arrow, Kenneth( )125( كينيث آرو

ـ مفـي جا  عمـلَ ، أمريكـي اقتصاد  عالمهو ، االقتصادي فكرِال تاريخِفي  ة ع
 .1972 عـامِ لل االقتصادنوبل في  جائزةَ جون هيكسفورد، وقاسم السير تانس

ـ عمب اشتهر لالتَّـوازن ظمـة  أنْعلـى   ه  العـام )General Equilibrium 

Systems ،(وإجاد الحلول يالرمنة لها. وياضي  اتـه مـا  أشـهر نظري  ّـمسي 
لـي:  ي اتنص على م تيال)، Impossibility Theorem( حالةستاال نظريّةبـ
)، voters( تينالمصـو  امأم ،أو أكثر ،فريدة خيارات ثالثة وجودفي حالة  ...
 collective( جماعيـة مرتبـة   إلى خيارات لهاحوب هذه الخيارات ويرتّي تصويتي نظامٍجاد يإحيل ستَيه فإنَّ

rankingتحمل شروطاً أ (دةً عةًربحدهي: م ،دالمدى غير المقي )unrestricted domain،( عدم و جـودو 
قالل سـت او)، Pareto efficiency( الكفؤةحالة باريتو و )،non-dictatorship( بداد يفرض الخياراتستا

لةالخيارات غير ذات الص )independence of irrelevant alternativesو  فٌمؤلَّ آرولعالم ). ولمشـهر 
ـ مجا مـن  هان ف. معشتراك باال) General Competitive Analysis( نافسلتّل التَّحليل العام عنوانه ة ع

  كيمبريدج.

   :)Artificial Barriers to Entry ()126(عوائق دخول مصطنعة 

، هي الموارد حماية، والحكوميةقابة الر)، وindustrial organization( صناعيال التَّنظيممجال في 

لة في صناعة أو بعض المنشآت الخاصة العامتي تقوم بها الحكومة و/وعةٌ من اإلجراءات والممارسات المجم
  ما، تمنع بموجِبِها منشآت جديدةً من دخول السوق.

 كومةُ منحالح قد ترفضتراخيص مللع جديدة ة لمنشآتِلقانوني    نٍ، من أجـل حمايـةعيأو قطاع م في صناعة

لة المنشآتُ العامراها موجبة. أما الصناعة أو القطاعِ من المنَافسة أو من تفشّي أسرارٍ معينة، أو ألي أسباب ت

ها، إلـى أيـة   من األسباب لمنع نَقل التّكنولُوجيا التي تستَعملُ في الصناعة أو القطاع المعني، فقد تتلمس كثيراً

منشأة جديدة، بهدف منعها من دخول السوق، ومنافسة المنشآت المتخصصة في الصناعة أو القطـاع تحـت   
  الدراسة. 
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   :)Artificial Currency ()127) (ليةشك(عملة مصطنعة 

)، Money & Banking( البنـوك و النقـود في 
)، international finance( التمويل الـدولي و
هي  )،international trade( التجارة الدوليـة و

وحدات من العملة التي تنحصر وظيفتها في كونها 
تُحسب علـى أساسـها الصـفقات     عملةوحدات 
وعلـى   احتياط نقدية دوليـة. أدوات هي والدولية، 

صـندوق  )، الصادرة عن Special Drawing Rights (SDR)( السحب الخاصة حقوق تُعد :سبيل المثال
) مـن  European Currency Units( وحدات الحساب األوروبيـة تُعتبر و عملة مصطنعة.، النقد الدولي

الدول التي تعاني من تذبذبات شديدة فـي أسـعار   . وعادة تزيد أهمية مثل هذه العملة في العمالت المصطنعة
  صرف عمالتها الوطنية.

  :)Asian Crisis( )128( )1998-1997( اآلسيوية األزمة

الدول اآلسيوية: تـايوان  تمويليةٌ، اجتاحت ، هي أزمةٌ اقتصاديةٌ واالقتصادي التّاريخو العولمة اقتصاديات في
ول وماليزيـا. وهـي    ندونيسياوإوكوريا الجنوبية  ينوالفلبـ   النفسـها   الـد                نمـور آسـيا  تـي وصـفت بـ

)Asian Tigersفي ا ة إلى اضطراباتت األزمومشاكَل). وقد أد الَمياد العصة، وانتقاِل كثيرٍ من  القتتمويلي
تلك الدول إلى أسواق استثمارية )، من hot moneyاألموال الساخنة (تمويلية، بخاصة ما تُسمى بـالموارد ال

  أخرى في أوروبا وأمريكا.

عملَت األزمةُ على تدميرِ جزء كبيرٍ من ثروات تلك الدول، وعمقت الفقر فيها. ومن نتائجها السـيئة أن مـا   
على ) قد هدرGross Domestic Product (GDP) ( اإلجمالي المحلي نّاتجالأكثر من نصف قيمة  ئيكاف

ت األسباب الكامنة وراء األزمة، لكن معظمها يعود إلى المضاربات نٍ معدومة. وقد تضاربت وتَعددديو شكِل
تَّمويـل،  البط الرقابة على أسـواق النّقـود و  أسواق المعادن النفيسة والسّلَع، وعدم ضتمويلية وفي األسواق ال

نـات والعقـود   يشّركات الكبرى، إلى جانب انعدام الشفافية في التعياليرو مدتي مارسها والتّالعب والمحاباة ال
  والعطاءات. 

   :)Ask Price ()129(مطلوب سعر 

السهم أو السند، الذي يحدده أو  أداة تمويلية مثل:سعر )، هوFinancial Market ( يالتَّمويل السوقفي 
  يطلبه بائع األداة التّمويلية، أو الوسيط المالي الذي يعرض األداة للبيع.
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 : )Aspiration Level( )130() ما يطمح إليه( المطمح مستوى

ــي  ـ ف                     ةالملــذّوغبــة إشــباع الرو عادةفلســفة السـ
)hedonism and satisfaction( ـ  الـنّفس علم و السريري 
)clinical psychology( ،وةُ أو درجةُ  هالتـي ، األداء نوعي 

في أوضاعٍ تظهر الوصـول فـي  الفرد يرغب  تيالة، واختباري 
 أنَّـه الفـرد   يظُن تيال األداء النوعية منو الدرجةُإليها، أو هي 

 مسـتوى  االقتصاديياق . وهي في الساقادر على الوصول إليه
 األداء نوعيـة أو  يقاس بدرجـة  وعادةً، يطمح الفرد ويسعى للوصول إليه. السعرأو  األجر، كمعينشيء  من
 الفرد. فيهايرغب  تيال

  :)Asset Card ()131) (أصول( بطاقة موجود

   كترونيلاإلالبيع و التجارة)، وcredit & debit( االئتمان)، وMoney & Banking( البنوكو النقودفي 

  )e commerce & e sale   هي وثيقـة، ورقيـة أو ،(

)، تُصـدرها مؤسسـة   virtualبالستيكية أو افتراضية (

 المصـدرة تمويلية، كالمصرف (بنك)، تسـمح لحاملهـا،   

باسمه، أن يسحب من حسابه، لدى المؤسسة المصـدرة،  

مبلغاً محدداً من النقود، بموافقة المؤسسة. وتقوم المؤسسة 

لعميل لديها. ابخصم المبلغ من الودائع النقدية التي يملكها 
 سرية تخوله للسحب من حسابه. بأرقاموعادة تزود المؤسسة عميلها 

  :)Assets( )132() أصول( موجوداتٌ

ـ هي ، محاسبيةال النّظريّةو )Theory of Value( مةالقيو )Wealth Theory( الثَّروة نظريّةفي   ةُمجموع
ة ةًتحمل قيم تيال األشياءال األشخاص بها ثروةُ تُقاس، والتَّبادِلفي  ةًأو قيم سوقيعنين أو الطبيعيمين.وي  

   :)Asset Motive ()133(طلب على النّقود بدافع تجميع األصول 

 النّظريّة) في John Keynes( جون كينز)، بخاصة ما أورده Monetary Theory( النّقدية النّظريّةفي 
لةُ األفراد تفادي مخاطر االستثمار، واالستعداد للتضحية بالعائد على )، هو محاوGeneral Theory( العامة

 نقد سائٍل، أو شبه سائل. باإلبقاء على ثروتهم على شكِلاالستثمار، 
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   :)Asset Specificity ()134(األصل  )ةيصخا(مواصفة 

، هي صفَةٌ (نوعيـة، أو كيفيـة)   الخدمةأو  الملموسة لَعالسّتصنيف ، بخاصة في مجال الجزئي االقتصادفي 
ل ماهر، أو موقع مميز، ويكون العائد من تشغيلها في مكانها المناسب عام يحملهاما، أو  عمرةمعة تحملها سلْ

لو افترضـنا وجـود    :ى سبيل المثالمجالها التّخصصي. وعل غيرِأعلى بكثيرٍ مما لو وظّفت في مجاٍل آخر 
هيالبدةً، وخبرة واسعة، في الطّب أو الهندسة. فمن شخص ما يحمل شهادةً عالي نتوقّع  أنم أنِلالعائد على ع 

.هصه في مجاٍل غير مجال تخصهذا الشّخصِ يكون أعلى بكثيرٍ من خيار تَوظيف 

موجوداتال( األصول تجريد ()Asset Stripping( )135( : 

هي )، industrial organization( ناعيصال التَّنظيمو )،Theory of the Firm( المنشأة نظريّةفي 
مةُعشتريةا رِكَةلشَّبحيث تجني اشَرِكَة أخرى، لما،  شَرِكَةبيع أصول  ليلم احاً أربرِكَة الشَّ بيع أصول من ةًعالي
 المشتراة رِكَةشَّقد قيم أصول ال المالية األوراقسوق  إلى أنتحقيق األرباح العالية ويعود السبب في  .مشتراةال

  العادلة. قيمتها من بأقلَّ

  : )Asset Sweating ()136(األصول  )تعريق(تعرق 

على تمويٍل من  ما شَّرِكَة، هو حصول الشّركات قبل من االقتراض، واإلقراضسات مؤسو مجال البنوكفي 
. ض، أو أية ممتلكات للشَّرِكَة، مقبولة لدى المصرف المقرِأرض عقارٍ أو قطعة بضمانةمصرف ما (بنك)، 

المصرف ، بحيث يصبح الضمانة) القرض مقابل securitization( توريقإلى  مصرف (البنك)لجأ اليوقد 
 شريكاً في أصول الشَّرِكَة المقترِضة.(البنك) 

  : )Assurance( )137( توكيد

هو  عليه نمث المؤالحد نإنقول  نأكة، يقيني على حالة تأمينٍ لتغطية ةٌمكتوب هو وثيقةٌ، أمينالتّ نظريّةفي 
مطلق،  بتأكيد دفعيمبلغ التأمين س فإن وبالتَّاليتفاديه.  مكني ال، والحصول ث يقينيالحدو، حياة إنسان مثالً

 .اًباهظ هذه الحالة، في ،التأمين عادة يكون سعرو .نادرة حالةٌ هوو

  : )Asymptote( )138( ةيربقيمة تقا

 ربقصوى تقت قيمةٌهي ، االحتمال نظريّةو الرياضياتفي 
تنطبـق   ها اللكنَّ)، االحتمالة (أو قيمة الرياضي ةالَّالدّها من

ـ  نبيي المرفق كلأبداً. والشّ تساويهاا أو عليه  ربكيف تقت
( الَّةالدّقيمة 

X
aY 1
 (من )a ،(َّتسـاويها   ها اللكن

   أبداً.



  مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

102 
 

 :)Asymmetric Information()11 ( )139(لومة معالتماثل ال

المعلومات على نَحوٍ غيـر   ، هو حالةُ توافرِمخاطرهو أمينالتّو التَّمويل نظريّةو الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
السـرقة أو   تأمينٍ على الحياة أو ضد مخـاطرِ ن حوَل لسوق التَّمويلي أو المتعاقديمتماثل بين المتعاملين في ا

) hiden action( خفي فعللـ هناك إمكانيةً أنني من أشكال المخاطر. ما يع الحريق أو الغرق، أو أي شكٍل
ك الكثير من كن من ِإزاحة عبء المخاطر والكُلفة المترتّبة عليه إلى الطّرف اآلخر. وهنامن الطّرف الذي يتم
 . الفعل الخفيو لومةمعتماثل الالوالمسائل المترتّبة على  األمثلة على المشاكِل

ـ  فُآال قدع، وتُلب والعرضبين قوى الطّ فاعالتف التّآالواحد،  يومٍخالل في أي اقتصاد، و تحدثُ فقالصات 
) 0.5ها (سـعر  ال يتجـاوز رخيصة، قـد   عةسلْأدنى قيمة ل بينقيم الصفقات  متدبين البائعين والمشترين. وت

ـ  هاقيمتُقد تصل  ما لصفقة سعرٍ منتصوره  يمكن ، إلى أعلى ما، مثالًدينارنصف  ر. الـدناني ى مليـارات  إل
  . والمشترينلدى البائعين  عينة متوافرةم لوماتمععلى  فاعالت والصفقات بناءالتّ حصلوعادةً ت

 الكم حيث من) متماثلة( متشابهةوالبائعين  المشترين ندالمتوافرة علومات معال أن النّظريّة حيةنالا من نفترضل
 لكن ).symmetrical information( متماثلةٌ لوماتمعال نإحالة هذه الفي فنقول وقيت. وع والدقة والتّوالنّ

 مـن طرف البائع أو  من إمالومات، معلل أو غير أخالقي مشروعٍأو خداع أو إخفاء غير  كثيراً ما يحدث غشٌ
 ما مدرجة في البورصة، بناء شَرِكَةبشراء أسهمٍ ل األشخاص بعضيقوم  :. وعلى سبيل المثالالمشتريطرف 
 عرفي أنهم سيرتفع لسبب ما، دون الس سعر أن، مفادها )insider information()12( ةداخليلومات مععلى 
ممـا هـي    أقـلَّ  المشتريد نع المتوافرةلومات معالونوعية  كميةلومة. وفي هذه الحالة تكون معال بهذهالبائع 

   رفين.د الطّعن) asymmetric information( لومات غير متماثلةمعالتكون  وبالتَّاليد البائع، نع متوافرة
فقة البائع كمية ونوعية معلومات، عن الص أن يعرفَ )األولى: لومات الالمتماثلةمعلـل انمحتملت انهناك حالت

الطّالم ينع عقدها بالثَّانيةفر للمشتري، واتويرفين، أكثر مما زم( شترييمتلك  أنعلومـات   المة مة ونوعيكمي
حالتينللبائع. ونفترض في ال فراتويا أكثر مم عيملك  الذيرف الطّ أنخفي منلومات أكثر يع قصد هذه  مسبق

ـ  لومات غير المتماثلةمعالنا تمثيل حالة يمكنو. اآلخررف الطّ عنلومات معال علـى النحـو الموضـح    اًبياني                
  :األول كلالشّفي 

                                                             
األردن،  –االقتصاد الجزئي، دار وائل، عمـان  ئمباد، عبدالرزاق بني هاني :رح الوارد تحت هذا المسرد علىيعتمد الشّ -  11

2013.  
) 110تنص الفقرة (أ) من المـادة ( ) من قانون األوراق المالية األردني إلى استغالل المعلومة الداخلية، و108تشير المادة ( -  12

ألـف دوالر   140) ألف دينار (100بغرامة ال تزيد عن ( من القانون على: "يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا القانون ...
)، باإلضافة إلى غرامة ال تقل عن ضعف الربح الذي حققه، أو ضعف الخسارة التي تجنبها، على أن 2012بأسعار صرف العام 

الفقرة (ب) من المادة نفسها على معاقبة من يخالف الفقـرتين (أ)  ال تزيد على خمسة أضعاف ذلك الربح أو الخسارة"، وتنص 
"بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات". وهناك حاالت كثيرة حدثت في دول أجنبية، ومـن أشـهرها    )108ن المادة (و(ب) م

) التي استغلت معلومات داخلية عن الشركة التي كانت تديرها Martha Stewartخالل العقد الماضي قضية مارثا ستيورات (
  بالحبس وغرامة باهظة.وحققت أرباحاً بماليين الدوالرات، وقد حكم عليها 
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) أرادوا شراء ينالمشترِين (كالمستهل أن نفترضل 
لعةبائعٍ ما، و منما  سعالبائع يملك  أنم  لومـات
 السـوقي  هاسعروجودتها حيث  من، عةلْالس عن

الفعلي )the actual market price أكثر مما ،(
 يملك المشترون.

 طلـب  منحنـى  األول، الشـكل ، في )DA( يمثِّل
 عـن لومات كاملة معيملكون  ن الالذيين المستهلك

هاوسـعر حيث جودتها  من، لعةالس  فـي   الفعلـي
البـائع   لوماتمع مع لومات متماثلةمعن يملكون الذيين المستهلكطلب  منحنى يمثِّل) DS( أنفي حين  .السوق

  .السوقفي  وسعرها الفعليتها جودحيث  من، لعةالس عن

ـ لومات البائع مع معلومات متماثلة معملكون ي الن الذيين هلكللمستَ بالنّسبة التَّوازن يتحقّقُ )، تقطـة ( د النّعن
 متكاملـة لومات معيملكون  ذينالين هلكللمستَ التَّوازن أما). Q2 , P3ب (وج المرتّالز من المكَونَةقطة وهي النّ

مصـلحة   فـإنDs < DA ،( ( نإ). وحيث Q1, P2ب (وج المرتّالز من المكَونَةقطة د النّعن حقّقيتَ الذي هوف
في السوق، وهـي   الفعليجودتها وسعرها حيث  من، لعةالس عنه فعرِبما ي ينرِالمشتَم إعالم بعد منالبائع تك

 التماثـل  من) افهة أو غير البسيطةغير التّ( ئيلةلحالة غير الضابـ لوماتمعال اقتصادياتيشار إليها في  حالةٌ
  ).nontrivial case of information asymmetry( لوماتمعال

ـ التَّوزيع النجاعةبـنى المتعلِّق ، بالمع)inefficient( ناجعةست لي) تقطة (النّ دنع حقّقةتَالم التَّوازنحالة  ةي 
)distributive efficiencyأل ،(ستَ نهلكالم) ين دفعواP3) للحصول على (Q2يـدفعوا   أنم علـيه  كان)، و
)P1( منوحدة  كّلاً لمن) فقط، ثQ2 .(امنحنىعلى ال حقّقةتَالمفهي  الكفؤة التَّوازنحالة  أم )DSنَةهي )، وكَوم 

 هذاعلى  . وبناءالحدية مساوية للكُلفة الحديةقطة فقط تكون الفائدة د هذه النّعن)، وQ1, P2ب (وج المرتّالز من
). ح، مساوية لمساحة المنطقة (التماثل المعلوماتل )، نتيجةloss of efficiencyً( نجاعةالخسارة في التكون 
 أيQ2 (-)Q1 ،[([( من)، والفائدة ح، ز، كطقة (منال أي)]، Q2 (- )Q1[( كُلفة بينالفرق  عنعبارة  وهي

لومات مع ال يملكون ذينالين المستهلك: حالة حالتينفي ال هلكالمستَداً في فائض جي لناتأم ولَو). ز، كطقة (منال
  ).حطقة (منمساحة ال هوالفرق  أننا دجلو ،لومات متماثلةمعن يملكون الذيين المستهلكمتماثلة وحالة 

ستهلكين أرادوا شراء سالم علومات المتولْلنفترض اآلن أنالم ستَفرة لدى اعة ما من بائعيها، لكنة هلكين أكثر دقّالم
  بين طرفي السوق. التماثل في المعلوماتند البائعين. وبالتَّالي يكون هناك عفرة اونوعية وقيمة مما هي متو

    في الشكل الثاني.على النحو الموضح  اًبيانير هذه الحالة تصو يمكن



  مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

104 
 

فـي   فعليها السعرِها وتودجو عةلْالس عن معلومات كاملةيملكون  ذينالين المستهلكطلب  منحنى) DS( يمثِّل
 ن الالـذي عـرض البـائعين    منحنى) SA( يمثِّل. والسوق

 فعليها السعرِها وتودجو عةلْالس عن مةتالومات معيملكون 
ن الـذي عرض البائعين  منحنى يمثِّل) فSS( أما. السوقفي 

 فعليها السعرِها وتودجو عةلْالس عنلومات كاملة معيملكون 
  .السوقفي 

تقـاطع   مـن ، لوماتمعالتماثل ال، في حالة التَّوازن حقّقيتَ
 هـو )، وSAالعـرض (  منحنـى  مع) DSلب (الطّ منحنى
ـ  من المكون، واألول التَّوازن ). Q2 , P2ب (الزوج المرتّ

ـ  منالوحدة  سعرن لرفع البائعون المشتريلومات مع معمتماثلة  لوماتٌمعلدى البائعين  كان ولَو إلـى   لعةالس
)P4 ،(هناك خسارة في الي نعما ي نجاعةأن اطقة (د). منها مساحة المقدارالالتَّوازن أم ،عمنر بنجاعـة ال ع 

 . )Q1 , P3ب (ينتج الزوج المرتّ الذي، والثَّاني هو، فيةالتَّوزيع
  :)Asymmetric Shock( )140(المتماثلة  صدمةٌ

)، business cycle( التِّجارية الدورة بخاصة)، Macroeconomics Theory( الكُلي االقتصاد نظريّةفي 
االقتصـاد أو القطـاع،    فيهي حدثٌ قوي يؤثّر في اقتصاد ما، أو قطاعٍ ما من االقتصاد، بحيث يكون أثره 

  قتصادات أو القطاعات اُألخرى.اال فيعف من أثره َأض أقوى أو

  : )Atomistic Competition ()141( )غرمتناهية في الص(منافسة ذرية 

 التّامة المنَافسة)، هي حالةٌ مشابهةٌ لحالة market structure( السوق كلهي بخاصة، الجزئي االقتصادفي 
)perfect competitionعدد كبير من  )، إذ ال جودمن و شترينبدالم والبائعين، من غير أن    يكـون ألحـد

  السوق، لكن فعلهم الجماعي هو الذي يحدد الكَميات واألسعار التَّوازنية.   فيمنهم أي تأثيرٍ 

  هي أقرب إلى الواقع. ةذريالـ منافسةنظريّة، لكن الـ التامة المنَافسةقد تكون حالة 

  :)At the Money ()142(عند النّقود 

)، هـي  options( التّمويليةالخيارات  اولسوق تد)، بخاصةFinancial Markets ( يالتَّمويل السوقفي 
نـدما  حقّـق ع حالةٌ فريـدةٌ تتَ 

    ســعر الممارســة يتطــابق 
ــعرأو ( ــذ ســ            )التنفيــ
)strike price ــألداة ) لـ
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نـي  يع). ما put price( الوضع سعرِذي تُباع عنده، وهو ما يسمى بـها الحالي ال) مع سعرِالخيارالتّمويلية (
بلُغة وق التَّمويليالس الراهنسعر ال=  سعر التنفيذ أن.  

 )). Black – Scholes Formula( شولز – بالك صيغة: مسرد(راجع 

 :)Attribute( )143( صفَة

صنعت  سلَعٍ منغيرها  عن عةلْالس زتُمي معينة، اتوكيفيّنوعيات هي حالة تُمثِّل ، العرضولب الطّ نظريّةفي  
الحجر ة نوعي، كمعينةqualities (( اتبكيفي للبيعِ روضمعبيتٌ  زيتميقد  :. وعلى سبيل المثالنفسه لغرضل

من غيره، حتى  ه أعلىسعريكون  وبالتَّالي ة.الداخلي، والمرافق سمنتاألود الحدي كميةالبناء و قوةه ومنالمبني 
ـ للملـذّ  صفاتال عنوانتحت  ميزاتصنف االقتصاديون هذه ال. وقد نفسها الوظيفةب يقومكان  إنو عادةة والس 
)hedonistic attributes.(  

 :)Attrition( )144( إنهاك

ة وعيالطّ واالستقاالتقاعد والتّ العمللترك  نتيجةً العمل قوة ضياعهوLabor Theory( ، ( العمل نظريّةفي  
  .البطالة عدلمفي  الحاالتهذه  تؤثّروالوفاة. وال 

   :)At-will Employment Contract ()145(عقد عمل تحت إرادة رب العمل 

)، ومـا يتعلَّـق   Labor Market( العمـل سـوق  )، بخاصةLabor Economics ( العمل اقتصادياتفي 
ل، يمنَح رب العمل العامرب العمل ونوني مبرم، بين ، هو عقد قاالعمل ربل والعام بين التَّعاقدية العالقةبـ
   لم يكن.ل جيداً أم ل من عمله، سواء كان العامتسريحِ العام حقَّ

 : )Auctioneer( )146() الالدلّ( م المزادظّمن

 سلَع)أو ( عةسلْبيع وشراء يات عملم ينظّ ، طبيعي أو معنوي،شخصهو ، العرضولب الطّو السوق نظريّةفي 
حٍ ربق أعظم ، ويحقّممكن سعرٍن، بحيث يصل إلى أعلى المشتريالبائعين و بينق روضة للبيع، ويوفّمع معينة
   .العام التَّوازن نظريّةفي  م المزادظّمني لمبدأ ركْفال األساسهي  ليةالعم. وهذه ممكن

  )).Auctioneer – Walrasian Equilibrium) (العام والراستوازن ( م المزادظّمن: مسردراجع (

  : )Auctioneer – Walrasian Equilibrium( )147() العام والراستوازن ( ظم المزادمن

سـوق،   كـلّ روضة، فـي  معوال المطلُوبة الكَمياتيق تقوم بتوف خياليةٌ شخصيّةٌهو ، العام التَّوازن نظريّةفي 
 والـراس ليون  طلقأ. وقد االقتصادفي  عام ناتوزإلى  يؤديها، ما من واحد كّلفي  توازنـللوصول إلى ال
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)Leon Wlaras ( ةعلى  م المزادظّمناسمّية الشّخصة المـزاد ربتج ، واسمالخيالي )tatonnement  علـى (
مةعالتَّوازنالوصول إلى  لي وهي العام ،كلة تمة فرنسيي نعوهـذا ر، أو بـالتعثّ ، لمسِالل بالتّعود إلى التّالص 

   .العام التَّوازنالوصول إلى  عمليةصعوبة  عن كناية

 )).Leon Walras( والراسليون )، General Equilibrium( عامتوازن : مسردراجع (

 : )Auction Markets( )148( أسواق المزاد

 خاصةب، مرستم بشكٍل األسعارتعديل  اهفي يتم ةمظّمنق اسوأهو ، السوق نظريّةوالعرض ولب الطّ نظريّةفي 
ـ  األسواق إلى بعـضِ  هذه ندستَفي الطلب والعرض. وت غيرالتَّصل بفيما يتّ ـ تكـون   أن) 1: روطالشُ لَعالس 

ـ غيـر   لونعامالمت) 3 لين.عامالمت منكاف  عدد وجود) 2. معروفَة، ومحددةة عياريمصفات ابمو روفين مع
 ).مويليةاألسهم (األوراق التّ تداولوق . وقد تنطبق هذه الشروط على سبعضلم بعضه

   ):Audit Market) (149(سوق تدقيق 

مجموعة المنشـآت العاملـة فـي مجـال     )، هي accounting & auditing( التدقيقو المحاسبةفي مجال 
ة، لصالح عمالئهـا مـن الشـركات والمؤسسـات     يبأعمالها المحاسبية والتدقيق تقومالمحاسبة والتدقيق، التي 

ـ شركة التدقيق  قيامالمتعاقدة معها. وهناك رأي من بعض المختصين ينادي بضرورة  التـدقيق علـى    إجراءب
  في االتحاد األوروبي. بخاصةالشركات وفروعها، من أجل تفادي التهرب الضريبي، 

  : )Augmented Philips Curve( )150( معفيليب المج منحنى

 بـين عالقـة  هو ، البطالةو األجور نظريّةو الكُلّي االقتصاد نظريّةفي 
لمو ضخُّمتَّال عدلمعـالم  1958( العام. فقد اكتشف، في البطالة عد ،(

ـ  من، أ. و. فيليبسسور يالبروف االقتصاد  ة لنـدن لالقتصـاد  مدرس
)London School of Economics ة)، عالقةعكسية  إحصائي ـينب 

مـا  كلّ أيأخـرى،   جهة من ضخُّمتَّال عدلمجهة، و منالبطالة،  معدل
 إمكانيـة هناك  أني نعما يعدل البطالة، ضخُّم انخفض معدل التَّمارتفع 

 . ضخُّمتَّالبطالة وال بينtrade - off (( ضةيامق

 تـي الالبحـوث   لكن، َأعاله، األول كِلالشعلى النحو الموضح في  رينلعالقة البيانية بين المتَغيا فيليبس تَخيل
ت أن هنـاك حـاالت قـد    ي، أثبتَالقرن الماض من األخيرة الثَّالثةفي العقود  خاصةب، أجريت على الموضوع

 الشّكل الثَّاني.وهو ما يوضحه . اًنسبي ةعاليويات ستَبم وبطالة تَضخُّم أياً، مع تانفيها الظاهر تزامنت
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ادياق يقول عالم في هذا السصانميلتون فريدم االقت )Milton Friedman (مق بأنبالبطالـة   ضـخُّم تَّضة الاي
فـي   شـف تكقوة العمل  نأل في الشكل الثاني)، على النحو الموضح( القصير فقط، األمدفي  إلّاة ممكن ستْلي

 وبالتَّالي، األجورالمطالبة برفع  نَحوما يدفعها تنخفض، تتقاضاها  تيال جورلُأل رائيةالشّ وةالقّ الطويل أن األمد
ـ بدأ به فيليبس بإضافة  الذي موذجالنَّون االقتصاديالبطالة. وقد طور  عدلمالعودة إلى ارتفاع  تَغيـعر  رمالس 

  . عالمجمفيليبس  منحنىسموه أبنموذجٍ  اوتهوان، عليه

 معـدل دما يـنخفض  نع :ةالعمالسوق ) 1خالل ما يحدث على ثالثة أصعدة:  من فيليبس منحنىفهم  يمكن
 العمـلِ  صاحب ع، فيضطررتفتَ األجور أني نعما يفرة، احجم العمالة الماهرة المتو البطالة، يحدثُ نقص في

يأتي  أن ضخُّمتَّلل يمكن: التكاليف) على صعيد ارتفاع 2. لعةالسّبيع  سعرِعلى  األجورفي  الزيادةإلى تحميل 
خالل  من، االقتصادازدهار  رةفَتْفي  خاصة)، cost –push inflation( اإلنتاجزيادة في تكاليف  كِلعلى ش
ارتفـاع الطلـب    يـؤدي : لَعالسّسوق ) في 3). الةالعم(غير  اإلنتاجلوسيطة ومدخالت ا لَعالسّسعار أزيادة 

. وتـزداد  اَألربـاح اً بزيـادة  معط لَعالسّون إلى زيادة أسعار المنتجالموارد، فيضطر  درةنُإلى زيادة  اإلنتاجو
، الكُلـي العـرض   منأعلى ب الكُليلب مخاطر زيادة الطّ

الطلب والعرض، وهي الفجـوة   بين حدوث فجوة إمكانيةو
ــي تــيال سّها يمــادي صــاج فجــوة ون االقت ــةإنت            موجب
)positive output gap .(لرالثالـث  كلفي الشّ ،نتصو، 

العرض  منحنى أنويـل ( الطّ األمـد في  الكُليLRAS (
وهـذا ي األفقعلى  عمودي ،ـ ع  االقتصـاد  قُـدرة  أني ن
  .ويلالطّ األمدفي  األسعار مستوى عن مستقلَّة اإلنتاجية

) Q1( مـن ارتفع  اإلنتاج أن تعني)، AD2) إلى (AD1( من، الكُلّيالعرض  منحنىفي  مةات ِإزاحة نالحظ أن
هناك  فإن وبالتَّالي)، Qf ما وراء أيتوفيره ( االقتصادطيع ستَة هي أكثر مما ياألخير الكَمية)، وهذه Q2إلى (
 منحنـى فـي   مـة ات ِإزاحةإلى  تؤدي، مةالقية موجب تاجإنْفجوة 

)، حيـث عـاد   SRAS2) إلـى ( SRAS1( مـن  الكُلّيالعرض 
ـ  يوضحوبأسعارٍ أعلى،  لكن، واألولإلى وضعه  االقتصاد  كلالش
) دون P2) إلـى ( P1( مـن ارتفعت  األسعارويات ستَم أنالثالث 
 مؤقت. بشكٍل إلّا ،تَوظيفوال اإلنتاجة في حقيقيزيادة 

 األصليفيليبس  منحنىوالبطالة في  ضخُّمتَّال بين ضةُياالمق تحدثُ
ينل: منحنىال علىقطاعين  باألو وحيث يكون منحنىال منعلى األالقطاع  ه ،رونةخفض المنالبطالة  لمعدم 

القطـاع   أمـا . ضـئيلٍ  بشكٍل إلّاخفاضٍ في البطالة انإلى  ضخُّمتَّارتفاع ال يؤدي، وال األجور تَضخُّمإلى  نسبةً
  في البطالة. كبيرة إلى زيادة األجور تَضخُّمخفاض ان يؤدي، حيث مرونةعالي ال هو، فمنحنىال من الثَّاني
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ــل  ــدمأدخــ ــومف انفريــ ــدلم مهــ ــخُّمتَّال عــ ــة ضــ ــرع للبطالــ ــر المســ                                                        غيــ
)non-accelerating inflation of unemployment NAIRUوافترض ،( تحت  ينضوي العملسوق  أن
لدى  أنلين فيها، والمسج من خالل النّقابات جماعيةً ةًتفاوضي قوةًيمتلكون  العمال أن، ومةتاغير  تنافسية نيةب

ـ ن نتيجةًي التَّوازنالبطالة  معدل، فيكون العملسوق  من الشِّراءاحتكار  قوة العملاب ربأ بعضِ ـة  هائية لعملي
  المنشآت، ومنها منشآت احتكار الشِّراء.  و بين النّقاباتالتَّفاوض 

 مسـتوى يتأثر ب الذي األجر هويطالبون به، و حقيقي أجرٍ معدُلالمفاوضين  ان، يوجد في أذهالعمال جانب إلى
 األجـر  معـدل البطالة ارتفع  معدل انخفضما كلّالبطالة. ف

اليطالب به  الذي الحقيقيمحهم ن، ألالعصـول ن وولُايالح 
زدهـار  االفـي أوقـات    اإلنتاجقيمة  منة أكبر على حص
اديصاالقت .هذا لكن تاجإنْعلى  يعتمدـال ة يمقُـدرة ، والع 

بيـع   سـعرِ على  األجورعلى تحميل زيادة  العمل ابِربأ
عةلْالسـوق فـي   العمـلِ  على أصـحابِ  . وقد يصعبالس 
، على أسعار كبيرٍ بشكٍل، األجوريحملوا زيادة  أن نافسيةالتّ
ا. لَعالسأم ةُ عليهتسيطر  في سوقفقد يكون باالحتكار قو ،استسـعرِ على  األجورتحميل زيادة  المنشأةة طاع 

 انخفضلصالحهم. وإذا  المنتجفائض  منباقتطاع جزء  المنشأةمفاوضة  العمالة طاعاست، ويكون بعةلْالسبيع 
لمالـ( مستوىالبطالة تحت  عدNAIRU( ال، فقد يكون بمقدورمصول العيادةعلى  الحهـا،  نيطلبو تيال الز

مكاسـب   متوسطزيادة في  االقتصاد، ويشهد العماللصالح  األجورإلى تسوية  المنشآتوفي هذه الحالة تميل 
، َأعـاله كاليف المشار إليها زيادة التّ بِسببِ عام تَضخُّمٍإلى  األجور تَضخُّم يؤدي، األحوال. وفي جميع العمال

 والبطالـة، أدخـلَ   ضـخُّم تَّال بينالعالقة  تَفسير من انن فريدمكّيتموكي  المؤثرة ثابتة. العواملشريطة بقاء 
 األسـعار  تَضخُّمس لالنّا رؤية أن)، ومفادها adaptive expectations( كيفيةات التالتّوقّع هوماً آخر وهومف

هذه  لدختُ العمالنقابات  فإن وبالتَّالي، بِلقْستَأعلى في الم تَضخُّمت عدالمع توقّ نَحودفعهم تة، م اليوميحياتهِفي 
كبيـر،   بشكٍل األسعارارتفعت  ولَو، األسعارتتبع  األجور فإن ذَلك. ولاألجور حوَلات في المفاوضات التوقّع

المطالبات  فإنمترتفع أسعار  وبالتَّاليأكبر،  بشكٍل كونت األجوربزيادة  العّاألجـور  كُلفةلزيادة  نتيجةً لَعالس .
مد القصير إلى اليمين، وارتفـاع  ألافيليبس في  منحنىفي  ِإزاحةإلى  ضخُّمتَّعات التوقّ تؤدي رابعال كلالشّوفي 
   . هنفس المستوى دعن ضخُّمتَّال معدلبقاء  معالبطالة  معدل

 : )Austrian School( )151( النمساويةة مدرسال

كـارل   متهممقَد، يأتي في ين النمساوييناالقتصاديالفالسفة  منة مجموعهي ، االقتصادي ركْفتاريخ الفي 
فريدريك فون ها تباعأ منو .Friedrich von Wieser)( زيرايفريدريك فون ف) وCarl Menger( مينغير

   ).Friedrich von Hayek( كايه
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، وابتعدت االقتصادللوصول إلى نماذج تصف حركة  يننظير العقالوالتّ قراءستاالة طريقة سدرمت هذه التبنّ
واالجتماعيـة  االقتصـادية   حـداث األلفهـم   التّاريخي منهجِعلى ال زتركّ تيالة ينالماألة سدرمأفكار ال عن

  . المرتبطة بها

الد تُشدة ةسمدرمنهجعلى  النّمساويية التَّحليلفي  فردية اديصعلم التطبيق، تُسمى االقت )praxeology ،(
 منالوصول إلى الحقيقة. وتـؤ  سبيل في ةحصائياإل البياناتمثلة واألعمال ستوشغفها با إيمانهافي إشارة إلى 

ستْلي النّقود بأن رات فية في أثرها حيادية المتغيالتَّوازن، والكُلي اديصواالقت ،أسـعار الفائـدة    تحديـد  أن
 أن، والزمنيـة ات ياألفضل، ومنللز الحدية اإلنتاجيةتناقص  مع الحدية المنفعةخالل تفاعل  من يتم اَألرباحو
ب فـي سـياقات   تُرتّ بد أن ال ةمتعدد االتعملها است ،متنافرة سلع من لشكّتَي االقتصادرأس المال في  كلهي

 .االقتصادفي  السعر ليةية آلالتَّنظيم القوةة بمدرسال نمية. وتؤتاجإنْجل الوصول إلى أعظم أمحددة من 

 : )Autarky( )152( كتفاءباالعزال انسياسة 

خـالل   من وليةالدة التجار عن منعزلةً، وتكون فيها ولةدحالة تختارها الهي ، االقتصادية السياساتمجال في 
لتـأمين   كتفاء الـذاتي االة للوصول إلى لاو، في محالمستورداتعلى  عالية وضرائب جمركية فرض رسومٍ

   ة.سياسي لمواطنيها، أو ألغراضٍ عمٍلفرص 

  ارتباط ذاتي)Autocorrelation( )153( :  

، القياسي النّموذجلمات مع تَقديريات )، والمشاكل التي تواجهها عملeconometrics( القياسي االقتصادفي 
  . بعضها ببعض) random errors( العشوائيةخطاء األهو تأثر 

ـ عserial correlation ،() (سلسـلي التّ االرتباط(أو  اتيالذّ االرتباط ةمشكلَتنشأ   األخطـاء دما تـرتبط  ن
فـي   االرتباط يحدث وعادةً. ةموجبأو  سالبة ا،م بعالقة بعض معبعضها ) residuals(البواقي) ( العشوائية
ـ  t( الزمنل عامب مرتبطةال أي، )الزمنيةالسالسل ( ةالتّاريخي البيانات  التَّبـاين  يكـون  ة). وفي هـذه الحال

  ) بين األخطاء العشوائية:covariance (Cov)( مشتَركال

  

ـ ) et, et-1ترمـز (  حيث  ، أيالعشـوائية  ألخطاءلـ
ر معلمـات  تَقـدي  ) النّاتجة مـن residuals( البواقي

 الزمنيـة خـالل الفتـرات   النّموذج تحت الدراسـة،  
  :المتعاقبة

t, t-1, t-2, …  

1,...0],[ 1  tteeCov tt
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 الموضحعلى النحو موجب بخطأ موجب، أ الالخطَالب بخطأ سالب، والس العشوائيأ الخطَيرتبط  عادةوفي ال
  . والثاني األول ين:في الشكل

 خلفَبعضها قد تسلسلت  ةَموجبال خطاءاأل أن يالحظ
  قيمتَالمس الخطّإلى  وصلتى حتّ بعض

  

   .بعضوراء بعضها السالبة  األخطاءثم تتابعت 

 أهميتـه ، واختبـار  األخطاء بينcorrelation coefficient( ( االرتباط لمعامحساب في هذه الحالة  يمكن
ـ   اتيالـذّ  االرتباطفت أسباب حدوث . وقد صنّهابينَارتباط  وجود منالتأكد  أجل من اإلحصائية ات فـي أدبي
  ، وهي:)13(إلى خمسة رئيسية القياسي االقتصاد

ـ في اختيار  ُأالخط يؤدي ):Miss Specification( موذجالنَّ تحديدخطأ  )أوالً  اسـب منال الرياضـي  كِلالش
)model specification(  للنموذجحذف ال، أو القياسيتَغيـ  مـن  اسبمنال رم  exclusion of a( ذجوالنم

relevant variable(  إلى حدوث ارتباطيني وضيح:وعلى سبيِل التّ .البواقي بـ  نمـوذجٍ اختيار  يؤد  يخطّ
 ينالَّة كَلش تأخُذُمشاهدات لتوفيقه باألخطاءتتابع  إلى يعيةربِت د وجبالبة ثم الالسة ثم امـ لس ـ عا يالبة، م  أني ن

 الَّـة الدّ مـن  ذي صـلة  مستقل رمتَغينفسها في حال حذف  الظَّاهرة. وتحدث األخطاء بين اًقوي ارتباطاًهناك 
  نفسه). معاً (يرتبط ذاتي رمتَغيال كانإذا  بخاصةلماتها، مع رتَقديالمراد 

احقة. واللّ الحالية الظروففي  تؤثّرابقة الظروف الس أن يقصد به ):inertia( )الجمود(القصور الذاتي  )ثانياً
ـ عام، بما يسـمى   يز، بشكٍل) يتمtime series( الزمنيةالسل السسلوك  أن هذاومثال  )، trend( تِّجاهاالبـ
احقـة ثـم   حظـة اللّ ي اللّقيمة المشاهدة ف عنتزيد)  (أو قد تقلُّ عينةم زمنيةقيمة المشاهدة في لحظة  أنفنرى 

، معـين  اقتصـادي بنشـاط   يتعلَّـق . وفيمـا  عـادةً ، نفسه تِّجاهاال فيالمشاهدات تنتظم  لكن .وهكذا، احقةاللّ
يتسبب بتناقصه فـي فتـرات    معينيحدث شيء  أنإلى  منالز معمرار ستبا تتزايدقيمته  أن، نجد االستهالكك

  .بعضمع بعضها ترتبط  البواقيأن نجد  الحاالتهذه  كّله، وهكذا. وفي اتِّجاهر متعاقبة، ثم يغي زمنية

، مـثالً،  االقتصـادية ات النّشاطتتأثر  نأ أيspatial autocorrelation:( ( الفضائي الذاتي االرتباط )ثالثاً
 األثـر  هـذا ود الجغرافية. ومثال على قاليم والحداألعبر ات تحدث النّشاط وخاصة إذا كانت ،بعضببعضها 

 األثـر ول العربية غيـر النّفطيـة، أو   اقتصادات الد فية) الرتفاع أسعار النّفط للدول العربية (النفطي جابياإلي
في دول مثل األردن وسـوريا ولبنـان   فاهفالرهذه الدول.  فيخفاض أسعارها الن السلبي اديصيـرتبط  االقت ،

                                                             
، ، التي تحدث في النشاط الزراعي)cobweb phenomenon( نسيج العنكبوتهناك أسباب أخرى أقل أهمية مثل ظاهرة  -13

  ) بعضها ببعض.lagsوالتخلف في تأثر البيانات (

tt XbaY ˆˆˆ 
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ـ قـاليم  األهذه  رِوالكويت، لتأثّ العربيةرات اواإلم السعوديةلدول مثل  االقتصادي فاهبالروثيق  بشكٍل ها بعض
  .ببعض

 مـن ، في الكثير اإلحصائية البياناتتخضع  ):manipulation of Data( اإلحصائية البياناتالجة مع )رابعاً
 التخمـين ات يلعمخالل  منها منما ينقص  رِتَقديات، ومتوسط، كحساب النوع خاص منالجات مع، لالحاالت

الرية: (اضيinterpolation) أو (extrapolation( توهين التموج)، وsmoothing(  البيانـات الحاصل في 
عادةًة، إذ األصلي تتسبهذه ال بِإالجات في عمارتباط متسلسل  حداثينالبواقي. ب  

ـ ال اثُحـد األ ببسقد تُ ):influence of shocks( (الصدمات) مختَلفةال حداثاألأثر  )خامساً ، مثـل  ةمختَلف
البـواقي، لتالحـق قـيم     بـين المتسلسل  االرتباطحدوث  ضخُّمتَّوال العماليةات اإلضرابو االقتصاديراجع التّ

ـ  اترتَقـدي  في اتيالذّ االرتباط مشكلة أثروكي نتعرّف . تسلسلي بشكل المتغيرات ـ  عـات مربالـ غرى الص
  :على النحو اآلتي) () estimator( رالمقد نعرّفل ،)ordinary least squares (OLS)( االعتيادية

  

  :على النحو اآلتيعادلة َأعاله الم لطرفي المتَوقّعة مةالقي تكون

  

إ أية مةالقي نتَوقّعالم تساوي قيمة ال( رللمقد (علمة مالحقيقي) علمة معةجتمنتج ستَن هذا من)، والمشك أنةلَم 
 هذاإثبات  ويمكن. غرىالص عاتالمربرات مقد خطيةو زعدم التحيي تَيخاص في تؤثّراتي ال الذّ االرتباط
غرى الص عاتالمربرات بقاء مقد فإن، ساقتّاالة بخاصي يتعلَّق . وحوَل مانفسهالة ، بالسهورللمقدّ بالنّسبة

عتبرزة غير متحيستَنل هذا. إلثبات )14(شرطاً كافياً لالتساق يةاآلبسيط  بشكٍل عرضهااسبود تتولّ تيال ليطت 
نإ أي)، ( أن، وببعضها بعض مرتبطة األخطاء أنا ن. وقد افترضالعشوائية األخطاء
  . معيرتبط  

  :على النحو اآلتي نفسهفي الباقي  ربِلحاصل ض المتَوقّعة مةالقي بتعريف نبدْأل

                                                             
  Jan Kmenta, "Elements of Econometrics", Macmillan Press (1971), pp 275-277انظر:  -14
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 موجبحيح الالواحد الص بينر تنحص وقيمته ،بين البواقي االرتباط لعاممإلى ) rho( حيث ترمز
والواحد الصمما سبق و. 15البحيح السخطأي التباين فإن ينشتَرك بالمون متتاليين ه  

  

             نأل

  

  فإن، وأيضاً

  

 فرصّإلى ال يؤوُل بعيدة زمنيةأ في فترات الخطو معينة زمنية أ في لحظةالخط بين مشتَركال نبايالتَّ أن الحظُن
 أني نعما يباعدت الفترات الزمنية، تَص كلّما ال يتناق مشتَركال ينباالت فإن )،( أناعتبرنا  ولَو
  ة. القياسي الفرضيات مع بهذا، متناقضاً يةانه ال ماأ ينمو إلى الخطن ياتب

  أن نفترضل العشوائية األخطاء طتهااسبود تتولّ تيال آلليةاتعرف ل

  

                                                             
  هو و بين معامل االرتباط -15
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  :16التَّاليةفات ، وله الصعناً قلّمستَاً عشوائي خطًأ يمثِّلحيث 

  

  أنو

  

               و

 first-order( االنحدارِ من الدرجة األولى ذاتي ظامن، ةفي هذه الحالأ العشوائي، الخطآلية توليد  تسمى

autoregressive schemeمكننا اشتقاق العالقةوي .( ينعلى النحو اآلتي و ب:  

  

 تتناقصالتي  األخطاء لةسمضافاً إليه سل هو خطأ ابتدائي منن يتكو العشوائيأ الخط أننجد 
   وه) لمة (معن الايتب وألن كلّما تباعدت الفترات الزمنية. أوزانها

  

                                                             
  )، بخاصة في أبحاث العلوم الهندسية.white noise error termيسمى في بعض األحيان ( -16

)( tv)( 1te
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  نإوحيث 

  

فإن  

  

)، وهي ) إلى (( منالبواقي  نايتب تَغيرإلى  تؤدي الذاتي االرتباط ةمشكلَ أن هذا منضح يتّ

 االرتباطة مشكلَ الصغرى االعتيادية في حالة غياب عاتالمربرات إليها تَقديصل تي تال مةالقي عن مختَلفة
تَ، وال تالذاتيميتعلِّقة فات المرغوبة، ز بالصأفضل بـالمّقدخطِّي رم زغير متحي )BLUE.(   

  )).Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)( زغير متحي خطِّي مقدرأفضل : مسردراجع (

   :)Auto Economy ()154(اقتصاد ذاتي 

، ذاتـه )، هو جزء من االقتصـاد يمـوُل   classical macroeconomics( االقتصاد الكلي الكالسيكيفي 
  ).liquid assets( موجوداته السائلةطة ابوس

 ).John Hicks( جون هيكسيعود أصل المصطلح إلى عالم االقتصاد البريطاني 

  : )Autogestion ()155(إدارة العمال الذّاتية 

)، economic democracy( االقتصـادية ة قراطيالديم)، وlabor relation( العماليةالعالقات في مجال 
 تي عصفَت بفرنسا فـي العـامِ  ة الاالضطرابات العمالي االقتصاد الفرنسي، بعدهي فلسفةٌ، وحالةٌ نَشَأت في 

)1968 .(  

يشـارك العمـال    ية الهرمية في اإلدارة، وأنتقضي هذه الفلسفة بأن تَتَحلّل الشّركات والمؤسسات من التّراتب
القَرارات المتعلِّقة باإلدارة وبيئة العمل والحوافز الممنوحـة للعمـال، وقواعـد التّشـغيل،      اتخاذفي أنفسهم 

  واستعمال تقنيات اإلنتاج.  
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  : )Automation( )156( أتمتة

و نصـف  ة، أاليدوي اإلنتاج وطُرقة ة اليدويدارياإل األعماِل تحويُلهي ، اإلنتاجو االقتصادية اإلدارة علمفي 
                             ،هرةامــالغيــر  الــةالعمعمال ســتا مــن ُلمــا يقلِّــوهــو  )،digital( ةورقميــ ، إلــى آليــةاآلليــة

ـ تُسـمى البطالـة    وعـادةً  .المنشأةفي  اإلنتاجية يزيدو ـ  تمتـة األ عـن ة النّاتج  جيـة وولُلبطالة التكنابـ
)technological unemployment.( 

  :)Autonomous Consumption ()157(قّل عن الدخل استهالك مستَ

نفقـات  )، وموضـوع  aggregate demand( الكُلـي لب الطّ، بخاصة في مجال الكُلي االقتصاد نظريّةفي 
ــة)، وconsumption expenditure( االســـتهالك  دالَّـ

)، هو قيمـة اإلنفـاق   consumption function( االستهالك
ذي ال يتأثّر ، الأفراد المجتمع كَافَّةًعلى السلَع االستهالكية، من 

). وعادةً يسـمى هـذا الشّـكل مـن     اإلنتاج( الدخلبمستوى 
ـ االستهالك   حـد الكفـاف  في أدبيات االقتصاد االجتماعية بـ

)subsistent level ًااً وبيانيمكن تمثيله رياضيعلى النحو )، وي
ــي  ــي اآلتــ ــةفــ ــتهالك دالَّــ                       االســ

)consumption functionــ ــم ) التَّالي ة، والرس
  :البياني المرفق

، االستهالكعلى الكُلي  فاقإلنلـ) Cحيث ترمز (
ر ال يتـأثّ  الـذي  االستهالكعلى  نفاقإللـ) aو(
 هالكسـت لال الحـدي لميـل  ) لـmpc، و(الدخلب
)marginal propensity to consume ،(

  ).disposable income( المتاح لدخل) لـYdو(

   :)Autonomous Expenditure (AE) ()158(إنفاقٌ مستقلٌّ عن الدخل 

 السّـلَع سـوق  )، بخاصة فـي مجـال تفاعـل    Macroeconomics Theory( الكُلّي االقتصاد نظريّةفي 
)Commodity Market عم (النّقود  سوق)Money Market( من ورات، هة المتغيويحصل المهمة الكُلي ،
لكون والوحـدات  بـه المسـته   ويقومع بنود اإلنفاق الذي ال يتأثّر بمستوى الدخل الوطني، مهما كان، ن جمم

  . واعهمشتّى أنْومية والمستثمرون من الحك



  مجمع اللغة العربية األردين االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

116 
 

ــد ــن تحدي ــادر  يمك ــة مص ــاقثالث ــي لإلنف ــتقّل، ه ــاق) 1: المس ــتهالك اإلنف ــتقّلي االس                          المس
)autonomous consumption (a)ش ذي) الهـذا   مـن  وجـزء . ياالستهالك اإلنفاق من اًمهمجزءاً  كُّلي

على  حجمه يعتمد لكنرة، معمال السّلَع بعضب ، ومنه ما يتعلَّق)17(االستهالك منالكفاف  بحد االستهالك يتعلَّق
إلـى   ةًعالي كانتقسيط بالتّ تراةشماللَع السّأسعار الفائدة على  أنلو افترضنا  أسعار الفائدة. وعلى سبيل المثال:

لما  ،حد كافمأقد عمظم لَععلى شراء  األفرادال السعمممنجهزة الاأليارات، ورة كالسأسـعار   كانت ولَوة. زلي
ـ معال السـلَع على شـراء   األفرادظم عم قدمكاف أل إلى حد منخفضةبالتقسيط السلَع المشتراة الفائدة على  رة م

          .ةده أسـعار الفائـد  تحـد  ذيال) investment expenditure (Ia)( ياالستثمار اإلنفاق) 2  .)18(المذكورة
ـ )expectations( يستقْبلالم الدخل حوَلسات والمؤس األفرادعات توقّ) 3 كومـة  ، إضافة إلى التزامات الح
)ga.تعلِّقة بمستوى اإلنتاجن متفائلةً وكلّما كانت توقعات األفراد ) غير المسـتقّل،    مستقْبِلال عاإلنفـاقُ الم زاد
كلّه فـي   المستقّل اإلنفاقنا تجميع يمكن. والمستقّل اإلنفاق انخفضمتشائمة،  بِلستَقْالم عنعاتهم توقّ كانت إذاو

تَغيعلى النحو اآلتيواحد،  رٍم  : 
 

 

 أني نعي ماة، ائد عكسيالفائدة الس سعرِو(AE)  المستقّل اإلنفاق بينتكون العالقة  النّظريّةو ليةالعمحية لنّاا من
العالقة  وضع . ويمكن)r( الفائدة سعرِل مختَلفةويات الستَالم مقابل الميِل يكون سالب المستقّل اإلنفاق منحنى

ينب تَغيرينالم )AEو ()r في (ادلة عمعلى النحو اآلتية بسيطة رياضي:
  

drcAE   
في  غيرالتَّ عدلم) لd()، وr = 0الفائدة ( سعر كانى لو ، حتّنفاق المستقّللإل األدنى ) للحدc( ترمزحيث 
  أيالفائدة،  سعرِفي  غيرالتَّ عدلمإلى  نسبةً اإلنفاق

r
AEd




  

  :ةالتَّالييغة الصب معطًى المستقّل اإلنفاق أن نفترضل: مثال

rAE 10100  

                                                             
  قد يدخل عدد السكان بوصفه متغيراً محدداً الحجم المطلق لالستهالك المستقل. -17
يعتمد على أسعار الفائدة، ويصنفها آخرون تحت  يصنف بعض االقتصاديين اإلنشاءات السكنية تحت اإلنفاق االستهالكي الذي -18

  االستثمار الذي يعتمد على أسعار الفائدة.
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  :على النحو اآلتيأخرى  مكافئة صيغةب نفسها ادلةمعال عادةنا إيمكن

AEr
10
1100 

  
على أنه لى تُعطينا اإلنفاق المستقّل لكن الصيغة األو

بناء على هذه و في سعرِ الفائدة، وهو األوضح. الَّةد
عادلة يكونالم )AE:على سبيل المثال ،(  

  

70)3(10100)3(
50)5(10100)5(
100)0(10100)0(





AE
AE
AE

  

  .)19(عادلة َأعاله، ونقطتي التقاطع: األفقي والعموديالمنحنى الذي يمثِّل الم األول يوضح الشكُل

عدل سعرِ الفائدة بوحدة واحدة يؤدي إلى ارتفاع اإلنفاق المستقّل بعشر مخفاض انْغير أن عدل التَّميخبرنا 
الفائدة إلى  سعروحدات، وارتفاعه بوحدة واحدة يؤدي إلى انخفاض اإلنفاق المستقّل بعشر وحدات. ولَو وصل 

)r =10 ( فر، ولَو وصلستقلُّ إلى الصلوصل اإلنفاقُ المالفائدة  سعر)r = 0 ( ستقّل إلىلوصلاإلنفاق الم 
)AE = 100 ،(أقصى. اًحد  

تعتبر الحركة على طول منحنى اإلنفاق المستقّل، والنّاتجة عن تَغير سعر الفائدة، تَغيراً فـي كميـة اإلنفـاق    
 ويعبرغير في اإلنفاق المستقّل هو تَغير هيكلي، المستقّل مقيمة بوحدات النّقد ومستوى األسعار السائدة. لكن التَّ

ر اإلنفاق المسـتقّل، عبـر اإلزاحـة    تَغياالنتقال التّام لمنحنى اإلنفاق المستقّل، يميناً أو يساراً. ويطة اسوعنه ب
تحتـاج الحكومـة، فـي أوقـات الـرواج       داته. وعلى سبيل المثال:ندما يتَغير أحد محدعالتامة في منحناه، 

م مع األحوال االقتصادية السائدة، فيزيد إنفاقها ءاالقتصادي، إلى التوسع في البنية التّحتية، أو صيانتها بما يتال
ندما ينحسر اإلنتاج الكُلـي  ع أي، والعكس صحيح، هذالهذه األحوال، وال يكون لسعرِ الفائدة أي أثرٍ في  نتيجة

تنخفض اإليرادات الحكومية، وال تكون الحكومة قادرةً على التوسع في البنية التحتية. وعادةً يـؤدي الـرواج   
يؤدي ارتفاع عدد السـكانِ إلـى زيـادة    واالقتصادي إلى زيادة االستثمارات دون اعتبارٍ لتَغير أسعار الفائدة. 

جابـاً)، ينتقـل منحنـى اإلنفـاق     إيستهالكي المستقّل. وبناء على هذه المحددات، وأثرها (سلباً أو اإلنفاق اال
  .المستقّل، إلى اليمين أو إلى اليسار

                                                             
  يمكننا الوصول إلى النتائج نفسها إذا بدلنا محاور الشكل بعضها مكان بعض. -  19
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) قـد  positive shock( صدمةً موجبة أن نفترضل
. الكُلـي  اإلنتـاج  ثـم ، الكُلي اإلنفاقإلى زيادة  أدت

ـ مع، المستقّل اإلنفاق مستوىارتفع  لهذا نتيجةًو راً ب
على إلى اليمين،  المستقّل اإلنفاق منحنى بانتقَاله عن

. وفي هذه الحالـة  الثاني الشّكلفي النحو الموضح 
الفائـدة   سـعر  لكـن زاد،  المستقّل اإلنفاق نإنقول 
  .واهمستَد نعثابتاً  بقيالسائد 

 هو)، مثالً، 20 ,200( األوسط منحنىال كانلو 
)، مثالً، ,400 30إلى ( منحنىال ِإزاحةإلى  أدت الصدمة الموجبة فإن، المقارنةألغراض  المرجعي منحنىال

)، مثالً، 100، 10ينتقل إلى ( منحنىال فإنسالبة،  كانتدمة الص أنافترضنا  ولَوالفائدة.  سعر رتَغيي أندون 
  الفائدة. سعر رتَغيي أندون 

 اإلنفاقط له وحدات تخطّ الذي) Aggregate Expenditure Function (Exp)( الكُلي اإلنفاق دالَّة فْعرنل
  : على النحو اآلتي

YMPExAEExp 
  

وفق ) AE(، وومستثمرون) ،اإلنفاق (مستهلكون، وحكومةط له وحدات تخطِّ الذي نفاق) لإلExpحيث ترمز (
)، marginal propensity to spend( الكُلي نفاقلإل الحديلميل ـل )MPExو( عرّفناها مسبقاً، ما

  هو الرياضيوتعريفه 

Y
ExpMPEx




  

  يكون التَّوازند نع. واإلنفاقوحدات  من الكُلي اإلنفاقأو  الكُلي للدخل) Yوترمز (

ExpY 
  

  النّقود هيأن دالَّة الطّلب على  نفترضل: مثال

braMD   

  وأن صيغَتَها الصريحة هي

rMD 5100  
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  نإ ). أيMD = MS( التَّوازند ن). فعMS = 50(هو  )money supply (MS)أن عرض النّقد (و

50,10

505100

** 



Mr

rMD

  

   المستقّل اإلنفاقادلة عم أنلنفترض 

rAE 2100  

  أن) نجد r( عن التَّعويضب

80)10(2100 AE
  

التَّوازن في سوق النّقود إ أي نلَع مقداره (50 ,10ند النقطة (عستقّل في سوق السم ى إلى إنفاقولَو 80) قد أد .(
  :على النحو اآلتيديد في سوق النّقود يصبح )، فإن التَّوازن الجMS = 60افترضنا أن عرض النّقد أصبح (

60,8

605100

** 



Mr

rMD

  

  أننجد  المستقّل اإلنفاقادلة عم) في r( عن التَّعويضب

84)8(2100 AE
  

إ أيستقّل اإلنفاق نمنارتفع  الم )AE1 = 80 ) إلـى (AE2 = 84 (ـ ع           مـن الفائـدة   سـعر  انخفـض دما ن
)r1 = 10 إلى ()r2 = 8 ،( هذا تحقّقوقد  .في الشّكل الثَّالثعلى النحو الموضح مـن  النّقددما زاد عرض نع 
)MS1 = 50) إلى (MS2 = 60مكن). وا. ومالثالث الشّكلفي  على النحو الموضحهذه الحركات  كّلتمثيل  ي 
 بِمقـدار  مسـتقلّ  إنفـاق إلى  أدى) قد 50، 10قطة (د النّعن النّقودفي سوق  حقّقتَ الذي التَّوازن أن هوراه ن
إلـى   وأدى)، 8) إلـى ( 10( مـن الفائدة  سعر انخفض) 60) إلى (50( من النّقدد زيادة عرض نع). و80(

 ).84إلى ( المستَقّل اإلنفاقزيادة 

  نفاقلإل الحديالميل  أن اآلننفترض ل

8.0




Y

ExpMPEx
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  )20(ط)(المخطّ الكُلي اإلنفاق دالَّةتكون  هذاعلى  وبناء). AE = 84( المستَقّل اإلنفاق أنو

YAEExp 8.0
  

   النّقودعلى توازن سوق  ءبنا لَعالسي في سوق التَّوازن الدخلويكون 

420
2.0

84
8.084

8.084

*

**







Y

YY
YExp

  

)، r = 10الفائدة ( سعر كان ولَو
يالتَّوازن الدخل كانل

400
2.0

80
8.080

8.080

*

**







Y

YY
YExp

  

 سـعرِ خفاض ان أدىراهن الفائدة. وفي المثال ال سعرِطة ابوس النّقودسوق  مع السّلَع، يتفاعل سوق وبالملخّص
   من ،السلَعي، في سوق التَّوازن الدخل) إلى ارتفاع r2 = 8) إلى (r1 = 10( من النّقودالفائدة في سوق 

)Y1
Y2) إلى (400 = *

الفائـدة مـن    سعرنخفض ي) 60) إلى (50من (عند زيادة عرض النّقد و ).420 = *
ـ  ).84) إلى (80إلى زيادة اإلنفاق المستَقّل من ( يؤديا م)، 8) إلى (10( ) 4= 80 – 84الفـرق (  ؤديوي

  وقيمته، )21(من خالل أثر مضاعف اإلنفاق المستَقّل

5
2.0

1
1

1





MPEx
AEM

  
) 400ارتفع مـن ( ي التَّوازن الدخل أني نع). وهذا ي5x4 = 20( بِمقدارط) (المخطّ الكُلّي اإلنفاقزيادة  ىإل

   ).420إلى (
 عـن  األفـراد عـات  ها توقّمن، والدخلالفائدة أو  سعرِ عنتختلف  خارجية راتبمتَغي النّقودلب على الطّر يتأثّ

دما عنه في حساباتهم نوأخُذُي عادةًين االقتصادي لكن، الكَميغير قابل للقياس  رالمتَغي. وهذا االقتصادية األحوال
ن نثويتحدلَعأثره في توازن سوق  عّي :. وعلى سبيل المثالالسلب علـى  ات المتفائلة إلى زيادة الطّالتّوقّع تؤد

                                                             
 المسـتقلة لكننـا كتبناهـا بداللـة مكوناتهـا     )، Y=C+I+G+(X-M)( ة اإلنفاق الكلي (المخطط) هي نفسها المتساويةدالَّ -20

)autonomous (حفزةوالم )induced.(  
عن الحالة المبينة أعاله، إال أن الصيغة الحالية تخص كل  دالة االستهالكال تختلف صيغة مضاعف اإلنفاق المستقل في حالة  -21

  .االستهالك المستقلأنواع اإلنفاق المستقل، بما فيها 
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تقال انْإلى  النّقودلب على زيادة الطّ تؤدي. والنّقودلب على خفاض الطّانات المتشائمة إلى التّوقّع تؤدي، والنّقود
خفـاض  ان، والمسـتَقلّ  اإلنفـاق خفاض اناً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ثم مؤدي إلى اليمين،ا عليهلب الطّ منحنى
إلـى   لب على النّقـود ارتفاع الطّ أدىوقد  الكُلي نتيجة لالنخفاضين األخيرين. اإلنتاجخفاض ان، والكُلّيالطلب 

ـ ع النّقدثبات عرض  مع). وMD2) إلى الموقع (MD1الموقع ( منا إلى اليمين عليهلب الطّ منحنىتقال انْ د ن
) إلـى  AE1( من المستَقّل اإلنفاقخفاض انإلى  يؤدي ما)، r2) إلى (r1( منالفائدة  سعريرتفع  هنفسالمستوى 

)AE2 .(لهذا نتيجةو اإلنفاق ينخفض   .ثم اإلنتاج الكُلي الكُلي  

   :)Autonomous Saving ()159(ادخار مستقلٌّ عن الدخل 

)، Macroeconomics Theory( الكُلـي  االقتصاد نظريّةفي 
، مهما كان. الدخلالذي ال يتأثر بمستوى  االدخارهو جزء من 
سـالب   المسـتَقلّ  االدخاريكون  ناحية النظريّة أنويتوقّع من ال

خل. القيمة عاً من الدجد منخفضة المرفـق  والشّكلند مستويات 
) Sيوضح العالقات بين الـدخل واالدخـار. حيـث ترمـز (    

ـ ) a-، و(الدخارلـ ) Y، و(الـدخل  عـن  المسـتَقلّ  الدخارلـ
  الَّة. والشّكل يبين الدّالكُلي لدخللـ

mpsYaS   

)، ويصبح صفراً Yندما يرتفع مستوى الدخل () عS)، ثم يرتفع االدخار (a-وهو (المنبثقَة من مستوى سالب، 
االستهالك اإلنفاقندما يكون عي )consumption expenditure مساوياً لمستوى (خلالد )Yأي .( ندما ع

  يكون:

YC   

 )). Consumption Function( االستهالك دالَّة: مسرد(راجع 

  : )Autoregressive Model( )160(نموذج ذاتي االنحدارِ 

 تَوليفةما باستعمال  ربمتَغيخدم في التنبؤ )، هو نموذج قياسي يستeconometricsَ( القياسي االقتصادفي 
ةخطي )linear combination من (القمتأخّرةالقيم البـأو ما تُسمى  ابقةيم الس )ّفةالمتخل) (past or 

lagged values:ر نفسه. وعلى سبيل المثالتَغيللم (  

tptpttt eXXXaX    ...2211  
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 وهذاتي ـر (    االنحـدارِ  نموذجتَغيم المـيقوفيـه نتنبـأ ب ،Xt ـ                               طة القـيم السـابقة للمتَغيـر نفسـه    ا) بوس

)Xt-1,Xt-2, …Xt-p) وفيه ترمز .(a)لثابت االنحدارِ، و (iللم (   ـراد تَقـدير قيمهـا، وعلمات الم)p  لعـدد (
) للداللة على AR(P)خدم الرمز (للخطأ العشوائي. وعادةً يستَ) et(نعود فيها زمنياً إلى الوراء، وتي الفترات ال

وعلى سبيل المثالاالنحدار نموذج ذاتي .: )AR(3) ـة عـددها ثـالث،     الرجوع إلى) تشير إلىفترات زمني
تـي  بؤ بـالمتغيرات ال خدم في التنتي تُستَن الطُّرق المرِنَة الخدمناها في التنبؤ. وتعتبر مثل هذه النّماذج مواستَ

من (تخضع لعامل الزt.( ع في اختصار شكِلخدام إشارة الجممكن استعلى النحو اآلتيموذج النَّ وي:  




 
p

i
titit eXaX

1
  

فراالتو أثـر )Availability Effects( )161( : 

ناء ثستلإلقراض، با رةالمتواف النّقود كميةات في تَغير من تحصل تيال هي النّواتج، البنوكو النّقود نظريّةفي 
 السلطَة مُلعتستَ. وقد اإلقراضسية مثل تقنين لعوامل مؤس نتيجةًثار اآلتحدث هذه أثر أسعار الفائدة. و

في سوق رأس  االئتمانفي توزيع  تؤثّرثار كي اآلمثل هذه  )Central Bank( المركزيالبنك كـ، النّقدية
   المال.

 )).Open Market Operations( ات سوق مفتوحةيعمل)، Central Bank( مركزيبنك : مسردراجع (

عايتوافرةمنة م )Availability Sampling ()162(:   

 اإلحصائياتو البيانات، بخاصة في حصاءاإلعلم في 
)، econometrics( القياسي االقتصاد، واالقتصادية

نةع هي وسيلة تُستَخدم في جمأو ( عيمـن  نـات عي (
اء دراسات عمالها في إجر، واستيانات كمية أو نوعيةب

 نةعايمبـ الطريقةتُسمى هذه وبحوث ميدانية. وعادةً 
 األحيانِ بعضِفي  ، وتسمى)haphazard( دون نمط

ـــ ــةأو  )accidental( عرضيةبـــ   مريحـــ

)convenience.( توتصول منة على بالحع عيعفر اتو حيث تُجمجتمم وعلـى   نوعـه.  كان، مهما إحصائي
ة نـوع  فرِمع دونلة معينة، أحوَل مس ةمتعدد اتعمجالبة في ة على الطّمارات بحثياست د توزعق :سبيل المثال

  .مريحة نةياعمبـ ،في بعض األحيانِ ،ىتسم هذا السبب، ولحصائياإل المجتمع
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  : )Availability Thesis ()163(أطروحة التّوافر 

جزءاً كبيراً مـن   بأن)، هي افتراض يقول International Trade) (الدولية( الخارجيةة التّجار نظريّةفي 

 العـرض  مرونـة هو تبادل لبضائع متوافرة في دولة واحدة أو عدد قليٍل مـن الـدول، وأن    الدوليةة التّجار

)supply elasticityما، وان) العالي رونة عدامة في دولةأخرى العرض م ي إلى نشأة  ،في دولةةالتّجـار يؤد 

  بينَهما.

  : )Average (Mean)( )164( وسط

 ميوتقسكَافَّة القيم  عمبج حسب، وتُمعينةقيمة  نَحو المركزيةزعة نّلـل مقياسهو ، االحتمالوحصاء اإلعلم في 

   ).observations( المشاهداتالحاصل على عدد 

  ).)Central Tendency( مركزيةنزعة ، )Arithmetic Mean( حسابي وسطٌ :مسرد (راجع

   :)Average (Mean)  Absolute  Deviation (AAD or MAD)( )165(متوسط فرق مطلق 

)، هو حاصل مجموع الفرق المطلَق بينeconometrics ( القياسي االقتصاد، واإلحصاء، والرياضياتفي 
وتكون قيمته أكبر . المشاهدات، مقسوماً على عدد المشاهدات) ومتوسط قيم observation( مشاهدةكّل 
  ، في كّل األحوال.هأو تساوي صفر من

  ة:التَّالي المشاهداتنفترض ل

4,6,2,8,5:X  

  :على النحو اآلتي المشاهدات متوسطيمكن حساب 

5
5
25

5

)46285(
5

1 




iX  

  

ط بلغت (إ أيتوسقيمة الم عليه5ن طيكون  ). وبناءتوسما يلي: المطلَقالفرق  م  
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تَسعير طعلى  مبنيتوسكُلفةالأو ( كاليفالتّ م (ةالكُلي )Average Cost Pricing( )166( :  

من خالله بتَسعير  تقوم ،)نظريّة(قد تكون حالة  المنشآت بعض تتبناه هو أسلوب، السوقو المنشأة نظريّةفي 

طعلى  منتجها بناءتوسة كُلفةال ممضافالكُلي ،اً إليه هامش ربد. وبناءحديكون  هذاعلى  ح مالمنتجوحدة  سعر 

 :على النحو اآلتي

ATCGPMAVCP   

ـ  كُلفـة ال متوسطـ) لAVC، و(عرِس) للPحيث ترمز ( تَغيرةالم )Average Variable Cost،( و)GPM (

 كُلفـة (بمـا فيهـا    الكُلية كُلفةال متوسطـ) لGross Profit Margin،( )ATC( اإلجماليح ربهامش الـل

  الفرصة البديلة).

  : )Average Fixed Cost (AFC)( )167( ثابتة) كُلفةأو ( تكاليفمتوسط 

لوحدة الواحدة مـن المنـتج،   ا كُلفةهو ، اإلنتاجو المنشأة نظريّةفي 

المنشأةلها تتحم  أنْسواءّلْتجت السكُلفة بالتَّاليجها. وهي عة أو لم تُنت 

ة الثَّابت كُلفةال مجموعبقسمة  هاباسح ويتم. اإلنتاجكمية ة بمتعلِّق ستْلي

)total fixed cost (TFC) ( اإلنتاج) على حجمQ ،(  على النحـو

 :اآلتي

0
Q

TFCAFC 

ـ عمـا ي فر كلّمـا زادت كميـة اإلنتـاج.    الص حاصل القسمة يؤول إلى أن0 (( اإلشارةب ويقصد  أني ن
ـ  كُلفةال متوسطتصوير  يتم وعادةً. المنتجة الكمية مع) قيمة متناقصة AFCالـ( ـ ة الثَّابت علـى النحـو    اًبياني

  .المرفق كلالشّفي الموضح 
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   :)Average Product( )168() اإلنتاج كمية متوسط( النّاتج متوسط

 كـلّ  من الحاصلة اإلنتاج كميةهي ، المنشأةو اإلنتاج نظريّةفي 
ــنوحــــدة  ــدات  مــ ــر نعوحــ ــاجصــ                           اإلنتــ

)factor of production ،(ـكوعلـى  رأس المالأو  الةالعم .
ــال ــبيل المث ــى  :س ــطنحصــل عل توســاجإنْ م ــةالعم ت                  ال

)average product of labor (APL (ةقسمة  مناإلنتاج كمي 
ــى  ــةعل ــ كمي ــط، وةالعمال توســاجإنْ م ــال ت                    رأس الم

)average product of capital (APK (ـة قسـمة   منكمي 
 :على النحو اآلتيرأس المال  كميةعلى  اإلنتاج

K
QAP

L
QAP KL  ,

  

ـ . ونتورأس المال كميةـ) لK(و، ةالعمال كميةـ) لL(، واإلنتاج كميةـ) لQحيث ترمز ( احيـة  ع مـن النّ قّ
مة والعّةالنّظريلي طيرتفع  أنتوسأل اإلنتاج مي ن منصرٍ نعويصَل، اإلنتاجاصر ع   ـ  إلى الـذروة، ثـم  ذيأخُ

  .المرفق كلالشفي على النحو الموضح ، اإلنتاجصر نع كمية زادتما كلّخفاض التدريجي نباال

 : )Average Productivity( )169( اإلنتاجية متوسط

حصة كّل وحدة من  ، أياإلنتاجمدخل  كميةعلى  اإلنتاج كميةهو حاصُل قسمة ، اإلنتاجو المنشأة نظريّةفي 
  المدخل من كمية اإلنتاج.

   ).)Average Product( )اإلنتاج كمية متوسط( نّاتجال متوسط :مسرد(راجع 
   :)Average Propensity to Consume (APC)( )170(نَحو االستهالك  )النّزعة(متوسط الميل 

 ياالستهالك اإلنفاق)، هو حاصل قسمة قيمة Macroeconomics Theory( الكُلي االقتصاد نظريّةفي 
)Consumption Expenditure (C) على (خل مستوىالد )income level (Y)إ )، أين  

Y
CAPC  

ة، أنّمكن، من الناحية النّظريحيح. وال ال يط الواحد الصتوسيحتويجدول البسيط التَّالي تتجاوز قيمة هذا الم 
عضطالحسابات لـ بتوساالستهالك نَحوالميل  م :  

  (APC)متوسط الميل   (C)االستهالك   (Y)الدخل 
150 120  0.80  
230  200  0.87  

  )).Consumption Function( االستهالك دالَّة: مسرد(راجع 
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   :)Average Propensity to Save ()171(نَحو االدخار  )النّزعة(متوسط الميل 

) Saving (S) ( االدخار)، هو حاصل قسمة قيمة Macroeconomics Theory( الكُلي االقتصاد نظريّةفي 
  نإ )، أيincome level (Y)( الدخل مستوىعلى 

Y
SAPS  

 يحتويجدول البسيط التَّالي ناحية النّظريّة، أن تتعدى قيمة هذا المتوسط الواحد الصحيح. والال يمكن، من ال
عضخارالحسابات لـ بط الميل نَحو االدتوسم :  

  (APS)متوسط الميل   (S)االدخار   (Y)الدخل 
150 30  0.20  
230  30  0.13  

  )).Consumption Function( االستهالك دالَّة: مسرد(راجع 

  :)Average Rate of Return or Geometric Mean GRR( )172( )وسط هندسي(متوسط العاِئد 

عدل نمو خدم في حساب م)، هو صيغةٌ رياضية تُستgrowthَ( النُّمو حسابات، والتَّمويلو االستثمارفي مجال 
 الهندسـي  متوسطاليعطي  :موجباً أو سالب االتجاه. وعلى سبيل المثال ان النُّموكمية ما مع الزمن، سواء ك

لمإذا رةفَتْ كّلل االستثمارالعائد على  عد ،تم حساب العائد لعدفة فترات. ويّرـط  عتوسالعائـد الهندسـي   م 
    :على النحو اآلتي رياضياً

1)1(...)1()1()1( 321  n
nrrrrGRR  

 سّنَةلل )%8(و ،ىلاألو نَةسّلل )%15ها (معدل) دينار، أعطى فائدة 1000( بِمقدارثماراً ستا أنلنفترض : مثال
على النحو العائد السنوي للفترات الثالث  معدل متوسطيكون  هذاثة. وبناء على لاالثّ سنَةلل )%5ة، و(الثَّاني

  اآلتي:

  %254.913041.11)05.1()08.1()15.1( 3
1

3 GRR  
إ أيط نتوسل ممعد الث نوات الثّالفائدة خالل السوإذاوسنوياً.  )%9.254( ه وضع المبلغ في حساب  تم
ةسنوياً ل )%9.254عطي (يالمبلغ  كانثالث سنوات،  مدما يلي: النِّهائي  

103.1304)09254.1(1000)( 3 tP  

  والي.، على التّ)%5) و(%8) و(%15( فائدةت عدالمالث بنوات الثّخالل الس حقّقيتَ ذيال نفسه المبلغ هوو
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 : )Average Tax Rate( )173( الضريبة عدلم متوسط

ه رِمصاد منيأتيه  الذي الدخل مجموععلى  ضرائب منيدفعه الفرد  ما قسمة حاصُلهو ، الضريبة نظريّةفي 
 الضرائب سواء، الضرائبواع نْأ كّلعريف على التّ ينطبقُزمنية، عادةً تكون سنَة كاملة. و رةفَتْخالل  مختَلفةال

 ين.ويمعنال الضرائب على األشخاص ين أوطبيعيال األشخاصعلى 

  : )174( )(Average Total Cost ATC)( كلية) كُلفة( تكاليفمتوسط 

 منالوحدة الواحدة  كُلفة هو، اإلنتاجو المنشأةالتكاليف و نظريّةفي 
تيال عةلْالس ة كُلفةالبقسمة  حصل عليهتُنتجها المنشأة. ويعلـى   الكُلي

 الكُليـة  كُلفـة . فلـو رمزنـا لل  )اإلنتاج كمية( المنتجةعدد الوحدات 
) ATC( الكُلية كُلفةال متوسطلكان )، Q(بـ اإلنتاج كمية) وTC(بـ
وه 

Q
TCATC 

  
 مـن  منخفضـة  وياتسـتَ د منع مةيالقعالي  الكُلية كُلفةال متوسطيكون  لية أناحية النّظريّة والعمع من النّقّنتو

قطـة  النّ بعد دريجيرتفاع التّباال ذأخُنيا، ثم يد إلى قيمة ، ليصَلاإلنتاج كمية زادتما كلّه ينخفض لكنَّ، اإلنتاج
نيا. والدوكلالشّ ذُأخُي عادةً ه البياني َأعاله بينالم. 

  : )Average Total Revenue (ATR)( )175( راد كُلييإمتوسط 

ـ إ من منشأةما يأتي لل مجموع هو، المنشأة نظريّةفي  ، راداتي
ةةأعمالها  من بخاصاإلنتاجي ،قسةعلى  ماًمواإلنتاج كمي ،  ـوه

 مـن وحـدة   كـلّ  من المنشأة عليهتحصل  الذي راداإلي التَّاليب
علـى النحـو   حسابه  ويتموتبيعها.  تُنتجها تيال عةلْالسوحدات 

 :اآلتي

Q
QP

Q
TRATR .


  

، عةيبوالم المنتجة ةلكَميـ) لQ، و(الكُلية إليراداتـل) TR(، والكُلي اإليرادمتوسط ـ) لATRحيث ترمز (
 عة. لْبيع الس سعرِـ) لP(و
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ـ  سـوق التّ لة فـي  العام المنشآت بين الكُلي اإليراد متوسطيختلف   )،perfect competition( امنـافس التّ
 فَفـي . )monopoly( االحتكار ظلِّلة في العام المنشآتو

 هو الكُلي اإليراد متوسطيكون  تنافس التامالسوق حالة 
هو و ،المنشأة عةسلْعلى  )demand (D)( لبالطّ منحنى
 قيمالمستَ الخطِّ كَلش ذُأخُ، ويعةلْالسوحدات  بيعِ سعر أيضاً

 ا الشّفي على النحو الموضح األفقيل. أملمنشـأة  لكل األو
متوسط اإليـراد   فيكون منحنى، االحتكار لة في ظلِّالعام
الكُلي كل الثَّانيفي الشّ على النحو الموضحالميل،  سالب.  

   :)Average Revenue Product (ARP)( )176( النّاتج متوسطقيمة 

 لـى عة. وعالسلْ بسعرِ بيعِ مضروبةً ،عةيمبمنتجة  اإليراد من كلِّ وحدة قيمةهي ، المنشأةو اإلنتاج نظريّةفي 
   المثال سبيِل

PAPARP LL  
 .عةلْالسبيع  سعرِ) لP(و ،تاج العمالةإنْ متوسط) لـAPL( حيث ترمز

 : )Average Variable Cost (AVC)( )177( ةرمتَغيمتوسط تكاليف 

علـى   مباشرةً ، وتعتمدالمنشأة جهاتُنت تيال عةلْالسّ من الواحدة الوحدة كُلفةهو ، المنشأةكاليف والتّ نظريّةفي 
لـو   :سبيل المثالوعلى  .ورأس المال الةوالعملَع الوسيطة السالخام، و المواد كُلفة مثل، خالت اإلنتاجمد حجم

إنْ المنشأةرت قرمن) وحدة 100( تاج ّلعةالس ، فـإن 
اإلنتاج الوسيطة ومدخالت  لعالسّالمواد الخام و كمية

 مـع  تكون متناسـبةً ورأس المال،  الةكالعماُألخرى 
زيـادة   رتولَـو قـر   ) وحـدة. 100وهي ( الكَمية

المواد الخـام   كمية فإن) 200إلى ( المنتجة الوحدات
بما  ترتفعالوسيطة ومدخالت اإلنتاج اُألخرى  لَعالسّو

زيـادة   هذاب على . ويترتَّديدةالج الكَمية معيتناسب 
ـ  متَغيـر كـاليف ال في التّ  البيـاني  كلة. ويشـبه الشّ

ـ كاليف التّ متوسط بينَهما هو ، لكن الفرقَالكُليةكاليف التّ متوسط كَلش ةرمتغيكاليف الالتّ متوسطـل ، ةالثَّابت
  .المرفق الشكلفي على النحو الموضح ، اإلنتاج كمية زادتما كلّل ءيتضا الذي
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   :)Averch – Johnson Effect( )178( جونسون – شيرأثر أف

لعائد ـل ـظّـمةنالم السياسات هثُحدتُ الذي األثرهو ، اإلنتاجإدارة و الضريبية السياساتو المنشأة نظريّةفي 
 الحـوافزِ  من فيدةًستَ، مهااحربأ تُعظِّمفة لرأس المال كي تقنيات مكثّ المنشأةتختار  خلَالها ، ومنعلى رأس المال

   .السياساترها هذه توفّ تيال

الكلفـة  أن المؤسسات الرسمية المنظمة للنشاط اإلنتاجي تفشـل فـي تقليـل     جونسونو ريشأفبين العالمان 
بمساواة معدل  تقوم) لإلنتاج واستغالل الموارد اإلنتاجية، ألن المنشأة، بشكٍل عام، ال social cost( االجتماعية

  ارد. إحالل عنصر اإلنتاج مع نسبة كلفة عناصر اإلنتاج، ما يعني أن هدراً يحدث في تخصيص المو

ة بالطرق للسياسات التنظيمية التي تتبناها الحكومة، وهي سياسات متعلق محصلةً جونسون – أفريشينتج أثر 
بخاصـة المنشـأة   التي تتبعها المنشأة، 

االحتكارية، في تسعير سلعتها. وعـادة  
 تينقيتتبع الحكومة واحـدة مـن الطـر   

  في ضبط أرباح المحتكر: تينالتالي

طريقة متوسط كلفة اإلنتـاج فـي   ) 1
). Average Cost Pricing( التسعير

ويمكن توضيح عمـل هـذه الطريقـة    
  :على النحو اآلتي ،األول الشكلطة ابوس

ـ المنظّ يقرر طة هـذه  ام الحكومي، بوس
سلعة المحتكر  سعريتجاوز لّا الطريقة، أ
)، ألن الربح الذي يولـده  PRالمستوى (

المنظم من مساواة الطلـب   حسبه). وقد LRATC( متوسط الكلفة الكلية في األمد الطويلهذا السعر يغطي 
)D ( متوسط الكلفة الكلية في األمد الطويل) معLRATC التي توفرها هذه الطريقـة   الكمية). ما يعني أن

  المحتكر.التي توفرها طريقة  الكميةتكون أكبر من 

). ويمكن توضيح هذه الطريقة بـالعودة  Marginal Cost Pricing( طريقة الكلفة الحدية في التسعير) 2
اإليـراد  ) مع منحنـى  MC( الكلفة الحديةى عر والكمية الناتجة عن تقاطع منحنإلى الشكل األول، بتحديد الس

تكـون مسـاوية    الكميـة )، لكن PR() وPM). ومنه يتضح أن السعر يكون أقل من السعرين (MR( الحدي
  . جونسون – أثر أفريشمن غير رقابة. وهناك طرق أخرى، ال تهمنا في سياق معرفة  كمية المحتكرلـ

 حالة المحتكر الطبيعي
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هناك حافز أمام المنشأة كي تستثمر 
إذا  رأس المالأكثر من الالزم في 

) الذي تدفعـه إلـى   a( السعركان 
) sرأس المال أعلى مـن الكلفـة (  

مـال.  علـى رأس ال التي تتحملها 
 aأن ( نفترضل :وعلى سبيل المثال

)، ما % s = 10)، وأن (% 16 =
 )%6يعني أن المنشـأة تكسـب (  

ألنها تستطيع زيـادة سـعر بيـع    
السلعة للتعويض عما تدفعه مكافأة 

  :  على النحو اآلتي) على المنشأة KCلرأس المال، وبالتالي تكون كلفة رأس المال (
  الربح - الكلفة=  كلفة رأس المال

%4%16%20

2)(



 assasKC

  

نها توظف كمية رأس مال أكثر ممـا ينبغـي، ألن   أة مسار التوسع غير المثالي، أي إتختار المنش لهذاونتيجة 
على شكل حالـة   جونسون – أثر أفريش. وبالتالي يظهر الثاني الشكلكلفته أقل من العائد منه. وهو ما يبينه 

  )، من توظيف الموارد اإلنتاجية. inefficient( غير ناجعة

   :)Ayres, Clarence ()179(كالرينس آيريس 

)، بخاصة في History of Economic Thoughts( االقتصادي رفكْال تاريخِفي 
)، هـو عـالم اقتصـادinstitutional economics    ( المؤسسي االقتصادمجال 

) عتَي ، درس)1891 – 1972أمريكيشيكاغو و في جاماد بروان، وكان من رو
 االقتصـاد . وله مساهماتٌ كبيرةٌ في مجال سيالمؤس االقتصادمدرسة تكساس في 

المؤسسيمسات في عولة.، وأثرِ المؤسة للداديصية االقتة التَّنملي  

  : )Axiom of Completeness( )180( االكتمالبدهية 

 ترتيـبِ علـى   هلكالمسـتَ  هي قُدرةُ، )Theory of Consumer Behavior( هلكالمستَسلوك  نظريّةفي 
ـ  كـان لـو   :فعته. وعلى سبيل المثالمن تُعظِّما أنَّهيرى  تيالات ياألفضل حسبب مختَلفةال لعالستوليفات  أمام 

 :على النحو اآلتـي بها ورتّلها،  تهأفضلي حسببترتيبها  )، وأرادW, X, Y, Z( لَعالس منة مجموع هلكالمستَ
)W > Z > X >Y ل )<()، حيث ترمزنالْمة أفضل، لقكل بأن فرت ألاقـد تـو   االكتمـال ة بدهيسـتَ  نهلكالم 

 .واضحة يةنَات بعقالياألفضلب يرتّ أن طاعاستَ
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ةة بدهياالستمراري )Axiom of Continuity( )181( : 

 Theory of Consumer( هلكالمسـتَ سـلوك   نظريّـة فـي  

Behavior(،  هيجودجموع وممنحنى لتُشكّ تيال النّقاط من ة 
واءالس )indifference curve(يث ، بحيتم ّاء السلَع تقسيم فَض
 فَضـاء ال نرى أن المرفق الشكِل. وفي لغير مفضو لمفض إلى

 .هخالف هووما ، لمفض بين م) مقسX, Yتين (علْالس من المكون

بة بدهيدالتَّح )Axiom of Convexity( )182(:   

 هلكالمسـتَ سـلوك  نظريّة  من )utility(المنفعة  موضوعِفي 
)Theory of Consumer Behavior( ، هيمنحنىيكون  أن 

واءالس اًبمحد فـي   على النحـو الموضـح  ، األصِل نَحو نقطة
  .المرفق كلالشّ

ة الهيبدهيةنَم )Axiom of Dominance( )183( : 

            ،)Theory of Consumer Behavior( هلكالمسـت سـلوك   نظريّـة من  )utility( المنفعةموضوعِ  في
ـ  األحيـانِ  بعـضِ ى فـي  علـى القليـل. وتُسـم    الكثيـر  هلكالمسـتَ  هي حالةُ تفضيِل                         بدهيـة عـدم   بـ

  .)nonsatiation principle() 22(اإلشباع

ةة بدهياألفضلي )Axiom of Preference( )184( : 

هـي  ، )Theory of Consumer Behavior( هلكالمستَ سلوك نظريّةمن  )utility( المنفعةموضوع  في
ستَ خضوعة مبدألـ هلكالمالعقالني )rationality( .  

ـ )، Axiom of Convexity( التَّحدبة بدهي: مسردراجع ( ـ ة الهيبدهي  ةمن
)Axiom of Dominance ،(ةة بدهيالعقالني )Axion of Rationality .((  

ةة بدهيالعقالني )Axiom of Rationality( )185( : 

 Theory of( هلكالمسـتَ سلوك  نظريّةمن  )utility( المنفعةموضوع في 

Consumer Behavior( ، هيستَيكون  أنهدفٌ هلكللم )objective(، تحقيقه. جِلأ من يسعى  

                                                             
الشريف: (لو كان البن آدم واد من ذهب لتمنى على اهللا الثاني)، وفي رواية أخرى: (لو كان البن آدم واديان من في الحديث  -22

  مال لتمنى على اهللا الثالث).
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  اقتصادية خمتصرات  و رموز 

B 
 

 Banks Automated Clearing System) (بريطانيـا ( مؤتمت) البنوك( نظام مقاصة مصارف )1

(BACS) .(  
 ). Best Available Technology (BAT)( متوافرة) جياوولتكن( أفضل تقنية )2
 ).Budget Contraint (BC)(قيد موازنة   )3
 Banque des Etats de I’Afrique deI’Ouest (Central أفريقيا ربِلدول غ المركزيالبنك  )4

Bank of West African States (BCEAO) .( 
 ). barrels per day (b/d)( برميل يومياً )5
 ). Bundesverrand der Deutschen Industrie (BDI)( ي للصناعاتانلماأل تِّحاداال )6
 ). British Depository Receipt (BDR)( انيبريط )وديعة(يداع ستا )وصل(صال إي )7
 ). Bureau of Economic Analysis (BEA)) (المتَّحدة الواليات(االقتصادي  التَّحليلمكتب  )8
 ).Bureau of Economic Statistics (BES)) (المتَّحدة الواليات(حصائيات االقتصادية مكتب اإل )9

 La Banque Europe’enne pour Reconstruction et la( والتعميـر  شـاء نلإل األوروبيالبنك   )10

De’veloppement (European Bank for Reconstruction and Development (BERD)  .( 
 ). British Institute of Dealers in Securities (BIDS)( التمويليةالمعهد البريطاني لبائعي األوراق   )11
 ). Bank of International Settlements (BIS)( الدوليبنك التسويات   )12
 ). Basic Needs Budget (BNB)( موازنة حاجات أساسية  )13
 ). Balance for Official Financing (BOF( ميزانية لتمويل رسمي  )14
 Beginning of an( رة محاسـبية بداية فَتْ)، أو Beginning of the Year (BoY( بداية سنَة  )15

Accounting Period (BoY) .( 
 ).British Petroleum (BP)(شَرِكَة النّفط البريطانية   )16
 ). Base Points (bp)() فائدةال سعرِل( َأساسنقاط   )17
  ).Balance of Payments (BoP)( مدفوعات ميزان  )18
 Basic Research in Industrial( ألوروبـا  الصـناعية جيـا  وولفـي التكن  أساسـية ث اأبح  )19

Technology for Europe (BRITE).( 
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  )B(سرد امل )فهرس(قائمة 

 ).Baby Boom & Bust( حسارهاانوحقبة تكاثر الوالدات  )1
   ).Back –haul Rate( الراجعةالحمولة  سعرِ معدل )2
  ).Backstop Technology( البديلة اإلنتاججيا وولتكن )3
  . )Backtesting( راختبار متأخّ )4

  ).Backwardation(راجع إلى التّ مـيـٌل )5
  ).Backward Bending Labor Supply Curve( المرتد العملعـرض  منحنى )6
7( تكامٌل خلفي )Backward Integration.( 
  ).Backward Linkages( ةخلفي روابطُ )8
9(  جتراف اآثار)غسيل( خلفي )عكسي( )Backwash Effects(. 

 ).Bad(عة سيئة سل  )10
 ). Bad Money Drives out Good Money( الجيدة النّقودديئة تطرد الر النّقود  )11
  ). Bad Equilibrium( توازن سيئ  )12
  ).Balanced Budget( )متوازنة(زنة موازنة متّ  )13
  ).Balanced Budget Multiplier( متوازنة مضاعف موازنة  )14
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  :)Baby Boom & Bust ()1(انحسارها وتكاثر الوالدات  ةحقب

 فترة تتراقـى خلَالهـا ظـاهرة   ، هي فقرة الربمحا، وطخطيالتّو البيئة)، وDemography( كانعلم الس في

يادات كبيرة فـي  قد شهد العالَم زفي عدد الوالدات. و حسارٍسكاني واسع، أو ان دوث نموٍّتشير إلى ح عالمية،

يون نسـمة،  ) مل50من ( بعد أن قُتل ما يقرب)، 1945 - 1939( ةالثَّاني العالَمية ربِالح نمو السكان بعد

تِّحـاد  واالبخاصة فـي أوروبـا   

تي السابق. أمـا انحسـار   السوفيي

الدات فقد حـدث خـالل   عدد الو

من القرن العشرين،  العقد األخير

 والعقدين األولـين مـن القـرن   

 الحادي والعشرين، وتحديداً بعـد 

    ورأس المال. الةالعم) اإلنتاج، وانتقال globalization( عولمةالتَّوسع في 

   :)Back –haul Rate( )2( اجعةالحمولة الر سعرِ معدل

(كُلفـة)   هو سعر)، حنالشّ( نَّقِلال اقتصادياتفي 
يكون الطّلـب   فعادةًات. هوجال بعض إلىحن الشّ

نة على الشّحن إلى وجهةـ أعلـى   معي ه فـي  من
 أناكسة. وعلى سبيل المثال، ال نتوقع عمة الهوجال

ات اليإلى الو األردن منحن على الشّ لبيكون الطّ
ين، فقد يكون مرتفعـاً  االتجاهفي  ياًمتساو المتَّحدة

 منخفضاً من، واألردن اتِّجاهب المتَّحدة الواليات من
 مـن  فـإن هذا . ولالمتَّحدة الواليات اتِّجاهب األردن

 السـعر  مـن  أقـلَّ خفض مـن ال االتّجاهقولة في منيفرضه على البضائع ال الذي السعريكون  أن النّقلمصلحة 
  المرتفع. باالتجاهالمفروض 

B 
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 :  )Backstop Technology ()3( بديلةتاج ولوجيا إنتكن

 تاجإن ها وتوافرها إلىوجود يا جديدة، يؤديوجهي تكنول، الطَّاقة اقتصاديات، والبيئةوالموارد  اقتصادياتفي 
البديل  كانإذا  بخاصةالمورد البديل، 

المورد األصـيل. ويـؤدي    منقريباً 
 األصـيل المـورد   سعرِإلى تخفيض 

إلـى  )، وA( الخانقه سعرِوتخفيض 
 يـتم  تـي ال الزمنيةتقصير الفترات 

خراج المورد بالكامل، مـا  ستا خلَالها
علـى   عملمالك المورد سي أني عني

ـ  أن قَبَل ممكنمورده بأسرع وقت  منالخالص   الخـانق  السـعر  أنة تنخفض أسعاره. ونرى في هذه الحال
 اإلنتـاج جيـا  وولفر تكناد تونعخراج المورد ستال الزمنية رةفَتْال تُمثِّل) Ta( أن)، وB) إلى (A( من انخفض

ـ ع) C( مـع ) ويلتقي Dد (نعالسهم ثم ينكسر  اتِّجاه) بB( ةالنقط منلب الطّ منحنى. ويبدأ ديدةالج د نقطـة  ن
   .منخفضة

  :)Backtesting ()4( راختبار متأخّ

، التمويليـة  األدواتبيع وشراء  استراتيجيات حوَلالبحوث )، وFinancial Markets( اق التَّمويلسوأفي 

لتّـدريب  والشِّراء) الماضية (التّاريخية) مـن أجـل ا   ل (البيعالتداوخدام بيانات ، هو استاتالسندو األسهمكـ

  راتيجيات جديدة في البيعِ والشِّراء. عليها، و/أو اكتشاف است

  :)Backwardation ()5(راجع مـيـل إلى التّ

أسـواق  ، بخاصـة  التمويليـة  مشتقّاتالو أسواق التَّمويل)، وFinancial Markets( التَّمويل أسواقفي 

عن سـعرِها فـي   ت الراهن، عة ما في الوقسل سعرِارتفاع )، هوforward or future market ( ستقبلالم

) future contracts( سـتقبل عقـود الم تي تسود في السوق، ويتم فيها تبـادل  المستقبل، نتيجةً للظروف ال
  ) المتَوقّعة. spot prices( الحالية األسعاربأسعارٍ أقلَّ من 

وق لين في السكانت توقعات المتعامأسعار المستقبل إلّا إذا في وال العادية، ، في األحثّر أسعار الفائدة السائدةتؤ

عرض السـلعة المعنيـة. وعـادةً    لها تي يتعرض تشير إلى أن أسعار المستقبل ستنخفض بِسببِ االختناقات ال

 صطلحالتَّمويِل م طلقُ علماءأجيلالتّي )contangoال ـن   تي تنخفض فيها األ) على الحالةاهنـة عسعار الر
  .أسعار المستقبل
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ـ  كـامالً تَ يعتبر ها الخبزمن يصنع تيالوب الحبتُزرع ب تيال األراضيها الخبز، وشراء منيصنع  تيال اًخلفي ،
هنا  األصل. وايةوالنه األصل بين أي)، upstream integration( أعلى المجـرى  من تَكامالً يسمى وعادةً

وبينةوالنهاية هي روب، الحبزراعة  هالرسم التوضيحي في غيف الخبز. وهي الحالة الم. 

 : )Backward Linkages( )8( ةخلفي روابطُ

هـا  دتُزو تـي ال المنشآت مع صناعةً أو منشأةً ما طُترب، هي عالقةٌ صناعيال التَّنظيم، والجزئي االقتصادفي 
أعلى  مع العالقات روابط وتُعتبر هذه وب.الحبمطحنة  مع. وعلى سبيل المثال عالقة المخبز اإلنتاجبمدخالت 

  . المجرى

  ).)Backward Integration( الخلفيالتكامل  :مسردراجع (

 عكسي(خلفي  )غسيل( اجترافآثار( )Backwash Effects( )9(:   

، ما، بشكٍل سلبي يمٍمستوى التَّنمية في إقليؤثر  ندماعهي أعراض تنشأ ، يميةاإلقل التَّنميةو التَّنميةاقتصاد في 
البالد نفسها. وما يحـدث   منآخر  يمٍإقلفي  التَّنمية مستوى في

 مـن  رأس المالو ةالالعمتقال موارد ان هوعلى أرض الواقع 
 نظريّـة  حسـب . والنُّمويم سريع اإلقلإلى  النُّمو يم بطيءاإلقل

تقـال  ان عمل) يcumulative causation( تّراكميةالسببية ال
علـى   النُّمـو يم سريع اإلقلإلى  النُّمويم بطيء اإلقل منالموارد 
الفجوة فـي   اتِّساعإلى  يؤدي، والنُّمويم سريع اإلقل ميزةتعزيز 

 اإلنتاج اآلثار إلى نجاعةهذه  يعزى سبب وعادةً). multiplier( المضاعفن بفعل اإلقليمي بين النُّموت عدالم
 النّشـاط  نمـو  عـدل م. وعلى سبيل المثال يسبق النُّمويم سريع اإلقلفي  االقتصادي النّشاط تركّز عنجمة نالا

اديصستياً أو اتاجإن كان، سواء االقتاناً، في العاصمة هالكيالم ،)األردن( عمت عد ـ فـي   النُّمـو يقأقـاليم ة ب 
فـي   األمـوال ورؤوس  اإلنتاجيةالموارد  تركّز بِسببِ، معاند، السلط، الزرقاء، الطفيلة، الكرك، رب: إاألردن
   قاليم.األفي هذه  اوانخفاضه، عمان

الجسـم   مـن الحرارة تنتقل  بأن)، القائل thermodynamics( ة الحراريةالحركي: مبدأ انفيزيائي نآهناك مبد
اخن إلى الجسم البارد، ومبدأ السالة المادة للفراغمضاد )vacuum لالمبدأ  إطَار). وفيي األوية  تؤدفي التَّنم
ـ اإلي الخارجيـة ثـار  اآل بِسببِاً نمو األقّليم اإلقلتقالها إلى انما إلى  يمٍإقل ةجابي )positive externalities .(

ة بيبالسبـفيما يتصل  أما. ة للفراغمضادالة الماد ، مبدأالثَّانيتوابع المبدأ  من جتراف العكسياالوتعتبر آثار 
 ةٌدوراني تراكميةٌ حركةٌ ) كأنهاGunnar Myrdal( ردالايغونار م ييدالسو االقتصاديها تَخيل، فقد تّراكميةال

  :المرفق كلالشّ الموضح في على النحو
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ـ الناوابط والـر  الرِّئيسـية  المتغيرات بينود الفاصلة الحد ي هذه الحركة الدورانية يتم تحديدف ـ ة. والتج ة رفك
ـ تتات متَغيـر إلـى   يـؤدي  المؤسسات منواحد  كٍليطرأ في ش الذي غيرالتَّ أن هذاوراء  األساسية فـي   ةالي

روالتَّ. اُألخرىسات المؤسحدث دفعة واحدة، بل على دفعات قليلة، ألي ال غيرالتَّ نيدفعة واحدة قد  غيإلى  يؤد
 فوضى.  

  : )Bad( )10( ئةسي عةسل

أو  بِضاعة )، هيGeneral Equilibrium( العام التَّوازنو البيئة اقتصادياتو الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
ـ  الخارجيـة ثـار  اآل بِسـببِ ، اآلخـرين فعـة  منإلـى تقليـل   إنتاجهـا  هالكها أو ستا يؤديخدمة  السةلبي              

)negative externalities (ب تيالسبلهالك ستو/أو ا تاجإنها يّعةالس. 

  : )Bad Money Drives out Good Money( )11( الجيدة النّقودالرديئة تطرد  النّقود

كون العملَة المتداولة في االقتصاد، وت من نوعٍ واحد من أكثر هي حالةٌ يوجد فيها، البنوكو النّقود نظريّةفي 
ـ  أقلَّب وبالتَّالي فإن العملَة المقيمةحق، ستمما ت أقلَّأخرى  حق، وقيمةقيمة إحداها أعلى مما تست حق سـت ا تمم

  األفراد، وتسود العملَة المقيمة بأعلى مما تستحق.  مناكتنازها  يتم، واولالتد منتختفي 

ل الفضُل يعودالقـانون في اكتشاف هذا  األو   ـ خ العإلـى المـؤر ـ   يرب المصـري تقين  يالمقريـزي  الـد             
ود النّحاسية والفضية والذّهبية فـي الوقـت   النّقعمال ستذي حذَّر أمراء المماليك من اال )،1364 - 1442(

ث حـدي من  عامعلى مئة  يزيد ام بعدون النّقود النحاسية. وستعملنفسه، ألن النّاس يكتنزون الذَّهب والفضة وي
) اكتشاف ما Nicolaus Copernicus) (1477- 1543( كوبيرنيكوس البولندي الفلك معاِل أعاد المقريزي

ثة تعود إلـى  الحدي قتصاداتاالفي  ونالقانشهرة  لكن. الجيدة العملَة فيالرديئة  العملَةأثر  عنقاله المقريزي 
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غراشام ثوماسير الس )Thomas Gresham،(  الًغراشام  كانفقدإن مموجليزي) ًَل)، و1579 - 1519امع 
ـ  كتشـاف االهذا  يسم. وقد النّقود عن المقريزيجلترا، ورصد مالحظة إنفي  آل تودورفي عهد   قانونـب
  ).Gresham Law( غراشام

    :)Bad Equilibrium ()12( توازن سيئ

            الــدخلتوزيــع )، بخاصــة موضــوع Macroeconomics Theory( الكُلــي االقتصــاد نظريّــةفـي  
)income distribution ،(ت هوحقّق فيها حالةٌ ينـد مسـت   التَّوازنمنخفضـة مـن   ع ـ ويات ة الفـرد  حص           

 المـدفوعات  ميـزان )، وعند وضعٍ يشير إلى عدم توازنٍ هيكلـي فـي   per capita income( الدخل من
)balance of payments .( 

    :)Balanced Budget( )13( )متوازنة(زنة موازنة متّ

هي  )،macroeconomics( الكُلي االقتصادو)، Theory of Public Finance( العامة المالية نظريّةفي 
 الضـرائب  مـن  الحكومة يراداتإ دما تكونحالة تنشأ عن

 العجـز  وعادةً يمولمام. لنفقاتها بالتّ مساويةات االستثمارو
زيادة  من، أو الخارجيةو المحلية القُروض من الموازنةفي 

. النّقـود  طباعـة خالل  من، أو اإلنفاقأو تقليل  الضرائب
طريق  عن االقتصادضرار باإلإلى  تؤديقد  األخيرةوهذه 

  .  تَّضخُّمال

 الحكومـة نفقات إلى ) G(ترمز المصادر، و مختَلف من الحكومةرادات إيإلى  م البياني،س، في الر)Rترمز (
  ).R = G(يكون دما نع التَّوازن حقّقيتف ،الكُلي الدخل مستوى) إلى Y(ترمز و، شطةاألن مختَلفعلى 

 : )Balanced Budget Multiplier( )14( متوازنة موازنة مضاعف

ــي  ــةف ّــاد نظري صاالقت ــي ــةو )،Macroeconomics Theory( الكُل ّــة نظري ــة المالي العام                            
)Theory of Public Finance( ،م ولهر عدخلفي  التَّغيالد رالتَّإلى  الحقيقياإلنفاقفي  غي هوو، الحكومي 

 :ةالتَّالية البسيطة الصيغة الرياضي ذُخأي وعادةً مقدار التَّغير في الضرائب.تَغير نفقات الحكومة ب
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لميـل  ) لـmps(و، هالكستلال الحديلميل ) لـmpc، و(زنةالمتّ الموازنةمضاعف ـل) BBMترمز ( حيثُ
مـا   ينفق، إذا لم الحاالت بعضحيح، في الواحد الص عن َأعاله بين. وقد يختلف المضاعف المدخارلال الحدي
  ع. متوقّ هوبحسب ما  اإلنفاقظومة منيدخل 

 :)Balanced Economic Growth( )15( متوازنة اقتصادية تَنميةٌ

قطاعـات   كـلّ  تَنميـة تنـادي ب  هةُ نظرٍهي وج )،Development Economics( التَّنمية اقتصاديات في 
  .يآنمتوازٍ و بشكل االقتصاد

متوازن  نمو)Balanced Growth( )16(  : 

فيها كّل المتغيـرات   رتفعت ،كةمتحر نمو حالةُهوDevelopment Economics( ، ( التَّنمية اقتصادياتفي 
ة بمالحقيقيالتةمتقارب عد. 

 :  )Balance of Payments( )17( مدفوعاتميزان 
 لتَدخُ تيال النّقديةدفقات التّ كلِّ جلٌّ يحتويسهوexternal sector،(  ( الخارجيالقطاع  - الكُلّي االقتصادفي 
منوتخرج  البلده، ويوضستنفقه ح ما يلَععلى  األعمالون وقطاع هلكالمّةجنبية األ السدستورإلى داخل البلد،  الم

نفقهوما ي األجانب الَمالبلد إلى  منرة على البضائع المصدالع يزانالخالل  من، الخارجيم التِّجاري.  
ـ  يسـمى إلى بند (حساب) مـا   )، إضافةaccountsً( حساباتثالثة  من ميزان المدفوعات شكّلتي أ الخطبـ

ضافهوِوالسإلـى   من أجل الوصول األخيرالحساب  . وعادةً ي  يـزان مـدفوعاتمتـوازن  م )balanced 

balance of payments()2(.  

  
  

                  التِّجـاري  ميـزان ال) أ: مـن ن هـذا الحسـاب   ): يتكـوcurrent account ( الحساب الجاري -1
)trade balance( ّعمال، والمواد الخام، والخدمات ستعة وشبه الجاهزة لالبما فيه البضائع المصن

 االسـتثمار  من الدخلصافي ) ب+  ،معليوالسياحة والتّ قلنَّوخدمات ال المصرفيةبما فيها الخدمات 
)net investment income (ة الشّركاتقامت به  ذيالثمرة في الخارج، أو قام بـه  ستالم الوطني

رون في الخارج، ويشمل ستمواطنون محويالت صافي التّ) ج+  ،األسهماح ربوأ الفوائدو اَألرباحثم
                                                              

                                   صــندوق النقــد الــدوليدليــل  معجــمهنــاك طــرق قديمــة فــي عــرض ميــزان المــدفوعات، ويتبنــى هــذا ال - 2
)Balance of Payments Manual (في التعريفات المبينة.  
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 المسـاعدات األجنبيـة  ، بمـا فيهـا   النّقديـة برعات ات والتّبوالهِ المساعدات، وتشمل الخارج من
)foreign aid.( 

حواذ االست، ويشمل الصافي جنبياأل االستثمارق تدفّ هوcapital account :(( حساب رأس المال -2
 ).physical assets( ةالمادي األصول عنخلي أو التّ

ـ ال الدوليـة  النّقديـة قات دفّ): يشمل التfinancial accountّ( التَّمويلحساب  -3  االسـتثمار ة بمتعلِّق
، واحتياطـات  الـدولي  النّقـد  صندوقفي  خاصةحب الالس ات، وحقوقالسندو األسهم، واألعمالو
 .الدولي دالنّق صندوقعة لدى ودهب المالذّ

 تيال ضروريةت الالتَّعدياليحات وصحالتّ هو): omission & error( هوأ والسلخطا )بند(حساب  -4
  المدفوعات متوازناً. ميزانتجعل 

   :)Balance of Trade( )18( تجاري ميزان

ـ  نظريّـة و)، macroeconomics( الكُلّـي  االقتصـاد في   International Trade( الخارجيـة ة ارالتّج

Theory،(  والفرق هينلعقيمة  بّالس صدوقيمة  رةالمست لَعالسةالمدوعادةً. ور )رمز للفرق بـيX-M حيث ،(
. ورداتالمسـت ) لقيمـة  M، و(الصادرات) لقيمة Xترمز (

 مـع  التِّجـاري  التَّبادل فإن، ةًموجب النّاتج إشارةُ كانتفإذا 
، وهـي فـي   المصدرة ولةديكون لصالح ال الخارجي العالَم

فـي   أما. التِّجاري ميزانالفي  فائضع بـهذه الحالة تتمتَّ
يكـون لصـالح    التِّجاري التَّبادل فإنالبة، الس اإلشارةحالة 
 ميـزان الفي  عجزٍ من ولةدي الان، حيث تعالخارجي العالَم

عتبر. والتِّجارييزانال يم التِّجاري يزان منناً رئيساً مكوم 
نقاط  بيني المرفق كل. والشّالمدفوعات ميزانفي  سلبي بشكل التِّجاري ميزانالفي  العجزيؤثّر ، والمدفوعات

 من اإلنتاجقيمة  أي، الحقيقي الدخل مستوىل) Y، وفيه ترمز (التِّجاري ميزانالوالعجز والفائض في  التَّوازن
ادوالخدمات داخل  لَعالسصاالقت  . 

  :)Balance Sheet( )19( يةميزان

تـي  هي القوائم المحاسبية ال )،accounting, commerce & business( ،األعمالة والتّجارالمحاسبة وفي 
، من ذمم (مطلوبـات)  اعليه) وما اآلخرينأموال وعقارات وذمم على (أصول، أي ثروة  من منشأةما لل بينتُ

 األصـول ن: أيجـز إلـى   يـة ميزانالتُقسـم   وعادةً. عينمد تاريخ نع، اًمتاجر اًأو شخص شَرِكَةً كانتسواء 
ـ ، واموجـودات لمثل هذه ال ضاحاتإيتفاصيل و مع األيمن جانب) في الassets) (موجوداتال(  مطلوبـات لـ
)liabilitiesعسر األي جانب) في التفاصيل لمثل هذه المطلوبات م.  
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    :)Baldwin Envelope ()20(مغلف بالدوين 

ـ كانإم منحنـى )، هـوInternational Trade Theory  ( الخارجيـة ة التّجار نظريّةفي  االسـتهالك ات ي 
)consumption possibility fronierلدو ( لة

 منحنـى ( عرضال منحنىمن تحريك  كبيرة، ينشأ
) لدولة أجنبية صـغيرة،  offer curve) (التَّبادل

 منحنـى ر مع الدولة الكبيرة، بحيـث يبنـى   اجتُت
 حـول التّ منحنىعلى طول  االستهالكات يكانإم
)transformation curve  .ولة الصغيرةللد (  

دولـة  للعرض ال منحنىنتوقّع أن  من المنطقي أن
 عـرض  نحنىـمعن  كبير الكبيرة يختلفُ بشكٍل

نحنى إمكانيات االسـتهالك  ني أن مخدمات أكثر، كماً ونوعاً. ما يعالدولة الصغيرة، إذ يحتوي األول بضائع و
مـع   اًالكبيرة يكون متناسباً مع حجم اقتصادها، في وقت يكون فيه منحنى التَّحول للدولة الصغيرة متناسب للدولة

  حجمها.  

    :)Balloon Payment( )21( )كبيرة ،فوخةمن(دفعة ضخمة 

المقـرض أو   )، هي مبلـغٌ يفرضـهlease  ( التأجير)، وfinancial economics( التَّمويل اقتصادياتفي 
في العقد المتّفق  يجار. بموجب نص قانونيند نهاية عقد القرضِ أو اإلالمؤجر على المقتَرِض أو المستأجِر، ع

  عليه من الطّرفين.

  :)Bandit Problem ()22(ة قاطع الطّريق مشكل

نظريّة )، وInformation Theory( نظريّة المعلومات)، بخاصةmicroeconomics ( االقتصاد الجزئيفي 
بنــاء والتَّفــاوض )، وGame Theory( اللّعــب

)، learning( مسـألة تعلّـم  ، هي االستراتيجيات
    حو التَّالي:تتحقّق على الن

مسألة، تتكون مـن  للنفترض أن شخصاً ما يتعرض 
بد عليه، فـي   )، الsequential( ةسلمتسلمراحل 

يتخذ قراراً محدداً. وفـي كـّل    كّل مرحلة منها، أن
قَـرارات أو الخيـارات   ) مـن ال mمرحلة، هناك (
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 مشـاهدة )، فـإنn  باختيـار القَـرار (   وعلى سبيل المثال، لو قام الشّـخص يجربها.  الممكنة التي يمكن أن
)observationة القَرار () واحدة تشطب من تجربn  ساوية للقيمـةـة للمشـاهدة   )، لكنَّه يتلقى مكافأة مّالعددي

  المشطوبة.

ات الخيارات والقَرار علىتي تساعده مع تكرار القَرارات والتجارب، سيمتَلك الشّخص كثيراً من المعلومات ال
مـة  القي) maximize( تَعظـيم ، للحصول على المكافأة الواردة َأعاله، بل إلى المستقبلية. وال يسعى الشّخص

بهـذا   ةُنهائي من المكافآت. وقد سميت المشكلال) لتدفّقpresent discounted value ( الحالية المخصومة
يعظِّم العائد منها.  لشخصٍ متعدد األيدي، يحاول أن يستخدمها جميعاً من أجل أن يشبه حاالًاالسم ألن وضعها 

ي، مـن  كيف يعظِّم العائد من كّل األيـد لكنَّه ال يعلم أية يد تُعطيه أعظم متوسط عائد. وهو يتعلّم مع الزمن 
المكافأة منها، والمعلومات الجديدة التي يكتسـبها مـن   نفادها وحصوله على اة، بعد استخالل المشاهدات الملغ

تي أعطته عائداً عاليـاً فـي   ال نفسهاد أن يتعلم الشّخص أن استخدام اليد يكون من المفي جارب المتعددة. وقدالت
  ف أن هناك فرصة للتعلّم، دائماً.يعر بد أن م، والاالسابق، ليس جيداً على الدو

 : )Bandwagon Effect( )23( الجوقة ةعرب أثر
 مهبعض األفراد سلوك يحدثه الذي األثر هو ،ةالسياسيالعلوم ولوك الس نظريّةو الكُليةو الجزئية نالنّظريتي في
 آخرين أفراداً يدفع قد هذا فإن ما، عةسل من هالكهمستا األفراد بعض يزيد ندماع المثال سبيل وعلى. بعض في
فـي   رغبـتهم  بِسببِ نفسها عةالسل نم هالكهمستا زيادة إلى
 أو همادتسع من يزيد لوكالس هذا أن همظَنِّل أو اآلخرين تقليد

. نفسـه  لوكالس ةقوليمع عن النّظر بصرف رغباتهم، إشباع
 القطيـع  عقلية مهومف مع ما، حد إلى م،هوالمف هذا يتشابهو
)herd mentality(، رأس سوق في لونعامالمت يهرع حيث 

 بيع أو شراء دنع بعض وراءبعضهم ) مثالً البورصة( المال
النّاخبين وتصويتهم لمـن  وصف سلوك في العلوم السياسية ل يستعمل المصطَلَح وعادةً ).مثالً سهم( أداة تمويلية

    بناء على مبادئه أو برامجه. ولَيسجاح، أقوى في النّ له فرصةً ون أنيظنُّ

  :)Bank( )24( )بنك(مصرف 

 التَّمويـل علم و، )Macroeconomics Theory( الكُلية النّظريّةو ،)البنوك(المصارف و النّقود نظريّةفي 

)Finance،( سةمؤس وةوساطة  هتمويلي )financial 

intermediaryمنع ئالودا بُلق)، ت زبائنها وتقوم بحشد 

وتقرضها  ،هامنتملك فوائض  تيالالوحدات  من األمواِل

عجـزٍ فيهـا. ويقـوم     مـن ي انتع تيالإلى الوحدات 
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ات السـند و كاألسـهم ، ةمتعددة ثماريستفي أصول ا األموال منثمار جزء ستبا األحيان، عضبفي  ،المصرف

ها بينَ عمالجا لكنتقوم به.  الذيور الد حسب، متعددةعلى أشكاٍل  )البنوك( المصـارف تأتي  وعادةًوالعقارات. 

)، central bank( مركزي )بنك( مصرف) 1واعها: (أن من. وتمويلية وساطة مؤسساتبوصفها  عملتها أنَّ

، اُألخـرى  )البنـوك ( المصـارف  يم، وتنحصر وظيفتُه في مراقبة أعمـال األقلأو  دولةال )بنك( مصرف هوو

 تِّجـاري  )بنـك ( مصـرف ) 2(  .)البنـوك ( المصـارف  لازمة لعملّالتشريعات ال، والوطنية العملَة وإصدارِ

)commercial bankو ،(ومصرف ه )بنك( م الودائع و قبُليالتَّجزَِئـة ب القُروضيقد. )بنـك ( مصـرف ) 3( 

ين (مؤسسات وأشخاص) ثمرِستعلى مساعدة الم عملي )بنك( مصرف هو)، وinvestment bank( ياستثمار

 األشـخاص  عـن  نيابةً وعميالً وسيطاًبوصفه ه عملخالل  منزم للمشاريع، الالّ التَّمويلعلى  الحصول على

خراتتحتاج إلى حشد  تيالسات والمؤسدةها في المشاريع تَوظيفالفائضة و المدتعدعمـل ي وعـادةً . الم  البنـك 

     .يقدمونـه  الـذي  التَّمويل من حٍربون إلى تحقيق يسع نالذيلين ومفي مجال تسويق المشاريع للم ياالستثمار

قـروضٍ   تقـديم فـي   صمتخص )بنك( مصرف هو)، وdevelopment bank( يةتـنم )بنك( مصرف) 4(

وبنك  التَّنمية الصناعيةوبنك  ورداتالمستو الصادراتبنك  عليهها، ومثال تبهدف دعمها وتنمي معينةلقطاعات 

هـي  و)، specialized credit institution( متخصصـة ال اإلقراض مؤسسة) 5. (التنمويةدعم المشاريع 

 التّمويليـة على حاجاتهم  لحصولعلى اأجل مساعدتهم  منلألفراد  التَّجزَِئةقروض ب بتقديم متخصصة مؤسسة

ـ  تيالراعي الز اإلقراض وكاالتسات: هذه المؤس منها في مجاٍل ما. وتَوظيفو  احين والمـزارعين تدعم الفلّ

 النّقابـات ، كأو مؤسسات إقراض األشخاص الحـرفيين  في أعمالهم، إليهايحتاجون  تيال السلَععلى  للحصوِل
 .المهنية النّقاباتأو  العمالية

لفة مصرفية(ة سبنكي( )Bank Advance( )25(  : 

ـ  يأتيعادة . وعميلهلما (بنك) مصرفٌ قدمه ي قرض هي ،)البنوك(المصارف و النّقودفي   سـحبٍ  كلعلى ش
صيدعلى الر )overdraftمه ي )، أو قرضدفع  كلعلى ش يأتي قدو مباشر، بشكٍلعميله لالبنك قداًمقدممبلغٍ ي 

أودعها العميل في حسابه لدى البنـك، كالشـيك غيـر     ماليةعلى ورقة  )البنك( المصرف يقوم به لقاء خصمٍ
لفة تخضع  وعادةًل أو الكمبيالة. المحصة( المصرفيةالسأنين وانلقو )البنكيظمة به البنك. ملعي ذيال البلد  

  :)Bank Bill ()26( )بنكي(ن مصرفي إذ

أو  ويمعنعميٍل موثوق،  عن قبولها نيابةً يمكن ماليةورقة  هو، المصرفي العملوالبنوك و النّقود نظريّةفي 
في بطبيعي شترى، لديه حسابباع ويموثوق. وعادةً ي خصم فـي سـوق رأس المـال.     سعرِب ذناإل هذا نك

  صدر فيه.ُأ الذيين البلد انويخضع إصداره وقبوله لقو



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

154 
 

 :  )Banks’ Law (Charter( )27( )البنوك(ون المصارف انق

 التّمويليـة سـات  والمؤس البنـوك  َلعمم ينظّ ذيال ونالقان هو، المصرفي العملوالبنوك و النّقود نظريّةفي 
ويحـقُّ  وما شابه.  النّقدأو مجلس  المركزي، كالبنك مركزيةبجهة  القانونيناط تنفيذ  وعادةً. مختَلفةبأشكالها ال

، وإصـدار ومراقبـة   المصرفي النّظامة عمعلى س المحافظةها أنش من تيالات النّشاط كّللهذه الجهة ممارسة 
  .عليه المحافظةو االقتصادي النُّموتحقيق إلى عي ، والسرةدالمص العملَة

 : )Bank Credit( )28( )بنكي( مصرفي انائتم

 كان، سواء التِّجاري المصرفي النّظاماه يتولّ ذيال اإلقراض هو، المصرفي العملوالبنوك و النّقود نظريّةفي 
 المصـرفي  النّظـام  قُدرة دمعتَتَ وعادةً. كلش أي من القُروضأو  لَف أو خَصم األوراق التّمويليةشكل س على

اإلحتيـاط  االنسبة على  القُروضتقديم في  التِّجاري جبـاري )requried reserve ratioتـي ) ال  دهاتُحـد             
ـ عمل) وdiscount rate( الخصـم  سـعرِ الجهة الرقابية، كالبنـك المركـزي، و   ـوق ات يالمفتوحـة  الس                     

)open market operation.(  

ةودائع مصرفي )Bank Deposites( )29(:  

ء البنك في حساباتهم لدى البنك. عماليودعها  تيال األموال، هي المصرفي العملوالبنوك و النّقود نظريّة في
 financial( التّمويليـة سـات للوسـاطة   ين، باعتبار البنوك مؤسعح المودديوناً على البنك لصاِل تُمثِّلوهي 

intermediaries .(ًوعادة قابية، كالبنك تضع الجهة الرنةم، شروطاً المركزيئهـا،  عمالعلى البنـوك و  عي
ةد بحيث تُحدحقاقاتها.ستقبول الودائع وتواريخ ا كيفي    

 : )Bank Note( )30( )بنكنوط، بنكية( مصرفيةة عملَ

قابلـة للبيـع    ، وهيتجارييصدره بنك  النّقود من ربضهي ، المصرفي العملوالبنوك و النّقود نظريّة في
جـزءاً   تُمثِّل. وألي شخص طبيعي أو اعتباريحويل بمجرد تسليمها للتّ ها قابلةٌنَّإ أي) negotiable( والشِّراء

وفاء  أداة، وهي )البنكي(المصرفي  ذناإلأصالً إلى  األداةهذه  تطور. ويعود لها مطلوبات البنك المصدر من
  ).االقتصاد( السوقة داخل متداولة لَعم أيةلب، مثلها مثل د الطّنع أيفي الحال، 

   :)31( (Bank of International Settlements)  الدوليسويات التّ )بنك( صرفم

علـى  ، للمساعدة )1930( العامتم تأسيسها في  تمويلية هو مؤسسةول، الد بين تسوية المدفوعاتفي مجال 
بـة علـى   ثـار المترتّ باآلة قمتعلّعمار الاإلفي مجال تحويل المدفوعات وأموال  المركزيةالبنوك  بيننسيق التّ
  ى.لاألو العالَمية ربالح
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ذُعر بنكي( مصرفي( )Banking Panic( )32(  : 

ثقَة المودعين بقُدرة البنك (البنوك) على المحافظـة  ، هو حالة فقدانِ العمل المصرفيوالبنوك، ونظريّة النّقود في 
 على ودائعهم، ما يؤدي إلى إقباٍل واسعِ النّطاق من المودعين على سحب وداِئعهم من البنك (البنوك).

ـ  من األخيرصف إلى النّ المصرفيعر يعود تاريخ الذُّ ـ . وقـد وقعـت خـالل ال   عشـر  مناالقرن الثّ                  رةفَت
 البريطانيةعمرات ستردام، ولندن، ونيويورك والمسترئيسة، شملت آثارها أم َأحداث عةُرب) أ1763-1797(

ـ وقع أحد عشر حدثاً خالل ال القرن التاسع عشرفي أفريقيا. وفي  ) شـملت آثارهـا   1818 - 1893( رةفَت
 وقـع  القرن العشرين. وخالل ، إضافة إلى األرجنتينبشكل عامة يوروبا الغربيا، وأانوبريط المتَّحدةت ياالوال

 ذيال) 1929( العامفي  بخاصة، وكانت األعنف، األمريكية المتَّحدةات يعة عشر حدثاً شملت آثارها الوالربأ
 المصـرفي عر ) سنوات. وشـمل الـذُّ  3( من رب)، ودام ما يقgreat depression( الكساد العظيموقع فيه 

 تـي الول والـد  نـزويال، وفيا وفنلندا والسويد انوبريط بانمثل اليا ، دوالً وأقاليممتأخّرةفي سنوات  لكنضاً، أي
يّمنمور آسياـبت س )Asian tigersالقرن العشرين. اية) في نه  

) اثنا عشر حدثاً فيمـا  2013( العام ايةى نهحتّ) 2008( من العامفقد وقع  الحادي والعشـرين  القرنفي  أما
 األمريكيـة  المتَّحدة اليات)، شملت آثارها الوglobal financial crisis( العالَمية التّمويلية األزمةبـسمّي 

 ربقي ما المالية) بنكاً، بلغت أصولها 480( على يزيدما  )، إفالس2013علن فيها، حتى مارس/آذار (ُأ تيال
، وروسـيا،  وآيسـلندا ، يابان، وبلجيكيا، وفرنسا، وإسانياضاً بريطأي ا. وشملت آثارهأمريكيترليون دوالر  من
  وفنزويال. ا،يرلندوإ
  :)Banking School( )33( )البنكية( المصرفيةة سمدرال
)، هـي  Money Supply( النّقدعرض )، ودوره، وCentral Bank( المركزيالبنك ، والبنوكو النّقود في

 جلتـرا إنبنـك  ين، اهتمت بـدور  يلسياسيين واالقتصاديين وموظفي الحكومة البريطانرين امن المفَكِّمجموعة 
)Bank of England ملَة) في إصدارهـذه     ، الع ـزل من القرن التاسع عشـر. ومـا ميخالل النّصف األو

أن وقد ظَن أعضاء هذه المجموعـة   ).currency school( العملَةة درسمالمدرسة بروز منافسة لها وهي 
ؤدي إلى نتائج غير تالمصدرة  العملَةحيالً، وأن أية محاولة للحدّ من كمية يعدّ عمالً مست العملَةضبط إصدار 

  ).financial system( يالتَّمويل النّظامها على مرغوبٍ في

 النّظاممن أفكار هذه المدرسة أن صرفيالم )نكيادالبصأفضُل من يحكم على حاجة االقت وملَة صدارإل ) هالع ،
 المصـرفي  النّظـام أن نـي  ل العملَة إلى ذهب، ما يعاسةً لقواعد صارمة تحكم عملية تحويوأن هناك حاجةً م

)نكيحدد) البة  يملَةكميو إليهاالتي يحتاج  العمهادالجصدقيق. وقـد آمـن مفَكِّـرو هـذه     ، على نَحوٍ ر واالقت
بِسببِ عـدم   العملَة كمية، وعدم قُدرة الحكومة على ضبط العملَةإصدار سة بالمنَافسة بين البنوك حوَل المدر

  سيطرتها على الودائع البنكية.

 النّقـد عرض و )،Currency School( العملَةة سمدر)، وCentral Bank( المركزيالبنك : مسرد(راجع 
)Money Supply.(( 
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 :  )Bank Rate( )34( )البنكي( المصرفيالخصم  معدل

فرضـه   جلتراإنبنك اعتاد  الذيالخصم  سعرِل األدنى  الحد هو، المصرفي العملو والبنوك النّقود نظريّةفي 
ـ عرف تيالالمؤسسات  بخاصة، محددةمؤسسات مصرفية  رهاتُصد تيال التِّجارية األوراقعلى  بيـوت  ـت ب

. وقـد  معـين  خصمٍ سعرِب التِّجارية األوراقت بشراء سات اختص)، وهي مؤسdiscount houses( الخصم
باعتباره آخـر مصـدر    جلترانإبنك  من االقتراضِدما احتاجت البنوك إلى نعهذا الخصم إلى  برزت الحاجةُ

كـي   على فرضِ سعرِ الخصم جلترانإبنك  ). واعتادlender of last resortقتراض (الممكن من مصادر ا
 ر في أسعار الفائدة السائدة.يؤثّ

 : )Bankruptcy( )35( إفالس

 شَّرِكَةإفالس ال النتتم إلع تيالة ونيالقانات جراءاإلة مجموع ، هوالتِّجارية األعماِلو الشّركات عمل مجاِلفي 
بتصفية  اللّجنةُ، بحيث تقوم ونالقان موجبب مشكَّلة لجنة منالمفلسة  شَّرِكَةال في حيازة أمالك لتمثّ، وتالتِّجارية
حقات سـت ، ودفع مالفعليةومطلوباتها  رِكَةشَّال موجودات تحديد، بمحددة شفافة اتإجراء حسب شَّرِكَةأصول ال
 .موجوداتال منى ا تبقّته ممحص حسب كلٌّة، القانوني الضرائبو العمالالدائنين و

   :)Bar Chart( )36( مدةعباأل )عرض(تمثيل 
)، Descriptive Statistics( حصـاء الوصـفي  اإل علمِفي 

حصاءات اإل، والنوعيةأو  الكمية البياناتبخاصة في عرض 
خدم فـي عـرض   ، هو طريقة تصـويريةٌ تُسـت  االقتصادية

على الكم. يحتوي الجـدول   العمودالبيانات، بحيث يدلُّ طول 
  ): 2010( األسرة للعام دخلونفقات  حسب مسحة األردنيسرة األحجم  بيانات المرفق

  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  الَمجموع

  .2012آذار  الصادرة في ،األسرةمسح نفقات ودخل ، العامةحصاءات اإلالمصدر: دائرة                  

 طـولُ  يمثِّـل  ، حيـثُ َأعاله في الشّكل المرفقعلى النحو الموضح هذه البيانات  في تمثيل ةمدعاألنلجأ إلى ل
العمود مثِّل، واألسرة وقعت في حجم تيالسر اُألعدد  أيكرارات، التّ عددي الفئة. العمود طوَل عرض   
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  :  )Baran, Paul ( )37( انبول بار

بدور رأس  متعلِّقال الماركسي رفكى ال، تبنّ)1964 - 1910(أمريكي عالم اقتصاد هو ، االقتصادي رفكال في
نالول االمال في اقتصادات الدسمية ودرة الوالياتكاليفورنيا ( – فوردستانة عمفي جا هدتَّحة الماألمريكي.( 

ميـة.  لنّاول االد تطوروعالقتها ب األمريكية الرأسماليةرائداً في تحليل  انبار كان
 الرأسـمالي  االحتكـار نفسـه   انبـار  عليـه  طلـق أما  النّظريّةإبداعاته  منو
)monopoly capitalismومن خالله ،( نيب على  عملاحتكار رأس المال ي أن

صناعات  تطورعلى إعاقة  عملة غير كفؤة وفيها هدر كبير ييتاجإنخلق فوائض 
 ول.على حساب هذه الد اح كبيرةربأجل تحقيق أ منهذا  كّل، والثَّالث العالَم

   :)Barbell ()38(ثمار جرسي است

بحيـث يكـون    المستثمر في سندات،ثمارٍ يقوم بها است)، هو استراتيجية Bond Market( اتالسندسوق في 
  ).long term maturity( طَّويلةجال الاآلحقاقات ستا ، بالمقارنة معرة ممكنةفَت أقصرحقاقها خالل است

  :)Bargain ()39( صفقة

)، بخاصة في مجال الطّلب والعرض، والسوق applied microeconomics( طبيقيالتّ الجزئي االقتصادفي 

) التَّمويليfinancial markets :ينعنَيصطلح يحمل مم ول)، هلاألوـا يتوقّعـه   عة تعرض بسعرٍ أق) سلَّ مم

البورصات العالَمية، بسعرٍ متّفق عليه، مسبقاً، بـين   أو شراء سهم شَرِكَة ما، في بعض) بيع الثَّاني المشتري.

  يكون السعر منخفضاً. المشتري. ولَيس من الضروري أنالبائع و

   :)Bargaining Power( )40( ةتفاوضي قوة

 السياسـي  االقتصـاد و) Theory of Institutional Economics( سـي المؤس االقتصـاد  نظريّـة فـي  

)political economy (ةوة الماليالعام )public finances،(  ـلطَةٌ هينفـوذٌ و ممارسـةٌ و س سـت ياهخدم 

 نتـاج وترسـيخ  وغير مباشرة، إل ، بطريقة مباشرةفي دولة ومجتمعٍ ما ةالسياسي القوةفوذ والجاه وأصحاب النّ

يخـدم   كـان بقاء على الوضـع القـائم إذا   اإلفي مصالحهم، و تَصب، جتماعيةاو اقتصاديةو ةسياسي أوضاعٍ

علـى   ) التي تعملinformal institutions( كليةشاللّاسات المؤسمن  ةيالتَّفاوض القوةوتعتبر  مصالحهم.

  مسارِه التّنموي. صياغة المجتمع والتّأثير في 

  )).Institutional Economics( سياقتصاد مؤس: مسرد(راجع 



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

158 
 

 :  )Bargaining Tariff( )41( ةتفاوضي ةٌعرفت

 وردةالمسـت يفرضها بلد ما على البضائع  تيال الجمركيةة (الرسوم) التَّعرفهي ، الخارجيةة التّجار نظريّةفي 
 .التِّجاريةة في المفاوضات فالتَّعريفرض  الذيموقف البلد  تَقوية بلد آخر بهدف من

 :  )Bargaining Theory of Wage( )42( يةالتَّفاوض األجور نظريّة

 تيالفكار األو الفرضياتو مبادئة المجموع هي ،المنشأةو الجزئي االقتصاد نظريّة، والعملسوق  نظريّةفي 
ةر تُــفستيال اآللي لَالها من يتمتّفق األجورويات ستالوصول إلى م خا عليه المينـال دارة واإل بموهـذه  الع .

ـ لب والعرض إلى قوى الطّ طتهاسابويناط  تيالسوق ال آلية عن جوهري بشكٍلتختلف  اآلليةُ  األجـور  دتحدي
  لالقتصاد. ياإلنتاجفي الجهاز  الموظّفةة العمالوحجم 

ةُ تعتمدّالتَّفاوض األجور نظريتيال، ةي جون ديفيدسونرها طو )John Davidson()3( على ،ةفرضي  بسـيطة 
ها. نيتقاضـو  تيال األجورد حدتُ تيالة، هي والحرفي المهنيةلة بنقاباتهم ، ممثّللعمالة يالتَّفاوض القوة أنمفادها 

 حوَل التَّفاوضب تفاقاال نظريّةفي كتابه  ديفيدسونطرحها  تيالفكار األ مناً َأساس النّظريةهذه  رتتطووقد 
فيما  يسمبما  المعنيةات دبياأل ونوع كم وكَثُر .1898 العام)، في Bargain Theory of Wages( األجور

عدال التَّفاوضب تفاقاال نظامبـ بجماعي )system of collective bargaining ،(  مـن  اًجـزء باعتبـاره 
ـ  أنإلـى   ندستت النّظريّةلهذه  األساسية الفرضيةو ات الديموقراطية.المجتمعة، ورتطوالم قتصاداتاال رفين الطّ

عنيال، وهما نقابات التَّفاوضين في الممـ وأ الع            مـن  مدةسـت الم المنفعـة  تَعظـيم  يحـاوالن ، العمـل اب رب
  الحاليـة  مـة القيصـافي   تَعظـيم  العمـال  يحـاول  التَّحديد. وعلى سبيل العملاب ربأ منهم تَوظيفو العمال

)present discounted value( اءا عليهيحصلون  تيال األجورواتب وللرّرـا . العمل جـ أ أم  العمـل اب رب
 .العمال من المنتجة عةالسّلبيع  منها نقوحقّي تيال اَألرباحلتدفقات  الحالية ةالصافي مةالقي تَعظيمن وحاوليف

رتتطو وَلة نظريات خالل القرن الماضي عدال التَّفاوض حةها ثالث نظريات قَدمت، يأتي في مجماعيأساسي :
ونقابة  المنشأةإلى  خلَالها من دي مينيل، حيث ينظر )George De Menil()4( دي مينيلجورج  نظريّةُ) 1

أجلها.  منفيها و فانالطر عملي تيال المنشأة) rent( ريع) maximize( تَعظيمعلى  عمالنهما يأنَّعلى  العمال
 تنافسـية بيئة  ظّلفي  منشأةلل الماليةالفوائض  تَعظيمة للاورفين باعتباره محالتنبؤ بسلوك الطّ يمكنيه وبناء عل

نبثـق  ي نّتيجةهذه ال منما. و بشكٍل حقّقةالمتم الفوائض قاستب فانيقوم الطر وبالتَّاليرأس المال.  كُلفةو جورلُأل
  ). profit-sharing unionism( اَألرباحفلسفة المشاركة في بـ يسمىما 

                                                              

  ).1869 - 1905( اقتصاد أمريكيعالم  -  3

)، اقتصادي أمريكي، اشتهر بأبحاثه حول االقتصاد االجتماعي والسياسي، وله مساهمات مهمة في -1940(جورج دي مينيل  - 4
  ).Bargaining: Monopoly Power Versus Union Powerنظرية التفاوض الجماعي. ومن أهم مؤلفاته في هذا المجال (
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خالل  من. واالعتبار) بعين risk( المخـاطَرة مبدأ  ذُأخت نظريّةٌ. وهي ) F. Zeuthen()5( زيوثين نظريّةُ) 2 
 العمـال  أي، مقابـل قبول أو رفض عرض الفريق ال منع بتقييم المتوقّ المعني الفريقتقييم حجم أثرها، يقوم 

 عـدام الخيـارات  انإلـى   يـؤدي  الـذي فـي الحـال    المخاطَرة من. وفي هذا الوضع تكالعملاب ربأ مقابل
)stalemate ـ  الفريقين في وضعٍ خاسر. وقد توصل زيوثين إلى حساب احتمـال  كال)، حيث يكون  فالتوقّ
)probability of stoppage (نيغةطة ابوس العمل عة بسيطة  صعلى النحو اآلتيرياضي:  

  

 .العمـل  عـن ف احتمال التوقّض يخفعمل على تي االتفاقعدم  كُلفة أن ارتفاع أعاله، الرياضية،الصيغة  تُبين
 التَّحـدي  نَحـو  نزعةً األقّلرف يكون الطّ وعادةً. الممكنة األجور حوَل فانرالطّ في مثل هذه الحالة يتفاوضو

ـ  نَحوخر اآلرف إلى تحفيز الطّ يؤدي، ما أقلَّعداد للمساومة على مكاسب ستعلى ا تخفيض نزعته  يللتحـد .
 خلَالهـا  من. و)John Richard Hicks()6( هيكس نظريّة) 3مرضٍ للطرفين.  اتِّفاقالوصول إلى  وبالتَّالي

). ويعتقد هيكس strike( العمل عن اإلضراب من المتَوقّعة) cost - benefit( والفائدة كُلفةال ينظر هيكس إلى
ميل  أننةح امتيازات من نَحو العمل ربال معيمالونزعة  للعميلرفضها  الععتمد طردية اً علـى  اً وعكسيمـد 

 أقـلَّ  اإلضراب كُلفة أنع إذا توقّ اإلضرابالطرفين قد يلجأ إلى خيار  من اأي بأن. ويقول المتَوقّعة اإلضراب
 مسـتوى أعلى  هو، واإلضراب منما  مدةب يرتبطُ األجور من مستوى. ويكون هناك المتَوقّعةمتيازات اال من

  .العمل رب من عليهتحصل  أن العماللنقابة  يمكن ُأجورٍ

   :)Barometric Firm Leadership( )43( )اختبار ،مقياس(منشأةٌ قائدة 

 بيـع الفـي   القلَّـة احتكـار  )، بخاصـة فـي   Macroeconomics Theory( الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
)Oligopolyلَّةتكار حسوق ا )، هي منشأةٌ تابعةٌ لهيكلتبادر إلى تعديل سعرِ منتجها، زيادةً أو البيعِفي  الق ،

  تقوم المنشآت الصغيرة بهذا الدور. عديل السعر. وعادةًتخفيضاً، من أجل اختبار رد فعل السوق على ت

                                                              
 Problemsل التفاوض الجماعي، ومن أشهرها ()، اقتصادي من أصول ألمانية، له كتب حو1870 - 1949( فريدريك زوثين -  5

of Monopoly and Economic Welfare.(  
  ) من مشاهير االقتصاديين البريطانيين، له مساهمات عظيمة في النظرية االقتصادية.1904 - 1989السير جون هيكس ( -6
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 :  )Barriers to Entry( )44( دخـول عـواِئـقُ

 صـناعي ال التَّنظـيم )، وTheory of the Firm( المنشـأة  نظريّـة بخاصة  ،الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
)Industrial Organization(ال تيالروط والشُ ، هي العوامُل أن بد نشـآت ض لهـا أو تواجههـا   تتعرالم 

أعلى  فاً جديدةًكلروط رسوماً أو العوامل أو الشّ ضمنخراط في صناعة ما. وقد تتاالنترغب في  تيال ديدةالج
في وضـع   ديدةالج المنشآتسابقاً. ما يضع  السوقت في دجِو تيال المنشآتتها لَتحم تيالف كلسوم والالر من

غير مريحٍ تنافسي.  

مسـبقاً   السوقفي  ةُوجودالم المنشآتُ طيعستت
ــق أن ــاً ربأ تُحقِّــ ــاديةًاحــ              اقتصــ
)economic profitب ،(قارنَةع الماَألربـاح  م 

 مـن ) إذا تمكنـت  normal profit( العادية
 األدنى  الحد من أقّل ىمستود نعا هتسلع تَسعير

)minimumط) لـتوسةكاليف التّ مفي الكُلي 
 long-run average total( ويـل الطّ األمد

cost(، ديـدة الج المنشـآت  عليه عملت الذي .
) المطلَقة كُلفةال ميزة أي( المطلَقة التّنافسية ميزةال) 1 :هامنة عوامل، إلى عد الدخولعوائق  ىتُعز وعادةً

)absolute cost advantageشآت الممن) للجودة مسبقاً.و  

 تؤثّرة مسبقاً بحيث وجودالم المنشآتبها  ميزتت تيال) economies of scale( الكبيرِ الحجمِ اقتصاديات )2 
) initial capital requirements( االبتدائية الرأسمالية متطلّباتال) 3 .ديدةالجشآت منلل التنافسية درةلقافي 

 وخطوط اآلالتف كلوارتفاع  السوق ظروف تَغير بِسببِ ديدةالج المنشآت امأم، ونشأت عاليةًتكون  عادةً تيال
تمارسـها   عـادةً  تـي ال)، product differentiation( السـلعة  تمييز عليهيطلق  أن يمكن) ما 4 .اإلنتاج

إلى هذه العوامـل   النّظر ). ويمكنmonopolistic competition( االحتكاريّة المنَافسةسوق في  المنشآت
 الحكوميـة شريعات التّو األنظمة، والسوقأحوال و ،عام بشكٍل االقتصادية األحوالهي:  عةربأاوين عن تحتَ

   .ينالمنافسردود فعل ، ومول بهامعال

 السـوق أحـوال   عمل. وتاالستثمار حونالجدد  ثمرينستالم عزيمة السيئة على تثبيط االقتصادية األحواُل ُلعمت
األنظمـة  مـلُ ع. وقـد ت التي تُـــنتجها  السلعةفي سوق  االستثمارة اولمح منثمرين ستع الممنيئة على الس 
ـ في مجال  بخاصة، سلعةالإلى سوق  جديدة شآتمن دخوِل عِمنعلى  ديدةُالج شريعاتُوالتّ تقـوم   تـي ال لعالس

ع منأجل  من األسعارِ ة مسبقاً على تخفيضِودجوالم المنشآت عملوبيعها. وأخيراً قد تإنتاجها بتنظيم  الحكومة
نشآتج موق دخوِل من ديدةالس.  
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    :)Barrier to Exit ()45(عوائق خروج 

               صـناعي ال التَّنظـيم )، وTheory of the Firm( المنشـأة  نظريّـة ، بخاصـة  الجزئـي  االقتصـاد  فـي 
)Industrial Organizationة التي تحول)، هي اة والمعنويوق.  لعوائقُ الماديدون خروج منشأة ما من الس  

الذي قامـت بـه فـي     االستثماركثرة يعود السبب في عدمِ تمكّن المنشأة من الخروج إلى عدة عوامل، منها: 
أن هناك صعوبة ني . ما يعصخصالتّ ةعالي الرأسمالية األصولفي الصناعة، و ص العاليخصالتّالصناعة، و

الدول، على دعم بقاء المنشأة في السـوق   ية. وقد تعمل الحكومة، في بعضفي التخلّص من األصول الرأسمال
ضريبي ص المنشأة في الصناعة.   ة، بهدف الحفاظ على العمالة عالية الجمن خالل تسهيالتودة وعلى تخص 

  :)Barrier Option ()46(خيار معيق 

، يعتمـد  ةٌ تمويلية، كالسهم)، هو أداFinancial Market( يالتَّمويل السوق)، وFinance( التَّمويِلعلم في 
، متّفق عليه بين األطراف المعنية. وهذا السعر هو منهالعائد منها على وصول سعرِها إلى حدّ أدنى أو أعلى 

 يق مزدوجعمخيار بـ آخر، يقابل هذه األداة التّمويلية، يسمىام المشتري. وهناك خيار ) أمbarrier( يقمعال
)Double Barrier Option) ينمنه على وصوِل سعرِه إلى مستوي العائد عليهمـا   )، متّفقينيقَمع)، يعتمد

 بين األطراف المعنية.

 : )Barter( )47( ضةايمق

 السـلع تبـادل   خلَالها من يتممباشرة،  تجاري ات تبادٍليعمل، هي الدوليةة ارالتجو الكُلّي االقتصاد نظريّةفي 
 مـن ، ن) أو أكثراقتصادي( نيدولتَ بينوخدمات  سلع مقابلوالخدمات 
ةوحدات أو  للتبادل وسطإلى  غير حاجةوحتى تـنجح   .)نقود( حسابي

ين إلـى  المتبادلَ منمتبادل  كّلتتوافق حاجة  أن بد ال لية المقايضةعم
وافـق فـي   هـذا التّ  يسمى وعادةً. مقابلرف الينتجها الطّ تيال السلع

 ).double coincidence of wantsية (برالغ االقتصاديةدبيات األ

 : )Barter Agreement( )48( ضةايمق اتِّفاقية

 تـي الروط الشّ لتان أو أكثر، توضع فيهاتبرمها دو اتِّفاقيةٌ ، هيالدوليةة ارالتجو الكُليةو النّقدية النّظريّةفي 
فـي   ها تواجـه صـعوبات  كلّعة أو ول الموقّإحدى الد كانت في حال بخاصة، بينها)( بينهما السلعتحكم تبادل 

  ).Balance of Payment( موازين مدفوعاتها

  )).Balance of Payment( المدفوعات ميزانسرد: ( راجع م
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 : )Barter Economy( )49( ضةاياقتصاد مق

ـ  البيـعِ و الشِّـراء ات يعملفيه  تتم الذي االقتصاد هو، ةارالتجو الكُلّي االقتصاد نظريّةفي  ـ طة ابوس لَع، الس
 اًودعسـت مو)، units of account( حسابوحدات )، وmedium of exchange( بادلللتّ وسطاًباعتبارها 

  . )store of value( للقيمة

 نُشـوء ات يكانتنخفض إملَع، وفيه تبادلين للسطلبات الفُرقَاء المحاجات و قَتتوافَ أن بد ال االقتصادفي مثل هذا 
  ).specialization in production( اإلنتاجص في خصالتّ تطورو

 )).Functions of Money( النّقودوظائف : مسرد( راجع 

 : )Base Period( )50( َأساس رةفَت

رقـام  األو الكُلّـي و الجزئـي  االقتصاد نظريّةفي 
اإل في ةالقياسيتـي  ، هي الفَترة الحصاء الوصفي
، المتعـددة  االقتصادية األحوال مقارنةإليها  تنسب

فـي   االقتصـادية  األحوالب، اإلنتاجو االستهالكك
 األحـوال فـي   التغيرة فرمعأجل  منأخرى  رةفَت

يشة في معال كُلفة المثال تُقارن. وعلى سبيل نفسها
نَةعال كُلفةبما  سيشة في منَةـنَة سمى أخرى تُ سس 

خدم سـت ي وعـادةً . ما تُسمى بـاألرقام القياسية لمستوى المعيشـة أجل اشتقاق  من)، Base Year( األساس
) monetary( يالنّقدين في المجالَ المناسبة السياساتة في وضع القياسيرقام األ االقتصادية السياساتعو انص
. األساس سنَةب الثَّالثةة ووالثَّانيى لاألولثالث سنوات:  األسعار المرفق قورنتفي الجدول ). وfiscal( الماليو
    .األساس سنَةب مقارنة السّنة الثَّالثة) في %301ارتفعت إلى ( األسعار أنه نقرأ منو

  :)Basel I, II & III( )51( )3 & 2 ,1( بازل مقررات

 بازل لجنةُتي قَدمتها ارات والتّوصيات ال، هي مجموعةُ القرالمصرفيةالمخاطر و البنوكو النّقودمجاالت  في
)Basel Committeeة لحمايروريالطرق والوسائل الض ة  ة البنوك )، التي كُلّفت بدراسةصـرفيوالودائع الم

  ).default risk) (دادعدم الس( عدم الوفاءمن المخاطر المتعددة، بما فيها مخاطر التّصفية و

 مصـرف مركزية أوروبية و تشكلت حينها من عدة مصارف (بنوك) )،1974( إلى العام اللّجنةيرجع تاريخ 
). وقد غَطَّت قراراتُ اللّجنة موضوعاتBank of International Settlements ( الدوليسويات التّ )بنك(

لة عبر الدول والقارات، والوسائل الممكنة لـدرء  ) للبنوك العامcapital adequacy( رأس المال ايةكف مثل
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ـ عمل أيـة  عن) disclosure( فصاحاإل) وrisk management( إدارة المخاطرمخاطر عدم السداد، و يات 
جوهرية مكن ومخاطرقرارات اللّجنـة، إلـى    أصول. وصنّفت ةم سب(موجودات) البنوك، ح سـبائك و نقـد 

  .هامحلية، وما شابه أذونات خزينةو

من المخـاطر   واحد المخاطر، والوزن النِّسبي لكِل مخاطر عدم السداد وهيكل على) 1( بازلقرارات  ركّزت

 اتيالعملمخاطر ، ورأس المال ايةكففقد أدت إلى تعديل اإلرشادات العامة لـ )2( بازلالممكنة. أما قرارات 

)operational riskة وصرفيتطلبات إدارة المخاطر) المة. وفي إطَافصاحاإل، ومالَميتي ال ر أزمة االئتمان الع

أن بتي قد تتعرض لها، والمخاطر الون، بأعمال البنوك ) شعر المختص2008( بانت مظاهرها ابتداء من العام

مـع   قَتفتراتي العقارية والفقاعة السعرية النات قية للرهوعجزت عن التنبؤ بالمخاطر الحقي) 2( بازلقرارات 

المصـرفي، مـا أدى    إلى المخاطر الشّاملة في النّظامبجدية  وأن المعنيين باألمرِ لم ينظروا التَّوسع باالئتمان،

عـة  )، حيـث خاطبـت أرب  2010( ) في العام3( بازلنشرت اللّجنة قرارات يه إلى األزمة المالية. وبناء عل

). liquidity( يولةالسو ،)funding( التَّمويل)، وleverage( الماليفع الر، ورأس المالموضوعات أساسية: 

ة كّن من مواجهة أية سحوبات عاليالجودة كي تتم األصول السائلة عاليةبكمية من وطلبت من البنوك االحتفاظ 

  من الودائع لديها.

  :)Base Rate( )52( األساسالفائدة  سعرِ معدل

الفائدة المرجع  سعر هو، التَّمويـل و الكُلّي االقتصاد نظريّةفي 
)reference(قارن، ، الذيي  أسـعار الفائـدة    كلهي عليه،بناء

  القابلة لإلقراض. األموالو القُروضعلى 

   :)Basic Commodity ()53(عة أساسية سل

بيرو ، هو مصطلح أدخلَه إلى االستعمال االقتصادي البريطاني اإلنتاج، خاصة في مجال الجزئي االقتصادفي 

عظم السلع اُألخرى. ومثـال عليهـا   تدخل في إنتاج مة (بِضاعة ملموسة، أو خدمة) ع، وقصد به كّل سلسرافا

  الماء.

 : )Basic Export( )54( أساسيةصادرات 

 ميـز تت تيالوالمواد الخام  الطّبيعيةالموارد  من الصادرات، هي الخارجيةة ارالتجو الكُلّي االقتصاد نظريّةفي 
اس تُشكّل. ورةفقيوال الناميةول بتصديرها الداط.والخشب والمطّ والنّفطد الحديها منلمداخيل هذه الدول. و اًَأس 
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 : )Basic Industries( )55( أساسيةصناعات 

، ةارالتجو التَّنميةو )Macroeconomics Theory( الكُلية النّظريّةفي 

ـ ، أساسيةة يرصديتأو  إنتاجية - اقتصاديةشطة أنهي  هـا  تطور ؤديي

ها إلى ونمواإلنشـطة   فيـه  يم الذي توجداإلقلالبلدة أو  أو المدينة رتطو

 جـرّاء تنمو  تيال األساسيةشطة غير األن عن . وهي تختلفُالمشار إليها

جودرو وةشطة األن تطوة اإلنتاجيي . وعلى سبيل المثـال  األساسيتـؤد 

 إذ مـن  راضي.األكن والعقارات وتجارة كالس اُألخرىشطة األن تطورإلى زيادة و األساسية اإلنتاجيةشطة األن

بأثرها إلـى   قد تمتد األساسية اإلنتاجيةشطة األن أن، في حين ةمحلي تكون األساسيةشطة غير األن أنالواضح 

هـا،  منالمتأتي  الدخلزاد  رتتطوو األساسيةالصناعات  زادتما كلّيم. واإلقلالمدينة أو أو  خارج حدود البلدة

 األثر طةابوس النُّموو التّطوريقاس  النّظريّةحية لنّاا منو .فيهادة وجوطقة الممنيم أو الاإلقل تطورإلى  يؤديما 

ى ما  ن خاللمرفاه أهل اإلقليم،  فياألساسية  لصناعاتي تحدثه اذال الماديسمةالقاعدة  مضاعفياديصاالقت 

ـ  كلّمـا نخفض الثِّقَة بهـذا القيـاس   ت وعادةً). Economic Base Multiplier( )األساسية( عت قاعـدة  اتس

ةناعات الصألاألساسي ،بالتأثير التّ أخذت اُألخرىشطة األن ني ما  ،المتعاظم دريجيإلـى تخفـيض أثـر     يـؤد

ةناعات الصنفسها. األساسي  

 : )Basic Needs Philosophy( )56( األساسيةفـلسفة الحاجات 

 يمكن ة اليأولللفرد، باعتبارها ضرورات  األساسيةتنادي بتوفير الحاجات  هي نظريّة، التَّنمية اقتصادياتفي 
يعتقد أصـحابها   تيال)، accumulation theory ( الثَّروة )تراكم( مراكمة نظريّةتخالف  بهذاتأجيلها. وهي 

اهنفي الوقت  االستهالكوالتضحية ب الثَّروة تراكم أني الرمنإلى زيادة رأس المال، و يؤد اإلنتـاج زيادة  ثم 
ـ على توفيرها فهـي:   األساسيةالحاجات  فلسفةُ صرتُ تيالالحاجات  أماة. قبلالم األجيال من االستهالكو لَعالس 

البنيـة  ووالتشغيل،  العملو، األساسيةة حيم والخدمات الصعليعلى الماء والتّ الحصولو، األساسية االستهالكية
    .القَرار، والمشاركة في صنع األساسيةة حتيالتّ

    :)Basic Relief ()57( يَأساسغوث 

 فقـر ة الربمحا)، وgovernment transfer( الحكوميةحويالت التّ)، وpublic finance( العامة الماليةفي 
 اتة خصوصية، أو أيماعيرائب، دون النّظر إلى حاالتهم االجتالحكومات إلى دافعي الض عضمه بتقد دعم وه

  متعلِّقة بهم.
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 : )Basic Wage Rates( )58( أساسية ُأجورت عدالم

 المالية، هي المبالغ الكُلّي االقتصادو األجورو العمل نظريّةفي 
لقـاء   العمل رب من) الموظّفل (العاميتلقاها  تيال عينيةأو ال

، أو خـالل  محددةال الساعاتل خالل العاميبذله  الذيالشغل 
 ضـمن . وقـد تت العمـل ا في عقد عليه المتّفق الزمنية رةفَتال
 األجـور  منأدنى  حدّل على العامفذة حصول لنّاشريعات االتّ
)minimum wage rate ،(قابلها التّشريعات تيال العملساعات  متقر. 

  :)Basing-point System( )59( أساسية توزيعٍ )مراكز( عـلى نقاط دمـتَمع تَسعير

، صناعيال التَّنظيمو الجزئي االقتصادو )،Economics of Transportation( نقلال اقتصاديات نظريّةفي 
تبع، في  هو أسلوبعضمين (البائعين)، المنتج من األحيانِ، ب

 السـلعة  سعرِون) على حساب المنتجالبائعون ( خلَاله منفقُ يتّ
 ربحن) إلى أق(الشّ نّقلال كُلفة إليه قيمة ثابتة، تُضاف باعتباره

 مكنة التَّوزيعنقاطست المعـادةً  تيال، ينهلكللم  نقـاط  ى تُسـم
). وقـد تكـون نقطـة    basing points( األساسية التَّوزيع
ـ ما أو م بِضاعةودعاً لتخزين ستفي هذا السياق م التَّوزيع اً كان
ننتحدث  تيال لعةالسباعتبارها  ديدةالجيارات لبيع السها، أو ع

اءأو  كانم أيمكنمادي  فَضة عةالسلخدامه لتخزين أو بيع ستا يعنيالم . 

اً ضـمن مت السـلعة  سعرين، يكون المنتج عن بعدين وأهلكالمستإلى  ربأق األساسية التَّوزيعنقاط دما تكون نع
 عن بعدأ التَّوزيعنقاط  كانتإذا  أما). الفعليةة (الحقيقي(الشحن)  نّقلال كُلفة من، وهي أعلى نّقللل منخفضة كُلفة

وفي مثل هـذه   أقّل من كلفته الحقيقية (الفعلية). كُلفة ضمنيت السلعة سعر فإنين المنتجإلى  ربين وأقهلكالمست
 تـي ال نقـل ال كُلفةغاللها لستا جرّاء) excess profit( احاً فائضةًربأ تُحقّق أنلة العامشآت منلل يمكن األحوال

إلـى  هذا بب في ويعود الس .ةالحقيقيفته كل منويات أعلى بكثير ست، فتقوم بتضخيمه إلى ممنخفضةتكون  عادةً
عضد عن نَّقلال كُلفة أنةعاليين تكون المنتج بهم إلى زيادة أسعار ، ما يضطرـ ، فيقوم عةيبالم لعةالس ون المنتج
 من الخياليةالمكاسب بـيسمى أجل تحقيق ما  منغالل هذا الوضع ستبا أقلَّ نَقلف كلن يتحملون الذيخرون اآل
 ).phantom freight gains( نَّقلال

 األفقـي على المحور  ، وهي مدرجةٌاألساسية التَّوزيعنقاط  منعدد  وجودنفترض  المرفق البياني موذجالنَّفي 
ـ بيـع   سعر) خضراأل) (p1 - j( منحنىال يمثِّل). حيث A( ) إلىE( من) أو بالعكس E) إلى (A( من عةلالس 

 المنـتج  هنُسـم لتجٍ آخـر،  منل البيعِ سعر يمثِّل) فزرقاأل) (p -  i( منحنىال أما. األول المنتج همّنُسلتجٍ ما، منل
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  ) إلى p1( منجهنا اتّ كلّمااً يرتفع تدريجي األولتج منلل بالنّسبة نّقلال كُلفةاً ضمنمت البيعِ سعر أن فنالحظ. الثَّاني
)j .(نمت البيعِ سعر لكنمنجهنا اتّ كلّما الثَّانيتج منيرتفع لل نَّقلال كُلفةاً ضم )p) إلى (i ـ من). ويتقـاطع ال ان حني
   ). f النقطة (د نع

 اإلنتـاج  كُلفة منبأسعار أعلى  التَّوزيعتبيع في مراكز  تيال المنشآته تُحقّق الذيح ربنا تخفيض فائض اليمكن
ا. وفـي هـذه   عليه المتفق التَّوزيعنقاط  من) E) و(A( أننفترض ل: اآلتي على النحو نّقلال كُلفةمضافاً إليه 

 البيـعِ  سعر أما)، p - i( منحنىالواقعة على ال النّقاط كّل) Eللموقع ( بالنّسبةشآت منلل البيعِ سعرالحالة يكون 
 البيـعِ ). وتتساوى أسـعار  j -1 p( منحنىالواقعة على ال النّقاط هوللتوزيع ف ) مركزاAً( التي تتخذتشآت منلل

 بالنّسـبة أعلى  األسعار) تكون  f ). فإلى يسار ( f د نقطة التقاطع (نع) E) و(Aن (زيمركلل بالنّسبةشآت منلل

 فـإنf  (  إلى يمـين (  أما). Aاتخذت ( تيال المنشآت مع المقارنة) مركزاً للتوزيع بEاتخذت ( تيالشآت منلل
 وبالتَّالي). Eاتخذت ( تيال المنشآت مع مقارنة) مركزاً للتوزيع Aتخذت (ا تيالشآت منتكون أعلى لل األسعار

تكون محصورة في القطاع ( األسعار فإنp1 – f (شآت الواقعة منلل بالنّسبة ـينب )A)و (C( القطـاع فـي  و         
)f – p (شآت الواقعة منلل بالنّسبةينب )C)و (E ستيحققه  الذي). ويكون الوفرالتسليم  سعرِون في هلكالم ـوه 

    . خضـر األ منحنـى ال نَحـو ) pيقع فوق ( الذيو/أو الجزء  زرقاأل منحنىال نَحو) p1يقع فوق ( الذيالجزء 

   السـعر الفضـائي فـي    تمييـز ال السـعر في  تمييزال منمثل هذا النوع  ميةستون على االقتصاديوقد اعتاد 

)spatial price discriminationت)، ولَّـة محتكري  منون (البائعون) المنتج كانإذا  تمييزهذا ال حقّقيالق ،

 تُشـكل ها (كالسـيارات)، و نينتجو تيال عةالسل، ويتذبذب الطلب على ةعالي ماليةرأس كُلفةن هويواج عادةًن الذي
 .  الكُلية اإلنتاج كُلفة من نسبياً ةعاليدهم حصة نع(الشحن)  نقلال كُلفة

ز  ،)Product Differentiation( المنتج تمییز )،Oligopoly( البیِعفي  احتكار قلَّة :مسردراجع ( ي   تمیی ف
   )).Price Discrimination( الّسعر

 :)Basis Point ()60(نظام النّقاط 

تي تُقاس بها هذه األسـعار،  ، هي الوحدات الاتالسندائد على والعو العمالتصرف و أسعار الفائدةمجال  في
) نقطة. وعلى سبيل المثال 100) تساوي (%1ن (إ وحدة منها نسبة مئوية واحدة، أي بحيث تساوي كّل مئة

  ) نقطة. 50أنَّه انخفض بِمقدار (ني ) ما يع%4.5) إلى (%5الفائدة انخفض من ( نفترض أن سعرل

   :)Bastard Keynesianism( )61( كينزية وضيعة

ــي  ــاريخ الف ــت ــادي رفك صاالقت، )History of Economic Thoughts،( ــةو ّــة النّظري الكُلي 
)Macroeconomics Theory  اد اإلنجليزيـةصأدخلته عالمةُ االقت صطلحم وـ )، ه ـ جـوان روب  سونـني



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

167 
 

)Joan Robinsonاست ،(ة الكالفكـار  األطته فرض انكرت بوسجدةسـت الم سـيكي )neoclassical  علـى (
  ).Keynes( كينزنظريات 

 أنفـي  و) المـؤثر،  effective demand( الطلب الفعـال في عدم جدوى مبدأ  روبـيـنسونرفض يكمن 
 كت بقناعتها حوَل خطأ فهم بعض) قد أصبح أقلَّ من كيفية قياسه. وتمسcapital( رأس المالاالهتمام بمعنى 

مستوى االدخار يضمن  بأنالقائل  سيكيكالالـمبدأ ال، وإصرارهم على كينزالمنظرين االقتصاديين لنظريات 
 االدخار بأنالمستوى. وهو مبدأ ال يختلف كثيراً عن المبدأ القائل هذا قيام الحكومة باالستثمارات المتوافقة مع 

  االستثمار واالستهالك.  فيوهو المبدأ الذي يهمل أثر التَّوزيع  ،االستثماريحدد 

  )).Capital Controversy( رأس المال الجدل حوَل: مسرد(راجع 

    :)Batch Production ()62(تاج محدد إن

لسوق بكمية محددة من ، هو تزويد االتَّسويق، والمنَافسةو اإلنتاج، خاصة مجال الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
  تي تنتج بكَميات كبيرة.ال لَعمن السجارية تُميزها عن غيرها ة تتحمل السّلعة المنتجة عالم عينة. وعادةًعة مسلْ

   :)Baumol, William ()63(وليام باومول 

   ، )History of Economic Thought(االقتصــادي  رفكــتــاريخ الفــي 
ــةو ــ النّظريّـ ــوث )، وMicroeconomics( ةالجزئيـ ــالعملبحـ                            اتيـ
)Operation Research عالم وه ،() أمريكي لـه  2017 - 1922اقتصاد .(

مساهمات كبيرة في التَّحليل االقتصادي للعلوم اإلدارية، بخاصة نظريته حـوَل  
 النُّمـو الالمتـوازن   ح. وله أبحاث متعلِّقة بحالةمال بتَعظيم مبيعاته خضوعاً لحد أدنى من الربقيام قطاع األع

)unbalanced growthيب ،( فيها أن ن
وجيا) بين القطاعات (تكنول تقنياتالن ايتب

اديصي إلى مشاكلاالقتة يؤدة والصناعي 
البلديات، والخـدمات الطبيـة   في تمويل 

  م.وأنظمة التعلي

   :)Bayesian Technique( )64( بيزي أسلوب

لومـات  معالعمال ستفي حساب احتمال وقوع حدث ما، با طريقةٌ هو، االحتمالعلم وداللي االستحصاء اإلفي 
نفترض ل. وعلى سبيل المثال المعنيث الحدفي حدث مرتبط ب المتوافرة ، أي)prior information( المسبقة
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ع تَجمنتعبئة  أنفي مصنعٍ ما، انسناألجون م ،على ثالثة خطوط: ( يتمA)و (B)و (C) للخط %75)، بنسبة (
)A)للخط (%15)، و (B)للخط (%10) و (C  .على التوالي ،(  

 الخـطّ ) على %8)، و(A( الخطّأة على بمعابيب الاألن من) %5كون (ت لية التعبئة، بحيثتحدث أخطاء في عم
)B)( الخطّ) على %15) وC(من أقلَّ ؛ ) الحجم المقبولLو ،(يتم  حبأنرفضها. وقد سبشكل بوب  عشـوائي 

يكون مصـدر   أناحتمال  )؟ وماA( اإلنتاج بوب خطَّاألنيكون مصدر  أناحتمال  . فماالكُلية اإلنتاج كمية من
تحليل المسألة  يمكنالمقبولة؟ و الكَمية من أقلَّجون فيه معحجم ال كانفحصه و ) إذا تمA( اإلنتاج بوب خطَّاألن

  فإن وبالتَّالي. الثَّالثةوط الخط منبوب أن) 10000( كانت اإلنتاج كمية أن نتَخيلل :أوالً: على النحو اآلتي

%15)/(%,10)(

%8)/(%,15)(

%5)/(%,75)(
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  اً للحدث المقبول.مث المرفوض متمالحد، حيث يكون َأعاله كالجدول المبين وضع جدول تحليل يمكن

  :على النحو اآلتي، َأحداثعلى ثالثة  بيزقاعدة ق نطب :ثانياً
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    :)BB ()65(ثمار بها ، ذات مخاطر معتدلة، يمكن االستمالية مصنّفةٌأداةٌ 

 )). AAA( منخفضة، ذات مخاطر مصنّفةٌ تمويلية أداةٌ: مسرد(راجع 

    :)BBB ()66(أداةٌ تمويليةٌ مصنّفةٌ ذات مخاطر متوسطة 

  )). AAA( منخفضة، ذات مخاطر مصنّفةٌ تمويلية أداةٌ: مسرد(راجع 
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 لحاملهسند )Bearer Bond( )67(  : 

حامله  ن)، ألtransfer deed( لكيةالم نَقلصك يحتاج إلى  ال سند هو، النّقودوالمصارف و التَّمويلعلم في 
 شـخصٍ  يملكيتـه أل  نَقل، أو مناسباًيراه  الذيتسييله في الوقت  منن كّيتمفذ. وقد نالا ونالقان موجبيملكه ب

قان آخر دون تبعاتة.وني    

ببةد )Bears( )68(  : 

حالـة أسـواقها   و التمويليـة  األوراق مجالفي 
 األسـهم ، مثل المتـاجرة ب لين فيهاعامسلوك المتو
 انتسود في أذه تيالعتقاد االات، هي حالة السندو

ـ تال األوراقحاملي  ةمويلي أسـعار   ، ومفادهـا أن
ـ عنخفض، مـا ي ست المالية األوراق م علـيه  أني ن

  .منخفضةبأسعار  هاءشراسراع ببيعها، ثم اإل

   :)Bed & Breakfast ()69(سرير وإفطار 

) بيع األول، هو مصطلح يحمل معنيين: السياحة اقتصاديات)، والبورصة( التمويلية األدوات داولسوق تفي 
خسـائر تُطـرح (تُخصـم) مـن      ، من أجل مراكمةء األدوات التمويلية، خالل فَترة يوم أو يومي عملوشرا
  ) فهو مكان للمبيت، تشمل كُلفة اإلقامة فيه وجبة إفطار للشّخصِ النزيل.الثَّانيحقات الضريبية. أما المست

  :)Beggar-my-neighbor Policies( )70( إفقار الجارِ سياسةُ

 دولةٌها تتخذُ التي االقتصاديةات اإلجراء، هي الكلي االقتصاد نظريّةوسياساتها و الخارجيةة جارالتمجال  في
فـرض الرسـوم   و المحليـة  العملَـة صرف  سعرِتخفيض ة، مثل الداخلي االقتصادية السياساتما في مجال 

على حساب  االقتصاديةأجل تحسين أحوالها  منول، الد منة مجموعأو  دولة منورداتها ستعلى م والجمارك
اُألخرىول الد ،ةدولةال بخاص عتتاجر  تيالول) (الدياسات أنيراداً وتصديراً. وستها، اممن نتائج مثل هذه الس 

مـن   هـا قـد تخـرج خاسـرةً    كلّطراف األ أني نعة، ما ياميانتقات إجراءول) المتأثرة سلباً ب(الد دولةُال تقوم
  .اإلجراءات واإلجراءات المضادة

سلوكي اقتصاد )Behavioral Economics( )71(:  

تـي  هي القَـرارات االقتصـادية ال   ،سيالمؤس االقتصادو التِّجاريةورات الدو الكُليةو ةالجزئين في النّظريتي
 السلوكي االقتصاد نظريّةية. وتستند لنّظريّة االقتصادية التقليديتخذها األفراد، وتكون متناقضةً مع ما تتوقّعه ا
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القَرارات االقتصـادية لألفـراد    فياألفكار المستقاة من دراسة أثر العوامل النّفسية واإلدراكية والعاطفية إلى 
  ، بما فيها القَرارات االستثمارية.  السوق وتخصيص الموارد بشكل عامفي  هاوالمؤسسات، وتأثير

لم النّفس، ولَيس على األفكار إلى فهم السلوك االقتصادي للفرد اعتماداً على ع السلوكي االقتصاديسعى علماء 
                 االقتصـادية  العقالنيـة ية، بخاصـة فـي محـاولتهم التّخلـي عـن مبـدأ       التي استندت إليها النّظريّة التّقليد

)homo economicusاألفكار الج سبادديدة في علم ). وحصزع األفراد إلى تفادي المواقف ين السلوكي االقت
ية (األمر الواقـع)، بِسـببِ مـا    ؤدي إلى الندم أو الفشل، أو التي تتضمن اإلقالع عن األفكار التقليدتي قد تال

. نه باعتباره حقائق راسخة، حتى مع وجود شواهد جديدة تثبت عدم صحة معتقـداتهم وا عليه، ودافعوا عاعتاد
شامل تهـدفُ   ، وتأكيدها أن األفراد يتّخذون قرارات في إطَارٍسيكيةالكال نظريّة المنفعةما تنادي به  وبعكس

 منأعظم إلى تحقيقمكنة، فقد فعةعلى تفكيـرٍ   م األفراد يقومون بتجزئة قراراتهم بناء اكتشف علماء النّفس أن
ها في مجاالت ما قد ال تـرتبط  نتي يتخذومترابط، ما يعني أن القَرارات اللى تفكيرٍ شامٍل جزئي، ولَيس بناء ع

  بمجاالت أخرى متعلِّقة بها. 

  ).)Prospect Theory( نظرية التوقعمسرد: راجع (

عمةادلة سلوكي )Behavioral Equation( )72(  : 

رد فعـل   بينت ، هي عالقةٌ رياضيةالرياضي االقتصادو الكُليةة والجزئي النّظريّة، القياسي االقتصادعلم في 
ـ البسـيطة   االستهالك دالَّة بينت :. وعلى سبيل المثالاالقتصاديز المحفّ نَحو) األفرادالفرد ( السـلوك   ةالتَّالي

اديصجموعل االقتست مما:هلكالم ين في اقتصاد  

dmpcYaC  

 للحدa (، و(ياالستهالك إلنفاقل) Cحيث ترمز (
 قلٌّ عن مستوىمست هوو ،االستهالك من األدنى 
 هالكسـت لال الحـدي لميل لـ) mpc، و(الدخل

)marginal propensity to consume(، 
  . المتاح لدخلـل) Ydو(

) Cي (االسـتهالك  اإلنفـاق  بأن الَّةالدتقول هذه 
 مسـتوى  عـن  قلٌّمستن، أحدهما أيجزمحكوم ب

ين يعتمد في جـزء  هلكالمستتصرف  فإن وبالتَّالي). mpcYd( هوو الدخل منز محفَّ والثَّاني)، a( هوو الدخل
  المتاح. الدخلفي هالك ستلال الحديالميل  ربادلة على حاصل ضعمال من
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 :  )Behavioral Expectations( )73( توقعات سلوكية

 االقتصـاد علمـاء   بعضة نظر تبناها ههي وج ،المؤسسيوالسلوكي و الكُلّيو الجزئي االقتصاد نظرياتفي 
  اجتماعية.  نفسية و ات المبنية على عواملالتّوقّع تشكل كيفية حوَلالسلوكي 

 االتّصـال ) وعلـى وسـائل   interpersonal contacts( األفراد بين االتّصالهذه على  النّظرة هوج تركّز
الجماهيري )mass communications ،(ةخالل  منعايات ما التّوقّعويتصل بهذه  ، وما شابه.واِإلعالن الد

ة على المبني األفرادردود فعل  كشف)، الذي من خالله تستplacebo effect) (الوهمي( ائياإلرض األثر يسمى
ردود  بـين  االرتبـاط  أناء المهتمون لمالعقام بها  تيالبحاث األت نَبيعاتهم وآرائهم. وقد وتوقّ اآلخرينسلوك 
، يكـون  معينٍ كلش من معنويةون بسلطة يتميزأشخاص  منآخرين، أو  عنللمؤثرات الصادرة  األفرادفعل 

 ةعلى ماد تحتوي تيال أيدوية الكاذبة، األ بعضمتطوعين ل منعينات  اولتنهذا . ومثال على عادةعالياً في ال
ء الذين شفوا من المرض عاال عالقة لها بالمرض المزعوم، وادعـد المرضية قد اختفت  حاالتهم بأنـ  ب  اولتن

واء.الد    

 :  )Behavioural Theories of the Firm ()7( )74( منشأةة لللوكييات السنظرال

. وقـد  الخارجيو الداخلي المنشأةسلوك  حوَلات نظر وجه، هي لوكالس نظريّةو الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
ـ  النجاعةبـميته ست يمكنهذه على ما  النّظرة وجهركّزت  اخليةالد )internal efficiency ،(السـلوك   أي

) يـة التَّوزيع( التّخصيصـية  النجاعـة مبدأ  مقابلداخلها،  من المنشأة عمل تَعظيمإلى  تؤدي تيالات القَرارو
)allocative efficiency ،(مفاده  الذيأن علـى تخصـيص    في كونها قـادرةً  يتمثل المنشأةسلوكيات  أهم

 وزيادة يمكنل التكاليف إلى أصغر ما يأجل تقل من، بطريقة كفؤة، البشَرية، بما فيها الموارد اإلنتاجيةالموارد 
ـ تحـالف   منتتكون  المنشأة أنة السلوكية سمدر. وقد اعتبر أصحاب اليمكنأعظم ما  اإلنتاج إلى ات مجموع

 .المنشأةدارة على تقليله حتى تتقدم اإل عمل) ذات أهداف متناقضة، تsubgroups( فرعية

بة تصّمةظّمنال نظري )Organizational Theoryالنجاعة ) في هدف تحقيق اخلياه أصـحاب  يتبنّ الذية الد
، وأسـلوب تغييـر أو تعـديل    المنشـأة ت داخل االقَراراتخاذ  كيفية دتحديخالل تعريف و منالسلوكي،  رفكال

ا. وعلـى سـبيل   عليهبة ثار المترتّاآلت واالقَرارنتائج  عندارة اإلتصل إلى  تيالاجعة غذية الرات، والتّالقَرار
 نتيجةًو هداف ثمرةًاألالمثال تُعتبر ملل ةًحتميعـ موغيـر ال ة معلنالمباشرة وغير المباشرة، ال التَّفاوضات ي ة علن

ـ  خلَالهـا  من، والمنشأةداخل  تُحدـ  كـلُّ  د                    )مـا يطمـح إليـه   ( المطمـح  مسـتوى  يسـمى  ة مـا مجموع

                                                              
)  Herbert Simon( هربيـرت سـايمون  هناك ثالثة علماء اشتهروا بدراساتهم حول النظريات السلوكية للمنشـأة، وهـم    -  7

ريتشارد ، لتعدد الحقول العلمية التي اشتغل عليها، و1978) من جامعة شيكاغو، الفائز بجائزة نوبل في العام 1916-2001(
) مـن  -1928) (James March( جيمس مارتشجامعة كولومبيا، و) من 1921- 1998) (Richard Cyert( ساييرت

  جامعة ييل وجامعة كاليفورنيا.
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)Aspiration Level(  ،جموع كّلتسعى  الذيـ  م ـ  اة إلى الوصول إليه أو إشـباع حاجته ـ من  األجوره، ك
، مختَلفـة ال عينيةوال الماليةات التَّعويضو المكافآت طةابوس ةمختَلفال النّظرات هوج والتَّعويضات. وعادةً تقترب

     لإلدارة. المتوافرة ربالتّجافي ضوء الخبرات و المنشأةلون في العامأو تعديل ما يطمح إليه 

  )).Aspiration Level( مستوى المطمح(راجع مسرد: (

   :)Bellman Equation ()75( انادلة بيلممع

، )probability(االحتمال )، وexpected value( المتَوقّعة مةالقي)، وUtility Theory( المنفعة نظريّةفي 
أن قيمـة   )، وفيهـا يبـين  Richard Bellman( انريتشارد بيلممطورها  باسميت هي صيغةٌ رياضيةٌ سم

 المتَوقّعـة  مةالقي ) ما، تكافئprobability distribution( احتماليتوزيع االحتمال لحالة معينة تظهر في 
 لالحتمال الذي يليه. 

حذر(ـه منـبم(  ادصاالقت)Bellwether of the Economy ()76(:    

ي، اقتصـادي، صـناعي أو خـدمات    )، هو قطاعMacroeconomics Theory( الكُلّي االقتصاد نظريّةفي 
الحال المستقبلي لالقتصاد برمته. وعادةً يلعب قطاع السياحة الخارجية، أو قطـاع  مرة عن يرسل إشارات مست

  الدعاية واِإلعالن، هذا الدور المنبه.

                           القَائــدة ات المؤشّــر)، بخاصــةBusiness Cycle ( التِّجاريــة الــدورة: مســرد(راجــع 
)Leading Indicators.((  

   :)Bellwether Stock ()77(ه سهــم منبـ

 األسهمسوق وضع  على على أنه مؤشّر)، هو سهم يـنظر إليه Financial Market( يالتَّمويل السوقفي 
)stock marketاً أو ) برمته. فإذا كان سعرموجة التفاؤ ارتفعه مستقر ـوق. وإذا   قليالً، فإنل تسود فـي الس

سـهم إحـدى    لسوق المتردي. وعادةً يستعملوضع ا علىيعد مؤشراً هذا مر بالهبوط، فإن هبط سعره واست
    الشّركات الكبرى القَائدة.

ـَ  :  )Below the Line( )78( الخطّ حـتَت

ة متعلِّقال التِّجارية النّشاطاتو، التِّجاري ميزانالو المدفوعات ميزانو، ةالقوميالحسابات و الكُلّي االقتصادفي 
 ميـزان ي، والـواردة فـي   التَّمـويل  الطّابع ذات) الصفقات 1ثالثة:  من واحد، واِإلعالن الدعايةو األعمالب

. حيث يطلـق علـى   ورداتالمستو الصادرات، كتالمدفوعا ميزان من التِّجاري ميزانالب مقارنةالمدفوعات، 
)، في حـين يطلـق علـى    above the line( الخطّفوق ما  الرأسماليةناته والصفقات ومكو التِّجاري ميزانال
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فعات الجارية ست) ا2. الخطّحت تَي التَّمويل الطّابعفقات ذات الصالد ينكومة العمال قديم للتفريق بتي تتلقّاها الح
، مـن جهـة   المقترضـة تي تتلقّاها الحكومة من األموال الوالدخل من الضرائب من جهة والدفعات الجارية 

. حيث يطلـق  واِإلعالن ةدعايالمباشرة لل كُلفةثناء الستتها باعسلْلترويج  المنشأةلها تتحم تيال كُلفة) ال3. أخرى
 .  الخطّنفقات ما فوق  واِإلعالن الدعايةعلى نفقات 

كُلفةال – تحليُل الفائدة )Benefit - Cost Analysis( )79(:  

، دراسات يقوم بها مختصون والبيئة الطّبيعيةوالموارد  العامة لَعالسالمشاريع وو ،العامة الماليةحقول في 
 هـو ، والتوصـية بمـا   مشروعال هايتحمل تيال كُلفةال معما ومقارنتها  مشروعٍ من حقّقةالمت الفوائدمدى  انلبي

 عدمه. من مشروعِبالسير في ال القَرارتتخذ  تيالموضوعي إلى الجهة 

            االجتماعيـة  كُلفـة ال، واالقتصـادي ى معن)، بـال private cost( خاصـة ال كُلفـة ال بـين  تمييزال من بد ال
)social cost (SC) (ـة ال المنفعـة وجهـة،   منخاص )utility ،(

ةستالمهالك ستا من مدةالفائدة ، ولَعالسماعياالجت )social benefit 

(SB) (عيجنيها  تيالجتمهالكه للستا من هكلّ المة عةلْسالعام،  من جهة
للحدث،  االجتماعيةوالفائدة  االجتماعية كُلفةال أخرى. وعادةً تحسب

) net social benefit (NSB)( االجتماعيةصافي الفائدة  يحسبثم 
  نإ أيالفائدة.  من كُلفةطرح ال منة نّاتجال

 푵푺푩 = 푺푩 − 푺푪  

ـ عـة  ربوالفائدة تحت أ كُلفةتحليل وحساب ال طُرقون االقتصاديوقد صنّفَ  ـ  التَّحليـل ) 1اوين: (عن         يالقَبل
)ex ante analysis( جموع في حسابة الفوائدف وكلال متَوقّعـ الشيء أو ال من الم ـ ة الرفك وي تنفيـذها.  من

ـ  قَبَل أيحدوثه،  قَبَله منقد تُجنى  تيال الفوائدب على الشيء، وقد تترتّ تيالف كلتلمس ال هب ويقصد روع الشّ
). ex post analysis( يالبعـد  التَّحليـل ) 2. (المتَوقّعة الفوائدف وكلال بينبتنفيذه، ثم حساب صافي الفرق 

 بعـد ث الحـد بت فعالً على ترتّ تيالف كلحساب ال هب ويقصد
ه، ثم حساب صـافي  منجنيت  تيال الفوائدوقوعه (تنفيذه)، و

تحليل خالل ) 3المجنية. ( الفوائدف المدفوعة وكلال بينالفرق 
ـ حساب ال هب ويقصد). in medias res(  ثالحد  تـي الف كل

ث الحد من حقّقتت تيال الفوائد، وأول بأوالًث الحدتترتب على 
 تحليـل مقـارن  ) 4هـا. ( بينَ، ثم حساب الفـرق  أول بأوالً

)comparative analysis .(قصدـ القيام بتحليل  هب وي ي قَبل
    خر.باآلا مأحده مقارنةث والحدي أو تحليل خالل بعدو
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 ساعدالقَبل التَّحليليمنال القَرارخاذ تسريع اتّعلى  يمنة الشيء الفكرير في تنفيذ اسب للسأو عـدم  تنفيـذه   وي
جنيـت، ومقارنتهـا    تـي ال الفوائـد ات ومدى جابيواإلية السلبيات فمعرأجل  من يالبعد التَّحليل يتمتنفيذ. وال
علـى  يسـاعد   هوث) فالحد( ةرفكتنفيذ ال رةفَتخالل  التَّحليل أماية. ستقبلأفكارٍ م حوَلها منفادة لالستف، كلبال

ـ ث أو التوقف الحدمرار في تنفيذ االست حوَلاسب منال القَراراتخاذ   عـادة ، أو إالجهـد ه لتـوفير المـال و  عن
 َأحـداث  حـولَ اسـب  منال القَراراتخاذ على  المقارن التَّحليلتخصيص الموارد ألفكارٍ أخرى. وأخيراً يساعد 

ـ ع حسبانبال ةالتَّالي النّقاط َأخذ من بد ال األحوال. وفي جميع ستقبلفي الم ةممكن  مـن نـوع   أي إجـراء د ن
  ت:التّحليال

ع وتحليـل  ميجتهد المحلل في ج أن، يالقَبلالتَّحليل اء إجرند عمن الضروري، 
ـ ث الممكن، مهما كان نوعها، والحدالبيانات والمعلومات المتعلِّقة ب جميع راء إج

 كن مـن الوصـوِل إلـى    يتمة حتى عاليالتَّحليل والحسابات بحذرٍ شديد ودراية
ـ  القَرار، أو التّوصية المناسبة، قَبل الشروع بالتّنفيذ أو  ـ بـد مـن    . والهالتوصـية ب  اللّـايقين الء موضـوع  إي

)uncertainty عتبر مناللّايقين ي تعلِّق بالفكرة اهتماماً كبيراً، ألنالم (حدنجاح الفكرة أو فشـلها، ويضـع   م دات
ـ ليست تحت السيطرة الحاضرة. وعلى المحلِّل، في جميع األحـوال،   غيبي تحكمه عوامل الفكرة في إطَار  دتحدي

  ) الممكنة. risks( المخاطروحساب  ة،) المحتملين من الفكرstakeholders( المستفيدين والمتضررين

 مـن  ملَتتخصيصها قد استعتي تم الموارد ال أنحلِّل يدرك الم أن، يالبعد التَّحليل إجراءد نعروري، الض من
  .يالتّقليدى معنبالرداد ستلال غير قابلةsunk cost ،(( تكاليف غارقةغير رجعة، وأصبحت 

ة فكـر  منه إنجاز تم يتوخى المحلل الدقة المتناهية في تشخيص ما أن، ثالحدخالل  التَّحليل اءإجرد عن، بد ال     
ة برمتها. فقد يكتشـف  رفكال عنمرار بالتنفيذ أو التوقف باالست المناسبةوصية تقديم التّ منن كّيتمث، حتى الحد
اسها غير مناسبة، حتى ولَو نُ من كانتة فكرال أنفَّأسة.رفكال قليل منغير  ذ جزء 

ـ ج مـن  بـد  ال المقـارن  التَّحليل. وفي حالة األحوال كّلي الحذر والدقة في ضاً توخِّأيالضروري  منو  عم
  .ةعاليوالدقيقة، ومقارنتها بموضوعية  ضروريةال البياناتلومات ومعال

 :  )Benefit-Cost Ratio( )80( كُلفةنسبة الفائدة إلى ال

، المنفعـة  – حقول تحليـل الفائـدة  في 
، هـي نسـبة   المشاريعو العامة الماليةو

المالية التي يولـدها  للتدفقات  الحالية مةالقي
 ،مشـروعِ لل الكُليـة  كُلفةإلى ال ما مشروع

    يكون رابحاً. مشروعال فإنالواحد الصحيح،  منأكبر  النسبةهذه  كانتفإذا 
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 :  )Benefit Principle( )81( مبدأ الفائدة

 العامة لَعالسو الضرائب بخاصةالعامة،  الماليةفي مجال 
عـبء  ينادي بتوزيـع   الذيالمبدأ  هو، التَّوزيع ةدالعو

ريبةالض )tax burden رائب) على دافعيب، الض سـبح 
ـ  مـن دافـعٍ للضـريبة    كـلُّ فيد ستما ي ـة  لَعالسالعام            

)public goodل) الرائب من تي تُمور. ويرجع الضتطو 
 نـوت ويكسـيل   يندييين السـو االقتصاديهذا المبدأ إلى 

)Knut Wicksell( إريك ليندال) وErik Lindahl ىما  نُشُوء). وقد أفضت أفكارهما إلىسمـ  ي  االقتصادبـ
ــد Constitutional Economics( وريســتالد ــى ي ــادي) عل صاالقت ــي ــ األمريك ــانبو يمسج                       كان
)J. Buchanan وَلفكار العميقة واأليات النّظر) صاحبة مبادئ حة المالية حية نالا من. والعامّالنّظريددتُح 

 مع) pseudo –aggregate demand curve) (الوهمي( الكُلّيالطلب  منحىتقاطع  من العامة عةلْالس كمية
 تيال الضريبةمقدار  الكُلّيالطلب  منحنى). بحيث يحدد aggregate supply curve( الكُلّـي العرض  منحنى
عداد سـت على ا هذاهالكها. ويعتمد ستايرغب في  تيال العامة عةلْالس كمية حسبالفرد  الضرائبدافع  هايتحمل
 بعاداالسـت  إمكانيـة  نإ. وحيـث  هـا فيتـي يرغـب   العة لْالسكمية في ة الحقيقيرغبته  انلبي الضريبةدافع 

)excludability ،(هالك ستا من األفرادبعاد ستا أية عةلْالسمكنة، بطريقة اعتباطية،  العامغير م مـن  فـإن 
ـ  كميـة الصعب تطبيق مبدأ الفائـدة. وتكـون    ـة  عةلْالسعال العامـة  مـن  أقـلّ روضـة  مالفضـلى  الكَمي                     

)optimal quantity (ي عادةً تيالالتَّخصيص نجاعةإلى  تؤد.  

 :  )Benelux Custom Union( )82( س الجمركييلوكلبينا حاداتِّ

ـ تحريـر  و يميـة، اإلقلو الدوليـة ة ارالتِّجفي مجال  ات االتِّحـاد وة ارالتِّج
 لنـدا هوو بلجيكيـا دول  بـين قام  اقتصاديجمركي  اتِّحاد هو، الجمركية

ة الالعمتقال وانة ارالتِّج، بهدف تحرير كسيمبورغولو) منخفضةراضي الاأل(
ناداً إلـى  سـت افق على تأسيسـه  اتُهذه الدول. وقد  بين بحريةورأس المال 

إلى  ناداًستافُعل وقد  ،)Ouchy Convention) (1932()8( أوشي اتِّفاقية
إزالة القيـود علـى    االتِّحادت حكومات طاعاست). وقد 1958( العام اتِّفاقية

 المضـافة  مةالقيضريبة بتخفيض  موحد للضرائب، نظامة ورأس المال، والوصول إلى مالالعتقال انالسفر و
)value added taxّوتبن ،( نظامي واحد ) للضرائب والرسومexcise tax وقد .(اد رتطوصبحل االتِّحاد ياً اتِّح

عاً، سياسيحافظة مكّلالسيادة الفردية ل منبسيط  كٍلعلى ش الم ـاد األ ، دولةعد نُشُوء االتِّحة ببخاص  .وروبـي
                                سياسات الهجرة والمحاكم القضائية. حوَل ويقضي االتِّحاد السياسي بالتنسيق

                                                              
 وبموجبها، في مدينة جنيف. 18/7/1932، وتم التوقيع عليها بتاريخ أوشي السويسريةاتفاقية تم التفاوض عليها في مدينة  -  8

  .مجموعة البينيلوكستأسست 

https://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Lindahl
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  :)Bentham, Jeremy( )83( مثاينبمي جير

ـ تـاريخ ال في                 عـالم   هـو ، االقتصـادية الفلسـفة  و االقتصـادي  رفك
ـ نّسـة ال المدررواد  ، مـن )1748 - 1832( جليـزي إن اجتماعٍ ةفعي 

)Utilitarian School .(ـ  كان ـن دافعاً مـ   ع  األعظـم  عادةمبـدأ الس
)Principle of Greatest Happinessمكن ) ألكبر عددأفـراد   من م

) Utility Theory( المنفعة نظريّةه َأساسبنيت على  المجتمع، وهو مبدٌأ
، االقتصـادية حية نالا منالفرد،  عادةس أن، باعتبار الجزئي االقتصادفي 

 الطّبيعيةالعلوم  مبادئة إسقاط اولدة في محهومساهمات مش ثامبينولـ هلكها.ستي تيال لَعالس كمية من ستمدةٌم
تدعو إلى القيام  تيالة األخالقيو االجتماعيةجتماع. وقد تبنى الفلسفة االة والفلسفة واألخالقيالعلوم  مبادئعلى 

 .للمجتمع الكُلية عادةالس تَعظيمها أنش من تيالفعال باأل

 : )Bergsonian Social Welfare Function ( )84( بيرغسونيةرفاه اجتماعي  دالَّة

 مقابل االجتماعيمدى الحال  بينة، يحقيقي) ذو قيم دالَّة( انرتاق هو، االجتماعي الرّفاهوالتَّنمية  اقتصادياتفي 
 .هكلّ المجتمعحققه  الذي االجتماعي الرّفاه

)، Arthur Pigou( آرثر بيغو) وJohn S. Mill( يوارت ميلستجون في هذا المجال إلى  العمليعود أصل 
) يجب أوالً: ةالتَّالي مبادئوال النّقاطالموضوع  حوَلت أعمالهما ضمن. وقد تاالجتماعي الرّفاه في أعمالهما عن

بناء علـى   العامةات والقواعد القَرارين وانوالقوفعال األتقييم 
ال يكون الفعل أو  هذا. وتأسيساً على المجتمع عامة فيآثارها 
ـ  أدىإذا  إلّاجيداً  القَرارأو  القانون  عادةشيئاً جيداً وزاد في س

 تيالت االقَرارين وانفعال والقواألد تقييم نع) ثانياًشخصٍ ما. 
 والسـيئ إلى الجيـد   النّظريجب  المجتمع عامة فيلها آثار 

الحالـة   عـن  التّعبير يمكن) ثالثاً. ينتين ذهنيباعتبارهما حالت
قـد تصـل    وبالتَّاليأو بآخر.  بشكل، المنفعةطريق مقياس  عنتم تفاديها  تيالأو الحالة السيئة  الجيدةة ذهنيال

 الرّفـاه إلـى   النّظـر غيـر   مـن ) للموارد، التخصيصيةية (التَّوزيع منشودة إلى النجاعةال االقتصاديةالحال 
ماعيو. ولم يتفق جمباعتباره كالً واحداً االجتمنر ه اديصعين االقتاألفراد كّلل حقّقةالمت المنفعةة تجميع رفك م 

) التَّوزيعية( النجاعة التخصيصيةعن مقياس ، بعيداً االجتماعي الرّفاه تَعظيمعلى  لعمت عينةموصياغة سياسة 
ـ  من) Vilfredo Pareto( فيلفريدو باريتوقد تبناه  كان األخيرللموارد. وهذا المبدأ  رة هوخالل قاعدته المش

ـ  يتسم تيال..." وهي القاعدة ال يمكن تحسين حالة شخصٍ ما دون تراجع حالة شخصٍ آخر "...  حالـة  "بـ
   .)Pareto Optimality" (باريتو الفضلى
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يمكننـا   دالَّة الرّفاه االجتماعي البيرغسونيةفي 

فـي   على النحو الموضحتَخيل منحنيات السواء 

المرفق َأعاله، حيث تُمثِّل النّقاط على كّل  كلالش

  ) مـاعيفـاه االجتّلكـّل   أيمنحنى مستوى الر

نتيجة لوضـع اقتصـادي   ة ثابتة مبِقيالمجتمع) 

     أو قـررات ـن سياسـةن كان قد نشـأ عمعي

عينة، تحت وضع تقنـي  ماقتصادية أو سياسية 

عـين للمـوارد،   معين وتوزيـعٍ  موجي) ول(تكن

) منفعة متساوية لكّل أفـراد  u1. وعلى سبيل المثال تُمثِّل كّل النّقاط على المنحنى (وحصة كّل فرد منها

عينة وتوزيعٍ معينة، وحالة تقنية معينة، ونتيجة لسياسة أو قرارات اقتصادية مند حالة اقتصادية عالمجتمع 

). لكن المنحنيـات  u2محدد للموارد االقتصادية بين أفراد المجتمع. وكذَلك النّقاط الواقعة على المنحنى (

) يمثِّل مستوى منفعة أعلـى  u2ن (إ أيت اقتصادية معينة. ويات منفعة مختَلفة، وحاالستالمختَلفة تُمثِّل م

). وكذَلك األمر بالنّسـبة  u2) إلى (u1نا من (لندما انتقَعني أن الحال االقتصادية تَحسنت ع)، ما يu1من (

تي نتجت عن سياسات الن الحالة االقتصادية تَحس)، بِسببِ u2) فهو يمثِّل مستوى منفعة أعلى من (u3لـ(

ناً في مستوى المنفعة ألفـراد المجتمـع.   تَحسيمثِّل  B)) إلى (Aعينة. واالنتقال من (موقرارات وأفعاٍل 

) إلـى  Cتقال من (االنضاً. أما أيناً في المنفعة لكّل أفراد المجتمع، تَحس) يمثِّل Cإلى ( )Bتقال من (واالن

)A مثِّلة قـد تـد  )، مثالً، فياديصالحال االقت ع ألنجتمبِ  هتراجعاً في المنفعة لكّل أفراد المرت، بِسـبو

المنفعة  ولَيست) ordinal utility( المنفعة الترتيبيةعينة. والمنفعة هنا هي مسياسات وقرارات وأفعاٍل 
 رية للشّـخصِ التَّقديلسلطَة ضع لـ). والمنفعة الترتيبية تخcardinal utility( المقيمة بوحدات حقيقية

)value judgment .(  

) لكّل المجتمع. وهـو عبـارة   Utility Possibility Frontier( منحنى إمكانيات المنفعةل تَخيطيع ستن
عين وتوزيعٍ محدد للمـوارد  متي تُمثِّل أفضل منفعة ممكنة لشخصين مثالً، تحت وضع تقني العن النّقاط 

ناً فـي المنفعـة   تَحسيمثِّل  ذَلكن منحنيات السواء تنطلق باتِّجاه الشمال الشرقي باعتبار إبينَهما. وحيث 
تي تُمثِّل أعظم منفعة الند نقطة ما. وهي النقطة علألفراد، فإن واحداً منها يمس منحنى إمكانيات المنفعة 

ند عالثَّاني تحدث نقطة التماس بين منحنى السواء ومنحنى إمكانيات المنفعة  كلوفي الشممكنة للمجتمع. 
  ك. سميال األحمرومنحنى إمكانيات المنفعة  األخضر) u2( النقطة بين المنحنى
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 : )85( ) (Bernoulli Hypothesis)9( بيرنولي فرضية

 للفيلسوف وعالم الرياضـيات السويسـري  هي فرضية ، الجزئي االقتصاد، واالستثمار، واالحتمال نظريّةفي 
بأن المسـتثمر   ، ضمناً،تقول)، Daniel Bernoulli( يال بيرنولياند

لن يقبل على مخاطرة من نوعٍ ما، إال إذا تضمنت الخسارة الممكنـة،  
 )intrinsic value( مـة الداخليـة  القيو التـي قـد تتحقـق    المنفعةو

أو  بشكٍل، ةعاليفعة من االستثمار عنينتج  أنيجب  أيثمار نفسه. لالست
    بآخر.

 تـي ال) paradox( لمتناقضة الظاهريةحالً لـ بيرنولية لاومح كانت
متسمتناقضة ا ييس بيترزبيـرغ الظاهريـة  دلق )St. Petersburg 

Paradox .(ـت  ةالتَّالييدفع مبلغاً باهظاً كي يقامر باللعبة  أنلشخصٍ ما  ال ينبغيأنَّه "نصت على  تيالمير :
الالعب يحصل علـى   فإنة الثَّانيد الرمية نع هوج، مثالً: فإذا ظهر الهوجيظهر ال أنقطعة نقد عدة مرات إلى 

 فإن، الثَّالثةفي الرمية  هوجة). وإذا ظهر اللَستعمالم العملَة هوار الدين أنير (بفرض ان)، دن4 = 22ما قيمته (
في الرمية الرابعة،  هوجإذا ظهر ال ديناراً) 16 = 24. ويحصل على (دنانير) 8 = 23الالعب يحصل على (

  . "وهكذا
ال يكـون عنـد    لكن .غير نهائيةح ربلقيمة ال) expected value( المتَوقّعة مةالقيتكون  النّظريّةحية نالا من

ها. وهنا يبـرر  منالعائد العالي المتوقع من رغم على الالحافز الكافي للسير في مثل هذه المقامرة،  األشخاص
 المنفعةتناقص ل نتيجة لخضوع المبدأدينار إضافي،  كّلل الحدية المنفعةتناقص بها عنسبب العزوف  نوليربي

ما، ثـم   إلى حدّ الكُلية المنفعة منحنىيرتفع  المرفق كل). وفي الشdecreasing marginal utility( الحدية
 االقتصاد نظريّةند إليه ستت الذي)، nonsatiation principle( اإلشباعمبدأ عدم  أني نعبالتراجع. ما ي أخذي

زئيفي هذا السياق.  عمل، ال يالج    

  : )Bernoulli Trial( )86(ة بيرنولي ربتج

 إحصائيةة ربتج)، هي Econometrics( القياسي االقتصاد)، وProbability Theory( االحتمال نظريّةفي 
)statistical experiment يتكون ،(اءنةال فَضعي )sample space  النجـاح  :) فيها من احتمـالين، فقـط 
)success ( الفشل) أوfailure .(ست انالنتيجت انوهاتانتقلّم )independent(  أي إاألخرىالواحدة عن ، ن

ثيـرة  ك مثلـة األ مـن . وهاأو عدم ظهورالنتيجة اُألخرى ظهور  فيور أية نتيجة ال يؤثر ر أو عدم ظهظهو
ـ ( صـورة : حـدثين من  نتهاعي اءفَضيتكون  تيال، النّقدرمي قطعة  ة،االستعمال، على هذه التجرِب ) أو هوج

                                                              
  ورياضي سويسري. كان مبدعاً في نظرية االحتمال في القرن الثامن عشر. ، فيلسوف وإحصائيدانيال بيرنولي -  9
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واهر المشابهة. فإذا الظّ منتعميم هذا المثال على عدد كبير  يمكن. و) للفشل0جاح و() للن1ّ( مةالقي، أو كتابة
  فإن) q(بـ الفشل)، وp(رها)، بـأي (النتيجة المراد ظهو، النجاحرمزنا الحتمال 

qp
qp



1
1

  

  

 فـإن تُجرى،  تيال، مثالً) النّقدقطعة  (رمية ) مهما كان عدد المرات1تين: يَأساسة بخاصيتين ربهذه التج ميزتت
ال  حـدث مـا  وقوع  نإ أي، بعضها عن بعض قلَّةمست ةاليالمتت األحداث) 2. ث يبقى ثابتاًالحد وقوع احتمال

  .هأو عدم وقوعالحدث اآلخر وقوع يؤثّر في 

ـ رب؟ هناك أالممكنةت االحتماالتين، فما مر ميت قطعة نقدر على النحو اآلتي: ةنوضح التجربل ت، االعة احتم
  هي

)(),(),(),( TTTHHTHH  

 تُشـكّل  تيال عينـة نقاط اليكون عدد  وبالتَّالي)، tail) للكتابة (T)، وترمز (head) للصورة (Hحيث ترمز (
المرفـق   فـي الشـكل  موضحة  األحداثت االاحتم فإن مستقلة األحداث نوأل). S = (22 = 4)( عينةال فَضاء
  َأعاله.

2

2

)(
)(
)(
)(

qqqTTP
qpTHP
pqHTP

pppHHP








  

 :على النحو اآلتيث اية أحدماندت ثثالث مرات لتولّ النّقدلو رمينا قطعة 

)(),(),(),(),(),(),(),( THHHTHTHTTTHTTTHTTHHTHHH  
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  ت:االحتماال)، وS = (23 = 8)( عينةال فَضاء كِّلشي الذي عينةنقاط الويكون عدد 

P (HHH) = ppp = p3, P(HTT) = pqq= pq2, P(HTH) = pqp= p2q 

P (HHT) = ppq= p2q, P(TTH) = qqp= q2p, P(THH) = qpp= p2q  

P (TTT) = qqq= q3, P(THT) = qpq= q2p  

 :التَّالي حونّعلى ال التّجاربيتحكم بنتائج هذه  الذي القانوننا صياغة يمكن عليهناء ب

tt
x qptP  1)(

 

  

  .)10() فقط= t 0أو  1حيث (

  هوt = 1 (، حيث (النجاحفاحتمال 

pqptP  111)1(  

 هوt = 0 (، حيث (الفشلواحتمال 

qqptP  010)0(  
) random variable( العشـوائي  رمتَغيال. ومعروفَةال االحتمالين انقوأبسط  من هومتقطع، و ونالقانوهذا 
 ربفـي عـدة تجـا    حقّقةالمتأو عدد النجاحات  -، مثالًهوجصورة ال هورظ – النجاح هوه معل عامنت الذي

  تها.االعدد الوجوه واحتم أيواحتمال وقوعها، 

  )؟هوجر صورة (الهواحتمال ظ هوة واحدة. ما مر رميت قطعة نقد :مثال

2
1

2
11

2
1)1(

111







 










tPx  

  هي )expected value( قيمة متوقعة ة بيرنوليربتج عن اتجالن العشوائي رمتَغيلل
                                                              

 حتمال.ال) يمثل قيمة اp) يعني احتمال المتغير، والحرف الصغير (Pالحرف الكبير ( - 10
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   .احتمال النّجاح وهو

  فهو  العشوائي ريمتَغال )variance( نايتبأما 

  

  هوmoment (( عزم أيو

  

  هي )Moments Generating Function ( mgf )( مولدة للعزوم دالَّةو

k

k

kx
x

peq

peqe

eEkmgf







)()()()(

][)(
0  

ـ ة واحدة لهذه التجلاومح من) ينشأ X = 1, 0( العشوائي رمتَغيال أن ة بيرنوليربتجتعريف  منيتضح  ة، رب
هـذه   مجموع عن نّاتجال العشوائي رمتَغيال فإن) مرة، nة لـ(رب. وإذا أعدنا التجالفشلأو  النجاحها عنينتُج و

  :على النحو اآلتي عرّفم هو) وBinomial Law( ذو الحدين يسمىون انيخضع لق المستَقلّة التجارب

,...2,1,0,)( 







  tqp

t
n

tP tnt
x  

  : )87( 11)(Bertrand’s Duopoly Model)( للبيع ثنائيال االحتكارد في اننموذج بيرتر

نموذج هو ، صناعيال التَّنظيمو الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
 أن منشأة كّل تُحاولفقط،  انشأتمنفيه  ،احتكار قلَّة في البيعِ

لن تقوم بتغييـر   اُألخرى المنشأة أنفتراض ااحها بربأ تُعظِّم
  أسعارها.

                                                              
  ) عالم رياضيات واقتصاد فرنسي.1822 - 1900جوزيف بيرتراند ( -  11

  ppqXE  )()1()()0(

qppp

ppXE





)1(

][ 2222 

..3,2,1,,)()1()()0(][
,

2  tppqXE tt
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ـ نـا  يمكناحها. وربأ تَعظيمعلى  عملت تيال الممكنةفعال األفعال وردود باأل منشأة كّلتقوم  ذجموالنَّفي  لتَخي 

 نتيجـةً ينشـأ   الـذي  منحنىال هو، و)reaction curve()12( رد الفعل منحنىخالل  من الممكنةردود الفعل 

 حقّـق يت التَّوازن أننجد  المرفق البيانياحها. وفي الرسم ربأ تَعظيمإلى  تؤديو المنشأة تفرضها تياللألسعار 

 المنشـأة  تفرضـها  تيال األسعار األفقيعلى المحور  النّقاط تُمثِّل. حيث منشأتينحنيي رد الفعل للمنتقاطع  من

)A ،(ًا. مثالعلى المحور  النّقاط أموديمها تيال األسعار تُمثِّلف العالمنشأة تفرض )B ،(ًمثال.  

  :)Best Available Technology ()88(متوافرة  )جياوولتكن(أفضل تقنية 

 اإلنتـاج  نظريّـة )، وEconomics of Resources & Environment( البيئـة و الموارد اقتصادياتفي 
)Production Theoryةتقليل على  )، هي تقنية (تكنولوجيا) إنتاج تعملث كميالتلو منتقلل ، و/أو البيئي 

  . اإلنتاجة في خدمالمستالموارد  كمية

 : )89( 13)(Best Linear Unbiased Estimator, BLUE)( غير متحيز خطِّي درقَمـأفضل 

 من) minimum variance( ممكنن ايتب أقّلبـ زييتم الذيالمقدر  هو، القياسي االقتصادوحصاء اإلفي علم 

 مـة القي) له تساوي expected value( المتَوقّعة مةالقي نإ أي، إضافة إلى عدم تحيزه، الخطّيةالمقدرات  بين

عة لـالحقيقيعلمة مجتمالم  )population parameter .(  

 :فتكون)، uهو مقدر للمعلَمة () X( أننفترض ل

min][,][  XVaruXE

للمقدر تساوي قيمـة   المتَوقّعة مةالقي نإ أي
 أقـلّ  هون المقدر ايتب نإ، والمجتمعلمة مع
  . يمكنما 

  
  

                                                              

رد ، ودالة أفضل رد)، وreaction function( دالة أفضل رد فعلأو  اقتران، ومنها منحنى رد الفعلهناك تسميات أخرى لـ -  12
  . وهو رد الفعل الذي يمكن أن تقوم به المنشأة مقابل الفعل الذي تقوم به المنشأة المنافسة.الفعل المعظم لألرباح

  .2014األردن،  -، االقتصاد القياسي، الجزء الثاني، دار وائل، عمان عبدالرزاق بني هانيراجع: كتاب  -  13

 ُمقدرات غیر ُمتحیزةُمقدرات خطیة  
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  :)Beta Coefficient( )90(بيتا  معامل

، أو محفظة (سهم مثالً أصل مالي) sensitivity( حساسية مقياس، هو المالية األسواقو التَّمويل نظريّةفي 
 للسـوق  القياسيالرقم غير في ) للتَّمن األسهم

 يــةالنظامالمخــاطر قيــاس ، ويقــوم بكلّــه
)systematic risk(  ـ  المــالي  صلأللــ
)financial asset قارنةـوق  ب) مكلّـه الس. 

 د قيمـة األصـل  يتم استخدامه في تحديوعادةً 
ــالي ــةو الم ــال كُلف ــبرأس الم                 ، حس

علـى النحـو    ). ويحسبCapital Asset Pricing Model (CAPM)( الرأسمالي األصل تَسعيرنموذج 
  :اآلتي

][%

],%[%

WVar

WXCov




  

ة  Xغير المئوي اليـومي فـي سـعرِ السـهم (    ) للتَّ%X، و(بيتا لمعام) لـحيث ترمز (                ، )أو المحفظ

عدل تَغير سـعرِ  أن معامل بيتا هو مني . ما يعكلّهلسوق غير المئوي اليومي في الرقم القياسي لللتَّ )%Wو(

 .كلّهغير في الرقم القياسي للسوق نسبة إلى التَّ يالتَّمويل األصل

بِمقـدار   كلّهغيراً في الرقم القياسي للسوق ني أن تيع االتصاالت، ما) لسهم شَرِكَة 5.0%أن ( نفترضل

  ) في سعرِ سهم شَرِكَة االتصاالت.%0.5) يؤدي إلى تَغير مقداره (1%(

الثِّقَـة فـي هـذا     إلـى أن شرين تي أجريت خالل العقد األول من القرن الحادي والععظم الدراسات التشير م

  ذج قد خبت.موالنَّ

   :)Beta Stock ()91(سهم بيتا 

 األسـعار  مؤتمتةتداول أسواق ال)، هو أحد األسهم المتداولة في stock exchange( سوق تداول األسهمفي 

)stock exchange automated quotation  ومن مزاياه أنه يحمل مخاطر منخفضة، نسبياً. ويبلغ عـدد .(

  ) سهم.600بيتا المعروفة ما يقرب من (أسهم 
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 رسومنَةراهلعاب والمقامرةاألفي  الم (Betting and Gaming Duties) )92( : 

والرسـوم والمكـوس    الضرائب، هي ألعاب المقامرةو المراهنَةفي مجال 
ـ عـاب ال األليدفعها المراهنون والمقامرون لقاء مشاركتهم في  تيال ة متعلِّق

 المراهنَـة ها من، وةالمتعددو ةمختَلفهنات والقمار والميسر، بأشكالها الابالمر
 مـن  مئويـةً  نسبةً تقدر وتحصل وعادةًفي حلبة السباق، وبيوت المقامرة. 

  المقامر بها. األموالقيمة 

 :  )93( (Beveridge Report) تقرير بيفريدج

)،  William Beveridge( وليام بيفريدجتقرير صاغه السير هو ، االجتماعيةو االقتصادية التَّنمية  مجالفي 
ها. وقد اعتمـدت الحكومـات   ءة ورامنالكا األسبابيا، وانفي بريط الصحةوالبطالة و فقرال اياقض ناقشوفيه 

والبطالـة   فقـر ة الربلسياسات محااً َأساسة، توصيات بيفريدج باعتبارها الثَّاني العالَمية ربالح بعد، البريطانية
 عليـه  ُأطلقالتقرير ما  عن. وقد نتج البريطانيض بالمواطن هوللن ضروريةال االجتماعي ضمانوسياسات ال

ة على أرض الواقـع،  يإجراءات تنظيمه السير بموجبتم ب الذي، (Beveridge System) بيفريدج نظامالحقاً 
  .المساعداتإلى مواطنيها، وشروط تقديم  الحكومةتقدمها  تيال المساعداتماهية  حددت من خلَالها

بيفريدج نظام (Beveridge System) )94(:  

 .))Beveridge Report( تقرير بيفريدج: مسردراجع  (

ـزتحي (Bias) )95(:    

مـدى ابتعـاد    هو، حصاءاإلو القياسي االقتصادعلم في 
 expected value of the( رللمقـدّ  المتَوقّعـة  مةالقي

estimator (نـ  مـة القي ع علمـة ة الحقيقيـع  لمجتمالم 
ــائي  true value of the population( اإلحص

parameterفي الش .(رفق كلقدر المغير متحيز، واحد انهناك م )unbiased  ات تحـت  رتَقـدي ) ويعطـي
 متحيز هوف الثَّانيالمقدر  أما .المجتمع لمعلمةة الحقيقي للقيمة مساوية) ( المتَوقّعة هاقيمتخضر واأل منحنىال
)biased عطيوي (يمتحمر، واأل منحنىات تحت الرتَقدية هاقتَوقّعالم ) ـ  مـة القي مـن  أقلَّ) تكون ة الحقيقي

  على النحو اآلتي:) quantity of bias( مقدار التحيزيكون  هذاوبناء على  .المجتمع لمعلمة

 B  

  ز.) إلى مقدار التحيB( زحيث ترم
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 :  )96( (Bid)) عرض مالي( الشِّراء سعر

أو  المشتري يقدمه الذي، الماليأو العرض  السعر هو، ركاتالشّدمج ، واألصولشراء ، وةمجال التخاصيفي 
 مـع ا أو دمجها عليهحواذ االستوي منال رِكَةشها، أو الؤوي شرامنال األصولراتيجي لقاء امتالك االستالشريك 

 الـذي ، طبيعيي أو الاالعتبار الشّخصيكون  وعادةًوي توقيعه. مندارة الاإلأخرى، أو عقد  مؤسسةأو  شَرِكَة
النزعة  مساواةالصفقة، ويقوم ب منة للفائدة المرجوmaximizing decision-maker (( عظّماًميقدم العرض، 

                الفرصــة البديلــة كُلفــة مــع) marginal willingness to pay( كُلفــةللــدفع وتحمــل ال الحديــة
)opportunity cost ؤهوي شرامنال األصلثمره في ستي الذي) للمبلغ.   

 : )97( (Bid-rent Function))14( جارإي دالَّة

 مـع جار المدفوع لألرض أو العقـار  اإليط قيمة ) ترباقتران( دالَّةهي ، الكُلّيو الجزئي االقتصاد نظريتيفي 

المركـز   عـن ما قلـت المسـافة   كلّ. ف)urban or city center( الحضريالمركز  عنتفصله  تيالالمسافة 

جار. وقد اإلي ارتفعت قيمة الحضرية رتتطوّجارياإل نظري )Theory of Rent ( ةخالل العقوديذَأخلت الماض 

ين على تجريد الواقع وتصـميم  االقتصادي قُدرةت واعها المختَلفة. وتَحسنالموارد بأن عمالستا تطور انسبحبال

جـار  يإ حـولَ ين االقتصادي بعضيات ما توصل إليه النّظرهذه  بين من. والتَّحليلنظريات فائقة الدقة بالتنبؤ و
  .األرض، وعلى رأسها اإلنتاجيةالموارد 

فيّراد عصبأنَّهجار ياإلث الحدي االقت ) تح) ربفائضبِ حقّقية  مةالقي بِسبـاديصالمضـافة إلـى المـورد     االقت

 صـالها إي، ووفيها فتح الشوارع إليها تمعينة، وممة بقيقطعة أرضٍ  هناكلو كان ي. وعلى سبيل المثال اإلنتاج
  نسبياً.ملحوظ وكبير  بشكل تَحسنت األرضقيمة  فإن ؛اءرببالماء والكه

 تَعظـيم  أي) resource capitalization( رسملة المـورد تحسين قيمة المورد في هذه الحالة  ليةعم تسمى
  ).accessible( المنعمال وسهل الستقابالً لالقيمته باعتباره مورداً رأسمالياً، وجعله 

 التِّجاريـة بنية األا عليهالمشار إليها، وأقامت  األرضثمرين اشترت قطعة ستالم من ةًمجموع أن اآلنلنفترض 

البنائي  شُوءنُّثمرين والمتسوقين. وهذه الحالة تذكرنا بالستوالم كاناً جاذباً للستجاريوالسكنية، فأصبحت مركزاً 

يحتاجهـا   تـي الكن مـا األالوصول إلى الخدمات و إمكانية بِسببِ احوله منراضي األأسعار  تطورلألسواق و
    جار في مثل هذه الحالة.ياإلمحددات  عنون أسئلة االقتصاديس. وقد طرح نالا

                                                              

، الطبعة األولى، دار االقتصاد الجزئييستند شرح هذا المسرد (المصطلح) إلى ما جاء في: عبدالرزاق بني هاني، مبادئ  -  14
  .13الفصل ، 2013األردن،  –وائل، عمان 
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ـ جار يتحـدد  ياإل بأنثة الحدي ةالنّظري دعيت طة ابوس
(أو العقـار) باعتبارهـا    األرضالطلب على  تفاعالت

جداً  منخفضةتكون عرضها  مرونة أنمورداً نادراً، و
ثمرون سـت يحتاجـه الم  الذيالمركز  مننا رباقت كلّما

نتأمـل فـي   لة كرفعاب اليستأجل ا منوالمتسوقون. و
  :التَّالي البياني النّموذج

 المركزاطق: منالدوائر متفاوتة المساحات ثالث  تُمثِّل
)A1تتي )، وهي قطعة األرض الوعادةًأصالً،  طُوِّر 

طـول نصـف    كان ولَو). Central Business District (CBD)( التِّجارية المركزية المنطقةبـتسمى 
  مساحتها تكون فإنكم)، مثالً،  1قطرها (

)13.32
1  rA ( 2كم   

 التَّجزَِئـة و الجملةتُجار فيهم  نشتى الصنوف، بم منثمرون ستوالم األعمالطقة يحتاجها رجال منوهي أهم 
)wholesale and retail businessمكنجارٍ إيعدون لدفع أعلى ست)، وهم مفـي   كـانٍ للحصول علـى م  م
)A1(، ةخالله أعمالهم ومصالحهم  منرون ييدا. التِّجارييطَةطقة منة فهي الالثَّانيالدائرة  أمحالم )A2 ،(تـي ال 

  تكون مساحتها وبالتَّالي، مثالًكم)،  4يبلغ طول نصف قطرها (

  ( 13.471
2

2  ArA    2كم (

 ). ومساحتها هيA1المركز ( عنطقة من أبعد )، فهيA3( الثَّالثةطقة منال أما

)59.65613.4714.386.70621
2

3  AArA 2) كم  

طقـة  منل هـو  ممكـن جار إيأعلى  نإ النّظريّةتقول 
 بِســببِ)، CBDطقــة (من)، وهــي A1المركــز (
جعلتها  تيال سهيالتتّا والعليهأدخلت  تيالالتحسينات 

 وبالتَّـالي غيرهـا.   منلة أكثر هوعمال بسستقابلة لال
جار اإلي فإنويغة هص الَّةما (أو ة رياضيمـن ما)  د 

ـ الصيغة  َأخذالمركز. وت عنمعكوس المسافة   كلالش
)1/A( زادتما كلّ). فA (وعلـى  اإليجـار  انخفض .
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 كانـت . وفي حـال  مضاعفاتها من، أو )1/3.14( جار يكوناإلي فإن)، A=A1( أنسبيل المثال لو افترضنا 
)A=A2 (ا. مضاعفاتها منأو  (1/47.13)جار يكون اإلي فإنكانتإذا  أم )A=A3 ،(جـار يكـون   اإلي فإن

 عـن  البعـد  مـع يتناسب عكسياً  المنشأةتدفعه  الذيجار اإلي فإن وبالتَّالي. مضاعفاتها منأو  (1/656.59)
 منحنـى ، والاألول لمدفوع. وهو ما يوضحه الشـكل جار ااإلي انخفضالمركز  عن عدالبما زاد كلّ أي .المركز
قيمة ثابتـة،   ستلي  )A/1) (الصيغة( الَّةالدّو ).األفقي) ومحور المسافة (العموديجار (اإليمحور  بينالمثبت 

ـ جار. وقد ياإلتحقيق فائض  هوها، ومنالغرض  تؤدي أنشرط بقيمة،  أيةفقد نختار  المـدن   ربت تجـا بينَ
وطنات سـت ومساحات محيطة بها مخصصة للصناعة، ومحيطات للم تجاريةمراكز  بوجود ميزتت تيالالكبرى 
يحصـل   تيالجارات مرتفعة بدالً للمساحات إيعداداً لدفع ستأكثر القطاعات ا هو التِّجاريالقطاع  أن، البشَرية

السـكن البشَـري. ويبـين    يأوي  الذي، ثم القطاع صناعيها، يليه القطاع المن رب) أو ما يقCBDفي (ا عليه
  .مختَلفةللقطاعات ال بالنّسبة هميةاأل حسبجارات اإليكيف تتوزع  الثَّاني الشكل

 :  )98( (Bifurcation Hypothesis) التشعيب فرضية

 الفرضـية ، هـي  الرياضي االقتصاد))، وSystem Theory( ظوماتمنال( مالنظُ نظريّة، والكُلية النّظريّةفي 
 زدهـار، وال تقـلّ  اال مـن ثمار في زستلال انيَأساس انوأهميته هما محدد الخارجي التَّمويلتوافر  بأنالقائلة 
 .االقتصادي االنحسارفي وقت  نهع أهميةالمدورة  اَألرباح

  :)Big Mac Index( )99( مؤشر شطيرة ماك الكبيرة

 صـرف  سـعر ، هو طريقة تأشـيرية لحسـاب   مستوى المعيشةوالعمالت أسعار صرف و النّقودفي مجال 
)exchange rate على عملة ما بناء (ةة القوالمتساوية الشرائي )purchasing power parity (PPP) (

                                       بـام وودال عالمـة االقتصـاد   ) 1986( هذا المؤشّر فـي العـام   قد صممتلوحدة العملَة تحت الدراسة. و
)Pam Woodallة. ستكونومياإلي مجلّةلة في ) العامالبريطاني  

لوحدة العملَة،  الشرائية القوةن إ لوحدات العملَة. أي الشرائية القوةمبدأ تساوي  إلى مؤشر ماك الكبيرند يست
األمد الطويل تتحرك العمالت باتِّجاه  فَفيتشتري الكَمية نفسها من البضائع في كّل الدول.  بد أن ، الكالدوالر

  لَع في كّل دولة.من الس نفسهااواة أسعار الكَمية على مس الذي يعمل الصرف سعرِ

تي يتم إنتاجها في أكثر من مئة دولة، باعتبارهـا  ال)، Big Mac( الكبيرة ماكدونالدشطيرة  وودالخدمت است
شطيرة في الواليات المتَّحدة كما هي في بقية الدول. وعند مقارنـة  تاج الالذي يجعل من كُلفة إن الصرف سعر

سعر صرف عملة ما هو أعلى مما يجـب أو   أننجد  المتساوية الشرائية القوةعدالت أسعار الصرف مع م
لَّة السراسة. وأقّل مما يجب، استناداً إلى كُلفة إنتاج سسعر شـطيرة  نفترض لعلى سبيل المثال لَع تحت الد أن

 نفسـه  ) دوالرات، وكان سعرها في األردن للعـام 5) كان (2016( الماك الكبيرة في الواليات المتَّحدة للعام
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مع سـعرِ صـرف    ذَلكند مقارنة ). وع1.67 = 5/3ني أن القوة الشرائية المتساوية هي (ما يع دنانير،) 3(
) ووه ،ينار بالنّسبة للدوالر األمريكينجد 1.408 = 1/0.71الد ،(أن  

157.0
67.1

67.1408.1



  

  يكون. ) عما يجب أن%15.7صرف الدينار يقل بِمقدار ( أن سعرني ما يع

 دعم(دفع( كبير (Big Push) )100( :  

تنادي  اقتصاديةفلسفة هي )، welfare economics( الرّفاه اقتصادياتوالتَّنمية  نظريّةو الكُلية النّظريّةفي 
ياغَةبرامج  بِصمية وتأسـيس عـدة   نالا دولةة شاملة للتنموي

ـ أن كي تتمكن من صناعات في الوقت نفسه  ـ بدعم ي ها عض
. االقتصـاد في  الكُلّيضعف الطلب  اً، من أجل تجاوزبعض

 الحـدي  نّـاتج ال بينالفرق  أنة سمدرأصحاب هذه ال يظنو
ماعيالخـاص و االجت )social and private marginal 

product اء) يتقلص أو يختفيّرياسةهذه  جالس .  

 بأنَّهـا  االقتصاديةإلى القطاعات  ذجموالنَّخالل هذا  منينظر 
على إشباع الطلـب علـى    عملة تييدقطاعات تقل منتتكون 

رت است تي تخلو من اإلبداعات إلّا في حاالتال يةالتقليد اإلنتاج طُرقطة ابوس لَعالستطـو ة، ومن قطاعاتثنائي 
ـ  يةالتقليدالقطاعات  مع مقارنة ةعالية الالعمية تاجإنثة، وفيها تكون يحدية تاجإنطة تقنيات ابوس  كل. وفـي الش

 منحنـى ال يشـير ، في حـين  يالتقليدة في القطاع الللعم منخفضةال اإلنتاجيةإلى  حمراأل منحنىال يشير المرفق
ارضـة  عمة. وقد لقيت هذه الفلسـفة  رتطوة في القطاع المزود بالتقنية المالللعم ةالعالي اإلنتاجيةإلى  خضـر األ

 دولـة فـي ال  ضخُّمتت العدالمإلى ارتفاع  تؤدي السياسةمثل هذه  أنوا ظَنُّن الذيين االقتصادي بعض منشديدة 
  مية.نالا

  :)101( (Bilateral Assistance) ةثنائيمساعداتٌ 

ـ و التَّنمية الدوليـة في مجال  ، هـي  الدوليـة ة ارالتّج
مـا   دولـة تقدمها حكومـة   مساعدات نَقدية و/أو عينية

نامية)، بهـدف   / رةفقيأخرى ( دولة) إلى حكومة غنية(
  . السياسيو االقتصادي التَّعاونأواصر  تَقوية
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  :)102( (Bilateral Monoploy) ثنائياحتكار 

 محتكر شراء مقابل) monopolistواحد ( محتكر بيعنادرة يكون فيها  ، هي حالةٌالجزئي االقتصاد نظريّةفي 
اصر هذه عنأهم  منالطرفين  بينinterdependence (( المتبادلعتماد اال). ويكون monopsonistواحد (
 نفسـها العـرض، وهـي    جانـب ة على منواحدة محتكرة بيع ومهي منشأةجداً تكون  خاصةحالة وفي الحالة. 

  لهذه الحالة: شرح توضيحي التَّاليلب. وفي المثال الطّ جانبة على منمحتكرة شراء ومهي

تمـارس  فإنها  ؛الشِّراءواحتكار  البيعِ: احتكار االحتكار منن المتطرفين النوعيتمارس  المنشأة أن افترضنالو 
  .السوقفي طرفي الالً غستا

يوضـح سـلوك    الذي المرفق كلنتأمل الشل
ما وتبيعها  عةسلْتنتج  تيال االحتكاريّة المنشأة

تفرضـه، وهـي    الـذي  السعرب السوقفي 
سـوق   من العملتشتري خدمة  تيالالوحيدة 

 تـي ال األجـور  هامقابلمباشرة، وتدفع  العمل
  هي. تفرضها

 منحنـى ميـل   أن. في حين انموجب الحدي األجر منحنىوميل  األجر متوسط منحنىميل  أن كلالش مننرى 
نا أنَّ هذا، والسبب في ناب) سالARP( البيعِرادات إي متوسط منحنى) وميل MRP( البيعِ من الحديةات اإليراد

  ـ  )ARP(لـا جنوب غربيقع ) MRPالـ( منحنى أننالحظ و. السوقمحتكر في طرفي  معل عامنت

  الحديةكاليف = التّ الحديةات اإليراد طة القاعدة الذهبية:ابوس ممكنح ربأعظم  المنشأة تُحقّق

  

 األجـر هـي   العمـل لقوى  الحدية كُلفةال ن)، ألMRP = Marginal Wageادلة (عموهذه القاعدة ممثلة بال
يوبالتَّالي. الحد د النقطة (نع التَّوازنتصل إلى  المنشأة فإنE( تَوظيـف )، فتقوم بN ( ـ العم مـن ة وتـدفع  ال

). وتكـون  P( سـعر ب) Bد النقطـة ( نعالطلب  منحنىعلى  عةلْالس)، وتبيع Wأجر مقداره ( عدلم متوسطبال
 األجـور قيمـة   مجمـوع  أن)، في حين BNOPطيل (ستلمساحة الم مساويةفي هذه الحالة  الكُليةات اإليراد

 مـن حققـت مزيـداً    المنشـأة  أني نع). وهذا يLNOWطيل (ستالم مساحة تساوي العملالمدفوعة إلى قوى 
. السـوق كونها محتكراً فـي طرفـي    بِسببِهذا  كّل). وELWAطيل (ستلمساحة الم مقدارها مساوٍ اَألرباح

             ).BEAP، ومقـداره ( البيـعِ احتكار  هو )األولن: يأجزمصدرها، إلى  حسب، المنشأةاح ربنا تقسيم أيمكنو
 مجمـوع ل مسـاوٍ  المنشـأة اح ربأ مجموع فإن وبالتَّالي)، ELWA، ومقداره (الشِّراءاحتكار  هوف )الثَّاني أما

   ).BEAP + ELWA = BLWPين (طيلَستمساحة الم
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  :)103( (Bilateral Trade)  ةثنائيتجارة 

              ألغـراض  مـا إدولتـين،   بـين تحـدث   تـي الضة اي، هي صفقات المقالدوليـة ة ارالتّجوالتَّنمية في مجال 
ولَتينة تهدف إلى دعم إحدى سياسييـزان أجـل تصـحيح الخلـل فـي      منلألخرى، أو  الدالمـدفوعات  م              

)balance of payments ولَتين) إلحدىكلتيهماأو  الد.  

  :)104( (Bill) )ورقة تمويلية، فاتورة( مالي نإذ

ـ ة التّجـار تمويل و المصرفية األعمالو النّقودو التَّمويلفي مجال  اخليـة أو ةالدالخارجي ، ـوديـنٍ  أداة ه              
)debt instumen( المسحوب على حسـابه وثيقة تأمر  كلأتي على شجل، تاأل ة) قصيرdraweeو ،( ـوه 

 محددفي الوثيقة، في الوقت ال عليهصوص من، المبلغ الالدائن هو)، وdrawer( الساحبيدفع إلى  أن، المدين
 مـن يكون بنكاً، وتجييرها  عادةً الذيالمسحوب على حسابه،  مند قبول الوثيقة وتوقيعها نعد الطلب. ونعأو 

  ة أشهر.ستَّجل في حدود األيكون  وعادةً. ) أي البيعnegotiable( قابلة للتحويل الدين أداةالدائن، تصبح 

  :)105( (Bill Broker) ماليةوسيط بيع أذونات 

عمولة  مقابلمشتريه،  مع ذن المالياإلبائع  عمشخص مختص في ج هو، الماليةالوساطة و التَّمويلعلم في 
هما. وقد راجت أعمال مثل هذا الوسيط خـالل القـرن   كلي منأو البائع، أو  المشتري منا عليهيحصل  معينة

عد عمل لومات. ولم يمعتقنية ال وتطور) discount house( بيوت الخصمة فكربثقت ان أنالتاسع عشر، إلى 
 .نادرٍ بشكٍل ذَلك رائجاً إلّا الوسيط بعد

 :)Bill of Lading( )106( بِضاعة تسلموثيقة 

، هي وثيقةٌ حن البحريالشّ، بخاصة حنالشّ) أو Economics of Transportation( اقتصاديات النّقلفي 
البِضـاعة   تسلمبساطتها أو من ينوب عنه، يعترف بو ،جويأو  ،بري أو، بحريcarrier ،(( ناقليصدرها 

، إلى مكانٍ آخر، محدد في الوثيقـة أو  تسلمها) من مكان شحنها( هانَقلُمن مالكها، أو من ينوب عنه، والمراد 
وتعهـدات أخـرى    التسلم،ونقطة  الشحنعينة، تحكمها المسافة بين نقطة فاقية الشحن، مقابل ُأجور معقد أو اتِّ

  وجدت. )، إنinsurance cost( التأمين كُلفة هاالعالقة، بما في ذاتمنصوص عليها في الوثائق 

  ).)Back –haul Rate( الحمولة الراجعة سعرِ عدلم: مسرد(راجع 

 محصور ة باألذوناتبيعالمالي (Bills Only) )107(:  

 تـي ال) open market operations( المفتـوح  السوقيات عمل، هي النّقودو المصارفو التَّمويلعلم في 
قصـيرة   الماليـة  األدواتيات في بيع وشـراء  العمل. وتنحصر هذه المركزي، كالبنك النّقدية السلطَةتمارسها 
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فاعالً ومؤثراً، ومحققاً لهدف ضـبط السـيولة    النّقدية السلطَة تَدخُّليكون  أنأجل  منجل (أذونات مثالً)، األ
قام بمثل هذه  من أول) FED( ياالتّحاد االحتياطي نظام كان. وضخُّمتَّوكبح جماح الد المصارف، نع النّقدية
    صرم.منالقرن العشرين ال منعقد الخمسينيات  منى لاألويات خالل السنوات العمل

  : )Bi-Modal( )108(وال منال ثنائي

)، descriptive statistics( حصـاء الوصـفي  اإلعلـم  في 
الكَميـة أو النّوعيـة     البيانـات تكـرار  بخاصة في توضـيح  

، هو تكرار لقيمتـين مـن   االقتصاديةحصاءات اإل(الكيفية)، و
  ة القيم. ار القيمتين أعلى من تكرار بقيمجموعة بيانات رقمية، بحيث يكون تكر

ندما تتكرر قيمتـان، يصـبح   وقد تتكرر قيمتان أو أكثر. وع أكثر القيم تكراراً. بأنَّه) mode( والمناليعرّف 
 ة:يل المثال في البيانات التَّالي. وعلى سبثنائياًوال منالـ

5,5,0,3,3,1,2  

ـ 5)، و(3ني أن هناك منواالً ثنائياً، هو () هما أكثر القيم تكراراً، ما يع5) و(3القيمتان ( يم ). ويمكن تمثيل الق
  .  المرفق الشكلفي على النحو الموضح ثنائية المنوال 

   :)109( (Binary Variable) ثنائي متَغير

ـ  هـو ، حصـاء اإلو القياسـي  االقتصـاد و الرياضـي  االقتصـاد و الرياضـيات علـم  في  تَغيرم  نـوعي                  
)qualitative variable يحمُل إحدى القيمتين (ـ غير: الواحـد الصـحيح أو ال   ين التَالتَّالي . والواحـد  فرص

 . وعلـى سـبيل المثـال    النوعية وجودي عدم نعي فرص(الجوهر) المقصود، والالنوعية  وجودي نعالصحيح ي
ـ Ydكريم التجميـل، و(  من االستهالك كميةإلى  ةالتَّاليادلة عم) في الCترمز ( للفـرد   المتـاح  لـدخل ) لـ

)disposable income(،  والفرد في هذه الحالةوأن ه)ثى، وX الفـرد   كـان ثى. فإذا أن) لنوع الفرد: ذكر أم
  اث.نوعية اإلنمحصور في  عةلْالس من االستهالك أني نع)، ما يd=0) يكون (X( لمعام فإنذكراً، 

  

 : )Binomial Distribution( )110(ن حدي وتوزيع ذ

 توزيع احتمـالي )، هوeconometrics ( القياسي االقتصاد)، وprobability theory( االحتمال نظريّةفي 
)probability distribution من ( بيرنولي ربتجا)، ينشأ من عددBernoulli trialsاء )، التي يتكون فَض

  ).failure( فشل)، أو success( نجاحثين: منها من واحد فقط من أحد حد العينة لكلٍّ

dXbYaC d 
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ـ  ةالمستَقلّ تّجاربالهذه  مجموع عن نّاتجال العشوائي رمتَغيال فإن) مرة، nة لـ(ربإذا أعدنا التج ون انيخضع لق
  :على النحو اآلتي عرّفم هو) وBinomial Law( نالحديذو  يسمى

,...2,1,0,)( 
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  نإ حيث

 

بعضـها   قلَّةمسـت ة، وهذه النجاحات ربيالحظ فيها نجاح التج تيال) لعدد المرات tو( التّجارب) لعدد nترمز (
  ث المطلوب. الحدر هوة ظرببنجاح التج ويقصدعن بعض. 

 .)n()15) و(p( من مختَلفةم قيب نالحديذي  رمتَغيلـ) يتراكمال( التَّوزيع دالَّة التَّالي يوضح الشكل

  
 .)n) و(p( مختَلفة منقيم التَّالي أدناه مقابل  كلفي الش نَةيمبفهي  االحتمال دالَّة أما

                                                              
)، واألمـر  Excel)، أو باستخدام برنـامج إكسـيل (  MATLABيمكن الحصول على الرسوم البيانية باستخدام برنامج ( -  15

  ). binom.dist(number,trial,probability,falseالتنفيذي هو (
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 :اآلتي على النحوقطعة نقد خمس مرات، وهي يمكن حساب بعض االحتماالت الناتجة من رمي  :مثال

 . هور كتابة) هواحتمال الفشل (ظ فإن   هو) هوجر الهواحتمال النجاح (ظ أنإذا قررنا 

  فإن ِإذاً

  

 :على النحو اآلتي هين أو أقّلوجر هواحتمال ظيكون 

tnt

t
x t
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وبناء علـى  ).  p = 0 .1( باحتمال نالحديون ذي انقلطقة ما يخضع منهطول المطر في  أنلنفترض : مثال
    :ت التاليةحتماالاال يمكن حسابهذا 

  ام على التوالي.أيماطراً لخمسة  يكون الجو أن  –أ 

  ام على التوالي.أيصحواً لخمسة  يكون الجو أن –ب 

    يين.) متتاِلأقّلماطراً ليومين (أو  يكون الجو أن –ج 

ـ   عشـوائي  رمتَغيX (( فإن ِإذاً). Xنرمز لحال الجو (ماطر، غير ماطر) بالرمز (ل ـ ون تجانيخضـع لق ة رب
  :فإن وبالتَّالي) في حال الصحو. X = 0) في حال المطر و( X = 1 بيرنولي، حيث (

  –أ 

00001.0)9.0()1.0()1(
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5
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، األردنفي  العامةحصاءات اإلتنشره دائرة  الذيالسنوي،  حصائياإلالكتاب  منسوخ من التَّاليالجدول : مثال
ـ كور و) للمواليـد الـذّ  q) و(pنا اشتقاق (يمكنت، بهدف توضيح المثال. التَّعديال بعض مع اث بالحسـاب  اإلن

 ثإلنـا ) لq = 0.487)، للذكور، و(p = 0.513الجدول، حيث ( من يناألخير ينفي الصفِّهذا البسيط. وقد تم 
  .في العاصمة
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  T(  M/T  F/T( َمجموعال  )Fثى (نأ  )Mذكر (  الُمحافظة

 0.48641 0.51359 79139  38494  40645  العاصمة

 0.49484 0.505163 7651  3786  3865  البلقاء

 0.48717 0.512831 24121  11751  12370  الزرقاء

 0.49185 0.508149 5154  2535  2619  مادبا

 0.487 0.513002 36226  17642  18584  دربإ

 0.4701 0.529905 7156  3364  3792  المفرق

 0.49813 0.501868 3748  1867  1881  جرش

 0.49393 0.506073 2223  1098  1125  عجلون

 0.49007 0.509933 7903  3873  4030  الكرك

 0.48801 0.511994 2543  1241  1302  الطفيلة

 0.47835 0.521645 3234  1547  1687  نامع

 0.48612 0.513879 4431  2154  2277  العقبة

 0.48686 0.513145 183529  89353  94177  مجموعال
  ).17(ص .2010، العامةحصاءات اإل، دائرة األردنيالسنوي  اإلحصائيالكتاب  المصدر:    

 .المحافظـة و المواليد حسب الجـنس  أواإلناث، حساب احتمال المواليد الذكور أو  يمكنسب بناء على هذه النّ
  وعلى سبيل المثال:

 عشر والدات. كّل مناً صفريكون عدد المواليد الذكور  أناحتمال  ما -1

 عشر والدات. كّل من) 5يكون عدد المواليد الذكور ( أنما احتمال  -2

والدة تحـدث فـي    حـاالت عشر  كّل من) 5العاصمة ( عمانيكون عدد المواليد في  أنما احتمال  - 3

 وهكذا.  .السّنةخالل  األردن

,...2,1,0,)( 
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  عماناحتمال الذكور في   احتمال عدد الذكور  عدد الذكور
0  0.0008 0.0035 
1  0.0079 0.0266 
2  0.0375 0.091 
3  0.1053 0.1845 
4  0.194 0.2456 
5  0.2453 0.2242 
6  0.2153 0.1421 
7  0.1296 0.0617 
8  0.0512 0.0176 
9  0.012 0.003 

10  0.0013 0.0002 
  1.000 1.000  مجموعال

) في p = 0.5(ن إه. وحيث كلوش االحتمال) بتوزيع q) و(p( انلمتمعالتتحكم مثلة السابقة كيف األ منيالحظ 
فـي   أمـا  ).3) و(2ة، وهي (التجربظهرت في  تيال األوجه عدد حوَلمتماثالً  التَّوزيع كان، فقد األولالمثال 
             حالـة . وفـي  لتـوي نَحـو اليسـار   ، ويغير متماثٍل التَّوزيع كان) فقد p = 0.9 ( كانتحيث  الثَّانيالمثال 

)n = 10, p = 0.1،( .التَّوزيع يميل إلى اليمين فإن     

  :على النحو اآلتي نالحديذي  رمتَغيـل) expected value( المتَوقّعة مةالقيحساب  يمكن

  

. لذا وجب    التوافيق لامعمفي ) مضروبة t( ناً ألصفرتكون  عمقيمة الج فإن، فرصال منبتداء االد عن

  ِإذن). t = 1 ( مننبدأ أن 

  

 البسط نحصل على من) tواختصار ( اًمشتَرك الًعامبوصفه ) npد إخراج (عن
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  بتعويض

k = t - 1 

  تكون

 

 نحصل على نالحديذي  ونانقخدام ستبا

 

  ِإذن

 

 الَّـة الدأمـا  جاح. احتمال النّفي  التجاربعدد  ربهي حاصل ض نالحديذي  رمتَغيل المتَوقّعة مةالقي نإ أي
 :على النحو اآلتياشتقاقها  يتم، ف)Moment Generating Function( المولدة للعزوم

 

  عم، تكون قيمة الجنالحديذي  نظريّةخدام ستبا
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  ) يعطيناk = 0د النقطة (عن المشتقّةبتقييم هذه 

  

  .)t = 0د (نعيمها يقة وتَالثَّاني المشتقّة َأخذب الثَّانيالعزم حساب  يتم). وp+q = 1حيث (

  

  فإن ِإذاً

  

  النجاح واحتمال الفشل. احتمالفي  التّجاربعدد  ربحاصل ض منينتُج  نالحدي يذ رمتَغي نايتب نإ أي

 وتبـاين  المتَوقّعـة  مـة القي)، فما p = .5ة رمي قطعة نقد مساوياً لـ(ربتج من هوجر الهواحتمال ظ كانإذا 
  ؟) مرة100( النّقدالحاصل إذا رميت قطعة  العشوائي رمتَغيال

  الجواب:

  

  

  هو، فالتَّباين أما

)()(][

)()()(

1

0

knk
kx

nktntk
n

t

peqpen
dk
edE

qpeqpe
t
n


















 XEnp
pqpn n



  )()( 1

 
 2

2

2

221
2

2

)1(1

)1(

)1()1()()()1(

)()()1()()()(][

XE
npnp

nnpnp

pnnpn

peqpennpeqpen
dk

eEd knkknk
kx









 

 
npq

pnnpnp



 222 11 )(

  50)
2
1(100  npXE



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

199 
 

  

 الصيغة ) بX( نالحديذي  رمتَغيتوزيع  عن ريعب وعادةً

  

 ).npq( نايتبو) np( متوسطب نالحديتوزيع ذي  حسبموزع  رمتَغي )X: (وتُقرأ

  :وجهاألعدد  متوسطيكون ف ،) مرات5قطعة نقد رميت ( أنلنفترض 

5.2
2
15][  npXE  

 التَّباينو

25.1
2
1

2
152  npq 

    المعياري االنحرافو

  

حيوي تنوع )Biodiversity( )111(:  

)، هـو حالـة البيئـة أو    economics of resources & environment( البيئةوالموارد  اقتصاديات في
. وعادةً يفضل المحافظة عليها، من أجل الفائدة البيئية ةالمتعدد الحيةلكائنات تي تكون موطناً لـوجيا الاإليكول

  الكامنة في وجودها.

   :)Bioeconomics ()112(اقتصادياتٌ حيويّةٌ 

ــي  ــادف صاالقت ــي ــي الجزئ ــاد)، وApplied Microeconomics( التطبيق صاالقت ــاعي  االجتم
)socioeconomicsــاد)، و صــلوكي االقت ــة )، وbehavioral economics( الس ــاديةالفردي صاالقت 
)economic individualismةالموارد )، وجموعة األفكار الالطّبيعيجهابـذة    ، هي م عـضتي اقترحهـا ب

                   جـاري بيكـر  عـالم االقتصـاد   حسـب رأي  ) أوالً: ، مـن أمثـال  وتحمل عدة معـانٍ ، ثلحدياالقتصاد ا
)Gary Beckerنَاالفعـال،  ذان يالن اللهما العامو ،الذاتية فسة والمصلحة)، هي الم اد الرأسماليصبنيان االقت

)، هـي  Herbert Spencer( سربينرت سربهيعالم االقتصاد حسب رأي ) ثانياًالشّمولية.  وأاألنانية وليس 

25)
2
1)(

2
1(1002  npq

),(B~ npqnpX

118.1 npq
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هي دراسة الموارد الطّبيعيـة   )ثالثاً. ) في بيئته الطّبيعيةeconomic behavior( االقتصاديالسلوك دراسة 
  المتجددة.  

  :)113( (Biological Interest Rate) أحيائيمعدل فائدة 

التَّنميـة  فـي مسـارات    اًرتَغيمباعتباره يدخُل  الذيالفائدة  سعر هوGrowth Theory ،(( النُّمو نظريّةفي 
طة مسار ابوس لمعدهذا ال )، ويستدامper capita( هالك فرديستا عدلمعلى تحقيق أعلى  عملالمتوازنة، وي
 معـدل ال مع) التامة ةفي ظّل المنافسح ربال عدلم أيلرأس المال ( الحدية اإلنتاجية مساواةيحقق  التَّنمية الذي

   ة.الالعمحجم  في نمو الثَّابت

ـ  طلـق أم مـا  هوهذا المف معترتبط  ا عليه
اديصـ  ون االقت تّـراكم ة للالقاعـدة الذهبي 

)Golden Rule of Accumulation .(
 سعر هو عدل الفائدة األحيائيم بأنوتقول 
 مثـل األ التَّخصـيص  ضـمن ي الذيالفائدة 

)optimum allocationــ) لل لَعس ــين ب 
 المتداخلـة  األجيـالِ . وفي حالـة  األجياِل

)overlapping generations ــي ) فـ
ليس فيه رأس مـال وال تخـزين    اقتصاد

 وياًمسـا  األحيائيالفائدة  عدلميكون  لَعسلل
 منحنـى ال بـين ي المرفق كل. وفي الشاالقتصـادية مثل للموارد األ التَّخصيصإلى  يؤدي، وكانالس نمو عدلمل

القاعـدة   من. وتكٍلعام كلِّل االستهالك كمية خضراأل منحنىال بينوي ،لعام كّلل اإلنتاج كميةالعلوي  حمراأل
مثـل  األ التَّخصـيص إلى  يؤديما  هو، وٍلعام كّلل ممكنٍ هالكستفي الوصول إلى أقصى ا الذهبية للتّـراكم 

    .علَسلل

 : )Biomass( )114( حيويّةٌ كُتلةٌ

 الطَّاقـة  اقتصـاديات و)، economics of resources & environment( البيئةو الموارد اقتصادياتفي 
)economics of energy،(  كُتلةهي )جموعـة الكائنات أو حجم)  مالحيوانـات النباتـات أو   مـن ، الحي ،

  كانت برية أو مائية.  طقة ما ومساحة ما، سواءمنفي  المتوافرة

 ماإ، الطَّاقةفي توليد  ستعملت قدو ،الكُتلةفي محيط توافر هذه  تي تعيشكُتلة َأساساً لغذاء األحياء الهذه ال كلتُش
  ة فيها.منالكا ها لتوليد الطَّاقةأو حرق ،اإلنسانها من، والحيةمادة غذائية للكائنات  كلعلى ش



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

201 
 

ة موارد أحيائي)Biotic Resources( )115(:  

الكائنات الحية الموجودة  مجموع تي تتشكّل من، هي الموارد الطّبيعية الةالبيئوالموارد  اقتصاديات علوم في

لبكتيريا المولـدة للطاقـة،   واع الخمائر والفطريات واالحيوانات والنباتات وبعض أنوتشمل عينة، في منطقة م

 البيئـة خدم في رفد حاجات البشَر من الغذَاء والطَّاقة. وتعتبر هذه الموارد ضرورية للمحافظـة علـى   وتُست

  . جياولوكاإليو

  )).Abiotic Resources( موارد الأحيائية: مسرد(راجع 

 :)116( (Birth Rate) )الوالدات( المواليد معدل

ـ و)، Economics of Resources & Environment( البيئـة و المـوارد  اقتصـاديات علوم في   كانالس
)Demography ،(وخالل  إنسانٍألف  كّلحياء لاألعدد المواليد  هنَةس واحدة .  

ـ   كانالحظ علماء الموارد والبيئة والس

لم أنأعلى  رةفقيالوالدة في الدول ال عد

اً. اقتصادية رتطوالم لدولفي امثيله  من

. وقد المرفق البيانيه الرسم بينما ي هوو

ـ العالء هؤ ازع  الظَّـاهرة اء هـذه  لم

 دولـة سرة في الاألة إلى حاجة منالمز

من أجـل  إضافية  عمل قوةإلى  رةفقيال

توليـد دخـٍل إضـافي،    مساعدتها في 

يرعاهمـا فـي    منبوين إلى األوحاجة 

 دولـة  وجودعدم  بِسببِسن الشيخوخة 

 مواطنيها، ايةتقوم على رع تيال الرّفاه

فر وسـائل ضـبط   اإضافة إلى عدم تو

وقد أدت التطورات في الرعايـة الصـحية   الصحية والطبية،  ايةعتشار خدمات الرانالحمل وتقليل الوالدات و
   إلى انخفاض معدل الوفيات.

  )).Poverty Momentum( فقرعزم ال)، Population Momentum( يكانالعزم الس :مسرد (راجع
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  :)Bit Coins( )117( ةٌرقمي مسكوكاتٌ

 ،كترونيـة اإللة ارالتجأشكال  )، وبعضworld wide web (WWW)( العالَميةكبوتية عنالشبكة الفي مجال 
رها جهةٌ رسميّةٌ، كالحكومة أو البنك المركزي في أية دولة. )، ال تُصدdigital coins( مسكوكات رقمية هي

  .ن بالعمل على الحواسيب وبرامجهالين والهواة الشّغوفيوتسيطر عليها مجموعة من المتعام

            ساتوشـي ناكـاموتو  يابـاني يـدعى    شـخص ير الملموسـة وغيـر المرئيـة،    هذه المسكوكات، غ ابتكر
)Satoshi Nakamotoى وعض)، ولهذا السبب تسمة، في بساتوشياألحيانِ،  حدة المسكوكات الرقمي.  

مالكها (عارضـها)   التي يقبلالممكنة (المعروضة)،  إلكترونياً في شراء األشياء ساتوشيوحدات الـ تُستخدم
الشّمالية وبعض الـدول   ريكاوأماجاً ملحوظاً في اليابان رو ساتوشيلَة الـذا النوع من النّقود. وقد القت عمبه

عمالها امضاً بِسببِ قلَّة ثقَة ودراية الناس بها وطريقة خلقهـا واسـت  زال غ بلَها مااألوروبية الغربية. لكن مستق
 وأمانها، والمخاطر المتعلِّقة بها.

     :)Bivariate Analysis( )118) (ثنائيتحليل ( رمتَغيال ثنائي تحليٌل

 حصاءاإلو)، Mathematical Economics( االقتصاد الرياضي)، وMathematics( الرياضياتعلوم في 
)Statistics ،(ادوصاالقت القياسي )Econometrics،( ونباط العالقة ستتحليل وا هينب تَغيفقط، اثنينين رم ،

  خر.آلافي  همايؤثر أحد

ـ  رالمـتــأثّ )، ويسـمى  independent variable( اًقلّمسـت اً رمتَغير المؤثّ المتغير يسمى تَغياً تابعـاً رم 
)dependent variable فإذا ارتفعت قيمة .(
خفاض فـي قيمـة   ناوتبعها  المستَقّل رمتَغيال
ين تكون رمتَغيال بينالعالقة  فإن التَّابع رمتَغيال

). inverse or negative) (سـالبة ( عكسية
وتبعهـا   المستَقّل رمتَغيإذا ارتفعت قيمة ال أما

 انخفضـت ، أو التَّابع رمتَغيارتفاع في قيمة ال
خفاض في قيمة ناوتبعها  المستَقّل رمتَغيقيمة ال

همـا تكـون   بينَالعالقـة   فإن ؛التَّابع رمتَغيال
  ). direct or positive) (ةموجب( مباشرةً

ينيعكسية الرسم البياني، أعاله، عالقة  بينال بتَغيستَقّل :ينرمالم )X( التَّابع) وY.(  

  

 عالقة عكسية بين متغيرين
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أسود  اقتصاد)خفي( )Black Economy( )119(:  

ـ ، بخاصة الضرائبو العامة الماليةمجاالت  في  الضـريبي  ربالته
)tax evasionالنّشاط اإلنتاجي أو اال وه ،( مـن  ستهالكي الذي يتم

تـي يفرضـها   بون فيه أي قسط من الضرائب اليتحمل الالع غير أن
نـد شـراء   يل المثـال ع النظام الضريبي في البلد المعني. وعلى سب

ال يتم فـي العـادة دفـع الضـرائب      بلد إلى آخرة من بضائع مهرب
أن اإلنفاق االستهالكي عليها ال ني حقة على هذه البضائع، ما يعالمست

 .(القومي) خل الوطنييدخل في حسابات الد  

) من النّاتج المحلـي اإلجمـالي البريطـاني    %5-10قيمة االقتصاد األسود بـ( ستكونومياإلي مجلّةقدرت 
تي في ياالتّحاد السوفيندها ) من الروسي، في الفَترة التي تفكك ع%50) من اإليطالي، و(%30واألمريكي، و(

  التسعينيات من القرن العشرين.

  : )Black Knight ()120(فارس أسود 

و مصطلح يقصـد  ، هtakeover(( بعضها على بعض حواذستاو الشّركاتدمج ، ومجال الشّركاتون انقفي 
ليهـا، أو محاولـة   حوذ ع، من خالل مفاوضة مالكي أسهم الشرِكَة المستحوذ على شَرِكَة أخرىبه شَرِكَة تست

  ).hostile takeover( ياًعادم اًحواذستاتسمى  هي ممارسةتبديل إدارة الشرِكَة المستحوذ عليها. و

  :)Blackleg ()121(سوداء  ساقٌ

)، هـوlabor disputes  ( العملاب ربأ مع العمالنزاعات )، وlabor strike( اإلضراب العماليفي مجال 
ـ    مصطلح يطلق                    رِكَة الموظفـة  على العامل الذي يتخلف عن بقية رفاقه بالعمل، ويسـتمر بالشـغل فـي الش

  ).العمل رب مع(

 : )Black Market( )122( سوداءسوقٌ 

زمـات أو  األالحروب و أوقاتة، تنشأ قانوني، هي سوق غير ةالجزئي النّظريّةو العامة المالية اقتصادياتفي 
ينتَسعيرظمة أنتتفاوت  تيالالدول  ب وقفي  األسعارتكون  وعادةًداخل أسواقها.  علَالسمـن السوداء أعلى  الس 
لطَة منالمفروض  سعرِقصى للاأل الحدةالرس السّيمن أقلَّ، أو م ـلطَة  مـن المفروض  سعرِلل ىدناأل الحدالس 
  .ميّةالرس
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  :)Black-Scholes Formula( )123(شولز  – بالك صيغة

 financial( التمويليـة  الشِّراءخيارات ه الخصوص ، وعلى وجالمالية مشتقّاتال تَسعيرو التَّمويلعلم في 

options ة من تطوير علماء التَّمويليغة رياضية، هي ص( ف. بالك) األوروبيF. Black( رونايم. م) وM. 

Scholes( ر. ميرتون) وR. Mertonبوسا ها حساب )، يتمسعرِ خيار الشِّراء بدقَّة عالية. وعـادةً تأخـذ   طت
  الرياضي التَّالي: شكَليغة الالص
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ز (  ّي الم Nوترم ر الطبیع ي للُمَتغّی ع التراكم ارّي، و() للتوزی ى االستحقاق، و( T-tعی زمن حت عِر S) لل الّي ) لس ِع الح البی

ّراھن) (  ألصل طيع مالك ا) الذي يستstrike price( التنفيذ سعرِ، أو الممارسة سعرِـ) لK()، وspot price(ال
 ،نـده يبيع ع أو أنَّه سعر البيعِ المثبت الذي يستطيع المالك أن ،)call priceنده، وهو ما يسمى (أن يشتري ع

المخـاطر،   مـن الفائدة الخـالي   سعرِ) لr( ترمزو ).put price) (الحالي( الراهن البيعِ سعروهو ما يسمى 
وعادةً يـتم   ي.التَّمويلألصل ) لحساسة العوائد لمر (المتصل)، و(ستالم المركبالفائدة  سعرِه بعنبر عموال
المالي المتداول في السوق، أو قد يـتم تثبيتـه   فاق على السعر المثبت بالمقارنة مع السعر الراهن لألصل االت

  بخصم إصدار أو بعالوة إصدار.

أعمى تاجٍإن نظام )Blind Production System()16( )124(:  

 )،behavioral economics( السـلوكي  االقتصـاد و المؤسسـي  االقتصادو الكُليةو ةالجزئين في النّظريتي
ح مهما كان مصـدره،  من فضاءين، وال يهتم إلّا بالربتاجي يتكون ، هو نظام إنالسياسي – االقتصادي ركْفالو

يل المثال يسمح هذا النظـام  بصرف النّظر عن أهميتها للبشر. وعلى سبعة مهما كانت، نتاج أية سلْويسمح بإ
ة،  واإلنفاق بسخاء على، ويسمح بصناعة المقامرة والمواد التجميلية، بصحة اإلنسانِ بإنتاج التبغ الضارعايالد

  .هاوما شابه

                                                              
  .واضع المعجمهذا المصطلح من ابتكار   -  16
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ـ  عمىاأل اإلنتاج نظامفي  األول فَضاءاليتكون  ـذَاء والشـراب      من السشَـر، كالغالب ة ِلحيـاةلَع الضـروري
االجتماعي. أمـا   – االقتصادي البشَر الذين يعيشون في النظام كفيت بكمياتالضروريين والخدمات الصحية، 

اتهِم. وعادةً يشـار إلـى   ضرورية لحي لَع التي ال يستفيد منها عموم البشَر، ولَيستفيشمل الس الثَّاني فَضاءال
ة في السةلَع الضروريّاد نظريصاالقت زئيرونةـب الجعرالطلب  ممنخفضةية الالسا السة ، أملَع غير الضروري

 لها أعلى من واحد صحيح. يةالسعرالطلب  مرونةفتكون 

ستا نظامأعمى هالك )Blind Consumption System( )125(:  

المنـاظر   ياالسـتهالك  النظام، هو السلوكي االقتصادو المؤسسي االقتصادو الكُليةو ةالجزئين لنّظريتيفي ا
  .عمىاألي اإلنتاج لنظاملـ

  )).Blind Consumption System( عمىاألتاج نظام إن: مسرد(راجع 

 : )Bliss Point( )126( عظمىعادة سنقطةُ 

 تـي ال لَعالس تَوليفة، هي الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
إلى إشباع رغبتـه   تؤدي، وهلكالمستهلكها الفرد ستي

          كميـة زيادة فـي   أية أني نع(بالكامل)، ما ي بالمطلَق
يهلكها ال ستي تيال لَعالسة منفعتهإلى زيادة  تؤدالكُلي 
)total utility(منحنيـات  أخذ. وفي هذه الحالة ال ت 

، بـل  األصلنقطة  نَحوتاد، المقعر عمها الكلالسواء ش
ـ   بـين معلى النحو الالدائري  كلالش أخذت  كلفـي الش

  .  المرفق

ـ المة الجزئي النّظريّةفي بناء  تَينالضروري اإلشـباع عدم و ةمنالهيفرضيتي  فإن وبالتَّالي مـن ا سـت ة ليعياري 
  ).A مسردال ةاي، في نهاإلشباعة ومبدأ عدم منالهي فرضيةفي هذه الحالة (راجع  إليهاند ستفتراضات الماال

 : )Block Grant( )127) (كبيرة( عامة حةٌمن

إلـى   المركزيـة  الحكومةتقدمها  ماليةحة من، هي مركزيةالالو يميةاإلقلالتَّنمية و العامة المالية مجاالتفي 
هـا علـى   إنفاقأجـل   مـن ي، تحـاد اال النّظامفي  اليةأو الو المحافظةأو  بلدي، كالمجلس الالمحلية الحكومة

حة. منال إنفاقحة على تفاصيل منال اتِّفاقية ال تنص عادةطقة المخصصة لها. وفي المنفي ال التنموية حتياجاتاال
وتخصـيص  التَّنمية في  مركزيةية أو الاتِّحادحكومة  إطَارح في منوحة. وتتم مثل هذه الممنالجهة الب هاوتنيط

  الموارد.
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  :)Blocked Development ()128( )محاصرة(مسدودة  تـنـمـية

العالقات )، وDevelopment Theories(التَّنمية  نظريات)، وDependency Theory( التبعية نظريّةفي 
رة التي تُحاول الدول النامية الفقييات التَّنمية الغنية إعاقة عمل – لة الدول القوية، هي محاوالدولية االقتصادية

 رة    – من خالل منع الدول القويةهذا األمر تحقيقها. وعادةً يتمة من تصدير تكنولوجيا اإلنتـاج المتطـوالغني
  مرة. إلى الدول الفقيرة، وتوريطها بمديونية ومشاكل اقتصادية مست

  )).Development Theories( التَّنميةنظريات )، Dependency Theory( التبعية نظريّة: مسرد(راجع 

 : )Blue Chip( )129) (قوي - منسهم آ( زرقاء رقاقةٌ

ـ عامـة مسـاهمة   شَرِكَةسهم ل هو، الشّركات) وسوق رأس المال( التَّمويلي السوقفي مجال  ة مع، ذات س
إلـى تقلبـات أو    يتعرضبيعه وشرائه، وال  سعرِفي  أمان، واًنسبي ةعالياح أربسهمها ب يزيتمممتازة، حيث 

د الحاجـة،  نعتحويله إلى نقد سائل  أيسريع التسييل،  هويجنيها، و تيال اَألرباحأو ه سعرِتذبذبات كبيرة في 
  ه.سعرِفي  خفاضٍ أو زيادة كبيرةانغير  من

   :)Blue Book( )130( زرقاأل )فترالد(الكتاب 

 تـي ال اإلحصائيةالنشرات والوثائق والكتيبات  هو، الكُلّي االقتصادفي  ةالقوميالحسابات و حصاءاإلفي مجال 
ـ بالحسابات  المعنية ميّةالرستنشرها الدوائر  ات ة، مثـل  القومياإلنتـاج و االسـتثمار و االسـتهالك  إحصـائي 

 .هذه اإلحصائيات كّلب يتعلَّق، وما األجورو العمال إحصائيات، وورداتالمستو الصادراتو

اٌلعم )شتغ( زرقاء ياقاتو ذو) لونمBlue – Collar Workers( )131( : 

المشتغلون  العمال، هم الرواتبو األجورفروقات و العمالتصنيف و العملسوق في مجال 
ـ وعمال الكه اآلالتادين، وعمال الحد، كالنجارين وفنية –يدوية  مجاالتفي  اء، ومـا  رب

 white-collar( ذوي الياقات البيضـاء  من العمال عن التّصنيف. ويختلف هذا همشابهي

workers ،(تعدددارة بأصنافها اإلفي  المشتغلين أيةالم.    

   :)Bogey ()132( )غول(شبح 

 مشتَركال االستثمارصناديق ، والتمويلية األدواتفي  االستثمار)، وFinancial Market( التَّمويلسوق في 
)mutual funds(ما من است أو دخٌل يجنيه مستثمر عائد وخل   ثمارٍ ما، بحيث يكون هـذا  ، هالعائـد أو الـد

، أو شـبح ( مقياساً التَّمويلي السوقحركة مؤشر السهم في  مدير االستثمار. وعادةً تستعمل معياراً للحكم على
  ) للحكم.   غول
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  :)Bohm-Bawerk, Eugen ()17( )133( يوجين بوم فون باويرك

ــي  ــالف ــادي رفك صــة، واالقت ّــعرِ نظري ــدة س ــاجو الفائ ــو، اإلنت ــل ه                              رج
ــة ــالم  دول ــروم  وع ــادي فَكّ ــي  منو اقتص ــر ف ــمدرالظّ ــاويةة س                    النمس

)Austrian School( .  عداعأ منوية ة سمدرال تبـاديصديـدة الجة يسـيك كالال االقت 
)Neoclassical School of Economicsةة سمدررواد ال من اً)، ورائدالمؤثرين فـي   من كان. والنمساوي

). وقـد  Joseph Shumpeter( جوزيـف شـومبيتير  أمثال  من، االقتصادمشاهير علماء  بعض رفكحياة و
 عـن  مهماًرأس المال وأسعار الفائدة. ونشر كتاباً  مجاالتكاديمية في األية والعلمته وكتاباته اامت اهتمتركّز

  ات:يسم) تحت ثالثة مgoodsالبضائع (ف الفائدة. وصنّ سعرِرأس المال و

). final consumption( النِّهائيهالك ستلال عدةمال لَعالس) وهي 1st order goods( ىلاألو الدرجةبضائع 
ــائع و ــةبض ــ الدرج ــي 2nd order goods( ةالثَّاني ــ)، وه ــيطة لَعالس ــماليةأو  الوس                        الرأس
)intermediate or capitalو ،( بضائعرجةالثَّالثة الد )3ed order goods وهي (ما زالت في  تيال لَعالس

على عمل رأس المال ي بأن باوريكسياق يقول هذا ال. وفي هاة، كالمواد الخام وما شابهاألصلي الطّبيعيةها حاالت
      .على سبيل المثال ،لىاألو الدرجة الثَّالثة إلىة الدرجمن  تخفيض درجة البضائع،

سند )Bond( )134(: 

 تمويليـة ديـن   أداةٌ هـو  ،سـوق رأس المـال  و الشّركاتمجال تمويل و العامة الماليةو التَّمويلعلم في 
)financial debt instrumentَص)، تدن رع  حكومةسةما أو  دولةـة حكوميـة أو   مؤسأو  خاص شَـرِكَة 

  ما. مشروعٍالالزمة لتمويل نشاط أو  األموالوحشد  عمج إلىإصدارها  من تهدف، تجارية

الفائـدة   سـعر ، واالسـتحقاق ، وتاريخ المصدرةحيث الجهة  من مختَلفة، وةدمتعدات على أشكاٍل السندتأتي 
معفـي   أن السند، التي تُبين اُألخرىالشروط  بعض) للسند نفسه، وface value( ةسميّاال مةلقياالمدفوعة، و

في ها جميعاً تتشابه لكنَّ، دولةإلى  دولة منات، أو ما يشابهها، السندواع أن. وتختلف ليس معفياًأم  الضريبة من
 مـن  األمريكيات السند سوق يعتبر. وألمد طويل النّقديةتأمين السيولة  هوجله، وأ من صدرت الذيالهدف 

يـاراً  عمون والدارسـون  االقتصاديخدمه ست. ولهذا السبب يالعالَمي المستوىات على السندأكبر وأكفأ أسواق 
، واع السنداتأنأهم ا. وفيما يلي عليهواعها وطريقة حساب أسعار الفائدة أنات والسندب يتعلَّقما  كّل عليهيقاس 

  ول:الد بينتشاراً انوأكثرها 

ـ  بـين ، عـادة ها، فـي ال حقاقسـت ): يتراوح تاريخ اTreasury Bill (T. Bill( أذونات الخزينة            سـنَة ع رب
 كاملة. سنَةأسبوعاً) إلى  13(

                                                              
17 - (1917 - 1851). 
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 بـين  استحقاقه): يتراوح تاريخ Zero- coupon Bonds or Strip or Zeros( ةيفرصذو الفائدة ال السند
طريقة  لكن، السند مناحاً ربال يجني أ السندحامل  أن فريةص مصطلحوال يقصد ب .سنَة) 30إلى ( سنَةنصف 

ـ  ةللسند والفائد االسمية مةالقيكي يقبض  االستحقاقينتظر إلى تاريخ  أندفع الفائدة تلزم حامله  وعلـى  اً. مع
 تـاريخ يكون . والسندحامل  من تسلمها قَبَل الفوائدالحكومات بفرض ضرائب على  بعضتقوم الرغم من هذا 

 .رمتَغي استحقاق الضريبة

بـالتوافق   السندتعديل الفائدة على  يتمInflation-indexed Treasury :(( ضخّمتال عدلمر على معايال السند
 مسـتوى  انخفـض ، وإذا بةالمحسـو ه الفائدة معترتفع  األسعار مستوى. فإذا ارتفع العام األسعار مستوى مع

 .المدفوعة الفوائد انخفضت األسعار

 ) سنوات.10إلى ( االستحقاق): قد يمتد تاريخ Treasury Bonds() 1( سندات خزينة

 ) سنوات.10سنتين و( بين االستحقاق): يتراوح تاريخ Treasury Notes() 2( سندات خزينة

المؤسسات  من تصدر هذه السندات: Mortgage-backed Securities(18( عقارية مدعومة بديونٍ سنداتٌ
 .سنَة) 30حقاقها لـ(ست. وقد يمتد تاريخ اكانساإل، مثل عينمبهدف دعم قطاع  الحكوميةأو شبه  الحكومية

لتنفيـذ   النّقديـة السيولة  عمات بهدف جبلديال منات السند): تصدر هذه Municipal Bonds( ةبلديسندات ال
  .رمتَغي هاحقاقست، وتاريخ االضرائب منفاة عمتكون  وعادةًفي البنى التحتية.  بلديةالمشاريع ال

شـركات القطـاع    رهاتُصـد  تيال الرِّئيسيةات السند): وهي Corporate Bonds( الكبرى الشّركاتسندات 
. ويعود الحكوميةات السندعلى  الفوائد منة، وأسعار فائدة أعلى رمتَغيحقاق ستبتواريخ ا ميزتت وعادةًالخاص. 

الحكومي.  السندبمخاطر  مقارنة رِكَةشال من) default risk( ارتفاع مخاطرة عدم الوفاء) 1: بينإلى سب هذا
بصـفتين   ميـز تت قـد  هـا لكنَّ ) الذي يحدثه االقتراض الحكومي.crowding out effect( زدحاماالأثر ) 2

ــوبتين:  ــة الت) 1مرغ ــولقابلي ح 
)convertible ،ــهم ــى أس  أي) إل

لكية. م أداةدين إلى  أداة من حولالت
 رداداالســت أو طفـاء اإلقابليـة  ) 2
)Callable or redeemable( قَبَل 

تُصـنف   وعـادةً . االستحقاقتاريخ 
حـه  منت الذي األمان حسبات السند

                                                              
) مـن أكبـر المؤسسـات علـى     Freddie Mac( فريدي ماكو) Fannie Mae( فاني مايان األمريكيتان وكالتالتُعتبر  - 18

وقد تعرضت هاتان المؤسستان إلى أزمة ديون شديدة في العـام   من السندات. المستوى العالمي، التي تُصدر مثل هذا النوع
  م.2018، استمرت حتى 2007
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مـا   أقـلَّ مخاطر عدم السـداد   كانت) إذا AAAبـ( السند. وعلى سبيل المثال يصنف للسند رةالمصدالجهة 
 يسـمى  األخيـر )، وهـذا  Cالمصنف بـ( السند من)، أو -Bالمصنف بـ( السند منسند أفضل  هو، ويمكن

)junk bond .(  

تـاريخ  )، إضافة إلى par value or face valueتُسمى ( عليهمثبتة  ةاسميقيمة د إصداره نع السنديحمل 
 حامل السند، وكيف تُـدفع الفوائـد:  سيقبضه  الذي) coupon( الفائدة سعرِ)، وmaturity date( حقاقهستا
 بعدحقة ست) دينار، م1000، على سبيل المثال، (ةاالسميمة القيشهر أو السنوات. وقد تكون األسابيع أو األب

   .)19(عشر سنوات

ند بناءتَسعير الس نديدفعها  تيالالفائدة  كانتعلى أسعار الفائدة السائدة. فإذا  يتمأسـعار الفائـدة    من أعلى الس
 يزيـد )، وat premium( إصـدار  الوةعبـيكون  السند تَسعير فإنأخرى،  ماليةتجنيها أصوٌل  تيالالسائدة، 

خر وعالوة إصـدار  اآل المالي األصلفائدة يدفعه  سعرِأعلى  بينالفرق  بِمقدار المالية األصولة بقي عنه سعر
خصـم  يكون بـ السند تَسعير فإنأسعار الفائدة السائدة  من أقـلَّ  السنديدفعه  الذيالفائدة  سعر كان. وإذا السند

 الـذي  الفائـدة  معدل السند) على required yield( العائد المطلوب عدلم يعتبر). وat discount( إصدار
يدفعه  الذيالعائد  عدلميكون  وعادةًر. المصد السندشراء  نَحوثمرين ستكي يجذب الم ،السندر يعرضه مصد

 الحاليـة  ةالصـافي القـيم   مجمـوع علـى   السند بناء سعرالسائد ألسعار الفائدة. وي متوسطال منأعلى  السند
)present values (PV)ل (ة الفوائد كّلتَوقّعـند يدفعها  تيال المالس )coupon payments  ًإليـه )، مضـافا 

  :السند سعرِفي حساب  ةالتَّاليالصيغة  خدمتُستة. واالسمي السندلقيمة  (PV)الـ


 





n

t
ntP r

Par
r

CB
1 )1()1(  

، وتُسـمى  20دفعة إلى آخر دفعة أول من، العادي، وهي ثابتة، للسند المتَوقّعة) لدفعات الفائدة Cحيث ترمز (
العائـد   عـدل مالفائـدة (  سـعرِ ) لrو( ،اتالدفع) لعدد n). وترمز (ordinary annuity( العاديةناهية الس

سنداً ما يحمـل قيمـة    أننفترض لمثال على سبيل ال. ومن) للزtة، و(االسمي السند) لقيمة Parالمطلوب)، و(
 نإ أي) سـنوات،  n = 10( مـدة )، ل%5عائد مقداره ( عدلم) دينار، ويدفع Par = 1000مقدارها ( ةًاسمي

للسـند   الحالي السعريكون  هذا إلىناداً ست) سنوياً. واr = 5%العائد المطلوب ( نإ) سنوياً، وC = 50العائد (
  :على النحو اآلتي

                                                              
19 - نيصدرةالمعلومات التالية:  ، أعاله،صورة السند تُبوهي ( الشركة المGeneral Electric Company ،قيمة و) األمريكية

) n = 20( مـدة السـند  )، وcoupon rate = 3.5%ومعدلها ( الفائدة السنويةو) دوالر، 1000ومقدارها ( سميةاالالسند 
  ).1976، وهو (األول من مايو/أيار ستحقاقااليخ رتاسنة، و

  فوائد مرتبطة بمعدل التضخم.نتحدث عن السند الذي يدفع  ال - 20
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 أن)، وr = 10%( كانالعائد المطلوب  أنافترضنا  ولَو، فقط. ةاالسمي مةالقيبـيباع  السندهذا  أني عنما ي
  على النحو اآلتي: السند سعر كان، لحالهاعلى ت بقي اُألخرى علماتمال

142.921
)1.1(

1000
)1.1(

50
10

10

1


t
tPB

  

  .عالوة خصمبـ يباع السند أني عنما ي

   .السّنةدفعة في  منعلى أكثر  السندالفائدة على  السنديدفع مصدر  أن ممكنال من

  .)r = 4%المطلوب انخفض إلى (مرتين في السّنة. وأن العائد يدفع العائد  نفترض أن مصدر السندل

ات فـي  الدفع)، ويكون عدد r/2 = 2%ن (جزأيإلى  المطلُوبةبتقسيم الفائدة السنوية  السند سعرحساب  يمكن
  على النحو اآلتي: السند سعر) للدفعة. ويكون C/2 = 25)، بواقع (n = 20هذه الحالة (





20

1
20 76.1081

)02.1(
1000

)02.1(
25

t
tPB

  

  .)21(إصدار عالوةبـ، في هذه الحالة، يباع السند أني نعما ي

 مدة)، وPar = 1000ة مقدارها (اسمي)، يحمل قيمة zero-coupon( يةصفرفائدة  لدينا سنداً ذا أننفترض ل
  ).r = 10%( هو)، والعائد المطلوب n = 5حقاق (ستا

 سـعرِ جرت على حسـاب   عادةال لكنحقاقه، ستد انع إلّاة االسميوقيمته  السنداح ربأ السندحامل هذا  لمستيال 
 مـدة ات المفترضة خـالل  الدفععدد  فإن وبالتَّالي، السّنةحقة تُدفع مرتين في ستالفائدة الم أنبافتراض  السند

  :على النحو اآلتي السند سعرة. ويكون االسمي السندقيمة  من) %5) دفعات، بواقع (10تكون ( االستحقاق

91.613
)05.1(

1000
10 PZB

  

  حقاقه.ستوقت ا إلّااحه ربوأ السندقيمة  لمستي الحامله  أنهو  السندهذا  سعرِخفاض انالسبب في و

ها في نخدموست) ويparametersلمات) (مع( مؤشراتالـ بعض، بحساب عادة، في الالتَّمويليقوم متخصصو 
  :مهمةوفيما يلي بعض المؤشّرات ال. السند سعرِو االستحقاق مدةب طهربو السندقياس العائد على 

                                                              
  )، لكان الفرق قليالً وقابالً لإلهمال.1.0410لو تم حساب الجزء الثاني من سعر السند بالقسمة على ( -  21
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 أنالحكومات بإصدارِ سندات دون  بعض): تقوم perpetuity rate) (دامستالم( الدائم السندالعائد على  عدلم
 مـن رد. وستدون إطفاء، أو غير م باقياً السند ما دامحقة ستالم الفوائد ا، وتدفع لحاملهاحقاقهستتحدد تاريخاً ال

  ). perpetual bond( الدائم السندات ما يسمى السندهذه 

 ،) دينـار 1200( بِمقدار، ويباع حالياً السّنة) ديناراً في 50سنداً دائماً يدفع ( أنعلى سبيل المثال، ، لنفترض
  :على النحو اآلتي السندفيكون العائد على هذا 

%167.4
1200

50
r

  

) دينار 1500ة مقدارها (اسميسنداً يحمل قيمة  أن): لنفترض coupon rate( العادي السندالعائد على  عدلم
  )coupon( العائديبلغ  هذاعلى  بناءو ) سنوياً،%12فائدة مقداره ( عدلمويدفع 

180150012.0   

  .السّنةديناراً في 
ثمر لدفعه ستالم يستعد الذيالفائدة  سعر هوyield to maturity  (YTM) :(( االستحقاقالعائد حتى تاريخ 

 االًعمستات االمؤشّرأكثر  من يعتبر. وستقبلما يدفعه في الم مقابل اآلن النّقديةعلى السيولة  الحصولجل أ من
إلـى   يؤدي الذي) YTMالفائدة ( سعرِة فمعرفي  ةالتَّالييغة الصخدام ستا يتم وعادةًات. السندفي سوق  وقبوالً
  ):It( السند منات الدفعلتدفق  الحالية ةالصافي مةالقي مع) PB( السندشراء  سعرِ مساواة
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حساب ( لكنYTM .إلى برنامج حاسوب مختص مكن) يحتاجـ التَّالالبسيطة  واتالخط خدامستا لكن ي فـي   ةي
              فائـدة  عـدل م)، ويعطـي  Par = 1000ة مقـدارها ( اسـميّ لدينا سنداً يحمل قيمـة   أن: لنفترض الحساب

)coupon rate = 10%) على مدار (n = 5) سنوات، وقد اشتريناه بمبلغ (PB = 950فع ) ديناراً، وات الـد
  ) دينار سنوياً:x 1000 = 100 %10نتلقاها ( تيال) coupon payments CP( النّقدية

 :على النحو اآلتي)، current yield CY( الحاليالعائد نقوم بحساب 

%53.10
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100


BP

CPCY
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 أي، السندشراء  سعرِة للسند واالسمي مةالقي بينالفرق  هو السند) على capital gain CG( الرأسماليح ربال
)Par – PB = 1000 – 950 = 50ح رب). وبقسمة اللمعلى عدد السنوات، نحصل على  الرأسماليح ربال عد

الرأسمالي السومقداره (نوي ،CG /n = 50/5 = 10.( 

           العائد السنويCG/n = 10 = (السنوي ( الرأسماليح ربال عدلم) + CP = 100ة السنوية (الدفع
)annual return AR ،(إ أين )AR = 100 + 10 =110 .( 

 االسـتحقاق حتى تـاريخ   األولللحصول على العائد  السندشراء  سعرِ) على ARالعائد السنوي (نقوم بقسمة 
)YTM1 ،(إ أين )YTM1 = 110/950 =11.579%.( 

   نإ أية للسند، االسمي مةالقي منالسنوي  الرأسماليح ربال عدلمنطرح 

Par – (CG/n) = 1000 – 10 = 990 

ـ  عـدل مة للسـند و االسمي مةالقي بيننقوم بقسمة العائد السنوي على الفرق         أيالسـنوي،   الرأسـمالي ح ربال
 ). ويكونYTM2) لنحصل على (11.111 = 110/990(

%345.11
2

111.11579.11
2

21








YTMYTMYTM
  

  :على النحو اآلتي، ادلةعمفي ال )YTMالحساب نقوم بتعويض ( من حقّقتلل

950
)11345.1(

1000
)11345.1(

100
)11345.1(

100

)11345.1(
100

)11345.1(
100

11345.1
100

)11345.1(
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)11345.1(
100
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  يغة  الصإلى  النّظرد نع
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1 )1()1(  

الفائـدة   سـعرِ العائد المطلوب، أو  عدلمارتفع  كلّما) ينخفض BP( السند سعر أننجد  َأعاله الشروحات من
الفائدة، فـي   سعرِالعائد، أو  عدلم وجود بِسببِالعائد المطلوب،  عدلمعلى مؤشراً  السعرالسائد، باعتبار هذا 

 معة االسمي مةالقيخفاض ان، والحالية ةالصافي مةالقيخفاض انإلى  يؤدي، ما َأعاله المبينَةالحساب  صيغةمقام 
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خفـاض أسـعار الفائـدة،    ان أن هويفسر هذه العالقة العكسية ف الذي االقتصادير المبر أما. االستحقاق ايةنه
يملك فائضاً فـي السـيولة    منل جاذبةً ةًثماريستا أداةً السند منجعل ي، النّقودالسائد في سوق  السعرباعتبارها 

 .النّقودسوق  أدوات عنويريد بديالً 

  

         ة اسمي)، ويحمل قيمة 100) لسند يعطي دفعة سنوية مقدارها (BP( بينالعالقة  الجدول، أعاله، بيني
 معدلأو العائد المطلوب،  عدلمأن )، وPar =1000(مقدارها  

) والفائدة السائد هrصورة العالقـة   المرفق كليوضح الش). و
 سـعرِ الفائـدة السـائد، و   سعرِالعائد المطلوب، أو  بينة البياني
 الرتفاع (انخفاض) أسعار الفائدة تنخفض (ترتفع) نتيجةًو .السند
ات، ألن العالقة عكسية (سالبة) بـين  السند من المطلُوبة الكَمية

   .)BP(معدل الفائدة المطلوب وسعر السند 

ة عمـق سـوق   فمعر) في Yield Curve( السندالعائد على  منحنىبـ ما يسمى التَّمويلصو خدم متخصستي
  ات:السند

أسـعار   كـل هي) )t( حقاقهسـت تاريخ ا أي( السند، وأجل السندأسعار الفائدة، أو العائد على  بينتُسمى العالقة 
، العائـد  منحنـى طة ما يسمى ابوس كلهذا الهي ل). وعادةً يمثterm structure of interest ratesَّ( الفائدة
)، ويقوم maturities( الممكنة االستحقاق) وتواريخ YTM( االستحقاقحتى تاريخ  الممكنةالعوائد  بيني الذي

نبط سـت ي منحنـى هذا ال منهنة. واالر السوقعلى ظروف  ية بناءالفائدة المستقبلسعار أل السوقاس توقعات قيب
  العائد على أشكاٍل ثالثة: منحنىات. ويأتي السندثماراتهم في سوق ستا عنلومات مفيدة معثمرون ستالم

منحى العائد العادي )الطبيعي) (normal yield curve    منحنـى متصـاعد ـووال يجـد    بشـكلٍ ): ه ،طبيعـي
عادي، ولَيس  بشكلثمرون من خالله أي معلومات مخالفة لتوقعاتهم حوَل النّشاط االقتصادي، فاالقتصاد يسير ستالم

 ثمرون عائداً أعلى للسندات المحمولة آلجاٍل طَويلة. ستضخُّم، أو اإلنتاج. ويتوقع المهناك ما يقلق عن حالة التَّ
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 مـن ، وتكـون أعلـى   السندحامل  هايتحملي مخاطرة أعلى نعت السندحقاق ستا مدةطول  أن منحنىيوضح ال
هـذه   مقابـل  السـوق  يعوضه أن بد الهذا  بِسببِجل. واأل ةقصير تمويلية أداةًيحمل  الذيثمر تسمخاطرة الم

  .المخاطَرة

علـى   وي)،سـت مأفقي ( وضعٍيكون هذا المنحنى في ): flat yield curve) (ويستالم( األفقيالعائد  منحنى
 يمكـن  ال نَحـو ، على ةمختَلفلومات وإشارات معثمرين ستيعطي الم هو. و، أعالهكلفي الش النحو الموضح

 وعادةً .خاصةهم بطريقته المنواحد  كّلره . ويفسستقبلتقرير توقعات الم من، جماعةباعتبارهم ثمرين، ستالم
) trade-off( حالة المبادلـة بـما تُسمى  تَعظيم، لالثَّابت الدخل أدواتثمرون، في هذه الحالة، إلى ستيلجأ الم

ينخاطَرة بخاطَرة منوالعائد، ويقللون  المباختيار أفضل  المة أداةهذه الظروف. ظّلفي  تمويلي   

اكسة عم السوقدما تكون أحوال نع هذا حقّقيت): inverted yield curve) (المقلوب( كوسمعالعائد ال منحنى
) وتـاريخ  YTM( بـين  متناقصاً، وتكـون العالقـة   كالًش منحنىال خذأ. ويطبيعيالعائد ال منحنىلحالة  اماًتم

    .أعاله كلفي الشعلى النحو الموضح عكسية،  االستحقاق

أسـعار   فيه ترتفع الذينخفض في الوقت ستجل األ طَويلةأسعار الفائدة  أن، ةثمرون، في هذه الحالستيتوقع الم
  جل.األالفائدة قصيرة 

 مـن  المطلُوبـة ها توفر السيولة نَّ، ألاالقتصادخاص، في  بشكٍل الحكوميةات السند، وعام بشكٍلات السند ثّرتؤ
دما يكون الطلب علـى  نعبمشاريع قائمة أو البدء بمشاريع جديدة. و التَّوسعخدمونها في ستن يالذيالمقترضين 

على  عملها، وتمعمرة تنخفض عمال لَعالسأسعار العقارات و أني نعات عالياً تنخفض أسعار الفائدة، ما يالسند
، والطلب الكُلّي اإلنفاقإلى زيادة  ذَلك كّل يؤدي. واألكثر اإلنفاقو الشِّراء نَحوين هلكالمستثمرين وستتحفيز الم

اإلنتاج، ثم الكُلّي والعرض  الكُلّية. وحتى ندرك الكُلّيندسوق  أهميادات في السصال، االقت نث الحدي من بدع 
، باعتبارهما متنافسين فـي  النّقودات وسوق السندسوق  بينالرابط  دتحدي، ثم نفسهات السندفي سوق  التَّوازن
  سوق رأس المال. هوكبر، واألالمجال 

ثمر، أو مع أسـعار الفائـدة السـائدة.    ستَالسندات عكسياً مع العائد المطلوب على السند من المتتناسب أسعار 
بها، والكَمية المطلُوبة منها تتناسب عكسياً  في سوق خاص عة، تُباع وتُشترىسلْ نهكأويمكننا النّظر إلى السند 

أن الكَميـة   بيننَّه سالب الميل، ويإ أيعتاد. مال كلالش أخذفإن منحنى الطلب على السندات يهذا مع سعرِها. ول
   السند. سعرالمطلُوبة تزداد كلّما انخفض 

ا تصـدره  مم مضاعفةً اًافعَأض، وتساوي بحجمها ةمختَلفسندات بأشكاٍل  العالَمظم دول عمفي  الحكومةتصدر 
  .  اتالسندعرض  منحنىتتحكم في  تيالهي  الحكومة فإن وبالتَّاليالكبرى،  الشّركات
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  :)Bond Market( )135( سندات سوقُ

أو  طبيعـي ال كـان الم هـو ، الشّركاتتمويل و العامة الماليةو الكُلّي االقتصادو يالتَّمويل السوقفي مجال  
 الـدين  أدوات(وهي  تمويلية أدوات منات أو ما يشابهها السندفيه، أو عبره،  وتُشترى تُباع الذيفتراضي اال

  فقط).

  :)Bonus Issue( )136( )همتقسيم الس( مكافأة إصدار

ـ إدارة أو التَّمويـل إدارة و التَّمويلعلم في  ـ قيـام ال  هـو ، الشّـركات اح رب ـ المسـاهمة   رِكَةش  رسملةبـ

)capitalizationنَةفي  تحقّقةالماحها رب) أاَألربـاح  توريـق سنوات سابقة، و منالمدورة  اَألرباحما، أو  س 

  حصته. حسب كلٌّوتوزيعها على المساهمين،  اًجعلها أسهم أيأسهم مصدرة،  كلعلى ش

ةقيمة دفتري )Book Value( )137(:  

 األصـول  كّلالمساهمة) بحساب قيمة  رِكَةش(ال المنشأةقيام  هو، للشركات الماليةدارة اإلو علم المحاسبةفي 

)assets  ،ـة ) لـديهاـ و النّقدي ـ  الـذمم المدينـة   كـلّ ) وطـرح  monetary & physical( ةالمادي                 ا عليه

 العاديـة  األسـهم على عدد  نّاتجالوجدت، ثم تقسيم  إنالتصفية  كُلفة ذَلك) بما في liabilities( المطلوباتو
)ordinary shares مةالقي) للحصول على للسهم الواحد. فتريةالد 

   :)Boom( )138( ازدهار

ـ و الكُلّـي  االقتصـاد في مجال  ة ارالتّج

مرحلة  هو، التِّجارية الدورةو الخارجية

فـي   النُّمـو  أي)، expansion( التَّوسع

 النّشـاط ، وفيها يشـهد  التِّجارية الدورة

تعــاشٍاني حالــة اإلنتــاج – التِّجــاري 

 االتِّجـاه  مـن متسارعة وتكون أعلـى  

)trend ( وجب الميلذيمنحنـى في  الم 
  . التِّجارية الدورة

 الخمـس  الحـاالت  المرفـق  كلالش بيني
) 3، القمـة ) الوصـول إلـى   2)، التَّوسع( النُّمو) 1، وهي: مراحل التِّجارية الدورةتشـهدها   تيال االعتيادية
  .المعافاة) 5، القاع) الوصول إلى 4، االنحسار
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 حسار انوازدهار)Boom and Bust( )139(:  

ه، يليها حالةٌ ع واالزدهار االقتصادي إلى أوج، هي حالة يصل فيها التَّوسالدوليةة ارالتّجو الكُلية النّظريّة في
  .اديصمن االنحسار والتراجع االقت 

  )).Business Cycle( تجاريةدورة : مسرد(راجع 

  : )Bootstrap ()140( )خيط الحذاء(تمهيد 

التّوقّعـات  )، وbehavioral economics( السـلوكي  االقتصاد)، وEconometrics( القياسي االقتصادفي 
) تعتمد علـى  estimates( اتتَقدير) يتعلَّق بـاألول)، هو مصطلح يحمل معنيين: expectations( النّظريّة

ع مالمجتبيانات تُمثِّل  نهاكأت )، بحيث ينظر لهذه المشاهداrandom sample( عشوائية عينةمشاهدات من 
، العشوائية عينةال) تولّد من pseudo( زائفةنَّها بيانات إ ) برمته. أيstatistical population( حصائياإل

عينة، نتائج أفضل ممـا لـو قـدرت    طلُوبة. وعادةً تنتج التَّقديرات، وتحت شروط مرات المألجل القيام بالتَّقدي
أن معدل األجور سيرتفع ال، يظن عامل ما . وعلى سبيل المثنفسه) يتعلَّق بتوقع يحقق الثَّانيبطريقة نظريّة. 

في الوقت الحاضر. وما يحدث بعد مـدة هـو    القريب، ما يؤدي به إلى تأجيل البحث عن وظيفة في المستقبل
  ل.ارتفاع في معدل األجور حسب توقعات العام

   :)Bootstrapping ()141(إلباس الحذاء 

شاء الشّركات، هو مصـطلح  في إن الذاتي التَّمويل)، وpersonal initiative( الشّخصيّة المبادرةفي مجال 
شاء مصلحته التِّجاريـة (شَـرِكَة)   )، يقوم بإنentrepreneur( مبادر شخصـل) وصف األوليحمل معنيين: 

فـي حسـاب    ) طريقة تستعملالثَّانيديدة. ، أو من اإليرادات التشغيلية للشرِكَة الجبِمقدار قليل من رأس المال
   .يالتَّمويل السوقمتاحة من فري لسند، من بيانات ) الصyield curve( العائد منحنى

  )). Bond( سند: مسرد(راجع 

  :)Boreal Forest ()142( ماليةغابة ش

 الغابـات هي جزء من  )،economics of resources & environment( البيئةو الموارد اقتصاديات في
حـوالي   ،ةعمجتم وروسيا. وتبلغ مساحتها، وشمال أوروبا ماليةالش اأمريك مناطق الباردة منفي ال تكون تيال
 . ومن هذه المساحة الكُلية هنـاك )2013( عام) لل2كم) مليون (40.33حوالي ( أي) مليار هيكتار، 4.033(
   .الغاباتبـعشر دول  نىغ) في أ2كم) مليون (25.64(على  يزيد ما
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  مساحة الغابات  طقةمنالدول/ال
  )2كم( ملیون

  غابات منالحصة 
  )%( الَعاَلم

 21.05  8.49  روسیا
 13.5  5.44  البرازیل

 6.07  2.45  كندا
 5.60  2.26  الُمتَِّحَدةات یالوال

 4.04  1.63  الصین
 3.84  1.55  رالیاأست

 3.34  1.35  ریة الكونغوُھوجم
 2.60  1.05  دونیسیانإ

 1.74  0.70  غوالأن
 1.61  0.65  البیرو
  100.00  40.33  الَعاَلم

  )).Economics of Resources and Environment( البيئةو الموارد اقتصاديات: مسرد(راجع 

 :)Borda Count()22( )143( التَّصويتطريقة بوردا في 

خالله  من يتمتصويت  نظام هو، االجتماعية المنفعة نظريّةو اإلنفاقيات أولَوترتيب و العامة الماليةحقل في 
  .المجتمعتخابية في االنرغبة القاعدة  حسب العام اإلنفاقيات أولَوترتيب 

ـ مدرشفى أو ستأو م سد إماهناك خمسة مشاريع مطروحة للتصويت، وهي:  أنلنفترض  ـ مة أو جاس ة أو ع
  يراها. تيالية األولَو حسبتخابية بترتيب المشاريع االنالقاعدة  من يقوم كّل شخص أنعلى ، رياضيملعب 

 اآلتي:على النحو الترتيب كانت  نتيجةولنفترض أن    

  خيار  مشروعال
  أول

  خيار
  انث

  خيار
  ثالث

  خيار
  رابع

  النّقاط مجموع  خيار خامس

  17  6  6  2  3  0  سد
  13  2  5  4  0  2  شفىستم

  14  1  0  3  6  4  ةسمدر
  33  9  3  8  6  7  ةعمجا

  10  5  3  0  1  1  ملعب
ينيالجدول في هذه الحالة  بفر أناالنأفراد القاعدة  مناً صشروعختار ة قد اتخابيالً خياراًالسد  مفي حـين  أو ،

 نتيجةعلى  يرونها، وهكذا. وبالتَّالي، وبناء تياليات األولَو حسبة الثَّانيالسد يأتي بالمرتبة  أنأفاد ثالثة أفراد 
ه حصل على أعلـى  نَّ، ألعليه اإلنفاق يتمل عةالجام مشروعتحابية قد اختارت ناالالقاعدة  بأن، نقول التَّصويت

 وات.صاأل

                                                              
  .1770) في العام Jean-Charles de Borda( جين تشالز دي بوردامن تصميم الرياضي الفرنسي  -  22
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 عنقُ زجاجة)Bottleneck ()144( :  

)، هو مصطلح يشير إلى حدوث نقصٍ (عجز) في Macroeconomics Theory( الكُلّي االقتصاد نظريّةفي 
حـدوث حالـة    )، غير قابٍل للمعالجة بالعاجل، ما يؤدي إلىfactors of production( اإلنتاج عواملتوافر 

اد في حالة تَضخُّم في أسعار السصالكامـل ( التـام  تَوظيفاللَع. وإذا كان االقت) (full employment(   فإنَّـه
. وقد عزا بعض علماء اقتصاد التَّنمية عدم تحقيق التَّنميـة  ق الزجاجةنعة من ظاهرة ضاع متعدديعاني من أو

 .تهاأو تدني نوعي التحتية الالزمةالبنى قلة  نتيجةه الظَّاهرة، رة، إلى هذبالشكل المطلوب في الدول الفقي

  : )Bottom Fisher ()145(صياد من القاع 

 financial( تمويليـة  أدوات)، هـو شـخص يشـتري    Financial Market( يالتَّمـويل  السـوق في 

instrument ًلَت إلى أدنى )، شهدت أسعارها هبوطاصأنَّها و ظنشتري يجعل الم ّمكن، سعكبيراً، إلى حدرٍ م
 .ذَلك من بيعها بعد وأنَّه سيحقق ربحاً ما

 :)Boulwarism( )146( ةاريولوب

ابتكار التنفيذي  من ةجماعيتفاوض طريقة هي ، األجور دتحديو النقابي العملو جماعيال التَّفاوضفي مجال  
 كـان وبوساطة هذه الطريقة  )،Lemuel Boulware( روالاوليمويل بجنرال إليكتريك،  شَرِكَةونائب رئيس 

للعرض  أو عرضاً مقابالً حول معدل أجور العمال، يقدم لنقابة العمال، في أوقات اإلضرابات، عرضاً رواباول
نَّه مبنيّ على دراسة فعلية لحاجات إ . وكان يقول عن عرضهبخصوص معدل األجور تقدمه نقابة العمالالذي 

  رفضه.تأو النقابة  قبلهتأن ما إغير قابل للتفاوض، فه نَّإرِكَة، وشالعمال في ال

  :)Bounded Rationality( )147( )محدودة ايةذات نه( محددةية نعقال

 حدود على بوجودالمبدأ القائل  ي فكرة تتضمنه، السلوك نظريّة، وةالجزئيو الكُلية، االقتصادية النّظريّةفي 
اً، والتفـاعالت  ت المتوافرة للعميل قليلة نسبيالمعلوما ن)، ألeconomic agent( االقتصـادي العميل ية نعقال
ينشتريالبائعين و بالين والمنتجن والممالعميـل   منة، ما يتطلب معقَّدوالمزودين هائلة جداً و الع ـاديصاالقت 

خـالل   مـن  االقتصـادي يواجهها العميل  تيالتقليل كم التعقيدات  يتموة وكثيرة. معقَّد حسابيةيات عملالقيام ب
  .األسواق، كتساعد عليه تيالوالمؤسسات  للتّفاعِلظمة نالالقواعد ا

  :)Bourgeosies( )148( )ىوسططبقة ( برجوازية

ـ الو السياسـي  االقتصاد مجاالتفي   االقتصـاد و االقتصـادي  رفك
الحضري - ماعيصطلح، االجتخدم فيستا م   
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 االجتماعيـة و االقتصـادية التبعات  إطَارفي  لكياتالمو أصحاب المصالحو ينمهنيال من فئة دتحديتعريف و 
 وعـادةً ه).  بعـد وما  Industrial Revolution) (1760( الصناعية لثَّورةلـ نتيجةًبرزت  تيالة السياسيو

هم ميـز تاً، بضمن، األفراديعترفُ  طة هذا المصطلحاسوبو)، middle class( ىوسطالطبقة الي نعلي يستخدم
في كتاباته  المصطَلَح) Karl Marx( ماركس لكار َلستعمثة. وقد االحديات عللمجتم نَةالمكَوة الطبقات بقي عن
ـ ). وفي الىوسطال( لطبقة البرجوازيةى ازدرائي لـمعنة في الطبقيو الرأسمالية عن ـ الع السياسـي  رفك  يرب

) fat cats( انالقطـط السـم   مصطلح كلحسنين هي محمد السياسي الراحل رفَكّالكاتب والم َلستعمث االحدي
شهدته مصر فـي أوائـل    الذي االقتصادي االنفتاح منكبير  بشكلفادوا ستن االذي األفرادة مجموعليقصد به 

أثرهـا فـي    اتِّسـاع ية بروز مثل هذه الفئة وربع دولة منالقرن العشرين. وقد شهدت أكثر  منالسبعينيات 
  .النّفطخالل فترات ارتفاع أسعار  بخاصة، المجتمعو االقتصادو السياسة

   :)Box - Whisker Method( )149(ر ويسك -طريقة بوكس 

 اإلحصـائيات ، والبيانـات عـرض  )، بخاصة مجال Descriptive Statistics( حصاء الوصفياإلعلم في 
ـ كثير من اإلحصـائيات،   ظهريطتها سا، وبوالبياناتعرض خدم في ، هي طريقة تُستاالقتصادية  وسطالكـ

)mean( الوسيط)، وmedian( المدى)، وrange.(  

  :)11( التالية، وعددها المشاهدات وجود لنفترض

15 15 12 9 8 7 6 6 5 3 2 
  

 خدامستبا القيم القصوىو األعلىو األدنى :)quartile( بيعينرالو الوسيطبيمكن تمثيل اإلحصائيات المتعلِّقة 
فـي حـال    خاصةب، رويسك – بوكس رسومات

. وتعتبـر هـذه   اًنسـبي  اًكبير البياناتحجم  كان
 عـرض  وسـائل وأسـهل  أوضح  منالوسيلة 
يس ايمقـلـ اآلنيخدام باالستها تَشتُّت، والبيانات
  .المدىو الوسيط: المركزيةالنزعة 

 .الوسـيط ، واألدنىو علىاأل الربيعانو، انالقصوي انالقيمتأهم خمس قيم، وهي موقع  األول كليوضح الش
 نضرب المثال التالي:لطتها على الرسم، اومن أجل توضيح الكيفية التي نحصل بوس

   ) شهراً:12( مدة، لشهرياًطن  باأللف)، ب) و(أ( :مصنعينفي د الحدي تاجإن بياناتيحتوي الجدول أدناه 

 14 15 5 10 7 12 7 10 20 10 18 10 أ

 7 10 5 7 7 12 13 15 5 18 15 12 ب
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  :ةالتَّاليوات الخط باعباتِّ رويسك - بوكسطة رسومات ابوس البياناتهذه  تَشتُّتنا تمثيل يمكن

  :على النحو اآلتي ) تصاعدياً،أللمصنع () البياناتالمشاهدات ( تُرتب :أوالً

 

   هيالمشاهدات، و كّلل الوسيطقيمة  تُحسب :ثانياً

10
2

1010



Md  

 

في هذا  هو، وكلها المشاهدات ) للمشاهدات الواقعة إلى يسار وسيطMd1( األولوسيط النصف  يحسب :ثالثاً
)، Md1 = 7( المثـال 

صف وسيط النّ يحددو
ــاني ) Md2( الثَّـــ

للمشاهدات الواقعة إلى 
ــيط  ــين وسـ  يمـ

 هو، وكلهاالمشاهدات 
ــال   ــذا المث ــي ه              ف

)Md2 = 15(.  

أدنـى   تُحسب :رابعاً
  التوالي.   لى) ع20) و(5(المشاهدات)، وهما ( البيانات) في maximum( أقصى قيمة) وminimum( قيمة
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أعلـى  و أدنى قيمـة ) الخمس: parameters( علماتمالطة ابوس رويسك – بوكسبطريقة  البيانات تُعرض
ـ عخط عمودي  رسمب، الثَّانيوسيط النصف ، واألولوسيط النصف ، والوسيطو، قيمة تصـف نقـاط   مند ن

يط وسو وسيط النصف األولو وسيطال
ضحه الشـكل  وي مثلما، النصف الثَّاني

، الخمـس  النّقـاط  توصـل ثم  الثاني،
 المظلل باللون للحصول على المستطيل

. يوضحه الشكل الثالـث  مثلما األزرق،
 وهي نتيجة التمثيـل البيـاني بطريقـة   

  .ويسكير – بوكس

وسيط النصـف   يصل خطّإضافة  يمكن
وسيط  يصل خطّو، قيمة أقّلمع  األول

 الـذي  الخـطّ  سمىي وعادةً عن البيانات وتشتتها. ، من أجل تكوين فكرة أوضحأعلى قيمةمع  النصف الثَّاني
ـ ال العالقـة  الثَّـاني وسيط النصف يسمى )، وlower hinge( السفلى العالقة األولوسيط النصف  يمثِّل  اعلي

)upper hinge.(   

. البيانات تَشتُّتة جوهر فعرمن أجل م يحتاج إليها الباحث تيال المعلمات كّل ويسكر - بوكسطريقة وضح ت
طول  بيني دالتَّحديوعلى سبيل 

 أدنى قيمـة  بينالواصل  الخطّ
مـدى   وسيط النصـف األول و

علـى يسـار    البيانـات  تركّز
فـي   الخطّالوسيط، وطول هذا 

 ).2 = 5 - 7( الـراهن المثال 
زاد  الخطّما زاد طول هذا كلّو

الواقعـة فـي    البيانـات  تَشتُّت
طـول   أمايحتلها.  تيال رةفَتال

في هذا  هوإلى يمين الوسيط، و البيانات تركّزمدى  بينفي الثَّانيأعلى قيمة ووسيط النصف  بينالواصل  الخطّ
القـيم   تَشتُّتما زاد طوله زاد كلّ، فالخطّعلى طول هذا نفسه ى السابق معن). وينطبق ال5 =  15 – 20المثال (

  تي يحتلها.  ة في الفَترة الالواقع

يتضح 5( هوطول واأل الخطّ) وطول 2( هوالقصير و الخطّعلى طول  بناء (تشتب ميزتت البيانات أنفي  أقل ت
د ترتيب نعفي الجزء الواقع إلى يسار الوسيط. و تركّزالمشاهدات ت أنو ،الثَّانيالنصف ب مقارنة األولالنصف 

 الشكل الثاني

 الثالثالشكل 



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

222 
 

تقد  البياناتشاهدات بهذه الطريقة تكون الممأربعة لى إ قُسراليقع  :يعاتبل يعبراألو )Q1 (ينأدنى قيمـة   ب
 الوسيط بينQ3 (( الثَّالث، ويقع الوسيطو األولسيط النصف و بين) Q2( الثَّاني، ويقع األولوسيط النصف و
يكون  يهعل وأعلى قيمة. وبناء الثَّانيوسيط النصف  بين ،)األخير( )،Q4( ، ويقع الرابعالثَّانيوسيط النصف و

   :، وهو ما يوضحه الشكل الرابععلى النحو اآلتي) inter-quartile rane (IQR)( يعيبربين الالمدى 

65.85.1413  QQIQR  

  

) بالمصـنع (  بيانـات  مصنعين. وقـد رتبـت  ال تاجإن بين)، ونقارن بالمصنع ( بياناتسبق ل ما كّلنكرر ل
  كبر.األإلى  األصغر منتصاعدياً، 

 
  :على النحو اآلتي، رويسك - بوكسلرسومات  ضروريةال المعلمات تُحدد

 

 الرابعالشكل 
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 كـلّ ، ثم قيمة الوسيطو، األدنىاألعلى و القيمتان على النحو اآلتي: ،الطريقة السابقةبتُمثل المعلمات الخمس، 

 بوكسيحتوي رسومات  الذي، الخامس ، لنحصل على الشكلالثَّانيوسيط النصف و األولوسيط النصف  من
   للمصنعين. رويسك –

 

 الحظةالسهل  منم بفي المصنع ( اإلنتاج وسيط من أقّل) أفي المصنع ( اإلنتاج وسيط أن.(  

 البيانات تَشتُّت ينبللمصنع ( بالنّسبة وسيط النصفينو الوسيط بّتماثل  ) متماثل إلى حدما، وغير م
 ).أللمصنع ( بالنّسبة

 إلحاق جـدول   ).بالمصنع ( من) أكثر أعلى يمين الوسيط للمصنع ( البيانات تَشتُّت يتم وفي العادة
  على النحو اآلتي: رويسك – بوكسلملخص البيانات مع رسومات 

قيمة أقّل الوسيط المصنع رالتَّغاي أعلى قيمة   
اًنسبيمرتفع  20 5 10 (أ)  
اًنسبيخفض من 18 5 11 (ب)  

  

 الخامسالشكل 
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  :)Box- Jenkins Methodology( )150( جينكينز –طريقة بوكس 

 اءإجرفي  ستعمل، يقياسي – كميّ منهجهي ، االقتصاديةؤات التنبو القياسي االقتصادو حصاءاإل مجاالتفي 
بعـين   أخذال ت تيال)، quantitative data( الكَمية بياناتلل) economic forcasts( االقتصاديةالتنبؤات 

 أنللباحث والـدارس   بد ال القياسي االقتصادوفي  .المتغيرات بين) والعالقات causality( السببية سبانحال
 القياسـي  اُألنمـوذج ها فـي  سـتعمل ي تـي ال المتغيـرات  بـين والعالقات المتداخلة  السببية سبانحبال ذَأخي
)econometric model .(افجينكينز  – بوكس منهجفي  أمى مـا   دتحديعلى  التَّركيز يتمسـمركبـات:   يم

ــاه ــال) وtrend( االتِّج ةدوراني )cyclicalيالمو) وــم ــوائية) و;seasona( ةس  irregular or( العش

stochasticو .(بوكس جيةمنهتطبيق  يتم 
 تشخيصال) 1: عِ مراحلربفي أ جينكينز –
)identification ،(اُألنمـوذج  دتحدي أي 
عـدد الفتـرات    دتحدي يتماسب، وفيها منال

ــة ــابقة الزمني ــة  الس ــدارِذاتي  االنح
)autoregressive (ــيال ــد ال ت ــن ب  م
وسـاط  األ، وعـدد  الكَميةها بياناتعمال ستا

 الداخلة) moving averages( المتحركة
ــاب. ــي الحس ــام 2 ف ـــ) القي  رالتَّقديب

)estimation .(3 (ــار ــالحية  اختب ص
 اُألنمـوذج  كان). فإذا testing( ذجاُألنمو

إذا لم يـف   أما، فعليال(forcast)  التنبؤ، وهي مرحلة األخيرة) و4كافياً (صالحاً) للتنبؤ، ننتقل إلى المرحلة 
حيث عدد  من اُألنموذج كلش دتحدي أيالتشخيص،  ليةعمى، ونعيد لاألوفنعود إلى المرحلة  بالغرض اُألنموذج
    وساط المتحركة.األالسابقة وعدد  الزمنيةالفترات 

  :)Brain Drain( )151( العقول )هجرة( ربتس
هجـرة   هـو ، في الخـدمات  الدوليةة ارالتّجو العاملين تحويالتو العمل اقتصادياتوالتَّنمية  ياتاقتصادفي 
 ينربتحتاج إلى أفراد أذكياء مد تيال، التخصصات التقنيةأو  كَافَّة في التخصصات الماهرةأو  ةربة المدالالعم

عمال سـت المكثفة ال رةفقيالأو  ميةنالالدول ا من التسربعادة يحدث هم. ومجاالتأو لديهم الخبرة الالزمة في 
رأس المـال  ) وreturns on education( معلـي العائد علـى الت  يكون حيث ،)labor intensive( ةالالعم

 عمال رأس المـال سـت المكثفـة ال  غنيـة الأو  ةتطورالدول الم إلى ،ينمنخفض) human capital( يالبشَر
)capital intensiveشَررأس المال و معليالعائد على الت يكون )، حيثوعالياً يالب .البحث  إطَارفي هذا  يتم

ـ العمالفـائض فـي   ذات  قتصـادات اال مـن  ربالتس يتم وعادةًحياة أفضل.  مستوىو عملفرصِ  عن              ةال
)labor-abundant ( ةالالعمالعجز في ذات  قتصاداتاال) إلىskill labor shortage.(  
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  :)Branch Banking( )152( بالفروع صيرفةٌ

 من التَّمويلو النّقديةالتحويالت و الصيرفةو المصرفية األعمالممارسة ، هي النّقودو الصيرفة مجاالتفي 
  .اًنسبيواسعة  جغرافيةشرة على رقعة تمنالبنوك وشركات الصيرفة وفروعها ال من متكاملةخالل شبكة 

  :)Brand ()153( تجارية ةٌمعال

هي الشـارة   )،Marketing( التَّسويقعلم و)، Microeconomics Theory( الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
خها فـي أذهـان زبائنهـا أو    ل ترسية، أو المؤسسة من أي نوع، وتُحاوالتِّجاريرِكَة المميزة التي تحملها الش

سسة، بالدفاع عن عالمتها المميزة لهـا،  رِكَة، أو المؤن بوجودها. وعادةً تقوم الشلين معها أو المتأثّريالمتعام
ة واِإلعالن، من أجـل ترسـيخ الصـورة    وترصد المخصصات المالية للدعاي ،اًتجاري اسماًتكون تي عادةً ال

رِكَة أو المؤسسـة. وينظـر بعـض    مصدراً للثّقَة بالش العالمةالنّمطية حوَل جودة المنتج الذي تقدمه. وتعتبر 
  ام منتجين جدد.) أمbarriers to entry( عائقاً لدخول السوقباعتبارها  ة التِّجاريةالعالمإلى االقتصاديين 

  :)Brand Loyality( )154( تجارية ةموالء لعال

 يحبهـا،  تـي ال التِّجارية ةالعالمب هلكالمستي للفرد النّفسالتعلق  هو، التَّسويقو اإلعالنو الدعاية مجاالتفي 
 عـن بتكثيف حمالتها الدعائية  الدعايةالواعية بأثر  الشّركاتتقوم  وعادةً. االستهالكية تهابها مشبعة لرغيظنّو
وا بتغيير والئهـم  فَكَّر) على زبائنها إذا ما psychic cost( يةالنّفس كُلفةالأجل رفع  منتبيعها،  تيال بِضاعةال
  .عنيةالم عةسللل

  :)Break-even Analysis( )155( ح والالخسارةربتحليل الال

، الجزئي االقتصادفي  التكاليفو المنشأة نظريّةفي 
وطريقة  هلَالها من يتمـ  خ  اإلنتـاج  كميـة  دتحدي
)production quantity (Q) (كُلفـة تغطي  تيال 

) production total cost (TC)( الكُلية اإلنتاج
  اح وال خسائر.  ربال أ أيبالضبط، 

ـ التكـاليف  ن: سمييتصنف التكاليف تحت م  ةالثَّابت
)fixed cost (FC)ــالتكــاليف ال) وتَغيةرم 
)variable cost (VC) .(ةالثَّابتالتكاليف  بطبيعتها تكونو (FC) ستـن  قلَّةمـة  عاإلنتـاج  كمي (Q) أي 

ـ سـت والم األرضجار إي)، مثل Q( اإلنتاج كمية عن النّظربصرف  المنشأةتتحملها   الطَّاقـة  انودعات وأثم
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، وتتناسـب  (Q)فهي تعتمد على  (VC) ةرمتَغيالتكاليف ال أماالحرس، وما شابه.  ُأجورائية والماء وربالكه
  .(VC) زادت (Q)ت ما زادكلّ أيها، معطردياً 

بيـع   سـعر  هوP (( أن: لنفترض على النحو اآلتي )BEQ( ح والالخسارةربالال )كَميات( نقاط دتحدينا يمكن
  هوAverage Variable Cost (AVC) ،(( الكُلية كُلفةال متوسط أن، وعةلْالس منالواحدة  الوحدة

Q
VCAVC   

  :على النحو اآلتي ح والالخسارةربالال تكون نقطة وبالتَّالي

AVCP
FCBEQ


  

ـ ال كُلفـة ال متوسـط  منأعلى  )P( البيعِ سعريكون  أن بد ال السوقالبقاء في  من المنشأةكي تتمكن  تَغية رم
(AVC) . كانوعلى سبيل المثال لو )F = 20 ()وP = 10 )و (AVC = 5 (ح والالخسـارة ربالالنقطة  فإن 

  :تكون

4
510

20



BEQ 

مـا زاد  كلّ، وبالضـبط  اإلنتاج كُلفةكي تغطي  عةلْالس من، األقّل) وحدات، على 4تنتج ( أن رِكَةشلل بد ال أي
 الرسمفي  المبينَةة، وهي الثَّاني والالخسارةح ربالالتتعدى نقطة  لّاأاحها، شريطة ربأ زادت عةالسل إنتاجها من

 .أعاله البياني،

  :)Break-even Level of Income( )156( ياالستهالك نفاقدخٌل مساوٍ لإل

 الـدخل مقـدار   هو، التَّنمية اقتصادياتو الكُلية النّظريّةفي 
). CE( االستهالكيةالنفقات يكفي لتغطية  الذي) Yd( المتاح

 Yd = CE( يكون فيهـا  تيالالنقطة  المرفق كلفي الش هوو

=Y* = C* .( خل كانوإذااإلنفـاق  مـن  أقـلَّ المتـاح   الد 
المتاح  الدخل كانيكون سالباً، وإذا  االدخار فإن ياالستهالك

يكـون  ) *Yd = CE =Y* = C(د نقطة التقـاطع  نعاً. وموجبيكون  االدخار فإن ياالستهالك اإلنفاق منأكبر 
  :التَّالي كلالش أخذت االستهالك دالَّة أننفترض لاً. وعلى سبيل المثال صفر االدخار

dE YC 75.010  
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  :على النحو اآلتيي االستهالك اإلنفاقيغطي  الذيالمتاح  الدخل مستوىيكون يه بناء عل

40
75.01

10
1075.0

75.010











d

dd

dd

dE

Y

YY
YY

YC

  

  ). CE = 40ي بالضبط (االستهالك اإلنفاق) يغطي مقدار Yd = 40المتاح ( الدخلمقدار  نإ أي

 :)Bretton Woods System( )157( نظام بريتون ودز

 اتِّفاقيـة  هـو الدول،  بين النّقـود ضبط و العولمةو التَّنمية الدوليةو العالَمية التمويليةالعالقات  مجاالتفي  
 بعـد  ا، وتم تنفيذ مقرراته1944 العام، في المتَّحدةات يالوال - بريتون وودزدولية، تم إقرارها خالل مؤتمر 

              التَّنميـة لإلعمـار و  الـدولي البنـك   شـاء إننتائج المؤتمر  من كان. و1945ة الثَّاني العالَمية ربتهاء الحان
)، International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)) (الـدولي البنـك  (
 التَّمويل مؤسسة شاءإنهذا  بعد). وتم International Monetary Fun (IMF)( الدولي النّقد صندوقو

ة ارجالتِّ مبادئعلى  االتِّفاق)، والتوصل إلى International Financial Corporation (IFC)( الدوليـة 
ـ التَّعرو الدولية ـ علـى   العامـة ة ف ة ارالتّج

 General Agreement on( والخـدمات 

Tariff and Trades (GATT) شاءإن) ثم 
 World Trade( العالَميـة ة ارجالتِّظمة من

Organization (WTO).(  توقدتلـك   أد
المـدفوعات   نظامات إلى تثبيت دعائم القَرار

 ــالَميالع )international payment 

systemةة ارجالتِّ اتِّساع)، ووضـبط  الدولي ،
، وسـيادة الـدوالر   العمـالت أسعار صرف 

للتبادل  اًوسط األمريكي التِّجـاري  الـدولي .
لحقـت   تيالضرار الكبيرة األ من الرغمِعلى 

  .رةفقيمية والنالباقتصادات الدول ا
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  :)Broker( )158( )تمويلي( وسيطٌ مالي

 الماليـة  األوراق، واتالسـند و األسـهم شـراء  وبيع و التمويلية السوق) regulating( ضبط مجاالتفي 

          الماليـة  األصـول و اتالسـند و األسـهم  يشـتري و يبيـع  الـذي  الشّـخص  هو) ذات العالقة، التمويلية(

 ئه.عمال معا عليهيتفق ) commision( عموالت مقابل، ةالمتعددجال اآل، ذات )التمويلية األوراق(

  :)Brokerage( )159( تمويليةعمولة 

 (الزبـون)  يدفعها العميـل  ثابتة) commision( عمولة، هي ينالمالياء وسطنشاط الو التَّمويلي السوقفي 

 عـن وهي تختلـف   عميله.لصالح  يقوم بها الوسيط ،التمويلية دواتبيع أو شراء لأل ليةعم كّل مقابللوسيط ل

 البيـعِ حجـم   مـن نسبة مئوية  كلتأتي على ش تيال، الشِّراءو البيعِيات عمل مقابليدفعها العميل  تيالالعمولة 
 يقوم به العميل. الذي لاوترتبط بحجم التد ةرمتَغي كُلفة األخيرة، وثابتة كُلفةى لاألو. فالشِّراءو

  :)Brussels’ Treaty( )160( بروكسل) اتِّفاقية( اهدةعم

اهدة عم، هي الجمركيةات االتِّحادو العالَميةة ارجالتِّو الدوليةت كتُّالتالو ةالسياسيية واألمنالعالقات في مجال 

ـ هول( منخفضـة راضـي ال األو بلجيكـا و يـا انبريطو فرنسـا  من كّل بين 1948 العامتم إبرامها في  ) دان

 نُشُوءإلى  أدتللتعاون في مجاالت متنوعة (اقتصادية، سياسية، تشريعية، اجتماعية،...إلخ)، ، لوكسيمبورغو

زيـادة أواصـر    هاأهم تبعات من كان). وNorth Atlantic Treaty Organization NATO( تونالحلف ا
 بين األعضاء. االقتصادي التَّعاون

 : )Brussels Conference( )161(مؤتمر بروكسل 

 العـام مؤتمر عقد في بروكسل فـي   هو، العمالتأسعار صرف و البنوكو النّقودو الدولية الماليةفي مجال 

 المناسـبة ليـات  اآل)، وقد أوصى المؤتمر بوضع League of Nations( مماألعصبة  ةايتحت رع 1920

ى ة تتـولّ وطني مركزية بنوك شاءبإنأوصى واتها، لَعمصرف  سعرِ كلحل مشا علىلمساعدة الدول الضعيفة 
  وأسعار الصرف. النّقود كلمشا حّل
  :)Brussels Tariff Nomenclature( )162( الجمركيةات بروكسل فعرت

 طتهاسـا بو يتما، عليه متفقير معاي، هي تصنيف البضائع تحت المدفوعات ميزانو الدوليةة ارالتّجفي مجال 
  .وردةستالمأو  رةالمصدالمفروضة على البضائع  الجمركيةات فالتَّعرالرسوم و دتحدي
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  :)Bubble( )163(فقاعة 

ندما ترتفع أسـعار  ، هي حالة تنشأ عاألراضيوالعقارات والتَّمويل أسواق و التَّمويلعلم و الكُلية النّظريّةفي 
ما شابه من أصول  األصول التمويلية و/أو العقارات واألراضي أو

ـ   ذات قيمة، بشكل يـرات الكُليـة   طة المتغاال يمكن تَفسـيره بوس
ـ  يز حالة الفقاعة بإقبال عامة الماألساسية. وتت رة اجناس علـى المت

باألصول التمويلي  ،ة و/أو األراضي والعقارات، بشكل غير منطقـي
ة غيـر  ة على أسعارها ورفعها إلى مستويات عاليون بالمراهنَويأخذ

   مسبوقة. وفي العادة ال تلبث الفقاعة حتى تنفجر، وتسـبب خسـائر
 جتماعية واسعة النطاق وشديدة األثر. اجرين، وتؤدي إلى مشاكل اقتصادية وقانونية واحة للمتفاد

تي رصدها علماء االقتصـاد، ولـم   الحاالت التّاريخية للفقاعات ال البريطانية بعض ستكونومياإلي مجلّةتذكر 
 بدى سبيل المثال السلوك الالعقالني الـذي اسـت  علية، ومنها إلّا في إطَار الالعقالن يجدوا لها تَفسيراً اقتصادياً

تي نشأت في ديين حوَل سعرِ زهرة التوليب، عندما ارتفع إلى مستويات غير متوقعة. والفقاعة اللنبأذهان الهو
سعار العقارات التي ارتفعت إلى مستويات والية إلينوي األمريكية في نهاية القرن التاسع عشر، وكانت حوَل أ

أرباحاً كبيرة على الرغمِ من المبالغة فيها. وقد حـدثت عـدة    مراهنة المتاجرين بأنَّهم سيحققونوجداً،  ةعالي
) dotcom( )دوتكـوم ( شَرِكَة فقاعةاألول والثَّاني من القرن الحادي والعشرين، ومنها  العقدينفقاعات خالل 

ـ  ) التي انطلقتmortgage refinancing( العقاري التَّمويل عادةإو التَّمويلفقاعة و ـ في الوالي تَّحة ات المد
  :على النحو اآلتي تطورتت إلى أزمة تمويلية عالمية. وقد ثم تحول )،2007( األمريكية ابتداء من العام

إلـى   الخصم سعرِقد قرر تخفيض  ) األمريكيFederal Reserve (FED)( الفيدرالي حتياطياال نظام كان
الذي وقع الهجوم  َأحداث بعدأصابه  الذي االنحسار منض هوالن نَحو األمريكي االقتصاد دفع من أجل) 1%(

 وخاصـة ض، هوبالن االقتصادمر ستلي عدلم) على هذا الFED. وقد حافظ الـ(2001 العامنيويورك في  في
إلى  وأدى، الطلب على المساكنارتفع  ويات متدنيةستخفاض أسعار الفائدة إلى مالن نتيجةً. وكانساإلفي قطاع 

  .هافي أسعار ارتفاعٍ

خفـاض  ان أدى، حيث هذا. وقد وقع ما يشبه علَالسسوق في ، الفائدة سعرِخالل  من ،النّقدية السياسة تؤثّر
ـ ، وبأسعار ةعاليويات ستالمساكن إلى م من المطلُوبةالكَمية إلى دفع  األمريكي السوقأسعار الفائدة في   ةعالي

على هذه  التَّمويلون وعلماء االقتصاديطلق ي وعادةًمد الطويل. األتحملها في  من األمريكي االقتصادكن يتملم 
  .)price bubble( فقاعة أسعاراسم  الظَّاهرة

ـ  كانـت  تيال األمريكية، سندات الخزينة منخفضةأسعار الفائدة ال سببتهاتي على تفاقم المشكلة، ال تعدسا  درّتُ
 د وبنوك نَحو االستثمار فـي سـندات وأوراق  أفرا منثمرين ستعلى حامليها عوائد ضئيلة، ما دفع صغار الم



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

230 
 

 يسـمى مـا   تلك السـندات  منو .ةعالي ، لكنَّها تحمل مخاطرالعادي السوقائد وع أعلى من ائدومالية تدر ع
 asset-backed( ماديـة المدعومة بأصول  المالية األوراق)، أو junk bond) (الخردة( ةيئالردات السند

securities()23( ة األوراق، أوالقُروضالمدعومة ب المالي )loan-backed securities ـة )، أو سنداتمالي 
أسـعار الفائـدة    بينتقلص الفرق  قد. وnewly emerging market(24( ثاًحدي شئةنالا قتصاداتاالدول  من

  ة.مناآلغير  التمويلية األدواتثمرة في مثل هذه ستالكثيرة الم األموال بِسببِكبير،  بشكل

كثيـر   ظَن ؛ةمناآلغير  التمويلية األدواتفي  االستثمارسوق العقار و حققها تيالالنجاحات الوهمية  ضمفي خ
ه، ولـم يتوقعـوا   نهناك ما يخشويكن اً، ولم منآ كاني التَّمويلالوضع  أن األعمالالبنوك ورجال  يريمد من
العقارية، وتسـهيل   القُروضتقديم تخفيف التشدد في  نَحوظور، ما دفعهم منمد الاألفي  تمويلية هور مخاطرظ

زبـائن   مـن تقل تركيز المؤسسات المقرضة نافا. عليهيفي بالشروط الدنيا للحصول  من كّلا لعليه الحصول
، وهـي  )prime rate( سـاس األأسعار الفائدة بـعلى قروض  الحصولقادرين على ن مليئين مالياً، يزممي

شروط القُروض في األحـوال العاديـة،   الوفاء بغير مليئين مالياً، غير قادرين على زبائن  إلى، يزةممأسعار 
الفائدة  سعرِ منا بأسعار أعلى عليهحصلوا  تيالالعقارية  القُروض علىرهناً  ااشتروه تيالالعقارات  وضعوا

فعها المقترض يد عادةً تيال)، subprime mortgage( األساسيةسعار الفائدة دون أبـ المسماةالمميز، وهي 
 نَحـو والمؤسسـات   األفرادة. ودفعت قياسيويات ستإلى م وصلَتالعقارية، و القُروضتشرت ناف. مناآلغير 
غيـر   األحـوال هـذه   كّل أدت). وleveraging( القُروضب االستثمارتمويل طة اات بوساالستثمار منمزيد 

العقارية، وارتفاع أسعار  القُروضتفاقم الصحية إلى 
ات السـند العائد علـى   بينالمساكن، وتقلص الفرق 

   .  ئةيالردات السندة ومناآل

ـ تملك حكومة الوال ـ  المتَّحـدة ات ي       ت عديـدة الاوك
ـ مختقدم الخـدمات ال    هـذه   مـن لمواطنيهـا، و  ةتَلف

 ن العقاريـة هـو الر ضـمان ت مؤسسـات  الاالوك
)mortgage guarantee  .(  

 ليـة االفيدر الوطنيةقروض العقارات  مؤسسةتُعتبر 
ـ   Federal National Mortgage( ي مـي انف

Association (Fannie Mae)( وتمويل الر عادةمؤسسات إ من أكبرعـد  سـت نات العقارية. وقـد تأس هب 
على قروض عقارية ميسـرة،   الحصولعلى  األفرادسر واأل، بهدف مساعدة 1938 العامفي  ،الكساد العظيم

                                                              
  بقروض، وهي تحمل مخاطرة عالية.سندات مكفولة بالعقارات التي تم شراؤها  -  23
  السابق. تييتحاد السوفيالاهي الدول التي استقلت عن  -  24
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قد شاركت،  مؤسسةهذه ال وكانتنة لحسابها أو حساب البنوك والمؤسسات المقرضة. هوبكفالة العقارات المر
خفاض أسعار الفائـدة فـي   نا رةفَتخالل  كانساإلكبير في تمويل الطلب على  بشكل، )25(مؤسسات أخرى مع

)، Lehman Brothers( برذرز انليممصرف شارك وقد ). 2001-2006( رةفَتخالل ال المتَّحدةات يالوال
، مصـرف جملة ما فعله هذا ال من) مليار دوالر، في تمويل فقاعة المساكن. و650( هاة قيمتلغاالب األصولذو 

تـم شـراؤها    تيالرهن العقارات  عادةإ كانوالبنوك المقرضة،  متخصصةال التَّمويلمؤسسات  مع بالمشاركة
ثالثين  منيرهن فيها العقار نفسه إلى أكثر  تيال، ليس مرة أو مرتين، بل أكثر، فوصل عدد المرات القُروضب

كثيـر ممـا   غدت الفقاعة أكبر ب 2007 العامتصف منإلى  العالَميو األمريكي اناالقتصاد وصل وعندمامرة. 
، قـد ارتفعـت بنسـبة    ثنَاءاألأسعار المساكن، في هذه  وكانتي برمته. ربأو الغ األمريكي االقتصاد هيتحمل

ـ  أمـا . ةمادسـت ة، وغير ممنأصالً إلى حدود غير آ وصلَتها نَّها توقفت، أللكنَّ)، %75( متوسطها تَغيات رم
 اآللةان حساس بغلياإل عنهم منوالمؤسسات قد ألهى الكثير  األفراد معط لكنالكارثة،  نَحوفقد أشارت  السوق

  .األمريكية االقتصادية

فـي قطـاع    وظيفتَّخفاض الناإلى  وأدىفي البناء،  االستثمار انخفض، وت أسعار المساكن بالهبوط الحادَأخَذَ
المزودة للخدمات فيـه، والمـزودة    المنشآتات ونشاءاإللة في قطاع العام المنشآتاح ربات. وتأثرت أنشاءاإل

 الوفـاء  منكن مشترو العقارات يتمالمطاف لم  ةياوالنحاس. وفي نه سمنتاألود الحديللمواد الخام، كالخشب و
  .الفقاعة فجرتناف المترتبة عليها، الفوائدأقساط القُروض و ، وهيتهماماالتزب

، )2008 – 2013عـوام ( األأعلنت إفالسها خـالل   تيال األمريكيةد البنوك بعد قائمةً أدناه يحتوي الجدول
    :يسياالمق كّلكبير ب األمريكي االقتصادحجم الكارثة على  أن بينوي ،موجوداتهاوقيمة 

  عدد البنوك السّنة
 المفلسة

  موجوداتال
 )أمريكي(مليار دوالر 

2008 25 373.6 

2009 140 163.76 

2010 157 95.98 

2011 92 35.73 

2012 51 21.06 

2013)26( 3 206.3 

 896.43 468 مجموعال
   .ةدمتعدمن مصادر  واضع المعجم: تجميع المصدر                      

عدد البنوك  أن)، في حين 2008 - 2013( رةفَتاً خالل الأمريكي) بنكاً 468( إفالس إلى فجار الفقاعةنا أدى
  .عشرة )، لم يتعد2003 - 2007( رةفَتخالل ال ستأفل تيال

                                                              
  .فريدي ماكمنها مؤسسة  -  25
  .2013 )ينايركانون الثاني (حتى نهاية  -  26
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 يجمـال اإل المحلـي  نّـاتج الحجم  يبلغ :التَّاليم بالحساب نقلقطاع البنوك فقط،  منللداللة على حجم الكارثة، 
مليار دوالر 22حوالي ( األردني (ةالبنوك  موجوداتا قيمة منقس وول. 2012 عاملل أمريكيالمفلسة  األمريكي

) 41( أنحجم الكارثة لو  نتَخيل أن لَنا) تقريباً. و41( نتيجةال كانتلألردن ل اإلجمالي المحلي نّاتجالعلى قيمة 
 األثـر ، واألمريكي االقتصادحجم  إلىإشارة واضحة  نتيجةقد أعلنت إفالسها. وفي هذه ال األردنبحجم  دولة

 مـن  بـد  ال. وفي هذا السياق رةفقيالدول ال وخاصة، اُألخرىتركه ويتركه على اقتصادات الدول  الذيالفادح 
حـاء  أن كّل من الشّركاتو األفرادو خاصةال التَّمويلالبنوك ومؤسسات  منكثيراً  أنالتذكير بحقيقة مرة، وهي 

  ه من السوق إلى غير رجعة.منها خروجعدد ، وقد أعلن األمريكي التَّمويلثمرت في سوق ستقد ا كانت العالَم

  :)Budget( )164( موازنة

 اتاإليـراد ، هـي قائمـة   التَّنميةاقتصادات و الكُلية النّظريّةو المالية السياساتو العامة المالية مجاالتفي 
)revenues (كومةا عليهتحصل  تيالالمصـادر   مـن  الح

 external( الخارجية) وdomestic sources( المحلية

or foreign sources ساعدات)، بما فيهاالقُـروض و الم 
) expenditures( النفقــاتوجـدت، تقابلهـا قائمـة     إن

تقوم بها  تيال) capital( الرأسمالية) وcurrent( الجارية
 سـنَة تكون  عادةً، عينةم رةفَتومؤسساتها خالل  الحكومة

للحكومة،  االقتصادية الخطّة بأنَّها الموازنة. وتوصف مالية
  ظمة تشريعية.أنون أو انون وتنفذ بقانا، كمجلس النواب، وتصدر بقعليهالجهات الرقابية  موافقة من بد ال لتيا

 مـن  المالية السياسةتُعتبر و ).fiscal policy( المالية السياسة يسمى، إلى ما عادةتلجأ الحكومات، في ال
المتصـلة   الحكومةأعمال  كّل السياسة. وتغطي هذه الكُلّي االقتصادبإدارة  متعلِّقال الحكومة عمليات َأساس

 تـي الات انعاإل، والتحويالت واإلنتاجيةو االستهالكيةشطة األنعلى  هاتفرض تيال الضرائبو العام اإلنفاقب
يحتـاج   تـي الوقـات  األفي  وخاصة، االقتصادفي  اًومؤثر اًقوي عباًال لتَدخُ أن الحكومة عادة منتقدمها. و
 اآللة ترتفع حرارةدما نعقاعاته إييضبط  من)، أو recession( االنحسارينشطه في حالة  منإلى  االقتصاد

 اإلنتـاج أو  يـة اإلنتاج الطَّاقة تَفُوقُت عدالمب االستهالكو اإلنتاجزيادة  بِسببِ) overheating( االقتصادية
   ).potential output( ممكنال

 االقتصـادية قاعات اإليإلى ضبط  الحكومة طتهاسابوتلجأ  تيال كيفيةشرح ال من بد ال َأعالهث الحديفي سياق 
  .المالية السياسةخالل  من

. الحكومةتقوم به  الذي اإلنفاق) 1) إلى صنفين: fiscal policy tools( المالية السياسة أدواتتقسيم  يمكن
ــرائب) 2و ــيال الض ــها ت مكن. وتفرضــا تصــنيف ي ــاقن ــومي اإلنف ــى  الحك ــررة) 1إل ــات متك                          نفق
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)current expenditure2. واألجور)، كالرواتب و (ةنفقات رأسمالي )capital expenditure(   تتم علـى
ة لَعالساألعمـال تقدمها لقطـاع   تحويالتو اتإعان) 3شفيات. وستوالمات عموالمدارس والجا طُرقكال العام 
تقـوم   السـالبة  الضريبة. وفي حالة مةالقي سالبة، أو ةموجبتكون  أن ماإ، فهي الضرائب أما. األفراد بعضو

  . )tax subsidy()28( 27الدعم الضريبي يسمىخالل ما  من األفرادالصناعات أو  بعضبدعم  الحكومة

ـ ع، هماكلي، أو الضريبةت عدالمتخفيض أو  هاإنفاق زيادةخالل  من الحكومة لتَدخّت ر أو هود حـدوث تـد  ن
. ونقول في هذه االستثمار، وتحفيز االستهالكو اإلنتاج، إلى تنشيط هذا خالل من. وتهدف، اقتصاديحسار ان

 النّشـاط نتائج هـذا   من). وقد يكون expansionary fiscal policy( توسعية الحكومة سياسة بأنالحالة 
 المحلي، يالتَّمويل النظام مندين ستتقد  الحكومة ن)، ألbudget deficit( الموازنةعجز بـ يسمىحدوث ما 

 ي.التَّوسعلتمويل نشاطها ، الدولي أو

 اإلنتـاج إلى مـا وراء   اإلنتاجو االستهالكت عدالمفي حالة ارتفاع 
وهـدر المـوارد، وتشـوه     ضخُّمتَّالحدوث  منالخوف  فإن ممكنال

تقليـل  بـ تَدخُّلعلى ال الحكومة، يجبر عام بشكل، االقتصاديالوضع 
 القـوة  من ممكنلسحب أكبر قدرٍ  الضريبةت عدالمزيادة ، واإلنفاق

 اإلنفـاق تضبط  أنإلى  هذافي  الحكومةمر ستفرة. وتاالمتو الشرائية
عيد الذي حونعلى ال الكُلّياراالسـت  يقر  ـاديصاالقت )economic 

stability ونقول في هذه الحالة .(كومة بأنكماشـية انسياسـة  تهجـت  ان الح )contractionary fiscal 

policy .(ًياسةأهداف هذه  منكون ت وعادةكومةرغبة  كماشـية االن السموازنـة متزنـة  فـي تحقيـق    الح 
)balanced budget ،(ساواةال أيم ينكومةرادات إي بوازنةونفقاتها، أو تقليل العجز في  الحة المعلى العام ،

) لنفقـات  G، حيـث ترمـز (  الموازنةفي  التَّوازنق كيفية تحق البياني، أعاله، كلويوضح الشخاص.  هوج
 تـي الالمواقـع   كل. ويوضح الشةالمتعدد الضرائبالمصادر، بما فيها  مختَلف منراداتها ي) إلR، و(الحكومة
 المتوازنة. الموازنةالنفقات، وموقع  من أقلَّأعلى أو  فيها اتاإليرادتكون 
  :)Budget Deficit( )165( الموازنةعجز 

 الحكومـة تقوم بها  تيال زيادة النفقات هو، التَّنميةات ياقتصادو الكُلية النّظريّةو العامة المالية مجاالتفي 
 الحكومةا عليهتحصل  تيالوأشكالها،  كّلب اإليرادات على، الموازنةون انا في قعليهصوص منومؤسساتها، ال

  . ةالمتعددالمصادر  من

 )).Budget Surplus( الموازنةفائض )، Budget( الموازنة: مسرد (راجع

                                                              
  للحكومة األمريكية. )fiscal cliffتقوم بعض الحكومات بمنح خصومات ضريبية للموظفين والعمال. راجع ما يسمى الـ( -  27
الحكومات األعضاء بعدم تقديم دعم ضريبي إلى الصناعات المحلية، إال ما يتوافق مع تشريعات  منظمة التجارة الدوليةتلزم  -  28

  المنظمة، خوفاً من مخاطر اإلغراق التجاري.
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  :)Budget Line( )166( )الموازنةأو قيد  الدخلقيد ( الموازنة خطّ

 الخـطّ  هو، الجزئي االقتصاد نظريّة من) commodity space( عةْلالسِّ  َفَضاءو هلكالمستسلوك  نظريّةفي 
أسـعار  ينفقـه و  الذي) income I( الدخلبوساطة  سلَعٍ من هلكالمست عليهيحصل  أن يمكنما  بينالفاصل 

لَعالس )Prices P (شرائها.يرغب في  تيال  

 هلكالمسـت دخل  كان)، وPY) و(PXيهما (سعر أن) وY) و(Xتين (عسلْهناك  أننفترض، على سبيل المثال، ل
)I،( خليكون قيد  وبالتَّاليعلى النحو اآلتي: الد  

IYPXP YX   

فـق  أن. فـإذا  عةسـلْ  كّل منيشتريها  أن هلكللمست يمكن تيال) maximum( القصوى يمكن حساب الكَميات
دخله المتـاح علـى    كّل هلكالمست
  ه يحصل علىفإنَّ) X( عةالسل

XP
IX *  

دخله المتاح علـى   كّلفق أنإذا  أما
  ه يحصل علىفإنَّ) Y( عةالسل

YP
IY *  

على  بيانياًتمثيل هذا الوضع  يمكن

 يمكـن  تـي الالقصـوى   الكَميـات ) *Y) و(*X( من كّل تُمثِّلحيث  البياني، أعاله، كلالشفي النحو الموضح 

 المتقطِّـع حمر األ الخطّ يمثِّل المرفق كلالمتاح خضوعاً لألسعار السائدة. وفي الش الدخليشتريها ب أن هلكللمست

اً فاصالً حدينات بيمكن تيالوالتوليفات  الكَممنها ؤشرا ي )X)و (Yات)، ويمكـن ال  تـي الوالتوليفـات   الكَمي 
  ها.ؤشرا

  :)Budget Surplus( )167( فائض موازنة

ال يحدث  عادة. وفي الالنفقات علىات اإليرادزيادة  هو، الكُلية النّظريّةو المالية السياساتو العامة الماليةفي 
  .االدخارالتوفير وأكثر مما ترغب في  اإلنفاقالحكومات ترغب في  ننادرة، أل حاالتفي  إلّاالفائض 
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   :)Budgetary Control( )168( الموازنةضبط 

ـ  هو، اإلنفاقضبط و ةالداخلي الماليةزمات األو المالية السياساتو العامة الماليةفي   اتاإلجـراء ة مجموع

التنفيـذ   ضـمان في سبيل  الرقابيةأجهزتها ومؤسساتها و الحكومةتقوم بها  تيال التصحيحاتو الممارساتو

 .الموازنةا عليهنصت  تيالهداف األ عنها نحرافاعدم  ضمانو الموازنةون انلق األفضل

حاجز مخزون )Buffer Stocks( )169(:  

بتخـزين   المنشأةقيام  هو، الجزئي االقتصاد من المنشأة نظريّةفي  التَّسويقو التخزينو ةارالتج مجاالتفي 

مـا، بهـدف    عةسـلْ  مـن  معينة كمية

ـ ع بخاصـة عمالها حين الحاجة، ستا د ن

 فـائض ) أو shortage( نقصحدوث 

)surplus ــي ــرض) ف ) supply( ع

أو فـي  ها، وتذبذب في أسـعار عةلْالس ،

ـ مواجهة طلب غير متوقع على  عةلْالس ،

ـ فر اتـو  ناضمما يوجب  فـي   عةلْالس
  .قرّةمستبأسعارٍ  األسواق

يرتفع دما نع البيع المرفق يتم كلالشّفي 

 السـقف عة إلى مسـتوى  السلبيع  سعر

)price ceiling،أو يقترب منه ( ـ بيـع   سعردما ينخفض نع الشِّراء ويتم ـ  مسـتوى إلـى   عةلْالس               ةياألرض

)price floorستا المنشأةيكون قرار  الحاالته. وفي جميع من رب)، أو يقتعـض اً. وفـي  راتيجيالحـاالت  ب 

أجـل   مـن )، strategic stock( راتيجياالستالمخزون بـ يسمىتحت ما  السياسةالدول هذه  بعضتُطبق 

 .الوطني األمن ةايحم

  :)Building Soceity( )170( )كانإس(ة بناء يمعج

ـ اإلو يالتَّعـاون  العمـل و يـات عمالج) وCooperative Economics( يالتَّعاون االقتصادفي مجال   كانس
 عينيةالو النّقدية، التمويليةالموارد في حشد  مختصةيات عمأو ج تمويليةمؤسسات  هي، الميسرة القُروضو
، للفئات المحتاجة السهلةو الميسرة القُروضتقديم خدامها في ست، بهدف اةالمتعددبأشكالها  المالية األوراقو

  ، بشروط ميسرة.ضروريةهالكية ستشطة اأنتمويل أو  المساكن شراءفي مجال  بخاصة
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   :)Built-in Stabilizers, or Automatic Stabilizers( )171( باتللتقلّ حدةم آلياتٌ

 الماليةو)، Macroeconomics Theory( الكُلية النّظريّةفي 
 األدواتو المالية السياسات، هي اتانعاإلو الضرائبو العامة

أجل تحقيـق   من الحكومةعمالها ستتلجأ إلى ا تيالات جراءاإلو
  ).economic stability( االقتصادي قراراالست

تي تفرضها على األنشطة ال الضرائبالحكومة  سياساتتشمل 
   .اإلنتاجية واالستهالكية

يكـون   العرض الكُلّـي ، أن ميل منحنى )multiplier( المضاعفمبدأ  مجال فياالقتصاديون،  فترضعادة ي
أن الدخل التَّوازني كان ولَو افترضنا، على سبيل المثال، كامل.  بشكلقيم يوازي األفق ستم ه خطٌّنَّإ أي صفراً.

)Y = 100 ( مستوى األسعار)، وكانP = 1.5 ،() قيمة المضاعف كانت االسـتثمار تفـع  )، مثالً، وار4وأن 
 يصـبح )، لx 20 =80 4( بِمقدار) يرتفع equilibrium income( يالتَّوازن الدخل فإن ،)20I( بِمقدار

ـ لمثل هذه الحالة  البياني). ويكون التصور Y = 180( مستوىد نع ـ   حعلى النحو الموض  األول كلفـي الش
زيـادة   بعد الكُلّيلطلب ـ) لAD2، و(االستثمارزيادة  قَبَل الكُلّي لطلب) لـAD1حيث ترمز ( المرفق، َأعاله،

يتـأثر   أنكامل مـداه، دون   َأخَذَالمضاعف قد  بأنوفي هذه الحالة نقول  .الكُلّيلعرض ـ) لAS، و(االستثمار
  .ضخُّمتَّ، كالخارجية قوة أيةب

الـدخل  َأخَذَ مساره الطبيعي، بحيث يكـون موجـب الميـل، وأن     العرض الكُلّي قدأن منحنى  اآلن لنفترض
)، ومن ثم ارتفع P = 1.5السابق ( مستوى األسعارند ع)، وY = 100ند المستوى (عحقّق أصالً تقد  التَّوازني

تعـديل ميـل منحنـى     بعـد اتجة عن زيادة االستثمار، نّالجديدة، الفما الحالة  )،20Iاالستثمار بِمقدار (
؟ العرض الكُلّي  

 ا كانت عليه في الحالة السابقة، ألنورة اآلن عمة تختلف الصـاديصالطلـب   سـت ال ت اآللة االقت جيب لزيـادة
منحنـى  حقّق من تقاطع يتالذي  التَّوازنفـدون التأثر بمستوى األسعار العام.  أيحيادي،  بشكلاالستثماري 

يحدث في وضعٍ يكون  منحنى العرض الكُلّيمع  الكُلّيالطلب 
حالـة   أننـي  عمة، ما يالقيموجب  منحنى العرض الكُلّيميل 

  .األسعار مستوىها مع رتغيو تَغيرت التَّوازن

ـ ع حقّـق تالجديـد قـد    التَّـوازن  أنلنفترض             مسـتوى د ن
)Y = 155(،  دلُّماعلى  يالسابقة، وهـي   المضاعفقيمة  أن
55100155( ديـد الج التَّوازنفي  التَغيرد قسمة قيمة نعمداها كامالً. و أخذ)، لم ت4( Y  علـى (
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75.2قيمة المضاعف أصبحت ( أن)، نجد 20I( االستثمارفي  التَغير
20
55

AEMمننتج ست). ون 

 الـذي ، األسـعار  مستوىإلى أثرِ  هذا. ويعود المضاعفيؤثر في مفعول  الكُلّيالعرض  منحنىميل  أن هذا
   .)، مثال1.75ً) إلى (1.5أنَّه ارتفع من (افترضنا 

ية، في واحـدة  االنحسارية أو ضخُّمتللفجوات ال الممكنة الحاالتنا تصور يمكن، َأعاله بينالم التَّحليل إطَارفي 
 أدناه: المرفق كلة في الشموضحال، )29(ةالتَّالي الثَّالثةت االحتماال من

  

وكانـت   ، االقتصـادية  اآللةها تُعطي التي) YQ( فعليال اإلنتاج كَميات تُمثِّل) E( التَّوازن أن نقاطافترضنا لو 
)YQ = 100 في (الت الثالثامن الححالة  كّل ،فإن ) بين) ت1الصورة ة اآللة أناديصمـن بأكثر  عملت االقت 

غير متوافرٍ  تسحب على رصيد لة االقتصاديةأن اآل، وهو وضع يبين )YQ >YP( نإ أي  ،االستيعابيةطاقتها 
 يةتَضـخُّم فجـوة  القليل، فتظهر  الكُلّيالكبير على العرض  الكُلّيالموارد. وفي هذه الحالة يطغى الطلب  من

 االقتصـادية  اآللـة ترفع  أن هو األولة: ممكن، هناك ثالثة مسارات هذا). وفي سياق25Y مقدارها (
رفـع   وبالتَّـالي ، اإلنتـاج حتاج إلى زيادة في موارد ست أنَّهاي نع)، ما ي100) إلى (75( من اإلنتاجيةقدرتها 

إلـى تخفـيضٍ فـي     يؤدي) ما 75) إلى (100( من الكُلّييتراجع الطلب  أن الثَّانيلألسعار. و العام المستوى
. لية اإلنتاج الكُلّـي عمعطلة، وال تدخل في متاجية متاحة تكون إن لكن موارد)، deflation( األسعار مستوى

د نقطة تـوازنٍ  نع الكُلّيالطلب  منحنى منإلى اليسار، ليتقاطع  الكُلّيالعرض  منحنىينتقل  أن هو، فالثَّالث أما
 الكُلّـي  االقتصـاد دبيـات  أا في عليههي ما يطلقُ  )3والحالة األخيرة (. األسعار)، مسبباً ارتفاع E( من أقلَّ

 تَضـخُّم ) وstagnation( ركودين: اقتصاديين مصطلح من). وهي مأخوذة stagflation( يضخُّمتَّالركود ال
)inflation) أو ،(slumpflation(.  

                                                              
  نستثني من التحليل المبين أعاله ما يمكن أن تكون حاالت وسيطة، أو غير ممكنة. -  29
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 اقتصـادية  على موارد تسحبها فإنَّ، االستيعابيةطاقتها  منها أكثر من، ويطلب االقتصادية اآللةدما تسخن نع
ـ بوسـخونتها،   منتخفض  أنا عليه فإن طبيعيإلى وضعه ال اإلنتاج عادةإ منتتمكن  غير متاحة. وكي  طةاس

الطلب  منحنى معإلى اليسار، ليتقاطع  الكُلّيالعرض  منحنىفي  اًتام تقاالًان نتيجة. فتكون الالكُلّيتقليل العرض 
ة التَّوازند نقطة نع الكُلّي75( الطّبيعي, P2 ـ األو التَّوازننقطة  من أقّل) وهي )، فتنغلـق  E = 100, P1ى (ل

   .همن بد ال شر هو. واألسعار مستوىارتفاع  بعدالفجوة، 

 يمكنمما  أقلَّاً كُلّيهناك طلباً  ن. ألاإلنتاجيةطاقتها  من بأقلَّ عملت االقتصادية اآللة أن) إلى 2تشير الصورة (
   تبلـغ  تيال الفجوةطلة لسد عمغالل الموارد الستا من بد ال)، وYQ < YP( نإ أيتوفره،  أن االقتصاديةلآللة 

)20Yإلى 3الصورة ( ). وأخيراً، تشير (أن )YQ = YP اد)، وفيها وصلصوظيـف تالإلى حالـة   االقت 
  .الكامل للموارد

 تُحقّـق ، كـي  اإلنتاجيـة  اآللةها موجبب عملت تياليكا كانغل الميستت أن، على أرض الواقع، الحكومةطيع ستت

 ضـريبة  عمـل وعلى سبيل المثـال، ت . كان، مهما اقتصادي نظام كّلألجله  عملي الذي االقتصادي اراالستقر

، الكُلّـي  الـدخل يرتفع  ندماعف، الكُلّي الدخللها  يتعرضقد  تيال) shocks( الصدماتعلى امتصاص  الدخل

 الـدخل  منجزءاً  ن، ألالكُلّي الدخلارتفاع  من أقلَّيكون  المتاح الدخلارتفاع  لكن، المتاح الدخله معيرتفع 

كومةيذهب إلى  الكُلّيخلعلى  ضرائب كلعلى ش الحي، ما الداالستهالك اإلنفاققيمة  دتحديإلى  يؤدـا . يأم 

 الـدخل خفـاض  ان منحدة  أقلَّخفاضه يكون ان لكنه، معينخفض  المتاح الدخل فإن، الكُلّي الدخل انخفضإذا 

ألالكُلّي ،ة نكومة ماليخلخسارة  منتكون قد امتصت جزءاً  الحالد هذا. ولالكُلّي االسـتهالك  اإلنفاق فإنال ي 

  .الكُلّي الدخلينخفض  مامثلنخفض ي

 اآلليات المحدة من التقلبـات بـ بعضفي ها بعضفي أثر المتغيرات الكُلية هذه العالقات والميزات  كّل تسمى

)automatic or built-in stabilizers تلقاء نفسها، أل من عملت آلياتٌ). وهيالنظام ن اديصث، يالحد االقت

وعادةً تشـمل أدواتُ   .30َأعالهاها بينَ تيال كيفية، وبالنفسه بنفسهعلى تصحيح  عمله، يأدواتخدام ستإذا أحسن ا

  للفئات المختَلفة. تي تقدمهاوإعاناتها الرات مثل تحويالت الحكومة متَغي التقلبات منليات المحدة اآل

   :)Bullion( )172( سبيكة

 مصـنُوعة  ، هي قطعالدوليةالصفقات و المركزيةاحتياطات البنوك و اتاالدخارو البنوكو النّقود مجاالتفي 
ـ  يتمأو  المركزيةفي تعزيز احتياطات البنوك  ستعمل، وتالفضةو البالتينو الذهبكـادن ثمينة مع من داعها إي

                                                              
األزمـات   ضدأصبحت منيعة  قد أن االقتصادات المتقدمة )1936( كينزظن اقتصاديو القرن الماضي، بعد ظهور نظرية  - 30

) 2007. لكن األزمة المالية العالمية (باتلاآلليات المحدة من التقاالقتصادية، وخاصة إذا ما لجأت الحكومات إلى استخدام 
  درء مخاطر انحسار اقتصادي واسع النطاق. عنأثبتت عجز الحكومات 
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عمالها فـي  سـت ا يـتم ، أو ندوقصألعضاء ال حسابيةوحدات أو  احتياطاتعلى أنها  الدولي النّقد صندوقفي 
  .الدوليةالصفقات 

 : )Bulls ()173( انثير

تسود  نفسية -ذهنية حالة ، هي السنداتو شراء األسهموبيع يات عملبخاصة في  التَّمويلي السوقفي مجال 
 األسـهم أسـعار   أن لهـا خال مـن  نُّونيظات، السندو كاألسهم، التمويلية وراقلين باألعاماألشخاص المت عند

على أمل بيعها بأسـعارٍ أعلـى،    الراهنالقريب، ما يدفعهم لشرائها في الوقت  ستقبلرتفع في المست اتالسندو
  اح.ربتحقيق أ وبالتَّالي

    :)Bundling ()174(تربيط 

، عتين أو أكثـر )، هو عملية بيع سـلْ marketing( التَّسويق)، وmicroeconomics( الجزئي االقتصادفي 
محـل اهتمـام    لَع التي ليسـت ئع كي يبيع واحدة أو أكثر من السعة واحدة، ما يعطي فرصة للباسلْ باعتبارها

 المشترين.  

    :)Bureaucracy’s Economic Theory( )175( البيروقراطيةفي  االقتصادية النّظريّة

، توزيع المواردو ةالسياسي – االقتصادية السلطَةو العامة الماليةفي مجال 
ـ ، هـي  مؤسسـاتها و للحكومـة  االقتصـادي السلوك و فكـار  األة مجموع
سـؤولين  مال من العامة االقتصاديةإدارة الموارد  بكيفيةة متعلِّقال الفرضياتو

  . الحكومةفي 

 عـن  النّظـر إلى المسؤولين الحكوميين، بصـرف   النّظريّةتنظر أفكار هذه 
)، يسعى الواحـد  مكاتب يموظف( نيبيروقراطيم ومراتبهم، باعتبارهم همواقع

ـ  الماليـة الموارد  منه) ست) حصة مكتبه (وزارته أو دائرته، أو مؤسmaximize( تَعظيمهم إلى من  عةالخاض
   ة.السياسيقوته وسلطته  تُعظِّم تيال كيفيةإلمرته، بهدف تخصيصها بال

 ال يأخـذ مبـدأ   السلوك خسارة في تخصيص الموارد المالية العامة، ألن المسؤول البيروقراطي هذاعن ينتج 
 وبالتَّـالي . العملالموارد وإبرام عقود  إنفاقدما يقرر نع ، بخاصةسبانحبعين ال التخصيصيةأو  الفنية النجاعة
   )، دائماً.optimum quantity( الفضلى الكَمية منأعلى  اإلنتاج كميةتكون 

 تـي ال) للخدمـة  marginal value( الحدية مةالقي بين) العالقة AAالطلب ( منحنى يمثِّل المرفق كلفي الش
 نظريّـة فـي   متعارف عليـه  هو مثلما ،وكمية سعرٍعالقة بين  لَيستهي و، الخدمة مستوىالمكتب و يقدمها

المكتـب يقـدم    أن ناتَخيل ولَوالخدمة.  عرض منحنى ليس الحدية كُلفةال منحنىن وأيضاً فإ. الطلب والعرض
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 لكـنQ1 ،( هي ( الفضلى الكَمية كانت) لP = mc( السعر مع الحدية كُلفةال مساواةالخدمة بناء على قاعدة 
لطَة حبوازنـة خضـوعاً لحجـم    اإلنتاجافع يدفع المسؤول إلى زيادة منوتخصيص ال السالمـوارد   أي( الم

  .مثالً)، Q2على أرض الواقع هي ( المنتجة الكَميةتكون  وبالتَّاليالمخصصة لمكتبه)، 

    :)Bureaux( )176( مكاتب

 .))Bureaucracy’s Economic Theory( البيروقراطيةفي  االقتصادية النّظريّة: مسردراجع (

األعماِل سلوك )Business Behavior( )177( :  

فـي   المنشأةتتخذها إدارة  تيالات القَراروالتصرفات و اتالنّشاط، هي اإلعالنو التَّسويقو المنشأة نظريّةفي 
 مـن  ممكـن د عـد اختراق أسواق أكثر والوصول إلى أكبـرِ   منوتمكينها  ،لها التنافسيةسبيل تحسين البيئة 

  .ها، ومخصصات البحث والتطوير، وما شابهواِإلعالن الدعايةزيادة حجم  التصرفاتهذه  منالزبائن. و

  :)Business Confidence( )178( األعماِلقطاعِ  ثقَة

ونظرة رجال األعمـال   ، هي رأياألسواقو االقتصادية السياساتومجاالت  الكُليةو ةن الجزئيالنّظريتيفي 
واألسعار. وردين والمصدرين، حوَل األسواق وأحوالها من حيث الطلب والعرض والتُّجار، والمنتجين، والمست

لمن يهمهم األمر في الحكومة مـن أجـل صـياغة     أساسيةتي يحصل عليها هؤالء مادة وتعتبر المعلومات ال
  السياسات االقتصادية المناسبة.

  :)Business Cycle( )179( تجاريةدورة 

ــةفــــي  ــاد نظريّــ ــي االقتصــ    الكُلّــ
)Macroeconomics Theory ،(ــالتِّو ة ارجـ

ــادو)، international trade( الدوليــة صاالقت 
تقلبـات ، هـي  العولمةو الدولي )fluctuation (
 االسـتهالك و الكُلّـي  اإلنتاج كَمياتتشهدها  شديدة

ـ أسعار ، وورداتالمستو الصادراتو علـى   لَعالس
ةويات ستالمةاإلقلو المحليةو يميالَميالع.   

 تـي ال الزمنية رةفَتال بأنَّها التِّجاريـة  الدورة عرّفتُ
   )ن م ج( اإلجمـالي  المحلـي  نّـاتج البحجـم   سـة يقم، صعوداً وهبوطاً، االقتصاديةشطة األن لهاخالتتذبذب 

)Gross Domestic Product (GDP)( .لكن تَغيةات رمرأخرى تصاحب  كلينّاتجال تَغي المحلي اإلجمالي 



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

241 
 

اً. وتُسـمى  مع المتغيراتتتحرك هذه  وعادةً. االستثمارو االستهالك، وضخُّمتَّالو البطالة عدلمـفي حركته، ك
لمسـميات  تحت أحـد ا  التِّجارية الدورةوتندرج ). comovement( المشتَركةالحركة اً مع المتغيراتحركة 

  :  األربعة التَّالية

دورة ) ثانياً) سنوات. 5-3)، وتحدث كّل (Kitchin Inventory Cycle( دورة كيتشين في المخزون) أوالً
) ثالثـاً ) سـنَة.  11-7)، وتحدث كّل (Juglar Fixed Investment Cycleفي االستثمار الثَّابت ( جوغالر

)، Kuznets Building Cycle or Infrastructural Cyle( شـائي ناإل االسـتثمار دورة كوزنيتس فـي  
وتحدث كـّل  )، Kondratiev Waves( كوندراتيف) موجات(أو  دورات) رابعاً) سنَة. 25-15وتحدث كّل (

) التَّوسـع ( النُّمو) 1في خمسِ مراحل:  الدورة االقتصاديةمرور  االقتصادرصد علماء وقد  ) سنَة.45-60(
)growth .(2( ــة ــار )Peak( .3( القم ــر) recession or contraction .(4( االنحس ــاع( القع ) الق
)trough .(5( الافاةعم )recoveryةتظهر  األول، كل). وفي الشورة التِّجاريتذبـذبات، فـي    كلعلى ش الد

نّاتجال نسبة نمو المحلي اإلجمالي )%GDP( ،وَلالمحور  حال األفقي)ـ )، صعوداً وهبوطاً، عبـر ال فرص  رةفَت
  وهي أوضاع مبينة في الشكل األول. المرصودة. الزمنية

الموارد  تَوظيفو االستثمارو اإلنتاج يزيدالصعود، ف اتِّجاهمتواتراً ب النُّمومرحلة في  االقتصادي النّشاطيكون 
خـالل   اإلجمالي المحلي نّاتجال أي)، ن م ج( وتبقى نسبة نمو خاص. بشكل الةالعمو، عام بشكل، االقتصادية

، فقـد  االقتصـادية  األحوالناً بهو. ويكون بقاؤها على القمة مرالقمةتصل إلى  أنهذه المرحلة صاعدة، إلى 
 االسـتهالك ويات سـتَ م حسـب  تَبـدل ت دولـة  أيةفي  االقتصاديةوضاع األ لكن، طَويلةقصيرة أو  مدةتبقى ل

القمـة   عنمتعاضد على زحزحتها  بشكل َلعم، وتاقتصاديةوغير  اقتصاديةقوى  عمتتج أن بد ال، واالدخارو
 االستثمار، وينخفض االقتصادي النُّموفي هذه المرحلة ينخفض والمرحلة الثَّالثة، وهي االنحسار.  نَحوودفعها 

 النُّمومر نسبة ستي. وتضخُّمتَّليصنع حالة الركود ال ضخُّمتَّال عدلمالبطالة. وقد يرتفع  عدلم، ويرتفع االدخارو
مر ست. وقد تاالقتصادية األحوالناً بهوبقاؤها في القاع مر ). ويكونالقاع( القعرتصل إلى  أنخفاض إلى االنب

افاة. وترتفـع  عمإلى الصعود في مرحلة ال االقتصادت الظروف يتجه تَحسنأو قصيرة. وإذا  طَويلة مدةهناك ل
ع) في مرحلة ن م ج( نسبة نموسنت أنإلى  التَّوسورة عكة  تُقاسهذا ناداً إلى ستجديد. وا من الدورة  مـدالـد 
  القعر إلى القعر. منالقمة إلى القمة أو  من التِّجارية

 زمنيـة تحدث في فتـرات   ها اللكنَّمتكررة ومتواترة،  الدورة التِّجارية أن قتصادات المختَلفةاال ربأثبتَت تجا
دةحدةأو لفترات  مزمني دةحدينَعلى سبيل المثال و. ماتت باإلحصائي اد أنصاالقت  قـد تعـرض    األمريكـي

                العظـيم  الكسـاد  يسـمى حـدث فيهـا مـا     تـي الالعميقـة   الدورةها منضحلة وعميقة، و دورات تجاريةل
)Great Depressionودامت ل ،(ةمد )و .1933 العـام حتـى   1929 العـام  مـن ) شـهراً  43 سـبح  

 االقتصـادي  التَّوسـع حالة  عدلم أماثالث إلى خمس سنوات.  بين التِّجاريةالدورة تدوم  هانفساإلحصائيات 
)recovery and expansion) شهراً، 45) فقد يصل إلى ( قابـلم )حسـار  لالن) شـهراً  11 ـاديصاالقت 
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)recession()31( .ًاد أخذي وعادةصوقتاً طويالً  االقتقمةالكي يصل إلى  اًنسبي ،يكـون   القاعوصوله إلى  لكن
 الزمنية مدةحيث العمق وال من متماثلة ستليوالتعافي  االنحسارمراحل  أني نع)، وهذا ي!اهللا انأسرع. (سبح

ـ لل المشـتَركة الحركـة  حيـث   مـن  الزمنيـة تتشابه الدورات  األحوالغرقها. وفي جميع ستت تيال تَغيات رم
    .االقتصادية

 )2 أو ).procyclical( الـدورة  تِّجاهال داعمة) 1، وتكون: التِّجارية الدورةخالل  الكُلية المتغيراتتتفاعل 
 أصـالً  الـدورة  اتِّجـاه صلة ب ذات ليست) 3 أو .تكون معاكسة لها، أي )counter cyclical( لها مضادة

)acyclical .(.بينة في الشكل الثاني، أدناهوهذه األوضاع م 

  

 رغيمتَال فإنالقمة،  نَحوه وصعوده في نمو اإلجمالي المحلي نّاتجاليقوي  الذي باالتجاه الكُلّي رمتَغيإذا تحرك ال
)، ورداتالمسـت ، (وقـد تـنخفض   الصـادرات ات واالستثمار. وعلى سبيل المثال ترتفع داعماً للدورةيكون 

  ضخُّم في األمد القصير. ض معدل التَّ، وقد ينخفاإلجمالي المحلي نّاتجال البطالة في حالة نمو عدلموينخفض 

. االسـتهالك يحفـز   مـا وهـو  ، الكُلّي الدخلو اإلنتاج كميةجابية على اإليمداها، وتظهر آثارها  الدورة أخذت
 مجموع من االدخارنسبة  ، وتقّلاألسعاررتفاع، وترتفع باال ورداتالمسترتفاع تبدأ باال االستهالكدما يبدأ نعو

 .القعر، ثم االنحسارإلى  القمة من الدورةعكاس ان نَحوة مؤشراً األخيرهذه الحركات  تُعطي. والكُلّي اإلنتاج
يكون  رمتَغيال فإنالقاع،  نَحوويدفعه  اإلجمـالي  المحلي نّاتجاليضعف  الذي تِّجاهباال الكُلّي رمتَغيإذا تحرك الو

ادراتات واالستثمار. وعلى سبيل المثال تنخفض اً للدورةمضادنّاتجال ُأدما يتباطنع الص المحلي  اإلجمـالي ،
، صـعوداً  ةمتعددات اتِّجاهب الكُلّي رمتَغيإذا تحرك الأما  البطالة. عدلم، ويرتفع االستهالكويات ستوتنخفض م
ـ  عمه وضعاً داعماً أو مننتج ستغير واضح، ولم ن بشكلأو هبوطاً،   المحلـي  نّـاتج ال أي) ن م ج(اكسـاً لـ

اإلجمالي ،ال فإنتَغيورةبصلة  ذييكون غير  رمالد.   

عكاسـها  ان بعـد عكاس، أو االنب دما تبدأنعأو  الدورةعكاس ان قَبَلتظهر  تياللومات معون الاالقتصاديخدم ستي
. وتُسـمى هـذه   عـام  بشكل، االقتصاديالتنبؤ بالوضع  أيعكاسها. انأو تأكيد  الدورة اتِّجاه، في التنبؤ باًامتم

                                                              
  قد تدوم الدورة التجارية ألكثر من خمس سنوات. وتصل إلى عشر سنوات.  -31
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تحملها، تحـت ثالثـة    تيال المتغيراتطة اون بوساالقتصادي. وقد وضعها التِّجارية الدورةحقائق لومات معال
ــناف:  ــرات) 1أص ــة المتغي ــدة( المتقدم ــرات) leading variables .(2) (القَائ ــالمتزا المتغي               ةمن

)coincident variables .(3 (راتمتأخّرةال المتغي )المتخلفة) (lagging variables.(  

نقول على سبيل  نكأ ،له السابقةالمتغيرات  بعضطة انا التنبؤ بحالة المطر بوسيمكن: التَّالي حوننُحلل على الل
سابقة كنا قد خبرنا فيها سقوط  حاالتويات شبيهة بستإلى م انخفضتالمحيط بنا  درجة حرارة الجو بأنالمثال 

سقوط المطر قد  أنبيقيننا  من يزيدمطار. وما األ
الرطوبـة إلـى    عـدل مارتفاع  هوأصبح وشيكاً 

سابقة كنا قد خبرنا فيها  حاالتويات شبيهة بستم
اليقين درجة  منضاً. وما يرفع أيمطار، األسقوط 

 لحاالت سابقة كنا قد خبرنـا فيهـا   ين مشابه وي وكثافة الغيوم في السماء أصبحاخفاض الضغط الجانلدينا أن
  سقوط المطر.

 ات متقدمةرمتَغيالضغط الجوي، وكثافة الغيوم، والرطوبة،  عدلوم: درجة الحرارة، المتغيراتهذه  كلُّ تسمى
 معتتساقط  )32(الطل طَراتبدأت ق ولَوها. ستالتنبؤ بها ودرا لاونرغب ونح تيال الظَّاهرة). وهي تسبق قائدة(

جودوالرذاذ المصاحب لها  الطل طَراتق كانتالشروط السابقة، ل وتَغيأردنـا   تـي اللحالة المطر  اًمناً متزارم
 عن) متخلفة( متأخّرةات رمتَغية، فهي ربه، وتبلل التبعدسقوط المطر و معت تشكل تيالالسيول  أماالتنبؤ بها. 

 الذي منهجما، ال ون، إلى حداالقتصادييتبع  االقتصادث. وفي علم الحدظاهرة المطر نفسها، وتشير إلى يقينية 
يتبعه مرات دتحديالطقس، ب ئتنبورةعكاس انتسبق  تيال المتغية الدرات، والتِّجاريوقوعهـا   منيتزا تيال المتغي

 النّظـر نا يمكن. والدورةعكاس انحالة  عن) متأخّرةمتخلفة ( عادةات تكون بالرمتَغي، والدورةعكاس ان عملية مع
  ة.بلَقأو الم الحالية، في المرحلة االقتصادعلى حالة  باعتبارها مؤشرات المتغيراتإلى هذه 

حصول حدث ما  إمكانيةتُنبه إلى  تيال المتغيرات): هي leading indicators) (السباقة( ات القياديةالمؤشّر
 اآللـة البطالة، أو زيادة رخص البنـاء إلـى تحـرك     عدلمخفاض ان. وعلى سبيل المثال يؤشر ستقبلفي الم

 ة.بلَققد يزدهر في المرحلة الم االقتصاد أني نعما يفي الماضي القريب،  عليه كانتبأسرع مما  االقتصادية

 وتؤكّـد ث الحد عنلومات مع تُعطي تيال المتغيرات): هي coincident indicators( ةمنات المتزاالمؤشّر
 الرواج االقتصادي الراهن. للداللة علىقبال على الشِّراء اإلمؤشر زيادة ستخدم يوعلى سبيل المثال وقوعه. 

وقوعـه   وتؤكّـد ث، الحدتتبع  تيال المتغيرات): هي lagging indicator) (فةالمتخلّ( متأخّرةات الالمؤشّر
ـ أن االقتصادية اآللة أنإلى  ضخُّمتَّال عدلميقيناً. وعلى سبيل المثال تؤشر زيادة  ، االقتصـاد طلبـه  ي اتجت م

 .اإلنتاجيةوتعدت قدرتها 

                                                              
  الطّل ھو المطر الخفیف الذي یشبھ الرذاذ، ویكون مقدمة لسقوط المطر المعتاد. -  32
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ـ  وتوقيتها  الدورة منها) اتِّجاهوموقعها ( الكُلية المتغيراتنا تلخيص يمكن ي الجـدول  على النحو الموضـح ف
  :تياآل

  التوقيت  تِّجاهاال  رمتَغيال
  منمتزا  داعم  الرأسمالي االستثمار

  متقدم (قائد)  داعم  السكني االستثمار
  منمتزا  داعم  االستهالك

  منمتزا  داعم  وظيفتَّال
  غير محدد  داعم  ةالحقيقي األجور

  غير محدد  اكسعم  البطالة عدلم
 العملقوى  من األفراد بين، حيث ترتفع البطالة الدورة التِّجاريةب ةالمتأثر األسواقأكثر  من العملسوق  يعتبر

في القطـاع العسـكري،    العملقوى  أمازدهار. االافاة وعم، وتنخفض في أوقات الاالنحسارفي أوقات  المدنية
   در.ا نم إلّا، االقتصادية األحوالتتأثر ب ال عادةفهي في ال

 مـن ) نقـداً  market clearanceالفـوائض (  مـن في تنظيف نفسه  السوقفشل  حوَل كينز نظريّةواجهت 
ــ ــنة مجموع ــاء  م ــادعلم صــن، االقت ــينهم م ــالايك ف ــكوت إدواردو دن                       ) Finn Kydland( بريس

على ما تم بناؤه  التِّجارية الحقيقيةدورة ال عنأفكارهما مان العال ان. وقد بنى هذ)Edward Prescott()33و(
                      )،J. Muth( ميـوث جــون )، وJ. Shcumpeter( شــومبيتيرجوزيـف  مثــل علمــاء اقتصـاد   مـن 

 .)R. Lucas()34( لوكاسروبرت و

 اإلنتـاج جيـا  وولتكن تَغير عدلمالكبيرة في  العشوائيةالتذبذبات  أن ةالحقيقي التِّجارية الدورة نظريّةتفترض 
)rate of technical change( ُت يةتاجإنصدمات نتج )productivity shock (يناُألخرىالفينة و ب وتُعتبر ،

 األفـراد ) يقـوم  اإلنتاجيـة جابة لهذه التذبذبات (الصدمات ست. واالتِّجاريةهذه الصدمات محركاً رئيساً للدورة 
. وتكـون  عليـه اعتادوا  الذيي االستهالك اإلنفاقلون ، ويعدعليهمروضة معال العملبتغيير (تعديل) ساعات 

 اإلنتـاج جيـا  وولفـي تكن  غيرللتّ) efficient( كفؤةة وطبيعيجابة ست، اأيعلى هذا الر ، بناءالتِّجارية الدورة
 supply side( الصدمات فـي جانـب العـرض   تعبير واقعي عن  الدورة التِّجاريةأن ني عوهذا يالسائدة. 

shocks()35( وحجم ،ر في اإلنتاج الكُلّيّة تؤثالصدمة اإلنتاجي ر فـي م   العم. وألنّويات سـت الة، فإنَّهـا تـؤث

                                                              
، وهما حاصـالن علـى   )- 1940عالم اقتصاد أمريكي ( إدوارد بريسكوت). و- 1943عالم اقتصاد نرويجي ( فين كايالند -33

  .في االقتصاد جائزة نوبل
، عالم اقتصاد أمريكي من أصل نمساوي، كان وزيراً لمالية النمسا قبل سقوطها بيـد  )1883 - 1950( جوزيف شومبيتير) 1 -34

، عالم اقتصاد أمريكي جون ميوث) 2لالقتصاد في جامعة هارفرد.  النازيين، وهاجر إلى الواليات المتحدة، وأصبح أستاذاً
، روبرت لوكاس )rationa expectation .(3( نظرية التوقع العقالني)، كان أول من كتب عن ما يسمى 1930 -2005(

 .)، كتب في التوقع العقالني، وخالف نظرية كينز في كثيرٍ من الفرضيات-1937عالم اقتصاد أمريكي (

35- N. Gregory, Real Business Cycles: A New Keynesian Prespective, Journal of Economic 
Prespectives, Vol.3, No.3, pp 79-90, 1989. 
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تاجية تـأتي مـن مصـادر    إناالستهالك واالدخار. وقد يتعرض االقتصاد، حسب هذه النّظريّة، إلى صدمات 
بِسببِ مـا   تِّجاريةالدورة العكاس انباعدة. وعلى سبيل المثال قد تؤدي عاصفَة إلى تة، وغير متوقعة وممختَلف

تحدثه من أضرار في االقتصاد. وقد تأتي الصدمة من ارتفاع غير متوقع في أسعار مصادر الطَّاقـة، مـثالً،   
إلـى   الـنّفط ظمة أوبك رفع أسـعار  منقرار  بعد، يةربقتصادات الغالل 1973 العامدثت في تي حالكالصدمة 

   غير مسبوقة.، ةعاليويات ستم

 االنحسـار في حالـة   تِّجاريةال دورةال عملت
 يؤديما الة الموظفة، على تخفيض حجم العم

إلـى   الكُلّـي  اإلنتاج دالَّة منحنى انإلى دور
ـ  على النحو الموضـح  ، األسفل  كلفـي الش
) إلـى الموقـع   TPL1(الموقـع   من، الثالث

)TPL2(. نّـاتج ال منحنـى ينتقل  هذال نتيجةًو 
ياإلنتاجينخفض هذا ل عاًتبوة إلى اليسار. الللعم الحد من ( الكُلّيTQ1) إلى (TQ2( .  

) إلى DL1الموقع ( من ة إلى اليسار،الالعمالطلب على  منحنى، فينتقل العملضاع على سوق األوهذه  عكسنت
ـ العموينخفض الطلب على  أدناه. الرابع، كلفي الشعلى النحو الموضح )، DL2الموقع ( ) إلـى  L1( مـن ة ال

)L2 وتنخفض ،(األجور منة الحقيقي )W1) إلى (W2(.   

نّـاتج المحلـي   النفترض أن الدورة التِّجارية كانت تـدفع  ل
اإلجمالي    اآللـة  نَحو القمة. ونفترض في هـذه الحالـة أن

 fullلم تصل إلى طاقتها اإلنتاجيـة الكاملـة (   االقتصـادية 

capacity ــف الكامــل للمــواردتال) أو ــة و ،وظي أن اآلل
 ة تحاول تلبية الطلب الكُلّياديصعاالقتنّاتج ال ندما يصل نمو

اإلجمالي تَّجهة من (اآللة) فإنَّها بناء عليه إلى القمة،  المحلية ممكـن اإلنتـاج  تتعدى طاقتها اإلنتاجيإلـى   الم
   الذي يقع إلى يمين اإلنتاج الممكن. فعلياإلنتاج ال

) AD1( مـن تقل ان الكُلّيالطلب  أن الخامس كلالش مننرى 
 من االقتصادية اآللة). وقد تمكنت AD3) ثم إلى (AD2إلى (

)، Y2) إلـى ( Y1( من فعليال اإلنتاجبزيادة  الكُلّيتلبية الطلب 
)، ثـم  P2) إلى (P1( منارتفعت  األسعار لكن). Y3ثم إلى (

متسـارع،   بشكل األسعار عدلم) يرتفع Yf( الكامل وظيفتالحالة  من فعليال اإلنتاجاقتراب  مع). وP3إلى (
    أيضاً. متسارع بشكل اإلنتاج عدلموينخفض 
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رفع  من المركزي. حيث يهدف البنك النّقدالفائدة بتخفيض عرض  سعرِأراد رفع  المركزيالبنك  أنلنفترض 
لتخفيض  النّقديةالسيولة  منالفائدة إلى امتصاص جزء  سعرِ

على  عملي هذاب هو. واالستثمار، وتقليل حجم المستَقّل اإلنفاق
هذه الحركة إلـى   تؤدي. واإلنتاجية اآللةتقليل الضغط على 

 من)، ورفع أسعار الفائدة Y2) إلى (Y1( من اإلنتاجخفاض ان
)r1) إلى (r2.(  انظر)الشكل ) األخير)السادس(.  

فـي حالـة    الكُلية المتغيراتتحدثه  الذي األثرتلخيص  يمكن
    :على النحو اآلتي االقتصادي التَّوسع

أسعار 
  الفائدة

 األجور  االستهالك  الكُلّي اإلنتاج  وظيفتال  االستثمار
ةالحقيقي  

 عدلم
  ضخُّمتَّال

  يرتفع  ترتفع  يرتفع  يرتفع  يرتفع  يرتفع  تنخفض
  .))Bubble( فقاعة مسرد(راجع 

  :)Business Performance( )180( األعمالأداء قطاع 

تحقيق صـناعة مـا ألهـداف     ىمد هو، صناعيال التَّنظيمو الصناعةو األعمالو الجزئي االقتصادفي مجال 
 ربحيةزيادة الو المنتجاتتصميم في حقل الصناعة نفسها و ديدةالج اإلبداعاتمثل  تي تنتمي إليها،الالمنشآت 

  .جديدة اًاختراقها أسواقو الصناعة نموو

  :)Business Risk( )181( األعمالمخاطر 

، هـي المخـاطر   األسواقو ةارجالتِّو األعمالفي مجال 
 كّللة في قطاع ما أو العام المنشآتقد تتعرض لها  تيال

لظـروف   نتيجةًلظروف غير مرئية أو  نتيجةًالقطاعات، 
ـ وجإلى إفالسها وفشلها وخر يؤديتادة، ما قد عمغير  ا ه

  .السوق من
الفراشة أثر )Butterfly Effect ()182( :  

شـطة  األن عنة نّاتجال ةالبيئيثار اآلو العولمةو الدوليةة السياسيو االقتصاديةو التِّجاريةالعالقات في مجال 
 كانتما، مهما  دولةتحدثه سياسات  الذي األثر هو، قاليماألأو  للقارات ةالعابر) هالكستوا تاجإن( االقتصادية

ون االقتصـادي يلجـأ   وعادةً. يمياإلقلأو  المحليأو  العالَمي المستوىوغير مرئية، على  هذه السياسات بسيطة
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 حدثتُحركة جناحي فراشة في أجواء اليابان قد " :قد تكون مدمرة بقولهم تيالالقليل ونتائجه  األثرإلى تمثيل 
  ".ماليةالش اأمريكجاء في هوعواصف 

  :)Buyers’ Concentration( )183( نالمشتري تركّز

ن على سوق شـراء  المشتري مناً مدى سيطرة عدد قليل جد هو، السوق كلهيو الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
اعة( عةلْالس( الشِّراءمحتكر  سوقهذا أو خدمة)، ومثال على  بِضmonopsony لَّـة محتكر شـراء  ) أوالق 
)oligopsony(قابل. وفي الوق تُمثِّل مة السة التنافسيالتام )perfectly competitive market  الطـرف (
د أدنـى  نع عةلْالس سعركاف ليجعل  إلى حدّ اًن وعدد البائعين كبيرالمشتريالطيف حيث يكون عدد  من مقابلال

  .ممكن مستوى

  :)Buyers Market( )184( نالمشتري سوقُ

) مـن  excess supply( فائض عرض، هي سوق تتصف بـةالجزئي النّظريّة من العرضو الطلبفي مجال 
ام المنتجين في بيع كامل اإلنتاج منها مقابـل أسـعار يتوقعهـا    أمعينة، ما يؤدي إلى صعوبات (سلَع) معة سل

  .)لَععة (السلْ، وقد تؤدي هذه الحالة إلى انخفاض أسعار السهلكون (المشترون)المست

األوضاع مـن   )، حيث تنعكسSellers’ Market( سوق البائعينيقابل حالة سوق المشترين ما يطلق عليها 
لَع وارتفاع أسعارها.خالل انخفاض عرض الس 
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  خمتصرات اقتصادية و رموز 

  C 
 ). Aggregate Consumption (C)( يلّكُهالك ستا )1

  ).Committee of Twenty (C – 20))) (20ـ ((اللجنة العشرين  )2

) انيـا بريط) (مـرخص ( قـانوني محاسب )، أو Confluence Analysis (CA)( ينآ ثنائيتحليل  )3

)Chartered Accountant (CA) .( 

 ياالستشـار المجلـس  )، أو Central Arbitration Committee (CAC)( مركزيـة تحكيم لجنة  )4

 ). Consumer Advisory Council (CAC)) (حدةتالم تياالوال( هلكللمست

 ).Central American Common Market (CACM)(ا الالتينية المشتَركة سوق أمريكي )5

 ).Common Agricultural Policy (CAP)( ةمشتَرك زراعيةسياسة  )6

 ).Capital Asset Pricing Model (CAPM)(نموذج تَسعير أصل رأسمالي  )7

 ).Compounded Annual Rate (CAR)(فائدة سنوي مركب  )سعر( معدل )8

 ).Caribbean Community (CARICOM)( ريبيةاالكالمجموعة  )9

 ).Caribbean Free Trade Area (CARIFTA)( ريبيةاالكة الحرة ارالتجطقة من  )10

 ).Charges, Access, Terms (CAT)( الشروط) والوصول، أو التملك( الحصول إمكانية، رسوم  )11

12(  حوسب اولتد نظامم )بمساعدة حاسوب( )Computer – assisted Trading System (CATS) .( 

 ).Central Business District (CBD)( المركزي األعمال حي  )13

 Caribbean Basin Initiative( البريطانيـة الصـناعة   حـاد تِّمبـادرة حـوض الكـاريبي ال     )14

Confederation of British Industry (CBI.( 

 ).Congressional Budget Office (CBO)( مكتب الكونغرس للموازنة  )15

 ).Chicago Board Options Exchange (CBOE)( لخياراتا تداوللمجلس سوق شيكاغو   )16

 ). Competition Commission (CC)) (ياانبريط( المنَافسةهيئة   )17

ضبط ) أو Commodity Credit Corporation (CCC)) (حدةتالم تياالوال( سلعال انائتم شركة  )18

 ). Competition and Credit Control (CCC)) (انيابريط( االئتمانو المنَافسة

 قسـري رح عطاء ط) أو Compensating Common Tariff (CCT)( ضةومعة مشتَركات فعرت  )19

 ). Compulsory Competitive Tendering (CCT)) (العادلة المنَافسةأجل تأكيد  من(
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 ). Certificate of Deposit (CD)( اعإيدشهادة   )20

  ).Caribbean Development Bank (CDB)( الكاريبينمية تالبنك   )21

 ). Council of Economic Advisers (CEA)( يناالقتصاديشارين ستمجلس الم  )22

 Communaute’ Economique de I’ Afrique de I’Ouest( ةاألفريقي االقتصاديةة مجموعال  )23

(African Economic Community) (CEAO) .( 

 ). Commission of the European Communities (CEC)(وروبية هيئة المجموعة األ  )24

 ). Center for International Studies (CENIS)(مركز الدراسات الدولية   )25

ـ  النّقديـة و االقتصاديةة مجموعال  )26 ةاألفريقي )Communaute’ Economique et Monetaire en 

Afrique Centrale (Central African Economic and Monetary Community (CEMAC)( . 

 ). Chief Executive Officer (CEO)( العام تنفيذيالالمدير   )27

 ).Chief Financial Officer (CFO)( العام المالي )يمويلتال( المدير  )28

 Commisio’n Economica para Ame’rica Latina(الالتينيـة   ألمريكـا هيئة االقتصادية ال  )29

(Latin American Economic Commission (CEPAL).( 

 Communite’ e’conomique des Pays des Grands Lacs(مجموعة دول البحيرات العظمى   )30

(Economic Community of the Great Lakes Countries (CEPGL) .( 

 ).Constant Elasticity of Substitution (CES)( )تاجإن ةالَّدل(بدال ثابتة مرونة است  )31

 ). Common External Tariff (CET)(فات خارجية مشتَركة رتع  )32

 Comprehensive Employment and Training( )يابريطان( والتدريب الشامل وظيفتَّال انونق  )33

Act (CETA) .( 

 ). Constant Elasticity of Variance (CEV)(ثابتة  تباينمرونة   )34

 ). Chartered Financial Analyst (CFA)( )قانوني(مرخص  )مالي(محلل تمويلي   )35

 ). Compensatory Financial Facility (CFF)( تعويضية ةتمويلي منشأة  )36

 Commodity Futures Trading) (حـدة تالم تيـا الوال( سـلع لل يةقبلستَم خيارات تداولهيئة   )37

Commission (CFTC) .( 

 ).Consultative Group (CG)(شارية مجموعة است  )38

 ). Computable General Equilibrium (CGE)( قابل للحساب عامتوازن   )39

 ). Capital Gain Tax (CGT)(اح رأسمالية أربضريبة   )40



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

253 
 

 Clearing House Automatic Payments System) (انيـا بريط(نظام مقاصة مدفوعات مؤتمت   )41

(CHAPS)( . 

 Clearing House Interbank Payments) (نيويـورك (مقاصة مدفوعات بـين البنـوك    نظام  )42

System (CHIPS) .( 

 ). Cost, Insurance, & Freight (c.i.f. or CIF)( شحن، وتأمينو ،كُلفة  )43

 ). Commission on Industrial Relation (CIR)) (انيابريط(هيئة العالقات الصناعية   )44

 ). Cash Incentive Scheme (CIS)(التحفيز النّقدي  خُطَّة  )45

 Convention on International Trade( رضة للخطرعمال واعاألنبة ارالتج حوَل الدوليالمؤتمر   )46

in Endangered Species (CITES) .( 

  ).Cash Management Bill (CMB)(قدي نِإذن إدارة   )47

 ). Council for Mutual Economic Aid (CMEA)(االقتصادية المشتَركة  المساعداتمجلس   )48

 ). Collateralized Mortgage Obligation (CMO)( بـرهن عقاري )تعهد( التزام  )49

 Consolidated Metropoliation Statistical Area)منطقـة إحصـائية مدينيـة مدمجـة        )50

(CMSA)  

 ). Certification Officer (CO)( )مؤهل لمهنة ما، أو صالحية شيء ما(ضابط إصدار شهادة  )51

 Commission des Ope’rations de Bourse) (فرنسـا (األدوات التمويليـة   تداولهيئة سوق   )52

(The Stock Exchange Commission (COB) .( 

 ). Cost of Living Adjustment (COLA)(ة المعيشة تعديل كُلف  )53

 ). Commodity Exchange of New York (COMEX)) (سلعالبورصة ( سلعال اولتدسوق   )54

 ). Centrally Planned Economy (CPE)( مركزياقتصاد مخطط   )55

 ). Consumer Price Index (CPI)(هلك اسي ألسعار المستالرقم القي  )56

 ). Current Purchasing Power (CPP)( )جارية(راهنة  قوة شرائية  )57

 ). Common Pool Resources (CPR)(موارد مشتَركة   )58

 )راهـن (مسح سكاني جارٍ ) أو Center for Policy Studies (CPS)(مركز دراسات السياسات   )59

)Current Population Survey (CPS).( 

 ). Cross – Sectional Data (CS)(بيانات مقطعية   )60

 ). Central Statistical Office (CSO)( مكتب مركزي لإلحصاء  )61
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 ).Comprehensive Spending Review (CSR)(مراجعة اإلنفاق الشاملة   )62

 ). Certificate of Tax Deposit (CTD)(ضريبة  إيداعشهادة   )63

ـ إعال(وكيل إعالمي ، وبائع تبغ ،نياحلو  )64  Confectioner, Tobacconist, & Newsagent( )ين

(CTN) .( 

 ). Capital Transfer Tax (CTT)(ضريبة تحويل رأسمالي   )65

 ). Countervailing Duty (CVD)( رسوم تعويضية  )66

  ).Comparable Worth (CW)) أو (Cobweb (CW)( (نموذج) نسيج العنكبوت  )67

 ). Compensating Variation (CV)(ير معوض اتغ  )68
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 )C( سردامل) فهرس( قائمة

 ).Cabotage( ةيساحلمالحة  )1

 ). Calculus, Differential & Integral( فاضل والتّكاملتالعلم  )2

3(  دعاءستلال قابلةٌقروض )نقود تحت الطلب) (Call Money.( 

4( شراء خيار )Call-option(.  

   ).Cambridge Equation(كامبريدج  ادلةُمع )5

6( مبريدج ادلة كاعمفي  النّقودالطلب على  من الطوارئة مواجهة حص)Cambridge K.(  

 .)Cambridge School( كامبريدج سةمدر )7

   ).Cambridge Theory Of Money( النّقودكامبريدج في  نظريّة )8

  ).Common Agricultural Policy (CAP)( ةمشتَرك زراعيةسياسة  )9

 ). Cannibalize( ذاتهاعلى  منشأة اقتيات  )10

 ). Cantillon Effect(أثر كانتيلون   )11

 .)Capacity Model( )الطَّاقة أوالوسع ( درةلقذج انمو  )12

 ).Capacity Utilization( اإلنتاجية) الطَّاقة أوالوسع ( لقدرةغالل استا  )13

14(   مالرأس )Capital.( 

 ).Capital Account(حساب رأس المال   )15

  ).Capital Accumulation(رأسمالي  تراكم  )16

  ).Capital Adequacy Ratio(رأس المال  ايةنسبة كف  )17

 ).Capital Allownces(بدالت اهتالك رأس المال   )18

19(  أصٌل رأسمالي )Capital Asset(.  

20(   أصٍل تَسعيرنموذج رأسمالي )Capital Asset Pricing Model (CAPM).( 
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 ). Capital Assistance( ماليةمساعدة رأس  )21

 ). Capital-augmenting Technical Progress(تطور تقني داعم رأس المال   )22

  ).Capital Budgeting( ماليةموازنة رأس )وضع(تنظيم   )23

24(  صاتٌ مخص)رسوم( ةرأسمالي )Capital Charges.( 

 ).Capital Coefficients(رأس المال  لمعام  )25

 ).Capital Consumption Allowance(هالك رأس المال ستبدل ا  )26

  ).Capital Controls(على رأس المال  )رقابة(قيود   )27

  ).Capital Controversy( رأس المال ٌل حولجد  )28

  ).Capital Deepening( رأس المال تعميقُ  )29

30(  عمةات رأسدمالي )Capital Equipment.( 

  .)Capital Expenditure( رأسمالي إنفاق  )31

  .)Capital Flight(هروب رأس المال   )32

33(  تكوين رأسمالي )Capital Formation.( 

34(   مكسب)ربح( رأسمالي )Capital Gain(.  

35(  ضريبة على مكسب رأسمالي )Capital Gain Tax.( 

36(  رأسمالي رفع )Capital Gearing or Leverage.( 

 ).Capital Goods( ماليةرأس سلع  )37

 ).Capital Intensity(كثافة رأس المال   )38

  ).Capital Intensive(رأس المال لمكثفٌ  تاجإن  )39

  ).Capital Intensive Economy(رأس المال لاقتصاد مكثفٌ   )40

 ).Capital Intensive Sector( رأس المالل قطاع مكثفٌ  )41
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 ). Capital Intensive Techniques(رأس المال لفة مكثّ )جياوولتكن(تقنياتٌ   )42

 ). Capital Mobility(حراكية رأس المال   )43

 ). Capital Utilization(رأس المال  )غاللستا(خدام است  )44

  ).Capitalism( ماليةرأس  )45

 ). Capitalistic Imperialism( )اليةمبريإ(ـمارية رأسمالية فلسفة استع  )46

  .)Capitalization(رسملة   )47

  ).Capitalization Issue( )إصدار المكافأة(إصدار الرسملة   )48

  ).Capitalization Rate(الرسملة  معدل  )49

  .)Capitalization Value(قيمة الرسملة   )50

 .)Capital – Labor Ratio(ة العمال إلىال نسبة رأس الم  )51

 ).Capital-Labor Substitution( عمالةبتبديل رأس المال   )52

 ).Capital Loss( ماليةخسارة رأس  )53

 ).Capital Market( سوق رأس المال  )54

 ).Capital’s Marginal Efficiency( رأس المالـل حدية نجاعة  )55

 ).Capital Movement(حركة رأس المال   )56

  ). Capital-output Ratio (COR)( اإلنتاج إلىنسبة رأس المال   )57

 ). Capital Rationing( تـقـنين رأس المال  )58

  ). Capital Reswitching(إعادةُ تحويل رأس المال   )59

  ).Capital Requirements( رأس المال باتلمتط  )60

  ).Capital-reversing( عكاس رأس المالان  )61

  ).Capital Services( رأس المال خدماتُ  )62
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  ).Capital Stock( مخزون رأس المال  )63

64(  ف مخزون رأس المالمبدأ تكَي )Capital Stock Adjustment Priciple.(  

 ).Capital Structure( رأس المال كلهي  )65

  ).Capital Tax( ضريبة رأس المال  )66

  .)Capital Theory( رأس المال نظريّة  )67

  ).Capital Transfer Tax( ضريبة تحويل رأس المال  )68

  ).Capital Turnover Criterion( رأس المال انيار دورمع  )69

  ).Capital Widening( توسيع رأس المال  )70

  ).Capitation Tax( ضريبة على الرأس  )71

72(   أصل رأسمالي  تَسعيرنموذج)CAPM .( 

  ). Captive Insurance(تأمين مأسور   )73

  ).Capture Theory) (سراأل( حاطةاإل نظريّة  )74

 . )Carbon Sequestration(الكربون  حبس  )75

 ).Carbon Sink( ونربالك) بلوعة( مصرف  )76

  ). Carbon Tax(ضريبة الكربون   )77

  ).Cardinalism( ةالحقيقي المنفعةفـلسفة   )78

  ).Cardinal Utility( ةحقيقيفعة من  )79

  ).Caribbean Community & Commom Market( المشتَرك هاوسوقالكاريبي مجموعة   )80

 . )Caribbean Development Bank( الكاريبينمية تالبنك   )81

82(   نظام)(حامل للخسائر السابقة والالحقة  )ضريبيCarry Back, Carry Forward System.(  

  ).Carrying Capacit) (عمأو الدّ لمحتال(الحمل  قُدرة  )83
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84(  ضريبة على الساراتي )Car Tax.(  

  ).Cartel( عمتج  )85

  ).Cartel Sanctions( عمجالتّ عقوبة  )86

   .)Caretsian Plane(ديكارت  )سطح( مستوى  )87

  ).Cash( نقد سائل  )88

  ).Cash Balance Approach( النّقديةة يميزانطريقة ال  )89

  ).Cash Crops( تجاري تج زراعيمن  )90

 ). Cash Flow( تدفق نقدي  )91

  ). Cashless Society( )بدون نقود(النقدي  مجتمع  )92

93(  ّنقدي حد )Cash Limit.(  

  .)Cash Ratio( النّقدنسبة   )94

  ).Casual Employment) (مؤقت( عرضي )تشغيل( تَوظيفٌ  )95

 . )Casualization) (طارئ( إلى عارض العمل تحويُل  )96

 ). Catallactics(بادل تعلم ال  )97

  ). Catastrophe Theory(نظريّة الكارثة   )98

  ).Catch-up Effect(لحاق لأثر ا  )99

 ).Categorical Grant) (مصنّفة، دةمحد( حة قاطعةمن )100

  ).Confedration of British Industry (CBI)( ناعاتللص البريطاني االتِّحاد )101

  ).Ceiling( سقف )102

 ).Celler – Kefauver Act( كيفوفر – ون سيليرانق )103
 

  ).Center – Periphery Model( رفالطّ - نموذج المركز )104
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 Central American Bank for( قتصادياالكامل ى للتّوسطأمريكا ال )مصرف(بنك  )105
Economic Integration.(  

  ).Central American Common Market( ىوسطألمريكا ال المشتَركة السوق )106

107(  بنك مركزي )Central Bank.(  

108(  بنك ةللبنوك  مركزيالمركزي )Central Bank of Cental Banks.(  

  ).Central Bank of West African States( أفريقيا ربلدول غ المركزيالبنك  )109

110( األعمال حي المركزي )Central Business District.(  

  ).Centralization of Reserves( االحتياطيات )مركزية(مركَزة  )111

  .)Central Limit Theorem( المركزية) الحد( ايةالنه نظريّة )112

  ).Central Place Theory( المركزي) كانالم( الموقع نظريّة )113

  ).Central Planning( مركزيط خطيت )114

  ).Central Policy Review Staff( السياساتلمراجعة  المركزية جنةلال )115

  ).Central Statistical Office( لإلحصاء المركزيالمكتب  )116

 ). Central Tendency( مركزية نزعةٌ )117

 Centriptal – Centrifugal Development( نميةتنموذج السحب والطرد المركزي في ال )118

Model.(  

  ).Certainty Equivalence( اليقين )بدل( مكافئ )119

  ).Certificate of Deposit( داعإي شهادةُ )120

  ).Cetris Paribus( ثابتة اُألخرىبقاء العوامل  شرطُ )121

  ).Chain Rule( سلةلالس) ونانق( قاعدة )122

 ). Chamberlin, Edward( إدوارد تشامبيرلين )123

 ). Chancellor of the Exchequer(حدة تالمملكة الموزير مالية  )124
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 ).Chaos Theory(الفوضى  نظريّة )125

  ). Characterstics Theory( يزةممالصفات ال نظريّة )126

  ).Charge Account( بالدينحساب  )127

  ).Charged in Full( مدفوعة التكاليف بالكامل )128

  ).Charity( خيري عمٌل )129

  ).Cheap Money(رخيصة  أمواٌل )130

   ).Chebyshev’s Inequlaity(تشيبيشيف  نةايمتب )131

  ).Check-off( قتطاع مباشرا )132

  ).Cheque, or Check(شيك  )133

  ).Cheque Card, or Check Guarantee Card( )شيك ضمان(بطاقة شيك  )134

  ).Chernobyle Disaster(كارثة تشيرنوبيل  )135

  ).Chicago School( ة شيكاغومدرس )136

 . )Child Allowance(مخصص الطفل  )137

  ).Chinese Wall( صيني حائطٌ )138

139( توزيع مايع كرب )Chi-square Distribution.(  

  ).Chock Price(ـق انخ سعر )140

  ).Choice of Technology) (جياولوالتكن( قـنيةخيار التّ )141

142( خي رتَغيارم )Choice Variable.(  

  ).CIF( بالكامل كُلفة )143

 . (CIO) الصناعية منظَّماتال )عمتج(مؤتمر  )144

145( ارة آلية قطع الد)ّاولدالت) (Circuit Breaker Mechanism.(   
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  .)Circular Flow of Income( للدخل دورانيتدفق  )146

  .)Circulating Capital( رأس ماٍل دوار )147

  .)Clark, J. Bates( رككالجون بيتس  )148

  .)Class(فئة  )149

  ).Classical Dichotomy( سيكيكال) قطابستا( قسامان )150

151( سيكيكال اقتصاد )Classical Economics.(  

  ).Classical School(سيكية كالة مدرس )152

  ).Classical System of Company Taxation( الشّركاتضريبة  حوَلسيكي كال نظام )153

  ).Classical Technique(سيكي كال أسلوب )154

  ).Clay-Clay( فخّار – فخّار )155

  ).Clayton Act(تون كاليون انق )156

  ).Clean Float(تعويم نظيف  )157

  ):Clearing Bank(اصة بنك مق )158

 ). Clearing House(بيتُ مقاصة  )159

  ). Cliometrics(علم تطبيق العلوم  )160

  ).Closed Economy(اقتصاد مغـلق  )161

  ).Closed Shop(مغلق  دكان )162

163( ـغــل نظامقم )Closed System.(  

  .)Closing-price( غالقاإل سعر  )164

 . )Club Good(دي ناال بِضاعة  )165

  ). Club of Rome(نادي روما   )166
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  ).Clubs, Theory of( النَّوادي نظريّة  )167

   .)Cluster Sampling(ة قوديعننة معاي  )168

  .)Coase, Ronald(رونالد كوز   )169

  .)Coase Theorem( كوز نظريّة  )170

171(  دوغالس  – كوبل اإلنتاج ةالَّد)Cobb-Douglas Production Function.(  

  ).Cobweb Theorem(كبوت عنشبكة ال نظريّة  )172

 ). Cochrane - Orcutt(أوركوت  – انطريقة كوكر  )173

  ). Coconut Model(نموذج جوز الهند   )174

  ).R2( )Coefficient of Determination( حديدتال معامل  )175

 ).Coefficient of Variation(ر ايتغ معامل  )176

  ).Coercive Comparisons( قسريةمقَارنات   )177

  ).Cofactor( مشتَرك عامٌل  )178

  .)Coinage( ةنَقديمسكوكة   )179

  ).Coinage Debasement( نَقديةتخفيض قيمة مسكوكة   )180

 ). Co-integration( مشتَركتكامٌل   )181

  ). Collar(طوق   )182

  ).Collateral( ضمان  )183

  ).Collateral Security( )ضمانال(الرهن  ماليةالورقة ال  )184

185(   تفاوضجماعي )Collective Bargaining.(  

186(   خيارجماعي )Collective Choice.(  

  ).Collective Goods) (ةجماعي( ةمعا سلع  )187
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  ).Collinearity( خطِّيتداخٌل   )188

  ).Collusion( اطُؤوتَ  )189

190(   ياطُئوتَ ةلقاحتكار )Collusive Oligopoly.(  

  ).Collusive Price Leadership( يةاطُئوتَ سعرقيادة   )191

-Colombo Plan for Co( الجتماعيةاو االقتصادية نميةللتَّ عاونيةتالمبو وولك خُطَّة  )192
operative Economic & Social Development.(  

  ).Combination(توافيق   )193

 ).Combustion( داخلي احتراق  )194

  ).COMECON( )المشتَركة االقتصادية المساعداتمجلس (كوميكون   )195

 ). Command Economy( جهواقتصاد م  )196

  ).Commercial Banks( تجارية )مصارف(بنوك   )197

  ).Commercial Bill( ذن تجاريإ  )198

  ).Commercial Paper( تجاريةورقة   )199

 ). Commercial Policy( تجاريةسياسة   )200

  ). Commodification(النّقود  )تبضيع(تسليع   )201

 ). Commodities( سلع  )202

ـْـعنسلعيتبضيع، ( سليعتَ  )203  ). Commoditization( )ن، يبض

  ).Commodity Fetishism(ية سلعانية الوالشّه  )204

205(   نقود)ةلَعم( ةسلعي )Commodity Money .( 

  ). Commodity Reserve Currency(ية سلععملة احتياط   )206

  ).Commodity Space( )سلعال( السلعة فضاء  )207

 ).Commodity Terms of Trade) (الدولي( يسلعال بادلتال معدل  )208
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  ).Common Agricultural Policy(ة مشتَرك زراعيةسياسة   )209

210(   رسوم)اتفعرت( ةيمركشتَرك جة م)Common Customs Tariff(.  

211(   رسوم)اتفعرت( ةشتَرك خارجية م)Common External Tariff(.  

  .)Common Facility Co-operative( مشتَرك رفقٌ تعاونيّم  )212

  .)Common Good(ة مشتَرك سلعة  )213

  ).Common Market( مشتَركةسوقٌ   )214

 Commonwealth Development) (الكومونويلث( مشتَركوالثراء ال نميةتالوكالة   )215
Corporation.(  

 ). Commonwealth Fund for Technical Co-operation( الفني عاونتلل صندوق ثراء مشتَرك  )216

217(   اقتصاد بلدي)شعبي( )Communal Economy.(  

 ). Communism( شُيوعية  )218

  ).Communist Manifesto, The(يوعي يان الشُّالب  )219

  ).Community Indifference Curves( للمجتمعسواء  منحنى  )220

  ).Company( كَةشر  )221

222(   تفاوضكَةشرلل جماعي )Company Bargaining.(  

223(   ـديـركَةشرم )Company Director.(  

 . )Company Savings( كَةشرالـ ادخارات  )224

  ). Comparable Worth(ارنة حقاقٌ قابل للمقاست  )225

  ).Comparability( األجور مقارنة  )226

227(  ـجقارنة ةحاألجور م )Comparability Argument.(  

  ).Comparative Advantage( )مقارنية( نسبية ميزة  )228

  ).Comparative Analysis( مقارنتحليل   )229
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  ).Comparative Costs( مقارنةتكاليف   )230

  ).Comparative Dynamics( مقارن) ديناميكي( تحليل حركي  )231

  ).Comparative Statics( سـاكـن مـقـارن تـحـلـيـٌل  )232

  ).Compensated Demand Curves(ـوضـة معطــلـب  منحنيات  )233

  ).Compensating Variation (CV)(ـوض مع )اختالف( رياتغ  )234

  ).Compensation Principle( عويضتَّالمـبـدُأ   )235

  ).Compensation Tests( عويضتَّالاختبارات   )236

  ).Competition( منافسة  )237

   ).Competition Act of 1980( )1980( عاملل المنَافسةون انق  )238

  ).Competition and Credit Control( االئتمانو المنَافسةضبط   )239

  ).Competitive Markets( تنافسيةأسواق   )240

  ).Competitiveness( تنافسية  )241

  ).Complements( )ةممتَم(مكملة  سلع  )242

243(   دـدععقَّدم )Complex Number.(  

  ).Composite Commodity Theorem( المركبة عةالسل نظريّة  )244

245(  ركبة ةالَّدم )Composite Function.( 

  ).Compound Interest( مركبةفائدة   )246

247(  رة ةالَّدقعم )Concave Function.(  

  ).Concentration( )تركيز( تركّز  )248

   ).Concentration Coefficient( )ركيزتال( التركّز لمعام  )249

  ).Concentration Ratio( )ركيزتال( التركّزنسبة   )250
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251(  نموذج تراكزي )Concentric Model.(  

  ).Concerted Action(سق من )راءإج، أو عمل(فعٌل   )252

  )ة كونسيرتيناطريق( الجمركيةات فعرتالفي تخفيض  )المطوية(كورديون األطريقة   )253
)Concertina Method of Tariff Reduction.(  

  ).Conciliation( )توفيق(ـحـة المـصـ  )254

  ).Conditionality(شروط   )255

 ).Condorcet Criterion(يار كوندورسيت مع  )256

  ).Confideration of British Industry( البريطانيالصناعات  اتِّحاد  )257

  ).Confidence Interval( ثقَة فترة  )258

259(  قَة ةشكلمث )Confidence Problem.(  

  ).Congestion Costs(زدحام اال )لفةكت( كُلفة  )260

  ).Conglomerate Merger(ي تَكتُّل دماجان  )261

  ).Conglomerates(ت تَكتُّال  )262

263(  سلوك حدسي )تحزر، تخمين( )Conjectural Behavior.(  

  ).Conjectural Variation( )تحزري، تخميني(تغاير حدسي   )264

  ).Conservation of Nature( )الطبيعة ايةحم(حفظ الطبيعة   )265

  ).Consignment( البيعِبرسم  بِضاعة  )266

  ).Consistency(اتساق   )267

268(  ادالت عمقتَّمة س)Consistent Equations.(  

 ).Consolidated Fund( ـدمـوحّ صندوق  )269

  ) Consolidated Metropolitan Statistical Area(منطقة إحصائية مدينية مدمجة  )270

  ).Consols(الكونسول سند   )271
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272(  تَجعم بنكي )Consortium Bank.(  

  ).Conspicuous Consumption( هالك تفاخريستا  )273

  ).Constant Amplitude(ثابت  )سعة( اتِّساع )274

  ).Constant Capital(رأس ماٍل ثابت   )275

276(  رونة اإنة الَّدبدال ثابتةستتاج ذات م )Constant Elasticity of Substitution Production        
Function.(  

  ).Constant Market Share Demand Curve( السوق منة ثابتة طلب ذو حص منحنى  )277

278(  ثابتة على الحجم  عوائد)Constant Returns to Scale.( 

  ).Constrained Optimization(مقيدة  )أمثلية(حالة مثلى   )279

  ).Constraint(قيد   )280

  ).Constraint on Production Capacity(خراج االست قُدرةلى قيد ع  )281

  ). Constraints, Theory of(القيود  نظريّة  )282

ـُـ  )283 ـِك ستم   ).Consumer(هل

  ).Consumer Confidence( هلكالمست ثقَة  )284

  ).Consumer Credit(هـالكـي ستا انائـتـمـ  )285

  ).Consumer Demand Theory( )هلكالمستطلب ( الجزئيالـطـلـب  نظريّة  )286

  ).Consumer Durable(ـرة مـمعهالكية تسا عةسل  )287

 ).Consumer Equilibrium( هلكالمستتوازن   )288

 ).Consumer Expenditure(هلك إنفاق المست  )289

290(  هالكية ستوخدمات ا بضائع)Consumer Goods and Services.(  

  ).Consumerism( )االستهالكية( االستهالكفـلسفة   )291

  ).Consumer Price Index( )يشةمعتكاليف ال( هلكالمستألسعار  م قياسيرق  )292
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  ).Consumer’s Surplus( هلكالمستفائض   )293

  ).Consumption(هـالك ستا  )294

  ).Consumption Expenditure(هالكي ستا إنفاقٌ  )295

296(  ةالّد )(هالك ستا )اناقترConsumption Function.(  

  ).Consumption Possibilities Curve( االستهالكيات كانإم منحنى  )297

  ).Contagion(عدوى   )298

  ).Contestable Market( )حديتلل(قض قابٌل للنّ سوقٌ  )299

  ).Contingency Reserve( )ظرفي( طارئاحتياطٌ   )300

  ).Contingency Table( جدول احتماٍل  )301

302(  تَغيـل  رمـتـصم)ستممر( )Continuous Variable.(  

  ).Contract Curve( عاقدتال منحنى  )303

  ).Contractionary Phase( حسارٍانمرحلة   )304

  ).Convergence-Divergence Theory) (فتراقاال /لتئاماال( دباعتال /ربالتقا نظريّة  )305

  ).Convergence Thesis(لتئام االأطروحة   )306

  ).Convergent Cycle(دورة مـلتـِئـمة   )307

  ).Conversion(تحويل   )308

  ).Convertibilty(قابلية التحويل   )309

  ).Convertible Bond(سند قابل للتحويل   )310

  ).Convertible Loan Stock(قابل للتحويل  )قرض( سهم دين  )311

  ).Convertible Security(قابلة للتحويل  تمويليةورقة   )312

313(  محدبة  ةالّد)Convex Function.(  
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  ).Cooling Off Period(تبريد  فترة  )314

 .)Coordinated Wage Policy( األجور حوَل سقةٌمن سياسةٌ  )315

  ).Core(نواة   )316

  ).Corner Solution( )الزاوية ،القرنة(الحل الركن   )317

  ).Corn Laws( ةالذرين انقو  )318

  ).Corporate Capitalism( )الكبرى( الشركة ماليةرأس  )319

  ).Corporate Conscience( )الكبرى( الشركةير إدارة ضم  )320

  ).Corporate Risk( )الكبرى( الشركةمخاطر   )321

  ).Corporate State( الشركة ولةدال  )322

  ).Corporation( )كبرى( شركة  )323

  ).Corporation Tax( )الكبرى( الشركةضريبة على   )324

  .)Corrective Tax(ضريبة تصحيحية   )325

 ).Correlation(ارتباط   )326

  ).Correlogram( ذاتيصورة ارتباط   )327

  ).Correspondent Bank(مراسل  )بنك( مصرف  )328

 ).Corruption(فساد   )329

  ).Corset(دائع إضافية إجبارية و  )330

  ).Cost( )تكاليف أو فةلُكت( كُلفة  )331

  ).Cost-Benefit Analysis(الفائدة  – كُلفةتحليل ال  )332

  ).Cost – effectiveness Analysis( )فةلُكالت( كُلفةال عاليةتحليل ف  )333

  ).Cost - inflation(التكاليف في  تَضخُّم  )334
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  ).Cost Insurance Freight(شحن  ُأجور، وتأمين، وكُلفة  )335

  ).Cost Minimization(تقـليل التكاليف   )336

  ).Cost of Capital(رأس المال  كُلفة  )337

  ).Cost of Living(يشة مع كُلفة  )338

  ).Cost of Living Adjustment(يشة معال كُلفةتعديل   )339

  ).Cost of Protection( ايةالحم كُلفة  )340

  ).Cost-plus Pricing(ا عليهضافة اإلو كُلفةبناء على ال تَسعير  )341

  ).Cost – push Inflation(زيادة التكاليف  عنناتج  تَضخُّم  )342

343(  شارين ستمجلس الماديصين االقت)Council of Economic Advisers (CEA).(  

  ).Council for Mutual Economic Assistance( المشتَركة االقتصادية المساعداتمجلس   )344

  ).Council of Arab Economic Unity( العربية ديةاالقتصامجلس الوحدة   )345

  ).Countercyclical( )التِّجارية(لـلـدورة  )مـخـاِلـف(مـضـاد   )346

  ).Countervailing Power(ـة معدل قوة  )347

  ).Counting Techniques( العد طُرق  )348

  ).Coupon(دين  أداةالعائد على  معدل  )349

  ).Coupon Payments( السنددفعات عائد الفائدة على   )350

  ).Cournot, Antoine(طون كورنو ان  )351

  ).Cournot’s Duopoly Model( ثنائيال االحتكارنموذج كورنو في   )352

 ).Covariance( مشتَركن ايتب  )353

  ).C P R S( السياساتلمراجعة  المركزية جنةلال  )354

  ).Craft Unions(حرفية  )نقابات( اتاتِّحاد  )355
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 ).Cramer’s Rule(كرامر  )انونق(قاعدة   )356

  ).Creative Destruction(ق خلّا )هدم(تدمير   )357

 ).Crawling Peg(صرف زاحف  سعر  )358

  ).Credentialism(اعتمادية   )359

  ).Credit( انائتم  )360

  ).Credit Account( انحساب ائتم  )361

  .)Credit Card( انبطاقة ائتم  )362

  ).Credit Ceiling( انسقف ائتم  )363

  ).Credit Control( االئتمانضبط   )364

 .)Credit Creation( انخلق ائتم  )365

  ).Credit Crunch( االئتمان )سحق(وقف   )366

  ).Credit Guarantee( االئتمان ضمان  )367

  ).Credit Muliplier( االئتمانمضاعف   )368

  ).Creditor) (مقرض(دائن   )369

  ).Creditor Nation(دائنة  دولةٌ  )370

  ).Credit Rationing( االئتمانتقنين   )371

  ).Credit Restrictions( االئتمانتقييد   )372

  ).Credit Squeeze( االئتمانضغط   )373

 ).Credit Tranche Facility( بالشريحة انائتم صندوق  )374

  .)Credit Transfer( االئتمانتحويل   )375

  ).Creeping Inflation( )مـتــسلـل( زاحـفٌ تَضخُّم  )376
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 ). Cretical Value(قيمة حرجة   )377

 ). Crisis(أزمة   )378

).Crony Capitalism( )يمةحم(رأسمالية صديقة   )379
 

 

 ).Cross Elasticity of Demand(طلب تقاطعية  مرونة  )380

  ).Cross-entry( )للصناعة(دخول تقاطعي   )381

382(  شتقة مزئية تقاطعية ج)Cross Partial Derivative.(  

  ).Cross Product(تقاطعي  ربض  )383

  ).Cross-section(مقطعية  بيانات  )384

385(  هالك مقطعية ستا ةالّد)Cross-section Consumption Function.(  

  ).Cross-subsidization(دعم تقاطعي   )386

 ). Crowding Hypothesis(المـزاحمة  فرضية  )387

  . )Crowding In( )ة، أو حشرداخلي(مزاحمة   )388

ـَـة  )389   .)Crowding Out or Crowding Out Effect( )أثـر الـمـزاحـمـةأو ، خارجية( مـزاحـم

  ).Crude Birth Rate(ليد خام موا عدلم  )390

  .)Crude Death Rate(وفيات خام  عدلم  )391

  ).CSO(لإلحصاء  مركزيمكتب   )392

 ).Cubic( ادلة تكعيبيةعم  )393

  ).Cultivated Land( )محصودة(أراضٍ مزروعة   )394

  ).Cultural Change(ثقافي  تَغير  )395

  ).Cultural Momentum( )عزم ثقافي(ثقافية دافعة  قوة  )396

 ). Cultural of Poverty Hypothesis( فقرثـقـافـة الـ فرضية  )397
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  ).Cultural Revolution(الثَّورة الثَّقافية   )398

  ). Cum Dividend(مع اَألرباح   )399

  .)Cumulative Causation Model(ي تراكمنموذج التسبيب ال  )400

 .)Cumulative Distribution(ي تراكمتوزيع   )401

  ).Cumulative Prefernce Shares(أسهم ممتازة تراكمية   )402

403(   ةأسهمتراكمي )Cumulative Shares.(  

  ).Currency(ة ملَع  )404

  ).Currency Appreciation(ة لَارتفاع قيمة عم  )405

  ).Currency Board(نقد مجلس   )406

 ).Currency Control( العملَةضبط   )407

  ).Currency Depreciation( العملَةخفاض قيمة ان  )408

  ).Currency Notes(ة لَعمأوراقُ   )409

  ).Currency Peg( العملَةط رب  )410

  ).Currency Principle( العملَةمبدأ   )411

  ).Currency Retention Quota( العملَة منالمحتفظ بها  الحصة  )412

  ).Currency School( العملَةة سمدر  )413

  ).Currenct Account(حساب جارٍ   )414

  ).Current Assets( )ةمتداولراهنة، (جارية  )موجودات(أصوٌل   )415

  ).Current Cost Accounting(محاسبة تكاليف جارية  )416

  ).Current Income( )راهن(دخٌل جارٍ   )417

 ).Current Liabilities( )راهنة(مطلوباتٌ جارية   )418
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  .)Current Profits( )راهنة(اح جارية أرب  )419

 ).Custom and Practice(وممارسة  عادةٌ  )420

  ).Customer Markets(أسواق الزبون   )421

  ).Customs Co-operative Council(مارك تعاوني مجلس ج  )422

  ).Customs Excise and Protective Duties( حمائيةرسوم جمارك ومكوس   )423

  ).Customs Union(جمركي  اتِّحاد  )424

  .)Cyclical Unemployment(ة دورانيبطالة   )425

 ). Cycling( اندور  )426
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   :)Cabotage ()1) (ٌمساحلة( مالحة ساحلية

 قـل نّال، والسـاحلي و البحري قلنّال اقتصاديات يف
مالحـة   األولمصطلح يحمل معنيـين:   و، هالجوي

تابعـة لـدول    ومـوانئ وشحن بحري بين سواحل 
 جـوي  تصريح (ِإذن) بالسماح لناقل الثَّانيمختَلفة. و

من بلد ما بتحميل ركاب أو بضائع من بلد آخر إلـى  
  طرف (بلد) ثالث. 

   :)Calculus, Differential & Integral( )2( التّكاملواضل فتالعلم 

 االقتصـاد و الرياضياتعلم في 
ـاد و الرياضيصاالقت  القياسـي،   

جموع وهيات النّظرو مبادئة الم
ــات  ــيوالتطبيقــ               ة الرياضــ

 التَغيـر  عدلم )1: اسيبق المعنية
)rate of change انقتراال) في 

ـ الدأو ما تُسمى   ةالرياضـي  ةالَّ
)mathematical function ل م كان)، سواءـر  عـدفـي   التَغي

ـ الدقيمة  متوسط  عـدل م) أو average rate of change( ةالَّ
ـ  أي)، instantaneous rate of change( اللحظي غيرالتَّ د عن
  ة.الَّ) المساحة تحت منحنى الد2نقطة فيها.  ةأي

                قيمالمسـت  الخـطّ ميـل  خـالل   مـن  غيـر التَّ عدلميقاس  عادةً
)slope of the line (الذي مسي نع ةالَّالد ـ د نقطة مـا. وي  ينب
ـ عاللحظي  غيرالتَّ لمعد أنب المرفق شكلال ـ ) Aد النقطـة ( ن وه 

 مسي الذي قيمالمست الخطّميل  وهتلك النقطة، و عند ةالّالدمشتقة 
ةد النقطنع ةالَّالد )Aرمز للمشتقة بالرمزوي .(  

C 
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dx
dy

  

  ةالَّلدينا الد أننفترض، على سبيل المثال، ل

2325)( xxxfy   

  ما يلي:على ة نقطة عليها) أي عندة الَّمشتقة الد أيغير اللحظي (يكون معدل التَّ يهوبناء عل

x
dx
dy 62   

). x= 6) و(x = 4ة َأعاله، بين القيمتين: (الَّحساب المساحة تحت منحنى الدرغب في باحثاً ما ي أنلنفترض 
ــى النحــو  و عل

 شكلفي الالموضح 
على تكون المساحة 

  :  النحو اآلتي

ــت ــزنس        خدم الرم
)  في حسـاب (

بــين  المســاحة
ــاله،  ــين َأع القيمت

  أدناه: مبينعلى النحو الن وتكو







6

4

2325
x

x

dxxx
  

  عويض المباشر، نحصل على ما يلي:تناد إلى قوانين التكامل العادي، ثم الباالست
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100282
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حدة. وكي نتأكد ) و182) تساوي (x = 6(و )x = 4بين ( ةورالمحصالمساحة الكُلية تحت المنحنى،  نإ أي
الحساب  نإة األصيلَة، فالَّكانت مشابهة بالتمام للد فإذاالتكامل،  نّاتجة بعدالة الَّاشتقاق الدطيع نستمن الحسابات 

  :هذا نجربلتوضيح الفي سبيل يكون صحيحاً. و

التكامل هي نّاتجة بعدالة الَّالد  

)(325

5

)3)(
3
1

()2)(
2
1

(5)(

2

32

32

xfxx
dx
dg

xxx

xxxxg







 

  الجواب صحيح. أنني بما يع

   :)Call Money( )3( )تحت الطلب نقود( دعاءستلال قروض قابلةٌ

) من discount house( بيوت الخصمتقترضها  التي، هي األموال النّقدية البنوكو النّقودو مويلتالعلم في 
من األصول االستثمارية. وهي تختلـف عـن    شاء محافظمصادر أخرى، وتستعمل في إن أيوك أو من البن

). وعادةً demand deposits( حسابات تحت الطلبارية تحت مسمى تودع في المصارف التِّج التياألموال 
علـى   االتفاقبين المقترض والمقرض، وينص  باالتفاق دعاءستالقابلة لال النّقوداقتراض جزء كبير من  ميت
  ذار.ة لحظة، دون سابق إنأيحبها في المقرض قد يس أن

  :)Call-option( )4(خيار شراء 

شراء ورقة تمويليـة   حق) شراء يعطي المشتري contract( عقد و، هالتمويلية األسواقو مويلتالعلم في 
بيـع الورقـة    )، وبموعد متفق عليه. وقد يتضمن عقد الشِّراء سـعر قبل(سهم مثالً) بتاريخ مؤجل (في المست

  ب العقد المبرم.حقه حس ممارسةفي الشِّراء من المشتري)، وحرية المالك  سعر أيالتمويلية، (

   :)Cambridge Equation( )5(ادلة كامبريدج مع

فـي   نظريّـة )، هي simultaneous equilibrium IS-LM( اآلني وازنتال نظريّةو النّقدية النّظريّةفي 
 جـون كينـز  وضعها  التي) General Theory( ةمالعا لنّظريّةلسابقة ي، لالنّقود ووظيفتها في االقتصاد الكُ

)John Keynes.(  
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لكامنة فيها. وهذا ) اpurchasing power( الشرائية القوة ىميسجل ما أ من، بل ذاتهالمطلوبة  ستلي النّقود
 معا مئةالعلى  يزيد. وخالل ما )1(تُشبع رغباتهم التي األشياءحتى يشتروا بها  النّقوديطلبون  األفراد أنني بيع

 كمية نظريّة، وهي سيكيةالالك النّظريّة) 1: النّقود علىالطلب  حوَلت متنافسة تبلورت ثالثُ نظريا الماضية
       ، وهـي مـن النّظريـات   كامبريـدج  معادلـة أو ما يطلق عليها  )Quantity Theory of Money( النّقود
                        )،Keynesian Theory of Money( الكينزيـة  النّظريّـة ) 2) . 1920( مالعـا  قبـل  رتتطـو  التـي 

               )1929( العـام فـي   العظـيم  االقتصـادي الكسـاد   بعد بخاصة، االقتصادي فكراعتُبرت ثورة في ال  التي
)The Great Depression .(3 (ةّثةالحدي النّقود نظري )modern monetarism (عتتفق  التيـة  مّنظري 

  ب.  اني جوها فمعوتتعارض  جانبفي  كينز

                      التـي  )Irving Fisher()2( طريقـة إرفينـغ فيشَـر   ) 1إلـى طـريقتين:    سـيكية الكال النّظريّـة تنقسـم  
ـ درمطريقـة  ) 2و ).Quantity Theory of Money( النّقـود  كميـة  نظريّةصاغها في   ة كامبريـدج س

)Cambridge School:(  

ـ  فيشَـر  وضـعها  التـي  النّظريّةترى  :)رشفي( النّقود كمية نظريّة )أوالً                    طلبـون نقـوداً    يال األفـراد  أنب
ـ تـادين  عمالمتكـررة، ال  ت والصـفقات المعـام إتمـام ال جـل  أ من الإ ـ ا، وهـذا الطلـب   عليه مـا  وه                       

 للتبـادل  وسـطٌ بوظيفة واحدة، وهي  الإتقوم  ال النّقود نإف، وبالتَّالي). transaction demand( عليهيطلق 
)medium of exchangeةعلى هذه  ). وبناءّالنّظريةد ، تُحدعاقدتال ميت التي(البضائع والخدمات)،  سلعال كمي 

سرعة يعتمد على ما أسماه  النّقودالطلب على  أنب فيشَروقد رأى  ا.عليه عاقدتال فترة خالل ،السوقا في عليه
عمال سـت فيها ا ميت التيعدد المرات  أي)، velocity of circulation of money( النّقود اندور أو اولتد

) identity( ةرياضي متساوية كلعلى ش صيغةبوضعه  النّقود اولسرعة تد حوَل. وطور نظريته النّقدوحدة 
  :على النحو اآلتي

YPVM S   

 منوحدة  لكفيها  خدمتُست التي) لعدد المرات V)، و(quantity of money( النّقود كمية) لMSحيث ترمز (
). وعلى يلالكُ الدخل( يلالكُ تاجن) لإلY(، واألسعار مستوى) لPالواحدة، و( السّنةخالل  سلعال راءلش النّقود

  نإف)، Y = 40( اإلنتاج كمية)، وV = 5( النّقود اول)، وسرعة تدMS = 10( كانتسبيل المثال، لو 

25.1
40

510
10510








P

P

  

                                                             
 جـل أمن  الهم الذين يجمعون المال من أجل المال،  :د بذلك). والمقصوعبد الدرهم والدينار تعسورد في الحديث الشريف: ( - 1

  إنفاقه.
  ).1867 - 1947( عالم اقتصاد أمريكي - 2
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) وحدات، تـم  10مقدارها ( النّقود من كمية وجود عن) قد نتج P =1.25( األسعار مستوى أنبي نعوهذا ي
قيمـة   نإف، وبالتَّالي) وحدة، 40( لغةالبا اإلنتاج كمية راءلش ،السّنة) مرات خالل 5ها (منوحدة  لكخدام ستا

فـي   مةالقي) ثابتة V( أنب فيشر. وقد رأى النّقودب عنهبراً عم يلالكُ للدخل يةمساو ،)50( ، وهييلالكُ اإلنتاج
ـ  انالشـيئ  انوالوضع المؤسسي لالقتصاد، وهذ اإلنتاجه تتأثر بتقنية أير بحسبها نالقصير، ألاألمد  تَغيراني ،
 األسعارو األجور أنبن، يسيكيكالالين االقتصادية بقي أنشهذا ه في أن، شفيشَر ظَن، ببطء شديد. والزمنعبر 

                          الكامــل للمــوارد وظيــفتَّالنقطــة  نَحــو) Y( يلــالكُ اإلنتــاجنــزوع  ضــمنانت) flexibleالمرنــة (
)full employment of resources .(نإف وبالتَّالي )Y ،ثبتاً (أي) يكونضاً، مfixed مـد القصـير.   األ) في

) Pفـي (  تَغيـر إلى  يؤدي) MSيطرأ على ( الذي غيرالتَّ نإفمد القصير، األفي  ان) مثبتV(و )Y( نإوحيث 
YPVM( لإلبقاء على المتساوية s  على ( َأعاله). وبقسمة طرفي المتساويةVنحصل على (  

kPYM
V

YP
VV

M

S

S




)1(

  

وبناء .( لاإلنتاج الكُقيمة  منجزءاً  النّقوديكون الطلب على  نتيجةعلى هذه العند. وي ) ــث     حي

ـ لل مسـاوية ) MSروضـة ( معال ياتالكَمتكون  وازنتال المطلُوبـة  اتكَمي )MD.( نإ أي )kPYM D  .(
 مسـتوى فـي   تَغيرإلى  يؤدي النّقديحصل على عرض  الذي غيرالتَّ أنب نظريّة كمية النّقود، تقول وبالملخّص

 سـعرِ ذكـر ل  ةالّالدفي هذه  ولَيس. يلالكُّ الدخلفي  ةالّد النّقود. ويكون الطلب على هانفسبالنسبة ، وسعاراأل
) 1947( العامفي  فيشَروفاة  بعدفرت اتو التي البياناتبعيد. وقد أظهرت قواعد  منقريب وال  منالفائدة، ال 

  .االقتصادي االنحسار حاالتض في ها تنخفأنثابتة، و ستلي النّقود انسرعة دور أنب

توازن ) طريقة( منهجتُسمى  عادةً التي ،كامبريدج نظريّةترى  ):كامبريدج ةسمدر( النّقود كمية نظريّة )ثانياً
ت عـامال مإتمـام ال جل أ من الإطلبون نقوداً ي الس ناال أنب)، cash-balance approach( النّقديةالسيولة 

، ت والصـفقات المعـام إلتمام الالمطلوب األدنى  الحدب الإال يكون  النّقودحتفاظ باال نإف، ليوبالتَّا. والصفقات
 وسط عنعبارة  النّقود أن فيشَر نظريّةرأت  الذياكتنازٍ للنقود يكون شيئاً غير مألوف أبداً. وفي الوقت  أيو

، النّظريّةعلى هذه  ). وبناءstore of value( ودع للقيمةستم النّقود أنب كامبريدج نظريّة، فقط، رأت للتبادل
 نبـأ قـول  . فهي تفقط بها سلعاللمبادلة  ولَيسهدف،  منالمدفوعين بأكثر  األفراد من النّقوديأتي الطلب على 

بغرض شرائه وبيعـه.   ولَيسالشيء، هذا  مَلستعي أنيريد  الذيالفرد  منعلى شيء ما يأتي  الحقيقيالطلب 
 النّظريّةرأى رواد هذه  هانفس فيشَر طريقةوب. النّقديةطلب على السيولة  وه النّقودالطلب على  نإف، وبالتَّالي

 وه النّقودالطلب على  أنب

YPkM D   

v
k 1
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ربحاصل الض لكن )P x Y ،(سـب بـ ت ح ـ  )A. C .Pigou()3( بيغـو ة ميس خل قيمـة   وهي  الـداالسـم               
)nominal incomeالنّقودالطلب على  نإفهذا ) للفرد، ول وه  خل منجزءورأى الد .ة سمدرو هذه الاقتصادي
  :النّقودحتفاظ باالفي  عديدة تؤثّر في رغبة الفرد افعدو أنب

دل، للتبا اًوسطبوصفه السائل مقبوٌل  النّقد ن. وألت والصفقاتمعامالإتمام البدافع  النّقديةالسيولة  يطلب الفرد
 ).barter( ضةايالمقطريق  عناة إتمام الصفقات معان عنحتفاظَ به يغني الفرد اال نإف

  مقدار ظ الذيالسائل  النّقديعتمدحتَفاناللـذ هما  متغيرانال انوهذبه الفرد على دخل الفرد وثروته.  ي 
 ).budget constraint( للفرد الدخلقيد  انيحدد

 هح حاملَمنالسائل ي النّقد ن)، ألprecautionary demand( الطوارئمواجهة ل بدافع السائ النّقد يطلب الفرد
 ).uncertainty( ايقينلّال ضد األمان مندرجة 

 انخفضـت  كُلفةما ارتفعت هذه اللك. فالفرصة البديلة كُلفةبه الفرد على  يحتَفظ الذيالسائل  النّقديعتمد مقدار 
الفائدة، والعائد  سعرِالفرصة البديلة مثل  كُلفةلقياس  عينةمير معاي خدمتُست وعادةًبها.  فظيحتَ التيالسيولة  كمية

 .ضخُّمتَّالمتوقع لل عدلم، والالحقيقيعلى رأس المال 

فر بـدائل للنقـود،   اتوو، األفرادها على سبيل المثال، عادات منات أخرى، دمحدة سمدرت أفكار هذه الضمنوت
 نظريّة أنالالفت  من. واالقتصاديةبالبيئة  الثِّقَة، ودرجة االقتصادمول به في معال الدفع نظامو، كانحجم السو

، فقد خاطبـت  ة كامبريدجسمدر امأ. يلالكُ االقتصادزاوية  من النّقودقد خاطبت موضوع الطلب على  فيشَر
  .  الجزئي االقتصادزاوية  منالموضوع 

               جـون كينـز   أىر)، فقـد  Liquidity Preference Theory( النّقديـة أفضلية السـيولة   نظريّة في امأ
)John M. Keynes (دوافع ثالثةنحصر في ي النّقودالطلب على  أنب:  

 نإفللتبادل،  وسطٌ النّقود نأل  الصـفقات الدوريـة  و تمعـامال إتمـام ال  بـدافع ا يكون عليهالطلب 
)transaction motive(وتشمل هذه ال .علـى   اإلنفاقت والصفقات المصاريف المتكررة، كالعامم

 .ها، وما شابهقلنَّال ُأجوراء والهاتف، وربوالشراب، ودفع بدل الخدمات كالكه عامالط
 بـدافع مواجهـة    النّقـود  األفراد. ولهذا السبب يطلب األمان منح صاحبها درجة منالسائلة ت النّقود

 الصـحة خدمات  الطوارئ). وتشمل هذه precautionary motiveاجئة (والحاجات المف الطوارئ
 العمـل  ان، أو فقدخاصةال قلنَّال واسطةغير متوقعة في مقتنيات البيت، أو  ، وأعطاالًالمفاجئوالسفر 

تعاظمت  األفرادارتفعت مداخيل ما لك. وها، أو ما يشبهعليهه الفرد دخالً متواتراً اعتاد منيجني  الذي
 . النّقودالطلب على  نَحوا دوافعهم همع

                                                             
  .كامبريدج مدرسة من رواد)، 1877 - 1959عالم اقتصاد بريطاني ( -3
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). وفـي هـذا   speculative motive( ةرببـدافع المضـا  ها نيطلبو األفراد نإف، ودع للقيمةستم النّقود نأل
 المالية األصولفهم يقارنون  هذا. وفي سبيل مةالقيخفاض انالهدر و منثرواتهم  ايةحم األفراد يحاول، اإلطار

)financial assetsخ) الفةمعض تَلعضبها بفكي يت بّرمكنأكبر قدرٍ  منتؤ التي األصوَلوا عايـة الحم مـن  م 
 الذييقارنون أسعار الفائدة السائدة بالعائد  األفراد أن كينز. وقد افترض األصولواليقين، وزيادة في قيمة هذه 

ـ ، نسبياً ةعالين أسعار الفائدة دما تكونع :ها. وعلى سبيل المثالنيمتلكو التي اُألخرى المالية األصولتدره   نإف
أسـعار الفائـدة،    إلـى ات، ترتفع نسبة ندالسأصوٍل أخرى، ك منالعوائد  أني نعما ينخفض، ستها أنالمتوقع 

أسعار الفائـدة   كانتإذا  امأ. الفوائد مناحاً ربتدر أ التي النّقدية األصول منمغرية أكثر  األصولفتصبح هذه 
نخفض، وال تعود هذه ستَات السندك اُألخرىلألصول  النسبية األسعار لكنرتفع، ستها أنالمتوقع  نإف، منخفضة
 النّقودإلى زيادة الطلب على  األفرادينزع هذا على  ناءالفائدة. وب أسعارارتفاع  قبل كانتمغرية كما  األصول

 النّقـود الطلب على  نإف وبالتَّالي. اُألخرى األصول منها مغرية أكثر ن، ألمنخفضةدما تكون أسعار الفائدة نع
   .أسعار الفائدة معيتناسب عكسياً 

علـى   النّقـود  كميـة ا حاصل قسمة هأنب) real quantity of money( ة للنقودالحقيقي يةمالكَ كينز عرّف

( أي، األسعار مستوى
P
Mالنّقودالطلب على  أن)، و ةمالكَطلب على  وهالح يـ ، وبالتَّالي .ةقيقي ارتفـاع   نإف

. النّقودعلى  الحقيقيإلى زيادة في الطلب  يؤديما للنقود،  الشرائية القوةخفاضاً في ان ضمنيت األسعار مستوى
 أخذ). وتY( الدخل مستوى) وrعلى أسعار الفائدة ( ادير من النّقود الحقيقية بناءيختارون مق األفراد أنبورأى 

لطلب ا ةالَّدالتَّالي كل، الشكينزة نظر هوج من، النّقودعلى  الحقيقي:  

),( Yrf
P
M

  

الطلـب   ةالّدفي  اًيَأساس اًرمتَغيبوصفه الفائدة  سعرِ وجودفي  كينزو فيشَرنظريتي  بين الفعليةالمفارقة  منتك
كينزصاغها  التي النّقودعلى  الحقيقي.  

  . النّقودعلى  الحقيقيالطلب في  كينز ةالَّدو النّقودفي الطلب على  فيشَر متساوية بين بسيطة مقارنة لنجرِ

  أنب متساوية فيشَرتقول 

YPVM s   

  أن) نجد Vبقسمة الطرفين على (و

V
YPM s




  

  :أن، نجد كينز ةالَّدفي  نتيجةض هذه اليبتعو



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

284 
 

),(

),(

),(/)(

Yrf
YV

Yrf
V
Y

yrf
P

VYP








  

 االنحسـار  عنده. فمعه وترتفع معتنخفض أي  ،الفائدة سعرِ تَغير مع رتَغيت النّقود انسرعة دور أنبي نعي ما
اديصوفَـة . وهي الحالة الاالثنانزدهار، يرتفع اال، وفي حالة االثنانينخفض  االقتعرـ بتحـرك ال  م تَغيينرم             

)r, v (ورة باتِّجاهالد اديصةاالقت )pro cyclical.(  

ات التَّغير معتناسب ي نَحوٍا وتطويرها على عليهت عديالتالته وقاموا بإدخال نظري كينز بعدون االقتصاديتلقف 
 النّظريّـة تم إدخالها على  التيت عديالتالأهم  من. و)4(ةالثَّاني ميةالالع ربالح بعد النّقودعلى سوق  طَرأت التي

اح الفائدة لو رببأ مثِّلةتالم ،الفرصة البديلـة  كُلفةويحتقظ بها، وهي  النّقوديطلب  من هاليتحم نةعيم كُلفة وجود
الفرصة البديلـة،   كُلفةما ارتفعت أسعار الفائدة ارتفعت لكاحاً. وربفي حسابات أو أصول تجني أ النّقود كانت

 مـع يتناسب عكسـياً   الطوارئقات ومواجهة ت والصفالمعامبغرض إتمام ال النّقودالطلب على  نإف وبالتَّالي
  ة وأسعار الفائدة.ربالطلب بدافع المضا بينهي العالقة  مثلماأسعار الفائدة، 

ون ال يحتَفظهم لكنَّات، السندأخرى ك ماليةنقود أو أصوٍل  كلون بثرواتهم على شفظيحتَ األفراد أنب كينزاعتقد 
ـ  النّقودالعائد على  أنتبريرهم عتقاد لم يكن صحيحاً، واالهذا  أنه بعدون االقتصادياً. والحظ مع بالشكلين  لأق
ـ ، حتى ودع للقيمةستمها نأل النّقودب األفراد تَفظيحات، ولهذا السبب السندالعائد على  منخطورة   كانـت  وول

 أنإضـافة إلـى   رة. مخـاطر الخسـا   مـن يقلل  مختَلفةال األصولالتنوع في حفظ  أنو، ةعاليأسعار الفائدة 
ةين ستّتبلورت خالل السنوات ال تيالات رالتّطويعر منقد عززت  الماضقـد   تيالالمخاطر  واعبأن األفرادة فم
جديـدة قليلـة    ماليـة  أدواتاختـراع   مـن ، رةفَت، خالل هذه الالنّقودذى بثرواتهم. وقد تمكن سوق األتلحق 

    .األمانحهم منها لتوا بيحتَفظ أن األفرادطيع ستالمخاطر، ي

 انميلتـون فريـدم   يعتبر :)Modern Quantity Theory of Money( النّقود كميةثة في الحدي النّظريّة
)Milton Friedman()5( اسالرواد  منةيين ألصحاب األسّن الـذي ، النّقـود ثة في الطلب على يالحد النّظري

ـ درمالأصـحاب  ب مقارنـة )، monetarism( النّقديـة العقيـدة   م أصحابهأنبيوصفون  عادةً                      الماليـة  ةس
)fiscal school.(   

                                                             
ئزة نوبل في ، حاز على جا، عالم اقتصاد أمريكي)James Tobin( )2002- 1918( جيمس توبينمن هؤالء االقتصاديين  - 4

  عالم اقتصاد أمريكي. أيضاً وهو ،)- William Baumol( ،)1922( وليام باومول، واالقتصاد
  حائز على جائزة نوبل في االقتصاد.)، 1912 – 2006(اقتصادي أمريكي  - 5
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ظريته الفت. وقد طور ن بشكل ادتس انفريدمأفكار  أن الإثة، الحدي النّظريّة حوَلفكار المطروحة األت وتَعدد
فكار األعلى  في الطلب على النّقود بناءليوَل ةمالعاظريته في ن كينزطرحها  التية األوالطلب  حعلى  الحقيقي

 مثلمـا  النّقودعلى  الحقيقيالطلب  عرّف. وةمالمه المتغيرات منعدداً  مض رياضياًخدم نموذجاً ست، واالنّقود
 تـي ال، النّقـود علـى   الحقيقيالطلب  ةالَّد تأخذ. واألسعار مستوىعلى  النّقودحاصل قسمة  وه، وكينزه عرّف

  :التَّالي كللشصاغها، ا

),inf,,( Pmmsmb Yrrrrrf
P
M


  

) للعائد المتوقع على rS، و(النّقود) للعائد المتوقع على rmات، و(السند) للعائد المتوقع على rbحيث ترمز (
 عليهطلق ي ام وهمد الطويل، واألوالمتوقع في  الحالي للدخل) YPالمتوقع، و( ضخُّمتَّال لمعد) لinf، و(األسهم
  ). permanent income( الدائم الدخل

الدائم  الدخلفي  التَغير نإ). وحيث YP( الدخل معجابياً إي، ذجموالنَّ، في هذا النّقودعلى  الحقيقييرتبط الطلب 
الـدائم. وقـد اعتبـر     الـدخل  تَغير معكثيراً  رتَغيال ي النّقودعلى  الحقيقيالطلب  نإفمد الطويل، األقليل في 

ح علـى  ربيعود بال األصولة بقي إلىارتفاع أسعارها نسبة  نيعد عائداً على البضائع، أل ضخُّمتَّال أنبان دمفري
 انخفـض  ؛ضـخُّم تَّال جرّاء سلعالعلى  النسبيةوالعوائد  األسهمات والسندما ارتفعت العوائد على لكأصحابها. و

  نظريته. حسب، النّقودعلى  الحقيقيالطلب 
علـى   الحقيقيفي حسابه للطلب  َأخَذَ انفريدم أنفي  كينزونظرة  انفريدمنظرة  بين األساسيةالفروق  نمتك

 جـرّاء ارتفاع أسعار البضائع  من حقّقتالم عائدوالات، السندو األسهمعلى  عائدال ، ومنهاةمتعددعوائد  النّقود
ـ الـدائم   الـدخل أن  انفريدم اعتبر ات. وقدالسندعلى  عائدال الإفي حسابه  ذأخفلم ي كينز امأ. ضخُّمتَّال تَغيمر 

أو بآخر. ولـم   بشكل، عضبل اهبعضبدائل  النّقودالبضائع و أن، والنّقودعلى  الحقيقيالطلب  تحديدي في َأساس
 فـي لفائـدة  ا سعرِأثر  نإف، مختَلفةال األصوللتوزع المخاطر على  نتيجةو. الراهن الدخلإلى  انفريدمينظر 

فقد اعتبر  كينز امأ. انفريدمة نظر هوج مندوماً، معلم يكن  إنيكون ضئيالً جداً،  النّقودعلى  الحقيقيالطلب 
  .النّقودعلى  الحقيقيللطلب  األساسية داتمحدال منهي أسعار الفائدة أن 
ـ ، ، مـن القـرن العشـرين   اتالسبعينياألولى من ينيات والسنوات ستأجريت خالل ال التيبحاث األت بينَ  أنب

تلعبه أسعار الفائدة في الطلـب علـى    الذيفي مجال الدور  وخاصةبعيد،  إلى حد رتانتص الكينزية النّظريّة
هذه الصـورة   لكن. رةفَت)، خالل تلك الM1( النّقدض لعر النِّسبي قراراالست من. والحظ الباحثون نوعاً النّقود

عقـد   منأجريت في السنوات الالحقة  تيال الدراساتت بينَأن  بعدالفت  بشكل بدلتتَ كينزصار نالمشجعة أل
السـبب   يعوداً. وقد ممكن) لم يعد M1( النّقدعرض قرار ستا أنالقرن الماضي،  منينيات، انالسبعينيات والثم

ـ  سـتوى المورأس المال علـى   النّقودشهدتها أسواق  تيالات الجامحة التّطورإلى  ذَلكفي  الالعوكثـرة  مي ،
ساد سـابقاً،   الذيالوضع  تَبدلإلى  أدت، واألسواقة في هذه العاملعرضتها المؤسسات  التي المالية المنتجات

  بحث جديدة. أدواتتجت وضعاً يحتاج فيه الباحثون إلى أنو
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  :)Cambridge K( )6(ادلة كامبريدج عمفي  النّقودالطلب على  من الطوارئحصة مواجهة 

 منيخصصه الفرد  الذي النّقودالطلب على  من) Kالجزء ( هي، النّقودالطلب على  دوافعو ،النّقود نظريّةفي 
   كامبريدج. معادلة)، في precautionary demand( الطوارئمواجهة أجل 

  )).Cambridge Equation( ادلة كامبريدجعم: مسرد(راجع 
  :)Cambridge School( )7( ة كامبريدجمدرس

خدام الموارد، والبطالة، اء اقتصادية تمحورت حوَل است، هي آرالنّقدية النّظريّةو االقتصادي كرفالفي 
  والنّقود. 

                     ألفريـد مارشـال  تلقـائي غيـر مباشـر علـى يـد عـالم االقتصـاد البريطـاني          تأسست المدرسة بشكل
)Alfred Marshall ( ر بيغـــوآرثـــ)، وزمالئـــهArthur Piguoدجورثيـــإســـيس انرف) و                      
)Francis Edgeworth   ــاع ــن أتب ــم م ــمدرال)، وه ــاديةة س صــيككالال االقت ــددةة يس                                المتج
)The Neoclassical Economic School وقد تبنوا .(حليلتال مبادئ يالحد )Marginalismّوا )، وظَن

  .الحكومة تَدخُّلغير  منتلقائي  بشكل وازنتالتنزع إلى  الكُلية المتغيرات أن

ومـن   ،)John M. Keynes( جون م. كينـز على يد االقتصادي البريطاني  تَغيرت أفكار المدرسة فيما بعد
  لـدور نيكـوالس كا ) وJoan Robinson( سـون وبينر انجـو تعاون معه من االقتصاديين مـن أمثـال   

)Nicholas Kaldor ،(جون هيكسهم بعد ومن )John Hicks( بول ساميلسون) وPaul Samuelson (
سـة  ). وقد ركزت أفكـار هـذه المدر  Robert Solow( وولروبرت س) وJames Tobin( ينوبت يمسجو

ف تَّال) وAggregate Demand( يلــالكُالطلـب  ديـدة علـى جانــب   الج وارد    وظی ل للم ادیَّالكام                   ةاالقِتَص
)full employment of resourcesكومةدور )، وة. الحرات الكُليفي تحفيز المتغي  

   :)Cambridge Theory of Money( )8( النّقودكامبريدج في  نظريّة

 )).Cambridge Equation( ادلة كامبريدجعمسرد: (راجع م

  :)Common Agricultural Policy (CAP)( )9( ةٌمشتَرك زراعيةٌ سياسةٌ

تطبقها  تيال السياسات، هي مشتَركال عاونتال، والزراعي اإلنتاجسياسات و يميلاإلق عاونتالفي موضوعات 
  الزراعي. اإلنتاجوالمحاصصة في  زراعيةال المنتجاتدعم  مجاالتفي  األوروبي تِّحاداالدول 

) لدعم القطاع الزراعي والمزارعين فيـه  common policy( ةمشتَركسياسات  األوروبي تِّحاداالتبنت دول 
ـ  ، حيـث مـزارعين فـي دول أخـرى    معيخوضونها  التيغير العادلة  المنَافسة منتهم ايأجل حم من ى يتلق
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، مـا  زراعيـة ال المنتجاتعلى  الضرائبدعماً في مجال الوقود وتخفيضاً في  المزارعون في الدول األخرى
. بيـين وبالمزارعين األور الضررإلى إلحاق  تؤدي، وعالية األوروبية زراعيةال لمنتجاتاأسعار كُلف ويجعل 
ذ الخمسينيات من األوروبيةة مجموعا العليهبنيت  التييات األساس من المشتَركة زراعيةال السياسات كانتوقد 
مثل لعوامـل  األ اماالستخدوالتقني  طورالتّخالل دعم  من اإلنتاجية) زيادة 1القرن العشرين، وهدفت إلى:  من

 األسـواق قرار ستا ضمانو زراعيةعادل للمحليات ال مستوى ضمان) 2ة، الالعمها مدخل متقد، وفي ماإلنتاج
لزمات ومـواد خـام،   سـت م من إليهمرار تزويد المزارعين بما يحتاجون ستا ضمان) 3، زراعيةتجات المنلل
  قولة. مع بأسعارزراعي  تاجإن من اج إليهيحتبما  لسوقَاتزويدهم  ضمانو

 :)Cannibalize( )10( ذاتهاعلى  منشأة اقتيات

ـ Innovation Theory( اعاإلبد نظريّةو سويقتالعلم و األسواقومجال  الجزئي االقتصاد نظريّةفي  و)، ه 
عة أخرى متوافرة أصـالً لـدى   لسلأداء البيعِ  فيدة للمنشأة عة جديسلبي الذي يحدثه طرح وتسويق سلاألثر ال
ما تجعل طرح وبيع السـلعة  عند، تهاذاالمنشأة تقتات على  نكأ، . فيشير المعنى إلى حالة توحينفسهاالمنشأة 

في اً سلبي اًلهذه الممارسة أثر أنني بقَديمة. ما يعلعة الالجديدة يأكل بيع السقَديمـة  لعة الحجم البيعِ وحصة الس
  .من السوق

وكثـرة   اإلبـداع عاصـر، الـذي يعتمـد علـى     االقتصاد الم أنإلى  االقتياتيعزي بعض االقتصاديين حالة 
جديدة إبداعية، حتى ولَو  سلعالتِّجارية، يجبِر المنشأة على طرح  – االختراعات واالكتشافات العلمية التطبيقية

رء خطر المنافسين، والمحافظة على حصة السوق مـن  المتوافرة لديها، من أجل د سلععلى حساب الهذا جاء 
  ). creative destruction( قالتدمير الخلّاخالل ما أسماه االقتصاديون عملية 

   :)Cantillon Effect( )11(أثر كانتيلون 

، الفائـدة  أسـعار ، والبنـوك و النّقود نظريات في
 مصطلح مـن ابتـداع   و، هاالستثمار، واالدخارو

ــدي ــادي اإليرلن صريتشــارد الفرنســي  – االقت
ـ 1734 - 1680( يلونكانت  ه اآلثـار )، وقصد ب

 النّقدعرض  تحدثها زيادة التيوالفروقات المختَلفة 
)money supply (وهـم كُثـر   هالالمتلقين  في ،

 االختالفـات وتعود  وينحدرون من خلفيات متعددة.
ـ  ـ  أنوالفروقات إلى المبدأ القائل ب ي الزيـادة  متلقِّ

حدث في الطلب النِّسـبي علـى   تَغيرات ست أنني ب. ما يعاالدخارو االستهالكالميول نَحو اء، وومتعددو األه
 االدخـار علـى   النّقـد عرض م متلقو الزيادة في أسعار الفائدة إذا ما أقدوتنخفض  المختَلفة وأسعارها، سلعال
  . االستثمارو
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 :)Capacity Model( )12( )لطَّاقةا أوالوسع ( درةلقنموذج ا

 مبـدأ المسـارع   عمـل  إطَارفي  االستثمار معدل، نموذج يفسر االستثمارو رأس المالو الكُلية النّظريّةفي 
)acceleratorو ( ف المخزوننموذج تكيالرأسمالي )capital stock adjustment model وفيه تعتمد .(

 اإلنتاجنسبة ) على capital stock( مخزون رأس المال إلى) net investment( الصافي االستثمارنسبة 
 .الرأسماليالمخزون  إلى

  

 :)Capacity Utilization( )13( اإلنتاجية) الطَّاقة أوالوسع ( درةلقغالل استا

ـ ، غالل المواردتساو الكُلية النّظريّةو ةالجزئي النّظريّة من المنشأة نظريّةفي   ال إلنتـاج انسـبة   وه فعلـي 
)actual output (لالكُ اإلنتاج إلىمكنال يم )potential output علـى سـبيل   التَّالي). ويوضح الجدول ،

 :اإلنتاجية درةلقغالل است، ونسبة اممكنال اإلنتاجو فعليال اإلنتاج بين مقارنةالمثال، 

 ُممكنال اإلنتاج
  )زمنّیة رةفت(وحدة/

  فعلّيال اإلنتاج
  )زمنّیة رةفت/(وحدة

  ُممكن/الفعلّيال
  نسبة (%)

120  120  100  
77  60  77.9 
290  280  96.6  

صلَت إليها أو قد و التيشعر صانعو السياسات النّقدية والمالية مدى الطَّاقة اإلنتاجية من األهمية بمكان أن يست
ذا كانت اآللة االقتصـادية  جراءات المناسبة. فإد اإل)، من أجل تحديكلهالقتصادية (االقتصاد تصل إليها اآللة ا

ـ هذا يؤدي  اإلنتاج دون أنك مجاالً لزيادة هنا نإمن طاقتها الكاملة، ف تعمل بأقل ى ارتفـاع فـي مسـتوى    إل
ي إلى تؤد زيادة اإلنتاج نإصلَت إلى طاقتها اإلنتاجية الكاملة، فة قد و. وإذا كانت اآللة االقتصادياألسعار العام

  ارتفاعٍ في األسعار.  

  )).Built-in Stabilizers( التقلبات منآليات محدة سرد: (راجع م

مال رأس )Capital ()14( :  

 )،Microeconomics Theory( الجزئيـة و)، Macroeconomics Theory( الكُليـة : نالنّظـريتي في 
عنى لغوي واصـطالحي، تشـير إلـى    مة ذات مكل )،Development Economics( نميةتاقتصاديات الو

. وهذا المدخل هاوخطوط اإلنتاج واألدوات، وما شابه المعداتاإلنتاجية كاآلالت و سلع) من الinput( المدخل
ـ الـة وا العممدخالت اإلنتاج اُألخرى كـاألرض و  ماتقوم به نوالدور الذي كلاإلنتاجي يختلف في الش درات لق

نظيم تالة والالعمتختلف عن األرض وهذا تاج. وبوهي نفسها مدخل إن ،إنتاجها متعة يسله أننظيمية، بخاصة تال
 األصـول التمويليـة  مـة رأس مـال تلـك    كلني عت أنالسياقات يمكن  بعضوفي  تاج.إنمدخالت بوصفها 

)financial assets (كُها فرد أو منشأة. التيمتلي  
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  :)Capital Account( )15(مال حساب رأس ال

ـ و أسـعار الصـرف  و النّقود) وbalance of payments( المدفوعات ميزانو الكُلية النّظريّةفي  ة ارالتج
، الدولي النّقد صندوقو الدوليالبنك  معالعالقات ، ويضةالمقا اتفاقيات بخاصة ،الدوليةيات االتِّفاقو الخارجية

يزانيحتويه  الذيالحساب  وهةدول ةيأل المدفوعات م، ينويةالتدفقات  بالنّقدي )cash flow (ةمن الرأسمالي 
، األصـل ة في الخارج، وتقوم بتحويلها إلى البلـد  العامل الوطنية الشّركاتتقوم بها المؤسسات و التييات العمل

ـ الجنبية األ الشّركاتإلى الخارج المؤسسات و احولهت التي الرأسمالية النّقديةها التدفقات منويطرح  ة فـي  عامل
حسـاب رأس المـال    فيفي أوروبا  لمعسعودية ت ةشركتجنيها  التي اَألرباح لتَدخالبلد. وعلى سبيل المثال: 

حساب رأس  في السعوديةفي  لعمأردنية ت ةشركتجنيها  التي اَألرباح لتدخ، والسعوديالمدفوعات  ميزان من
رأس المال أو تخرج منه القُـروض   ل حسابتدخ التيت وتشمل التدفقا .األردنيالمدفوعات  ميزان منالمال 

            سـرد ) فـي الم balance of paymentsالمـدفوعات (  ميزانراجع للمزيد ( والمنح األجنبية. والمساعدات
)B (َأعاله(.    

  :)Capital Accumulation( )16(رأسمالي  تراكم

) capital stock( الرأسماليالمخزون يحصل في  الذي تراكملا وه، االدخارو االستثمارو الكُلية النّظريّةفي 
 ).investment expenditure( ياالستثمار اإلنفاقالرتفاع  نتيجة

خاصـاً بموضـوع    اهتماماًمية األولى، الالع جه الخصوص بعد الحربو علىرون االقتصاديون، أولى المنظِّ
سة الكينزية والكينزية المتجددة. وقـد ظهـرت كثيـر مـن     المدر ، ومنهم من رواد وأتباعالرأسمالي تراكمال

ــاث  ــات واألبح الدراس
ــاذج  ــات والنم والنّظري

ـ  لالنّظريّة المتع ، هقـة ب
وكان من أشهرها نماذج: 

ــترو )، Rostow( وسـ
 دومــار – هــارودو
)Harrod-Domar ،(
   ).Solow( ولوسو

ركّز هؤالء العلماء على 
 الرأسمالي تراكمالط رب

ــالكُ دخاراالبــــ  يلـ
)national savings or aggregate savingsـ الكُسثمار اال) و  أنباعتبـار  )، total invest ment( يل
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ميز نموذج ). وقد تeconomic growt( االقتصادي النموبـ هذا لط كاالستثمار مساوٍ لمعدل االدخار، ثم رب
تخضع لها  التياالقتصادي  النمولية ) لعمhistorical prespective( المنظور التّاريخي نموذج على وسترو

االقتصادي  يخضع لها النُّمو التيعلى اآللية الميكانيكية الرياضية  وولسو دومارو هاروداألمم، في حين ركز 
.خار أنلماء في وتكمن حجة هؤالء الع من خالل التراكم الرأسماليي االدزيـادة  و ،اراالستثمإلى زيادة  يؤد

ل . وتـدخ االدخارثم  الدخلثم  اإلنتاجإلى زيادة  يؤدي، وهذا األخير الرأسمالي تراكمإلى ال تؤدي االستثمار
إلـى األعلـى. (للمزيـد راجـع      االقتصادي النموعلى دفع  لاآللة االقتصادية في حلقة دائمة الدوران وتعم

  االقتصادي). موالنُّبالنماذج االقتصادية المعنية بقة ل) المتعS() وR() وH&Dسردات (الم
  :)Capital Adequacy Ratio( )17(رأس المال  ايةنسبة كف

عليها، هي نسبة رأس مـال   الرقابةناظمة لها وال التشريعاتو المصرفية األعمالو البنوكو النّقودفي مجال 
به الجهة الرقابية، من أجل حماية البنك  بلالذي تق بة الحد األدنىالنسالبنك إلى مجموع موجوداته. وتُمثِّل هذه 

  قد تؤدي إلى انهياره. التيمن مخاطر السحوبات الكبيرة المفاجئة أو األوضاع 

  :)Capital Allownces( )18(بدالت اهتالك رأس المال 

ـ  هي، االستثمارالمشجعة على  التشريعاتو الضرائبو االستثمارمجال  في والممارسـة   نص التشـريعي ال
االهتالك في  عنسلطات المعنية، عوضاً للحقة عليها تتسمح للمنشأة بتخفيض قيمة الضرائب المس التيالعملية 

اآلالت. وكانت الحكومة وهذه األدوات إليها  تحتاج التيواألدوات الرأسمالية، وبدل الصيانة  المعداتاآلالت و
 أدخلت هذا التشريع في نظامها الضريبي. التيالحكومات البريطانية من أوائل 

  :)Capital Asset( )19(أصٌل رأسمالي 

 توزيع المخاطرو اَألرباحو االستثمارفي مجال 
أو فرد في  منشأةثمار تقوم به ستا وه، تقليلها وأ

أو ادن النفيسـة،  معراضي أو الاألالعقارات أو 
فية أو اح إضـا ربأجل تحقيق أ منكر، ما ذ لك

و مواجهـة  أ العسـر  حاالتفي  المنشأة ايةحم
 الطارئة. الحاالت

 :)Capital Asset Pricing Model (CAPM)( )20(أصل رأسمالي  تَسعيرنموذج 

 كُلفةو الرأسمالي األصلمن خالله حساب قيمة  نموذج رياضي يتم و، هالتمويلية األسواقو مويلتالعلم في 
  .رأس المال
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)، من alpha risk( مخاطر ألفاأو  )residual risk()6( بواقي المخاطرى مثمرون تفادي ما يسيستطيع المست
الممكنـة  األصول المتنوعة على توزيـع المخـاطر    لمول تمويلية متنوعة. وبدورها تعخالل االحتفاظ بأص

وسـيطرتهم، كاألزمـات   طيعوا درء المخاطر الخارجة عن سلطان رقابتهم وتقليلها. لكن المستثمرين لن يست
االقتصادية والمالية وتفشي البطالة وانخفاض الدخل. وبالتَّالي ال يجدي نفعاً تنويع االستثمارات مهمـا كانـت.   

 اً، وأنمالية تحمل مخاطر عالية نسـبي  في أصوٍلند االستثمار بد من تعويض المستثمرين ع ال هذاوبناء على 
عليها من أصول مالية آمنة، كالسـندات  يحصلون  التيمتوسط أعلى من العوائد يحصلوا على عوائد تكون بال

  .هاشابهالحكومية أو ما 

طة اس، وبوهلكالسوق يحملها  التيط سعرِ األصل المالي بالمخاطر برب الرأسمالي األصل تَسعيرنموذج يقوم 
 الـذي )، Beta coefficient( بيتـا  عامـل م، بحساب سماليالرأ األصلثمر تَسعير هذا الربط يستطيع المست

نـي  تع :ه. وعلى سبيل المثاللسوق كغير في التَّلل الرأسمالي األصلبدوره يقيس مدى حساسية وتذبذب سعرِ 
 المخـاطر  مـن الخالي  األصلى مالذي يس وآمن من المخاطر، وه الرأسمالي األصل أن) بBeta = 0قيمة (

)risk-free assetاألصللعائد على ا أنبني ). ما يع عض الرأسماليأن المخاطر ال الذي يحمُل ب يجنـي   بد
  . المخاطر منالخالي  األصلعائداً أعلى من 

  )).Beta Coefficient( بيتا معاملسرد: (راجع م

  :)Capital Assistance( )21( ماليةمساعدة رأس

، هي التحـويالت  نمية االقتصاديةتالو الدولية يةالمساعدات التنموو العالقاتو الرأسمالي تراكمالفي مجال 
 يـق تحقأجـل   مـن أخرى تحتاجها  دولةل تمويلية مؤسسةأو  دولةتقدمها  التي النّقديةأو  الرأسمالية عينيةال

يـة  المتلق دولـة دخـل ال و تاجإنرفع قيمة  ىعليساعد  أنه أنش من الذي االقتصادي النمو نَحوع اإلقالمرحلة 
  . للمساعدة

  .))Capital Accumulation( رأسمالي تراكم :سردراجع م(

    :)Capital-augmentd Technical Progress( )22(تطور تقني داعم رأس المال 

ـ productivity( اإلنتاجيةزيادة )، وCapital Theory( رأس المال، واالستثمار تينظريفي  حالـة   و)، ه
بعدد  رأس المال ثابتاً. وعادةً يـقاس عمل رأس المال معدل عمل بقيحتى ولَو  ،اإلنتاجزيادة في تشير إلى 
  ، وخطوط اإلنتاج.المعداتها اآلالت وتعمل التيالساعات 

                                                             
الالزمة كافة.بأنھا ذلك الجزء من المخاطر التي ال یمكن تفادیھا حتى لو تم أخذ االحتیاطات  بواقي المخاطرتعرف  -6
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  :)Capital Budgeting( )23( ماليةموازنة رأس )وضع(تنظيم 

 الماليـة تخصيص المـوارد   ليةمع هو، المشاريع جدوىو الشّركاتاح ربأو الرأسمالي االستثمارفي مجال 
 أخذي وعادةًوالطويل.  متوسطال األمداح في ربتحقيق أ المنشأةها منتتوقع  التي الرأسماليةللمشاريع  التمويليةو

اديصبعـين   معينةون عوامل االقت
دما يقـررون جـدوى   نع االعتبار

 مـن ما. و مشروعفي  االستثمار
 قديـة النّالتدفقات ات االعتبارهذه 
) future cash flow( يةبلستقالم

 ةالصـافي  مـة القي عليهوما يطلق 
)، net present value( الحاليـة 

 الـداخلي العائـد   عدلم جانب)، إلى present discounted value( )الحسم( الخصم بعد الحالية مةالقيأو 
)internal rate of return.(  

  :)Capital Charges( )24( ماليةرأس )رسوم(مخصصات 

أو  األفراديثبتها  التي المالية، هي المخصصات الخسائرو اَألرباحمخصصات و الشّركاتمحاسبة في مجال 
 اآلالتو األدواتالمقترض أو بدل اهتالك  مويلتال علىالمدفوعة  الفوائد بدل الماليةفي قوائمهم  الشّركات

  .المعداتو اآلالتة ان، أو بدل صيماليةالرأس المعداتو

  :)Capital Coefficients( )25(رأس المال  لمعام

ـ ، الرأسـمالي  تـراكم الو االسـتثمار و االدخارفي مجال  ـة نسـبة رأس المـال إلـى     وهاإلنتـاج  كمي                       
)capital-output ratio ،(اإلنتاج منوحدة واحدة  نتاجقيمة رأس المال المطلوب إل أي  .  

  .)الرأسمالي تراكمال عن )Capital – output Ratio( اإلنتاجنسبة رأس المال إلى : سردم(راجع 

  :)Capital Consumption Allowance( )26(هالك رأس المال ستبدل ا

ـ ، الضـرائب و الرأسـمالي  تـراكم الو االسـتثمار  نظريّـة و الكُلية النّظريّة في والخـراب  االهـتالك  وه 
)depreciation D (ة سلعالتتعرض له  الذيشغّلال الرأسماليادة في مصاالقت ـ  ها، بما فيالوطني  سـلع ال لك

 اآللـة  تحتاج إليه الذيضاً رأس المال أي وهه. ووجودأو تساعد على  اإلنتاجفي  عملت التي خاصةوال ةمالعا
  .ةمستقرويات ستم ضمن المحليعلى ناتجها  قيتُببلد كي  أيفي  االقتصادية
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ــي ال ــادةف ــت ع ــم  مي ــة القيخص ــراب (قديتالم ــتالك والخ ــة لاله ــة Dري ــن قيم ــيال) م ــاتج المحل                                   نّ
ــالي ــى  Gross Domestic Product GDP( اإلجم ــل عل ــافي ) لنحص ــاتجالص ــي نّ                                المحل

)Net Domestic Product NDP .(نإ أي  

DGDPNDP 
  

 المنشـآت ا عليهتحصل  التيات أو الخصومات أو البدالت عويضتالرصد مخصصات  ميتعلى أرض الواقع 
. وقـد  هاأو ما شـابه  المصانعو التِّجاريةبنية األفيها  بما، الرأسمالية األدواتو المعداتو اآلالتاهتالك  عن

اهتالك  عن محاسبيةفي قيودها ال المنشأةعها إدارة تض التيهالك رأس المال تلك المخصصات ستيشمل بدل ا
   .مناسباًأصٍل رأسمالي تراه  أيأو  الرأسمالية المعدات

  :)Capital Controls( )27(على رأس المال  )رقابة(قيود 

، الصعبة العمالت من االحتياطيو العمالتأسعار صرف و ينربتحويالت المغتو النّقدية السياساتفي مجال 
. يهـا وإل المعنيـة  الدولةانتقالها من التي تضعها حكومة دولة ما على تحويل رؤوس األموال، أو  القيودهي 

الحاالت، االستثمارات األجنبية، سواء كانت فـي العقـارات والبنيـة التحتيـة      ، في بعضالقيودوتشمل هذه 
، فمنها من ألغاها، ومنهـا  القيودحوَل  واألراضي، أو في سوق األسهم والسندات. وقد اختلفت سياسات الدول

، كي يشجع على جنبيةاألات االستثمارناظمة لها، من أجل جذب يها، ومنها من عدل التشريعات المن أبقى عل
  الة.والصناعة وتوليد الدخل والعمجارة الت

قة الحاكمة أو صة من الطبين والمنتفعين، بخانُشُوء طبقة من المهرب القيودهذه  لمثلمن التبعات غير الحميدة 
ها المفروضة، ومنافست القيودعظم الدول من تحرر م وة األلفية الثَّالثة ه. وما حدث مع بدايالمتنفذة في الدولة

  على جذب أكبر قدر ممكن منها. بعضل بعضها

  :)Capital Controversy ()28( رأس المال حوَلجدل 

  ةسمدررواد  بين علمي دار وحوار نقاشٌ وه، رأس المالو االستثمارو كُليةال النّظريّةو االقتصادي رفكالفي 

ـ بي) وJoan Robinson( سـون جـوان روبين أمثـال   مـن ) حـدة تالم(المملكـة   كامبريدج                      رو سـرافا ي
)Piero Sraffaو (ينالماركســي )Marxiansــن ــ ) م ــيمعورواد  ،هحول ــد ماساتشوســيس التقن  ه
)Massachusetts Institue of Technology (MIT) (بول ساميلسـون أمثال  من )P. Samuelson (
ـ الوال( كامبريدج)، في R. Solow( وولروبرت سو ـ  حـدة). تالم اتي كامبريـدج  االتجـد باسـم   فَرِوع 
)Cambridge Controversies .( وَلالجدل  تركّزوقدول. اإلنتاج منحصته و دور رأس المال حد م يقص

 كـان  هـا، بـل  عن غنى ال فنية أدوات، باعتبارها اإلنتاجوخطوط  اآلالتو المعدات دور من الحوار تفسير
  .به باعتباره متحكماً رأس المال حصة مالك موردالمقصود 
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) John B. Clark( رككـال جون بيتس ، إلى َأعاله بينالم ، بالمعنىرأس الماليلعبه  الذييعود مبدأ الدور 
ـ  حـولَ نظريته في  حصـة  و األجـور  دتحدي

ه يمسما ي حسبب، اإلنتاج من اإلنتاجمدخالت 
اديصةون االقتة اإلنتاجييدخل  الحداإلنتـاج لم 

)marginal productivity of factor فقد .(
 الحـدي  النّـاتج قيمة  أن رككالجون اعتبر 

)marginal physical product  للمـورد (
ساهم مقابل ما ي يتلقاه الذي عرالس وهي اإلنتاج

 نّاتج الحدي. فـأجر قيمة ال أيبه في اإلنتاج. 
أجره  ويقدمها ه التيلقاء خدمة العمل  العامل

عليه الحقيقي ـ يكون . وبناء )، profit( حربال
يجنيه صاحب  الذي)، total product( يلالكُ اإلنتاجيساهم به رأس المال في  الذي الحدي نّاتجالقيمة  وهو

ـ لـم تتفـق آراء م   وحوَل ذَلـك  يتلقاه على مدخل رأس المال. الذي السعر و، هرأس المال ـ مدري رفكّ ة س
 البريطانيـة كامبريـدج  و رفكّ. فقد تبنى مهد ماساتشوسيس التقنيمعي رفكّآراء م مع البريطانيةكامبريدج 
خـالل   مـن ، واجتماعيةوة سياسيالعتبارات  الإ الحدي جنّاتالخلق في رأس المال ال يساهم  أنب المبدأ القائل

ـ   . فـي  ديالعمل، والربح ليس سعراً بالمعنى التقلي قوةغالل ستا ـ الرو حـين تبنـى مفك                 األمريكيـة ة مدرس
دونه ، وحقيقيدوره  نيجنيها أل التيحق الحصة ستي رأس المال أنب القائل مبدأال) التقني هد ماساتشوسيسمع(

 .اإلنتاجيات عملقيم ستال ت

   :)Capital Deepening( )29( تعميق رأس المال

 نظريّـة و الكُليـة  النّظريّـة في 
، اإلنتاجيـة و االدخارو االستثمار

ــ ــة وه ــال رأس  مراكم  م
)capital accumulation( 

ة، بحيث الالعمفي حجم  النمو من أسرع نَحوعلى 
رأس نسبة  أيل، رأس الما منة الالعمتزيد حصة 
  ). capital-labor ratio( العمالةالمال إلى 

. وعلـى  اإلنتاج منإلى زيادة حصة الفرد  تؤديزيادة رأس المال، كماً ونوعاً،  أنبنالحظ  المرفق شكلفي ال
. يالعمود) على المحور Q1( يةمالكَ أي)، A) تصل حصة الفرد إلى النقطة (K1النقطة ( مقابل :سبيل المثال

) على المحور Q2)، أو (Dها إلى (من) وBد النقطة (نعتكون ف) K2النقطة ( مقابل اإلنتاج منحصة الفرد  امأ
وديموهكذا لالع .يقاتمالكَة بو يةاليات المتتالنوعي  .  

 لنمـو اي ودوره فـي تحقيـق   البشَرو الماديمراكمة رأس المال  أهمية عنة واضحة رفكيعطينا هذا المبدأ 
اديصاالقت.  
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  :)Capital Equipment( )30( ماليةاتٌ رأسدعم

واألدوات  المعـدات ، هـي اآلالت و الكُليـة  النّظريّةو االستثمارو رأس المال نظريّةو ةالجزئي النّظريّةفي 
لمادي. المال ادامة رأس ، و/أو صيانة واستسلعصناعة الفي  ملعتست التيالرأسمالية، بما فيه خطوط اإلنتاج، 

  مراكمات دورية. وعادةً تنشأ على شكل

 :)Capital Expenditure( )31( رأسمالي إنفاقٌ

وكاالتها، و مؤسساتهاو الحكومةمن  ماإلنفاق الذي يت و، هاالدخارو االستثمارو ةالجزئيو الكُلية النّظريّةفي  

قَديمة بهدف الديدة أو الرأسمالية الج المعداتأو  سلعلى ال)، عhouseholdأو المنشأة أو األسرة االقتصادية (

  دامتها.صيانتها واست

رأس المال  هروب)Capital Flight( )32(:  

سياسـات تشـجيع   ، بخاصـة  معـا  شـكل ب االقتصادية السياساتو ،الماليةو النّقدية السياساتفي مجال 
نتيجةً لسياسات اقتصادية غيـر مشـجعة   ما إلى اقتصاد آخر  من اقتصاد س المالرأانتقال  و، هاتاالستثمار

، أو سياسات ضريبية مثبطة أو سياسات سعرِ صـرف  رأس المالمنها  ربيه التي على االستثمار في الدولة
تتم مـن مـواطني    التيتلك  لهروب رأس المايات يل بِحرية ويسر. ومن أخطر عملوقابليتها للتحو العمالت

  السياسي. – هم االقتصاديالدولة، بِسببِ عدم ثقتهم بنظاممن َأبنَاء  أي، سهانف الدولة

  :)Capital Formation( )33(تكوين رأسمالي 

 بعـد  الرأسماليعلى المخزون  ةالصافيضافة اإل وه، االدخارو االستثمار نظريّةو يلالكُ االقتصاد نظريّةفي 
  ).capital depreciation( لفي رأس الما االهتالكخصم قيمة 

 رب(مكسب(رأسمالي  )حCapital Gain( )34(:   

، كالذهب أو سلعالواع أن بعضراضي واأل، كالعقارات والعينيأو  يمويلتال االستثمارو ةالجزئي النّظريّةفي 
) asset( أصلراء ش من حقّقيت الذيأو الخسارة)  ربحالمكسب (ال وه المطلوب، تُحقّققد  سلعة ةأيالفضة أو 

 بِمقـدار ما  عامةمساهمة  كَةرشسهماً في  األفرادبيعه. وعلى سبيل المثال: اشترى أحد  بعدمالي أو عيني، 
على النحـو  ) CG( الرأسماليالمكسب يكون يه باع السهم بعشرين ديناراً. وبناء عل مدة بعدير، وانعشرة دن

  :اآلتي

101020 CG
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حسـاب المكسـب    عنـد ة في األسعار) بعين االعتبـار  مضخُّم (الزيادة العاعدل التَّم بد من َأخذ ال الجميع األحو في
ضخُّم. وفي العادة فضت قيمة المكسب بِسببِ التَّب المكسب إلى خسارة، بخاصة إذا انخقلين فمن الممكن أن أسمالي،الر

 الرأسماليعلى المكسب  الضريبةخاص من الضرائب، يسمى الدول، إلى نوع  يخضع المكسب الرأسمالي، في بعض
)capital gain tax.( 

ضريبة على مكسب رأسمالي )Capital Gain Tax( )35(:  

على  ضريبةهي  ،االستثمارو اَألرباحو الضرائبو الكُلية النّظريّةفي 
 الرأسـمالية،  األصول اءبيع وشر من حقّقيت الذي الرأسماليالمكسب 

المكسـب  باعتبـار  راضـي والعقـارات،   األ كاألسهم والسندات، أو
  ية.  تاجإنغير  أعماٍل من )rent( اًريعي منها ربحاً الرأسمالي

 رأسمالي رفع)Capital Gearing or Leverage ()36(:  

ــي  ــةفـ ــل  نظريّـ ــركاتتمويـ ــاهمة  الشّـ ــالعاالمسـ                      ةمـ
)corporate finance( مويلتالو ثماراالستو ،مقدار ما تحصـل   وه

و ، أالعاديـة حملة أسهمها  منتمويل  من ةمالعاالمساهمة  كَةشرال عليه
  .من خالل االقتراض طويل األجل

  :)Capital Goods( )37( ماليةرأس سلع

أخرى. وعادةً  سلع وإنتاجنفسها  إنتاجفي  تستعمل سلع، هي اإلنتاجو االستثمارو ةالجزئيو الكُلية النّظريّةفي 
  .الرأسمالي تراكمالات دورية، تسمى تراكما بوساطة عليه يحصل

   :)Capital Intensity( )38(كثافة رأس المال 

 من العاملحصة  علىمؤشر  هي، االدخارو االستثمارو اإلنتاج نظريّةو الكُلية النّظريّة من النمو نظريّةفي 
  .)capital-labor ratio( العمالة رأس المال إلى أيرأس المال، 

  :)Capital Intensive( )39(رأس المال لـمكثفٌ  إنتاج

على مـدخل رأس المـال،    يَأساس شكلب ةمدتعمال اإلنتاج، هي طريقة الكُلية النّظريّة من اإلنتاج نظريّةفي 
 ينربمهرة ومـد  االًمع رأس الماللـ المكثفة العمليكون المشتغلون في بيئة  وعادةً. العمالة منوعلى القليل 
  ثة.يالحدة ورتطوالم اإلنتاجعلى تقنيات 
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  :)Capital Intensive Economy( )40(رأس المال لـفٌ اقتصاد مكثّ

 االدخارو االستثمارو النموو اإلنتاجو الكُلية النّظريّةفي 
 طُـرق ب يـز ميت الذي االقتصاد وه، اإلنتاججيا وولتكنو

 )capital intensive(، رأس المـال لـ مكثفةية إنتاج
تقنيـات   مع لعامتال، قادرة على ةمدرب عمالة ماهرةو

ث حديتال، وقادرة على مواكبة الحديثةة رتطوالم اإلنتاج
  .أول بأوالًفي رأس المال 

 :  )Capital Intensive Sector ()41( رأس الماللـ فٌقطاع مكثّ

 االسـتثمار و اإلنتاجو ةالجزئيو الكُلية النّظريّةفي 
ــ، االدخــارو النمــوو القطــاع  وهــادي صاالقت ،

أكبر  شكلب رأس المال ناعة، الذي يعتمد علىكالص
ـ  فيـه  ةمالالع نإ أيمالة، من اعتماده على الع  لأق

تكون ماهرة ومدو، اًنسبيكبـة  اة وقادرة على مورب
  التقنية. اإلنتاجيةات التّطور

   :)Capital Intensive Techniques( )42(رأس المال لـفة مكثّ )جياوولكنت(تقنياتٌ 

يسود فيها رأس  التي اإلنتاجوأساليب  طُرق، هي االدخارو االستثمارو اإلنتاجو ،ةالجزئيو الكُلية النّظريّةفي 
  .رأس الماللـ المكثفة اإلنتاجوأساليب  طُرق أي، اإلنتاجة مدخالت بقيالمال على 

  :)Capital Mobility ()43(حراكية رأس المال 

ـ اَألرباحو ،أسعار الفائدةو ،سيكيةالكالهة النّظر بخاصة وج، االستثمار نظريّةفي  ـ  ، هي الفك  أنرة القائلـة ب
) David Ricardo( ديفيد ريكاردووآخر. وكان  ) يتدفق بين عملfinancial capital( الرأسمالي مويلتال

ومن قطاعٍ إلـى آخـر، حتـى    رأس المال يتدفق من صناعة إلى أخرى،  أنسيكي القائل بدأ الكالقد تبنّى المب
  القطاعات.   لفي ك ربحعدل اليتساوى م

  :)Capital Utilization ()44() رأس المال استغالل( استخدام

، الفائدة سعرِو ،دالموار استغاللو ،اإلنتاجو ،االستثمارمجال و )،Capital Theory( رأس المال نظريّةفي 
عنيين:  وهصطلح يحمل ملمالثَّابت قيد االستعمال، ومنه، علـى سـبيل المثـال،     رأس المال) جزء من األو
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علـى مـدار    رأس المـال مـن   شكلخدم هذا الاتب. وفي الواقع العملي ال يستاآلالت وخطوط اإلنتاج والمك
لثلث الوقـت   األبنيةخدمت فإذا استي. إنتاجن غير مقابل ر مهدجزءاً من زمن وجوده ي أنب يعنيالساعة، ما 

) فيشير إلـى  الثَّانيا المعنى مبِمقدار الثلث. أ وه رأس المالهذا النوع من  استغالل أنيعني بهذا  نإالمتاح، ف
ـ  عند)، potential output( الممكنة اإلنتاج كمية) نسبة إلى actual output( فعليال اإلنتاج كمية اريخٍ ت

  محدد. 

  :)Capitalism( )45( ماليةرأس

 مالنظو االجتماعيو السياسيو االقتصادي رفكالفي 
)، هي العقيـدة  economic systems( االقتصادية

ـ  ت التي مبادئة المجموعو لكيـة  الم أنرفع مـن ش
رأس  بخاصـة ، هاوتؤكّد اإلنتاج الخاصة لمدخالت

أخـرى   اقتصاديةظمة أنبمقارنتها  تتم وعادةًالمال. 
 قطاعيــــةاإلو )Socialism( شــــتراكيةالكا
)Feudalism،( ةالشُّـــويوعي )Communism (

ـ مثـل   ةالمتعددبأشكالها   - ةالماركسـي  يوعيةالشُّ
ةاللينيني )Maxism-Leninism( وةالماوي )Maoism.(  

) بناء علـى  price mechanism( سلعالأسعار  دتحدي نظامو السوق مبادئ إلىفي أفكارها  الرأسماليةند ستت
مؤشرات  السوققوى  بحيث تُعطي)، demand-supply forces( العرضو قوى الطلب بينالتفاعالت الحرة 

ة النجاعة إلىة حقيقيالفني )technical efficiency( ة  النجاعـة والتخصيصـي )allocative efficiency (
  ).اإلنتاج لعوام() economic resources( االقتصاديةلموارد ل

  ): 46) (Capitalistic Imperialism) (إمبريالية(ـمارية رأسمالية فلسفة استع

عمار االسـت و العولمـة ، وموضـوعات  طرافاألو المركزو )،Dependency Theory( التبعية نظريّةفي 
اديصيمنة على الدول الدول القوية اقتصاد أنة القائلة بالفكر، هي االقتاً وعسكرياً تمارس نفوذاً وهناميـة،  الي

  من خالل الشّركات العابرة للقارات.

ح الشّـركات المحليـة   بـا ن انخفاض أرأنظرياً، ب تبرهن، على األقل التي األفكارالماركسيون كثيراً من  تبنى
 ة. وتبنـى رالدول الفقي استغالليق الكبرى في الدول المهيمنة يؤدي إلى سعيها نَحو تعويض الخسارة عن طر

رها الـدول  تُصـد  التياألساسية  سلعال استغاللق منها بل، بخاصة ما يتعنفسهااألفكار  التبعية نظريّةأصحاب 
  .  الغنية تقتصادااالرة إلى الفقي

  )).Globalization( العولمةو )،Dependency Theory( التبعية نظريّةسرد: (راجع م



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

299 
 

  :)Capitalization( )47(رسملة 
ـ  )،Stock Exchange( األسهمسوق و )Corporate Finance( الشّركاتعلم تمويل في  صـطلح   وهم

يملكها األفراد، الطبيعيون  التي اتالسندو )shares’ structure( األسهم كلهي )1: ، منهاعدة يمعان يحمُل
وتوزيعهـا وقوتهـا    لكيتهامها ونُشُوئ كيفية أي)، ةخاصأو  ةمعامساهمة (ال الشركةفي أصول  ويون،معنالو
سـندات  و )preference shares( أسهم ممتـازة و )ordinary shrares( عاديةأسهم فهناك  ية.صويتتال

           .نفسـها  الشـركة ) assetes( صولبـأالمساهمة، وهي مدعومة  الشركةرها ) تُصدdebentures( تمويلية
           المسـاهمة.  الشـركة ) ألسهم market value( السوقية مةالقي) 3 المساهمة. الشركةسهم أل يلالكُالكم  )2
 اَألربـاح مـا أو   سنَةفي  المتحققة اَألرباح لكأو  بعض تحويل أي) capitalize( رسملةبـ الشركةقيام  )4

األسـهم،   مجمـوع حصته فـي  نسبة  حسب لكإلى أسهم توزع على المساهمين، من سنوات سابقة المدورة 
   .األسهمونوعية 

  :)Capitalization Issue( )48( )إصدار المكافأة(إصدار الرسملة 

) B(راجع المسرد ( اَألرباحتوريق و مويلتالإدارة و ،األسهمسوق و مويلتالو المساهمة الشّركاتفي مجال 
  .))Bonus Isuue( صدار المكافأةإ عن

  :)Capitalization Rate( )49(الرسملة  معدل

ـ ، المسـاهمة  الشّـركات و في العقـارات  االستثمارفي مجال   صـطلح  وهـ يحمـل   م                   ين:التَّـالي ين المعني
سند أو  ممتاز، عاديأو سندات التملك،  األسهم مننوع  لكنسبة  أيمساهمة ما،  شركةفي األسهم  لك) هي1

 العائد المتوقـع  عدلم) 2ها، أو مننوع  لكل النسبية األهمية، ورةلمصدا الشركةأسهم  مجموع إلى، تمويلي
)expected rate of return (لمثمارٍ ما في عقارٍ ما. ويكون هذا الستا مناً عدخل علـى   المتوقع مبنيالـد 

  .االستثمار من ممكنالعائد ال رتَقديخدم في ستمشار إليه. ويفي العقار ال االستثمارده لقد يو الذيالمتوقع 

  :)Capitalization Value( )50(قيمة الرسملة 

ـ  يحملهـا  التـي مة النّقديـة  القي ي، هاالدخارو االستثمارو مويلتال مجاالتفي               ثماري سـت ) اasset( ٌلأص
ـ الكُ الـدخل )، كالسـهم، بنـاء علـى    financial asset( تمويلي أصٌل، أو كاآللة عيني ما،                 لمتوقـع ا يل

)total expected income (أصـالً   أنلـو   :. وعلى سبيل المثالنفسه األصلحياة  فترةخالل  األصل من
 قيمـة الرسـملة   نإف%)، 5( والسنوي هالفائدة  معدل أن، ومئة دينارٍ في السّنة د عائداً مقدارهلّيو استثمارياً
  ) دينار.2000تكون (لألصل 
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  :)Capital – Labor Ratio( )51( العمالة إلىال نسبة رأس الم

 عمليةفي ، العمالة علىرأس المال  حاصل قسمة، هي االدخارو االقتصادي النموو اإلنتاجو الكُلية النّظريّةفي 
إلـى  ما ارتفعت نسـبة رأس المـال   لك المالعية إنتاجترتفع  اآلنإلى  وفَةمعرال النمونماذج  حسب. واإلنتاج
ـ الحالـة   ىميسإلى ما  النُّمو. ويصل االدخارو االستثمارارتفاع  ، ومنهحقّق المطلوبت ، شرطالعمالة  ةالثَّابت

)steady state (ع االستثمارما يتساوى عندخار ماالد.
 

  

  )). Solow Model( سولونموذج سرد: (راجع م

   :)Capital-Labor Substitution( )52( عمالةبتبديل رأس المال 

رأس المال، أو زيادة رأس  إلىبالنسبة  العمالةلية زيادة مدخل ، هي عمةالجزئي النّظريّةمن  اإلنتاج مجالفي 
أحد المدخالت تتجه  ما ينخفض سعرعند. ويعتمد اتِّجاه التبديل على أسعار المدخل. فالعمالة إلىالمال بالنسبة 

نـه.  المشـتراة م ية مالمنشأة إلى زيادة الكَ
 الحدي نّاتجالتناقص المنشأة  وعادةً تأخذ

)diminisging marginal product (
ــار،   ــين االعتب ــاجي بع ــدخل اإلنت للم              

 المثلـى  يـة مالكَمن أجل الحصول على 
)optimum quantity ــن ــة م ) الممكن

) least cost( التكـاليف  لأقبـاإلنتاج، 
  الممكنة. 

  ) على المنشأة:iso-cost( قيد التكاليفة لتَّاليعادلة اتُمثِّل الم

rKwLTC 
  

) w(و ،الكُلية كُلفةلل) TCحيث ترمز (
 العمالةمدخل  سعر و، وهاألجر عدللـم

ـ ) rوحدة زمن، و( للك رأس  سعرِلـ
مـن   أي انخفاض سـعر  عندو. المال
كمية  بزيادةي اإلنتاج تقوم المنشأة لمدخَ

وإذا  .هسعر انخفضذي تاج المدخل اإلن
تقليل الكميـة  ارتفع سعره تقوم المنشأة ب

   الموظفة منه.
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عـدل ُأجـور   ها انخفض مبعد). و*K(و )*Lمن ( حقّقتلى تالحالة المثلى األو أنالمرفق نفترض  شكلفي ال
المالع )wعل ة يه ). وبناءة  العمالةتقوم المنشأة بزيادة كميـة مالكَمناسبة للحصول علـى   تراها التيبالكيفيي 

Lnوليفة (من التَّ وهي في هذه الحالة مكونةكُلفة ممكنة،  لالممكنة بأق المثلى
Kn(و )*

*.(  

  :)Capital Loss( )53( ماليةخسارة رأس

 ، كالذهب أوسلعالواع أن بعضو واألراضي، كالعقارات العينيأو  يمويلتال االستثمارو ةالجزئي النّظريّةفي 
بيعـه. وعلـى    بعد) مالي أو عيني، asset( أصلشراء  من حقّقتت هي خسارة ،لها قيمة سلعة ةأي الفضة أو

مدة باع السهم  بعدير، وانعشرة دن بِمقدارما  عامةمساهمة  شركةسهماً في  األفرادسبيل المثال: اشترى أحد 
  :لى النحو اآلتيع) CL( الرأسمالية خسارةالكون ته هذا ي. وبناء علنانيرد بخمسة

5105 CL
 

حسـاب الخسـارة    عنـد ة في األسعار) بعين االعتبـار  مضخُّم (الزيادة العاعدل التَّم بد من َأخذ في جميع األحوال ال
رة ضـع الخسـا  تخ ضخُّم. وفي العـادة ، بخاصة إذا ارتفع معدل التَّارة ضمناًترتفع الخس أنالرأسمالية. فمن الممكن 

على المكسب  الضريبةل بعكس إطَار الضرائب المستحقة، وتعامة خاصة في معاملالدول، إلى  الرأسمالية، في بعض
الرأسمالي )capital gain tax وفي هذه الحالة تُسمى ،(ريبةة على الخسارة  الضالرأسـمالي )capital loss tax ،(

  ثمرة.ل المستل في األصوالطبيعي أو االعتباري المتعام خصِعلى الشّ في هذه الحالة تخفيض الضريبة مويت

 )).capital loss tax(راجع مسرد: ضريبة على الخسارة الرأسمالية (

  :)Capital Market( )54( سوق رأس المال

، ةدالمتعـد جال اآلذات  المالية األوراقو ،اتالسندو األسهمكـ، المالية األوراقسوق و االستثمارفي مجال 
 طتهاسبو تُحشد)، virtual( افتراضي) أو physical( مادي مكان، هي مدةال محددةوغير  طَّويلةالقصيرة وال

   .تُقرض، والتمويليةالموارد 

لوحدات لوتُقرض )، excess capital( فائض تمويليلديها  التي األساسيةالوحدات  من تُجمع الموارد المالية
 :تصنف أسواق رأس المـال إلـى   وفي العادة ).shortage( التمويلية(نقصاً) في الموارد  عجزاًتواجه  التي
د التمويلية حشد الموارتُ األوليسوق الفي ). وsecondary market( ثانويو )،primary market( أولي

طرحت األسـهم أو   لتياة مالمساهمة العا الشركةإلى  )، وتُسلّمundertaker( كتتاباالمتعهد ألول مرة من 
  سابقاً. رةالمصداألسهم والسندات  فتباع وتُشترى ويانالث السوقا في مالسندات للبيع. أ

، ةمختَلفال التمويلية األسواق بينالممولين والمقترضين  تقالان بِسببِ بعضبعضها في  التمويلية األسواق تؤثّر
في هذا ، ثماراتهمستبدأوا فيها ا التي األسواق يحققونها في التيمن اَألرباح حٍ أكثر وأعلى بارأجل تحقيق أ من

  .حالة الممولين، أو من أجل الحصول على شروط تمويلية أفضل، في حالة المقترضين
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 : )Capital’s Marginal Efficiency ()55( رأس المالـل حدية نجاعة

ـ ، االستثمار نظريّةو الكُلية النّظريّة من) Income Determination Model( الدخل دتحدينموذج في  وه 
 أو ارسـتثم الاعلـى   المنشـأة يحفز  الذي) r( الفائدة سعر

) r = %5( الفائدة سعر كانلو  :عدمه. وعلى سبيل المثال
 فيـه  رفكت ذيال مشروعفي ال االستثمارقوم بست المنشأة نإف

 سـعر يسـاوي  أو  منه أعلى من) return( العائد كانإذا 
 شـكل ال بينيو ).5%أو يساوي ( منأعلى  أيالفائدة هذا، 

 يؤدي) r2) إلى (r1( من الفائدة سعرِخفاض ان أنب المرفق
ـ أ). I2) إلـى ( I1( من االستثمارإلى زيادة                    لـرأس المـال   الحديـة  منحنـى النجاعـة  فـي   زاحـة إلا ام

)marginal efficiency of capital MEC بِ) فتحدثنعوامل أخرى تختلف  بِسبهـا  منالفائدة. و سعرِ ع
توقعات و )technical progress( التقني التّطورو )،cost of capital( رأس المال كُلفة على سبيل المثال

 .)tax rate( الضرائب عدلمو االستثماريةثقتها بالبيئة و بلستقالم حوَل المنشأة

 :)Capital Movement( )56(حركة رأس المال 

ــال   ــي مجـ ــلتالفـ ــدولي مويـ ــتثمارو )،international finance( الـ ــةات االسـ                         الدوليـ

)international investment ة)، هي التدفقاتـ يقوم بها أشـخاص   التي التمويلي ون أو اعتبـاريون  طبيعي
 التـي في الدول  أي، في دول المقر، العمالةو ربحوال خلللدية، مولدة إنتاجبهدف الشروع في تأسيس مشاريع 

                      حسـاب رأس المـال  . وتعتبـر مثـل هـذه التـدفقات جـزءاً مهمـاً فـي        التمويليـة تتجه إليها التدفقات 

)capital ccount (يزان منالمدفوعات م )balance of payment.(  

  :)Capital-output Ratio (COR) ( )57( اإلنتاج إلىنسبة رأس المال 

 رأس المـال ) من income( الدخل) أو Q( اإلنتاج، هي حصة النموو اإلنتاجو يلات االقتصاد الكُنظريفي 
)Kمة اإلنتاج (أو عمليوظف في عخل) ) المة توليد الدنإ أي. نفسهالي  

  

                  ماعنـد خفضـاً، وتكـون منخفضـة    رأس المـال من  ما يكـون سـعر  عنـد ة عادةً تكون هذه النسبة عاليو
ى النسبة اإلضافية لرأس المـال إلـى اإلنتـاج    مرأس المال مرتفعاً. ويرتبط مفهوم النسبة بما يس يكون سعر

)incremental capital-output ratio (ICOR)اً ). وهي مفة رياضيّعلى النحو اآلتيعر:  
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من كمية اإلنتاج  وحدة لك ني، أللادت هذه النسبة، زادت كُلفة اإلنتاج الكُما زلثمار. وك) لالستIحيث ترمز (
  حتاج إلى وحدات إضافية من رأس المال.اإلضافية ست

  :)Capital Rationing( )58( تـقـنين رأس المال

ة علـى  ) المفروضة في الموازنة الرأسـماليrestrictions ( القيود هو، الشّركاتومجال  مويلتال نظريّةفي 

ع) رأسِ ماٍل جديد، أو اإلنفـاق علـى   اإلدارة على رفعِ (جمتضعها  التياإلنفاق الرأسمالي الجديد، أو القيود 

، معينةاالستثمار فيها. وعادةً تكون هذه القيود اختيارية، تقوم بها اإلدارة ألسباب  الشركةمشاريع جديدة تنوي 
لكيتها من الذوبان، ما يجعلها باقية فـي السـيطرة علـى    لعائلة) ملعائلية، كي تحمي (اأو تقوم بها الشّركات ا

  .نفسها الشركةقرارات 

   :)Capital Reswitching ()59(إعادةُ تحويل رأس المال 

، هي العـودة إلـى طُـرق    اإلنتاجو االستثمارو ،دور رأس المال حوَلالجدل و ،االقتصادي الفكرتاريخ في 

تـوفيراً للمـوارد مـن    ) أكثر ربحية وإنتاج(طريقة  إنتاج، بِسببِ اكتشاف تقنية رأس الماللـية مكثفة إنتاج

  . رأس الماللـ اض سعرِ الفائدة، باعتباره سعراًرق (التقنيات)، و/أو بِسببِ انخفغيرها من الطُّ

ــع م ــرد: (راج ــالانس ــاس رأس الم ــدل )، Capital - reversing( عك ــوَلالج ــال ح                        رأس الم
)Capital Controversy.((  

  :)Capital Requirements( )60( رأس المال متطلبات

م هذه المتطلبات فـي  ، هي العالقة بين االستثمار وما ينتج عنه من زيادة في الدخل. وعادةً تتالنمو نظريّةفي 
  ).ICOR( اجاإلنتنسبة رأس المال إلى الضرورية في  رأس المالد كمية إطَار تحدي

  :)Capital-reversing( )61( عكاس رأس المالان

) إنتاج معينة، ذات technique طريقة( تقنيةارتباط  و، هاالستثمارو رأس المالو يلالكُ االقتصاد نظريّةفي 
القة هناك ع أنني بل منخفض القيمة من اَألرباح. ما يععدم مع، غير مكثفة لرأس المالو ،منخفضةية إنتاج

  .ربحعدل المو قيمة رأس المال موجبة بين
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 التـي )، يعبر عن الحالة reswitching( التحويل عادةإى ممع مبدأ آخر يس عكاس رأس المالانيرتبطُ مبدأ 
ـ ة من أسعار الفائدة، ثم تصبح غير ماليويات عمست عندة ربح) اإلنتاج متقنية( طريقةتكون فيها   عنـد ة ربح

ويات منخفضة جداً مـن أسـعار   مست عندة مرة أخرى ربحة من أسعار الفائدة، لكنَّها تصبح مويات وسيطمست
  الفائدة.  

                 تحويــل رأس المــال عــادةإ)، Capital Controversy( رأس المــال حــوَلجــدل (راجــع مســرد: 
)Capital Reswitching.((  

  :)Capital Services( )62( خدمات رأس المال

  .رأس المالعين من يولدها ويؤديها مخزون م التي، هي التدفقات الخدمية رأس المالو الكُليةن: ظريتيفي النّ

  : )Capital Stock( )63( مخزون رأس المال

نـى  وخطوط اإلنتـاج، والب  المعداتمجموع اآلالت و و، هالنموو رأس المالو يلالكُ االقتصاد نظريات:في 
 مـة القيحسـاب   مرق السريعة، المتوافرة في اقتصاد ما. وعادةً يتوالمطارات والطُّ نئالموا التحتية، بما فيها

فـي   يلالكُ اإلنتاجتَوظيفها في عملية  مواحدة يت وحدةبوصفه يث عنه ) لهذا المخزون، والحدةيّماالس( النّقدية
  االقتصاد.

ـ   الفكر. فقد اعتنقوا رين الماركسيينبخاصة المفكّخلتف االقتصاديون حوَل مفهوم هذا المخزون، ا  أنالقائـل ب
ة  ومخزون رأس المال هالمتجسدة العمالةكمي )embodiedال سلع) في الو ومنتجة، وهد الـذي  بالتَّالي المجه

  اإلنتاج. فترةخالل  العمالةتبذله 

ّف مخزون رأس المالمبدأ تكَي )Capital Stock Adjustment Priciple( )64(:  

 والمستوى الصافي من االستثمار ه نبأقول ، مبدأ يالنموو س المالأرو االستثمارو يلالكُ االقتصاد نظريّةفي 
التكيف في  أن يتضمنمنه. ما  عليوالمستوى الف بين مخزون رأس المال المرغوب فيهجزء نسبي من الفرق 

   حجم المخزون قد ال يكون تاماً.

 :)Capital Structure( )65( المالرأس  لكهي

سـندات  و الممتازة األسهمو العادية األسهمحصة  و)، هcorporate finance( الشّركاتتمويل  نظريّةفي 
 .الشركةمن مجموع رأس مال  الدينسندات و التملك

 مويـل تالو )،internal financing( الـداخلي  مويلتالتان لتمويِل الشّركات المساهمة: ريقتان رئيسهناك ط

الخارجي )external financingمويلتالطة ا). فبوس اخلين طريق تمويـٍل   الشركةرفع رأس مال  ميت الدع
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حسب مساهمته، وحسب نـوع السـهم    للمساهمين، كلبيعها  مإضافي من المساهمين، بإصدارِ أسهمٍ جديدة يت

طة االقتراض المباشر من مؤسسات ابوس مفيت الخارجي مويلتالا مأ .اًممتازأو  اًعاديسواء كان ، الذي يحمله

 الشركةعيناً، تقوم اً مياً محدداً، وأجالً زمنية، وعائداً سنوميأو بإصدارِ سندات تحمُل قيمة استمويلية كالبنوك، 
ما تكون أسعار الفائـدة  دعن. فالشركةكُلفة على  لمويل األقتاللجوء إلى ال م. وعادةً يتقيمتها بإطفاءتاريخه  عند

إلى االقتـراض المباشـر أو إلـى     الشركةمن العائد على السهم، تلجأ  لمنخفضة إلى حدّ مرغوب، وتكون أق
 الـدين رسملة إلى  الشركةالحاالت تلجأ  مويل الداخلي. وفي بعضتى التلجأ إلهذا إصدار السندات، وبخالف 

توريق بـتسمى  التيلية . وهي العمالشركةهذا الدين في رفع رأس مال خدم أقساط (الذمم المدينة عليها) وتُست

  ).loan-backed securities( الدين

  )).Cost of Capital( رأس المال كُلفة: مسرد(راجع 

  :)Capital Tax( )66( رأس المال ضريبةُ

تفرضها السلطَة المعنية علـى   لتياة والخاصة، هي الضرائب مالمساهمة العا الشّركاتو الضرائب نظريّةفي 

هـذا النـوع مـن     الذمم الدائنة). وعادةً يحصـل  أيوفوائضها واحتياطياتها النّقدية، وديونها ( الشركةأسهم 

ريبةم الشركةولَو حققت  حتى ،الضعرخسائر من عة. ويرائب  شكلف هذا اللياتها التِّجاريضريبة ـبمن الض

  ).Corporation Capital Tax( المساهمة شركةالرأس المال على 

 :)Capital Theory ()67( رأس المال نظريّة

قـة بـدور   ل، هي مجموعة األفكار والمفاهيم والمبادئ والفرضيات المتعاالستثمارو يلالكُ االقتصاد نظريّةفي 

، والبنى التحتية الكُلية، فـي اإلنتـاج   (المهارة والخبرة) يالبشَررأس المال و اآلالت والمواد الخامو المعدات

 مينغيـر قيـادة  )، بAusterian School( النمساوية مدرسةالميزت تحقيقه على أرض الواقع. وقد توكيفية 

)Menger( باويرك فونو )Von Bawerk( كايهو )Hayek  .ناصـرهبتعمقها في تحليل رأس المال وع ،(

 حسبباإلنتاج،  ننصراً جوهرياً في اإلنتاج، ألل الزمن باعتباره عركزت على عام التينفسها  مدرسةوهي ال
هناك إطَـاراً   نإما عبر عنه بالقول  وحقّق، وه، يحتاج إلى عمليات مستمرة وزمن حتى يتباويرك فون رأي

 ةلسسل شكلى تأتي عل التيلية اإلنتاج م عممفهو باويرك فون. وقد أدخل )7(رأس المال لكهيبـق لَّزمنياً يتع

ـ  ةدوراني )rounabout ،(بين وفيهال-اإلنتاج ليس  أنب يهكما يتَخي عضناصر اإلنتاج كيفما ا -البتّفق، التئام ع

ة معقَّد وبل هملية ة، عبالنجاعة المرغوبة.   اج إلى مهارة فائقة حتى تجعله يعمليحت رأس المال أنبخاص  

                                                             
7 - There is a time structure to the capital structure. 
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  :)Capital Transfer Tax( )68( ضريبة تحويل رأس المال

، هي الضرائب المفروضة على تحويل الثَّروة من شـخصٍ،  مويل العامتالو رأس المالو الضرائب نظريّةفي 

 حـدة تالمالمملكة . وكانت (المحول) قيمة الضريبة حانالمطبيعي أو معنوي، إلى شخصٍ آخر. وعادةً يتحمل 

  هذا النوع من الضرائب. مثلذ على تصميم وتنفي لمدولة تع ل) أواانيبريط(

  :)Capital Turnover Criterion( )69( رأس المال انيار دورعم

خدم في تَوظيف مدخل رأس المال في اقتصاد دولة نامية، اقترحه معيار يست و، هالنُّموو االستثمار نظريّةفي 

يـار  عم :منهـا  عدة أسماءحمَل  ). وقدN. Buchanan( كانانن. بوو )J. Polak( ج. بوالك االقتصاديان

ــل ــرنعال( العام ــةمنال) ص ــار العمأو  ح ــة نعي ــر الهب                      )، Factor Endowment criterion( ص

             المتسـاوية  الحديـة  اإلنتاجيـة يـار  عمو)، Rate of Turnover criterion( انالـدور  عـدل ميـار  عمو

)Equal Marginal Productivity criterion،( اإلنتـاج رأس المـال إلـى    مـن  لاألقيار النسبة عمو 

)Minimal Capital-Output Ratio criterion.(  

 اإلنتـاج نسبة رأس المـال إلـى   حقّق في تت التي) increments( ضافاتاإلعيار النّظر إلى يستوجب هذا الم

)capital-output ratioل م أنفي هذا . ويكمن السبب وراء ل)، ثم اختيار النسبة األقالعـالي   الـدوران عد

إضافة إلى للموارد اإلنتاجية.  كفء س المال، في اقتصاد يواجه ندرة في رأس المال، يؤدي إلى تخصيصلرأ
بخاصة فـي  )، labor-intensive( ةالللعمالمكثفة تقنيات اإلنتاج  استغاللعيار يؤدي إلى هذا الم استخدام أن

لكم القليل من ية اإنتاجتكون  حيث، العمالةها لمدخل استخدامتحتاج إلى تَعظيم  التيلدول نامية. وهي االالدول 

  ة.رأس المال عالي

 الساكنة) يركّز على الحالة ثانياً، ) تَوظيف العملَة قد ال يزيدأوالًات، منها: اجه هذا المعيار بعض التحدييو

)static ةاديصهمل الحالة االقت( حركةالمت)، ويdynamic ،(ًهمل األثر اإليجابي الذي يصنعه وجودثالثاي ( 

ي بِسببِ ل) قد ال يرتفع اإلنتاج الكُرابعاًإهمال أثر رأس المال غير صائب،  نإرأس مالي إضافي، وبالتَّالي ف

  اإلنتاج. فيوأثره  الزمن) يهمل عامل خامساً الة،العتماد على تقنيات مكثفة للعما

  :)Capital Widening( )70( لمالتوسيع رأس ا

قوى العمل،  عدل نمومراكمة لـرأسِ الماِل بمعدل مساوٍ لم و، هاإلنتاجو رأس المالو االستثمار نظريّةفي 
  ) ثابتة. capital-labor ratio( العمالةنسبة رأس المال إلى بحيث تبقى 
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  :)Capitation Tax( )71( ضريبة على الرأس

تفرض من السلطَة المعنية على الفرد (الرأس) من  التي ، هي الضريبةةمالعا الماليةو رائبالض نظريّةفي 
 أو القاطنين في منطقة محددة، تحت سلطة قضائية واحدة. وعادةً تُسمى في معينةابعين لسلطة تالبشَر ال

  ).head tax) أو (poll taxية (األدبيات االقتصادية الغرب

 أصل رأسمالي  سعيرتَنموذج)CAPM( )72(:  

  )).Capital Asset Pricing Model( الرأسمالي األصل تَسعيرنموذج : مسرد(راجع 
   :)Captive Insurance ()73(تأمين مأسور 

 الزبائن ال يحصل عليه إلّاتأمين،  شركةده تُزو شكٌل من التأمين و، هلكيتهامو شركات التأمينفي مجال 
   .نفسهاركة المالكين للش

  :)Capture Theory( )74( )سراأل( حاطةاإل نظريّة

 االقتصـادي وأعمالها، هي نظريّـة مـن ابتـداع     لشّركاتل القانوني نظيمتالو السياسي االقتصاد نظريّةفي 
 يغليرستجورج األمريكي )George Stiglerراقـب أعمال  نبأقول )، وفيها يالضـابط و – ظممـن الو - الم 

)regulator ،(ة، قد يت أيتخضع للرقابة، العتبـارات   التيتجييرها لصالح المنشآت  مالجهة الرقابية الحكومي
اً مـن  مد خبرتها في الميدان، وتوظّف جزءالجهة الرقابية تست أنسياسية أو تنظيمية، ومنها على سبيل المثال 

قابة. وقد تتراخى الجهات الرقابيـة فـي ضـبط    ، من المنشآت الخاضعة للرطاقمها الفني، في بعض األحيان
ة حـوَل الحصـول علـى    ون في الجهات الرقابيالعاملسلوك المنشآت الخاضعة للرقابة، بِسببِ وعود يتلقاها 

  عة للرقابة.ية في المنشآت الخاضبلقوظائف مست

   :)Carbon Sequestration ()75(ون حبس الكرب

بخاصة فـي مجـال   )، Economics of Resources & Environment( البيئةو الموارد اقتصادياتفي 
اسـع، مـن   ممكناً، على نطاق وهذا كان  حيثشجار، األقيام الدول المعنية بزراعة  و، هالعابر للدول التلوث

 حتباساالودعات تحت األرض، من أجل تقليل أجل امتصاص أكاسيد الكربون. أو ضخ هذه األكاسيد إلى مست
  ).  global warming( يالحرار

  :)Carbon Sink( )76( ونربك) بلوعة( مصرف

)، بخاصة فـي مجـال   Economics of Resources & Environment( البيئةو الموارد اقتصادياتفي 
ة باألشجار، أو زراعتها باألشجار، من أجـل امتصـاص   تخصيص منطقة مزروع و، هالعابر للدول التلوث

  ).global warming( حتباس الحراريااليل تقللون، أكاسيد الكرب
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   :)Carbon Tax ()77(ون ضريبة الكرب

بخاصة فـي مجـال   )، Economics of Resources & Environment( البيئةو الموارد اقتصادياتفي 
 عدل محدد على الوقود األحفوري، والفحم الحجري أوقيام الدول بفرض ضرائب بم و، هالعابر للدول التلوث

حتبـاس  االالنباتي، والغاز، بهدف تقليل كمية االستهالك من هذه المصادر، ثم تقليل االنبعاثات الملوثة، وتقليل 
  ).  global warming( الحراري

  :)Cardinalism( )78( ةالحقيقي المنفعةفـلسفة 

 التـي المنفعة  نبأقول قتصادية، ت، هي عقيدة في الفلسفة االاالقتصاديةالفلسفة و الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
دي)، وتسـمى  والتأويـل الرقمـي (العـد    قابلة للقياسهي حالة حقيقية،  سلعهالكه لليستمدها الفرد من است

يقاس الطول والعرض والوزن أو العمـر،   مثلما)، وهي تُقاس بوحدات فعلية cardinal utility( المنفعةبـ
حقّق من تت التي أي، التراتبية)، أو ordinal( ترتيبيةال المنفعةين آخرين ما تسمى اقتصادي عندمثالً. ويقابلها 
مقيـاس  لـ، أو حسب حبه لها، وبالتَّالي ال تخضع المنفعة مستهلكأهميتها بالنّسبة لل حسب سلعخالل ترتيب ال

  .ةيقيالحق لمنفعةالحال بالنّسبة ل و، كما ه) في األعدادratio measurement( النسبة

  :)Cardinal Utility( )79( ةحقيقيفعة من

ـ  النّظريّةمن  المنفعة نظريّةفي  زئيهـي مقيـاس  ةالج ، 
اً مـن المعنيـين   أي)، يحمل total utility( الكُلية لمنفعةل

السـابق   مسـرد ) المنفعة الحقيقية المبينَة في ال1التَّاليين: 
مسـتوى المنفعـة   ) 2)، ةالحقيقي المنفعةفلسفة َأعاله، (
عرحدده علـى منحنيـات    مستهلكفه الالذي يالسـواء وي 

وضع قيمـة   يتضمن ماوتماسه مع منحنى قيد الموازنة، 
  منحنى سواء.  للمستوى المنفعة مقابل ك معينة

) أعلى من U2(و )،U1(و )U2) أعلى قيمة من (U3ويات للمنفعة، حيث (ثالثة مست ،المرفق شكلال ، فييوجد
)U1() ستوىوبالتَّالي يحمل الم .U3.للمنفعة (ةّعددي) أعلى قيمة رقمية (  

  :)Caribbean Community & Commom Market( )80( المشتَرك وسوقها الكاريبي مجموعة

) دولة تقـع فـي حـوض    15ة من (شكل، هي سوق مشتَركة ماالقتصاديةت تَكتُّالالو التجارة اقتصادياتفي 
              المكسـيك عضـواً مراقبـاً فـي     بريطانية فـي السـابق. وتعمـل   عمرات ت معظمها من مستالكاريبي، كان

ـ  ) خلفـاً 1973( شاء المجموعـة فـي العـام   نإالمجموعة. وقد تم       الحـرة الكاريبيـة   التجـارة ظمة منلـ
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)Caribbean Free Trade Organization ،(ينة للـدول األ من أجل زيادة التِّجارة البعضـاء وتحقيـق   ي
والرسـوم الجمركيـة وتوحيـدها، ووضـع السياسـات       التعرفاتيد قتصادي بينَها، من خالل تحدالتكامل اال

  االقتصادية والتِّجارية المناسبة.

  :)Caribbean Development Bank( )81( الكاريبينمية تالبنك 

)، 1969( بنك تمويلي تم تأسيسـه فـي العـام    و، هقليمياإل عاونتالو نميةتالو االقتصادي النموفي مجال 
حـدة والمكسـيك والبرازيـل    تإليها دول مثل المملكة الم وانضمتبموجب اتِّفاقية بين دول حوض الكاريبي، 

  والصين وألمانيا.  

في الدول األعضـاء،   للمنشآتللمشاريع الصناعية والزراعية  واإلقليميمويل المحلي تيهدف البنك إلى تقديم ال
 ام دوٍل غنية مثل الصـين انضم إلى قد نُظروممكناً.  كان حيث نميةتاالقتصادي، وتحقيق ال النمومن أجل دفع 

ي حـوض  مكاسب سياسية في المنطقة المعنية، وه سياسياً من أجل تحقيق اعتبارهبحدة وألمانيا تالمملكة المو
  راتيجي.ستالكاريبي بِسببِ موقعه اال

  ): Carry Back, Carry Forward System( )82(حامل للخسائر السابقة والالحقة  )ضريبي( نظام

ـ العا المالية نظريّةفي               الضـريبية الحـوافز  و ،الضـرائب بخاصـة موضـوع   )، Public Finance( ةم
)tax incentivesياتهـا  لمسـابقة أو الالحقـة، مـن ع   ، الالشـركة يسمح بتحميل صافي خسائر  نظام و)، ه

حقّق تت التي، مقابل اَألرباح فترةة أيبتحميل الخسائر في  شركةالمنصوص عليها في عقد تأسيسها. ما يسمح لل
  سابقة أو الحقة. فترةة أيخالل 

  :)Carrying Capacit( )83( )عمل أو الدّمحتال( الحمل قُدرة

ـ  و )،Economics of Resources & Environment( البيئـة و المـوارد  اقتصادياتفي  كانعلـم الس 
)Demography ة واإليكولوجية، )، هيقُدرة الموارد البيئي

ونباتات وحيوانات، علـى  ة وصخور ومياه بما فيها من ترب
يمية لدامة وجود الكائنات الحية، سواء في منطقة إقدعم واست

  محددة، أو على مستوى الكرة األرضية. 

د عدد (حجم) الكائنات الحية، بما يتضمن هذا التعريف تحدي
فسـهم، الـذي تسـتطيع المـوارد البيئيـة      أنفيها البشَـر  

هذا يؤدي  أنه وبقاءه، من غير تدعم وجود أنوجية كوليإلوا
  إلى نضوب الموارد نفسها، أو انحطاط نوعيتها. الدعم 
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مباشـر   شكلالنمط االستهالكي للبشر األغنياء يؤثر ب أنر، إلى ق بالبشَلأشارت بعض الدراسات، حوَل ما يتع
ـ نإ دعمِ وجود ما ال يقل عن أربعين مليار د بعضها قُدرة األرض علىلألرض، وقد حد الحملفي قُدرة  ، ناس

نـدي،  د الصـيني أو اله هالك الفـر مي يساوي متوسط استالهالك الفرد على المستوى العذا كان متوسط استإ
مي يساوي الهالك الفرد على المستوى العإذا كان متوسط است ناسنإمن ثالثة مليارات  لد إلى أقوينخفض العد

   .)8(هالك الفرد األمريكي الشماليمتوسط است

  :)Car Tax( )84( ضريبة على السيارات

بالجملـة   سيارات، سواء كان البيعلى بيع الع تُفرض ريبةض، هي البيئةو ةمالعا الماليةو الضرائبمجال في 
يات م، ومنها زيادة إيرادات السلطَة التنفيذية، وتخفيض الكَتتعدد األهداف من هذه الضريبة. وعادةً بالتجزئةأو 

  هالك الطَّاقة.قل العام من أجل تقليل التلوث واستوسائط النَّ استخدامناس إلى الالمطلُوبة من السيارات ودفع 

  :)Cartel( )85( عمتج

علن أو غيـر  م اتفاقٌ وصة تجارة النّفط، هبخا، الدولية التجارةمجاالت  ، وبعضالجزئي االقتصاد نظريّةفي 
يـات  مكَ ، وتُحـدد محل االهتمام ،سلعةأسعار بيع ال ة في صناعة ما، تُحدد بموجبهالعاملعلن، بين المنشآت م

لمعنية. وقد يصل الحـد  اَألرباح و/أو منع دخول منتجين جدد إلى الصناعة ا منشأة، بهدف تَعظيم لاإلنتاج لك
فاق بـين  . وقد يتضمن االتِّالنّظريّة الجزئيةفي وفق تعريفه ) Oligopoly( ةلالقاحتكار ع إلى ممارسة بالتجم

  ع متماسكاً.مبدفع مبالغ للمنشآت اُألخرى بهدف إبقاء التّج هابعضالمنشآت قيام 

الكبرى)  الشّركاتالدول (أو  بعضما تأتلف عند )international cartel( الدولية االحتكاريّة عاتجمتالتنشأ 
 سلعةاليكون الطلب على  وعادةً. الدولي السوقفي  سلعةال ياتمكَعلى ضبط أسعار ووتتفق  ،لسعلة ما المنتجة

يـات  مكَعلـى   (أو الشّـركات)  تتفق الدول أنبد  ال االحتكاري كتُّلتَّعالياً. وكي ينجح ال الدولي المستوىفي 
 اإلنتـاج  كمية، ويلالكُاإلنتاج 

سـمى  تو .ةعلى حد دولة لكل
 عرالستثبيت  تَكتُّلبهذه الحالة 

)price fixing cartel()9(.
  

لة الواضحة والفعالة من األمثو
منظمة  سمىتُ ماع على التجم

 م)، حيث يتOrganization of Petrolium Exporting Countries (OPEC)( فطللن األقطار المصدرة

                                                             
.2015األردن،  –، دار وائل للنشر والتوزيع، عماناقتصاديات الموارد والبيئةعبدالرزاق بني هاني ومحمد الروابدة،  :راجع -8

  

.2013األردن،  - لنشر والتوزيع، عماناالقتصاد الجزئي، دار وائل ل ئعبدالرزاق بني هاني، مباد :للمزيد راجع -9
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ات. يات اإلنتاج، وبالتَّالي التحكم بأسعار البيعِ بهدف تَعظيم اإليرادميد كَفاق بين الدول األعضاء على تحداالتّ
وتعتبر هذه المنظمة أكبر تجمعنيبإنتاج وتصدير النّفط.  ع دولي م  

 الـدولي  السـعر  منفيد ست، بحيث تسلعةال من اإلنتاج كمية) A( الدولةكيف تنسق  ،أدناهالمرفق  ،شكلال بيني
)Pm ،(كتُّلتَّفرضه ال الذي االحتكاري ،ةمالكَ لكنالدولة من إنتاجهاالمسموح  ي )A صتها تتجاوز  لّاأ) ينبغيح

)، وتكـون  Qm > QA( تكون )، بحيثQm(و )QAهناك كميتين: ( أن يعنيما كتُّل، المتفق عليها داخل التَّ
)QA( من اً) جزءQm.(  حصةهي  األخيرةوهذه )quota (الدولة )A.( الدولةحصة  أنالواضح  منو )A (

  هي  يلالكُ اإلنتاج من نسبةًبوصفها 

)ج - Qm)/(QA)×(Pm 0 أ ب(
  

  :)Cartel Sanctions( )86( عمجالتّ عقوبة

ع علـى  يفرضها التجم التي، هي العقوبة، المادية أو المعنوية، صناعيال نظيمتالو يالجزئ االقتصاد نظريّةفي 
ـ  من أجل تثبي ع. وتُستخدم العقوبةف لسياسات التجمالعضو المخال ن االنسحاب مـن التجمع أو ط األعضاء ع

 يات المتفق عليها. ممخالفة سياسات األسعار والكَ

  ).)Cartel( عمتج: مسرد(راجع 

  : )Cartesian Plane()87(ديكارت  )سطح(مستوى 

في الرياضيات ومعظم العلوم، والتمثيل البياني للبيانات االقتصادية، هو طريقةٌ تصورية سهلة تُستخدم في 
  بيان وتوضيح نمط البيانات من أي شكل. 

 صـورة  شكلعلى  ةالَّالد أو المتباينةطيع تمثيل ستن 
توضـيح  علـى  يساعدنا  ،)graph( بيانيرسم  أو

ـ  ما يسمى استخدامالرسم ب مة. ويتالفكر  مستوىبـ
حيـة  ناال مـن ، المستوىهذا  يمثِّل .ديكارت) سطح(

وعموديـاً.  ، أفقيـاً  هينامتالالعداد ألا، خط النّظريّة
ليصنعا  ،عموديو أفقي تقاطع محورين: منويتألف 

 على النحو الموضح) quadrants( عبارعة أرباً أمع
ـ ال الفارغة، أي يةمالكَ تُمثِّلو ،)origin( األصل المحورين بينتسمى نقطة التقاطع واألول.  شكلفي ال ّرفص 

طرف  منة، وعكسها سالب. وموجب األفقي رمتَغيإلى اليمين تكون قيمة ال األصلطرف نقطة  منين. ورمتَغيلل
 ة، وعكسها سالب.موجب وديالعم رمتَغيعلى تكون قيمة الاألإلى  األصلنقطة 
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 ةأفقي :نإحداثيتيذي  زوجٍ مرتبٍ منالديكارتي، تتكون  المستوىنقطة واحدة على  دتحديتم الشكل الثاني في 
)ordinateو ،( محور الهيتَغيرم )X( ةعمودي)، وabscissaو ،(محور ال هيتَغيرم )Y وهذه النقطة هي ،(

)، وتـم  1 ,3-(و )4 ,7همـا (  ينبزوجـين مـرت   دتحديفقد تم  الشكل الثالثفي  امأ). 2 ,3-( الزوج المرتب
 .قيمٍستبخط م صالهماإي

  :)Cash( )88( نقد سائل

 اًوسـط  لمميّة في دولة ما وتعرة من الجهة الرس) المصدcurrency( العملَة، هي البنوكو النّقود نظريّةفي 
أو األجنبيـة   األحيان، العملَـة المحليـة   ويقصد بالنّقد السائل، في بعض .للتبادل، يضاف إليها الودائع البنكية

). وقـد يـدخل   demand deposit( حسابات تحت الطلبو لين في البيعِ والشِّراء،المتداولة بين أيدي المتعام
  بنك المركزي.  تحت المسمى نفسه كمية العملَة الموجودة في خزائن البنوك التِّجارية، وحساباتها لدى ال

  :)Cash Balance Approach( )89( النّقديةية ميزانطريقة ال

)).Cambridge Equation( ادلة كامبريدجعم: مسرد(راجع 
  

  :)Cash Crops( )90( تجاريزراعي  تجمن

صول على تتم زراعتها، وتسويقها وبيعها، من أجل الح التيهي المحاصيل الزراعية  ،نميةتال اقتصادياتفي 
  المزارع، ألغراض الكفاف.تتم زراعتها من أجل استهالكها من  التيقيمتها النّقدية. تقابلها المحاصيل 
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  :)Cash Flow( )91( نقدي قٌتدفّ
، الفائـدة  سعرِو مويلتالو المحاسبةفي نظريات: 

ترد صندوق المنشأة  التيهي المبالغ النّقدية الفعلية 
ــ ــة)، وه ــدفقات ي (المؤسس ــت ــة موجب ةنَقدي  

)positive cash flow وهـي   منهـا )، أو تخرج
)، negative cash flow( سـالبة  نَقديةتدفقات 

، سواء نّقدية المتَوقّعة في المستقبلوتشمل المبالغ ال
ـ   إيراداتكانت  ى الفـرق بـين   مأو نفقـات. ويس

ـ التدفقات الموجبة والتـدفقات السـالبة    صافي بـ
 م). وعـادةً يـت  net cash flow( النّقديةات التدفق

عظم األحيـانِ النّظـر إلـى    في م موقدرتها على البقاء. ويت صافي التدفقات النّقدية لتقييم قوة المنشأة، استخدام
  الفرق بين أصول المنشأة وموجوداتها لتقييم وضع المنشأة.

   :)Cashless Society ()92( )بدون نقود(مجتمع النقدي 

اعتماد أفراد المجتمع وقطاع األعمال في دولة ما  وعاصر، هالدفع في االقتصاد الم مانظو البنوك،و النّقود في
 مباشـرة ) أو بطاقات تحميل الدفع على الحسابات الشّخصيّة في البنوك، credit card( االئتمانبطاقات  على

)debt card ،(ة. تم اللجوء إلى اسبعديسمح للفرد  ماعدنيملَة الورقية أو المسكوكات المعمال أو حمل الع  

ّنقدي حد )Cash Limit( )93(:  

ـ    و، هالحكومي اإلنفاقو ةمالعا الماليةفي مجال  اً أو وضع حدّ أعلى لإلنفاق الحكومي، سـواء كـان جاري
أول من أدخـل هـذا    حدةتالمكة الممل. وكانت حكومة لها ة، أو وضع حدمرأسمالياً، بهدف تقليل النفقات العا

  المفهوم.

  :)Cash Ratio( )94( النّقدنسبة 

) المطلوبـات ( الودائـع ) إلى cash reserve ratio( يالنّقد االحتياطينسبة ، هي البنوكو النّقودفي مجال 
ـ  التيالنّقدية،  لطَة النّقدية. وعادةً تتم مراقبتها من السـ تحتفظ بها البنوك التِّجاري ر لهـا   ة المركزيـدة، وتص

 بــالنظام ر جل المحافظـة علـى ثقَـة الجمهـو    ود المقبولة، من أتشريعات وتعليمات للمحافظة عليها بالحد
صرفيالم )نكيالب.(  

  :)Casual Employment( )95( )مؤقت( يعرض )تشغيل( تَوظيف

               مقابـل ، تظمـة غيـر من  في أوقـات  مؤقت، شكلب العامل استخدام و)، هlabor theory( العمل نظريّةفي 
 ظممـن القطـاع غيـر ال  فيها ما يسـمى   العمالةهذه الحاالت و شكلقانونية. وتُ غير مثبتة بعقود عمل ُأجورٍ

)informal sectorمن سوق العم (ول، وه رة.في الدول الفقي سائد  
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  :)Casualization ()96) (ئطار( عارضتحويل العمل إلى 

ب العمل با)، هي ممارسة يقوم بها أرLabor Market( العملسوق و )Labor Theory( العمل نظريّةفي 
ي إلى تغيير وقت العمل، وطبيعته، مأو العمحكومة بنظامال، تؤد دةحدمحـدد، إلـى سـاعات     من ساعات م

  جعل قوى العمل أكثر مرونة.  علىمؤقتة، أو طارئة، ما يساعد 

  : )Catallactics ()97(ل بادتعلم ال

 وازناتتالبخاصة موضوعات )، Advanced Microeconomics Theory( ة المتقدمةالجزئي النّظريّةفي 
)equilibriums،( ةو ،األسعارواتوازنتالو األسعارثبات  آلي ،وه عر منهجـة   تحليلي يسعى إلى مفـة كيفي

، الحـر  السوق نظامحقّق في تت التي اتوازنتالو ،عضبإلى ها عضنسبة بخالل من  سلعال أسعارالوصول إلى 
  طة النّقود.ابوس وازنيةتال ياتمالكَو األسعاربناء على حساب 

  :)Catastrophe Theory( )98(نظريّة الكارثة 

 )،dynamic analysis( الحركـي  حليـل تالو )،Mathematical Economics( الرياضـي  االقتصادفي 
)، فـي  Rene Thom( رينه ثوم)، هي نظريّة من تطوير عالم الرياضيات equilibria( اتوازنتالدراسة و

يصـنعها   التي اتوازنتال نبأقول ت التي ة)، وتتكون من مجموعة المبادئ والفرضيات الرياضي1960( العام
نتيجةً لتَغير صـغير   مفاجئ كلشر ب) قد تتَغيparameters( علماتمالو المتغيراتمن  معينةتفاعل مجموعة 

هـا. وعـادةً   ل، أو جزء منها أو كالمعلماتأو  المتغيرات) ألحد initial value( االبتدائية مةالقيللمقدار في 
ـ   وازنات، ما يؤدي إلى تحوٍلتلوضع أحد ا ليتعدما عندوازنات تفي ال المفاجئيحدث التَغير   لشامل فـي ك

  المنظومة تحت الدراسة. 

االسم قد خطر  أن، وتأكيد الكارثة ، أينفسها) بتسمية النّظريّة ىلاألوبد من إدراكهما، تتعلق  هناك حقيقتان ال
كارثة ما ال  نأل الكارثة نظريّةسماها أاً سلبياً، وقد بعدعرضي، ولم يقصد به  شكلب ثوم الرياضياتيعلى بال 

قد ال تخطر علـى بـال    التيحقّق نتيجةً ألبسط األسباب ما تتمفاجئ، ورب شكلها تحدث بن ألالتسمى كارثة إ
                سـلع ال: األربعـة ه االقتصـاديون منظومـة توازنـات األسـواق     ي) فتتعلـق بمـا يسـم   ةالثَّانيا مأ البشَر.

)commodity market،( العمالةو )labor market،( النّقودو )money market،( ـند و األسهمواتالس 
)securities marketاسي. شكلوازنات في هذه األسواق مترابطة بت). والَأس  

نتيجـةً لتـرابط   بعضها ببعض هذه األسواق مرتبطة  لكن ،سوق لة، في كوازن، والعتبارات متعددتحقّق اليت
، فـي  مةالقي سالب أو موجب ،ما يحدث تَغيرعندالمتغيرات في األسواق اُألخرى. وبسوق  لالمتغيرات في ك

وازن في أحد األسواق تتَبدل ال أنني بوالمتغيرات، ما يع ة المعلماتبقيفي ه يؤثر نإر، فمتَغي أيمعلمة أو ة أي
يؤدي ارتفاع سعرِ الفائدة، ولَو  :ة األسواق. وعلى سبيل المثالوازنات في بقيتحتمي، إلى تَبدل ال شكلبيؤدي، 
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 العمالـة سوق  أنني بسيتأثر، وما يع سلعسوق ال أنني بانخفاض كمية االستثمارات، ما يعبسيط، إلى  شكلب
  سوق النّقود وسوق األسهم والسندات.  وبالتَّاليسيتأثر، 

  )). Chaos Theory( الفوضى نظريّة: مسرد(راجع 

  :)Catch-up Effect( )99(حاق لّأثر ال

تُحقّق فيها  التيالحالة  و، هالعولمةو الدولي االقتصادو قتصادياال النموو التّصنيعو نميةتالفي مجاالت 
  لدولة (دول) غنية.  النموعدالت أعلى من م الفقيرة معدالت نمو الدولة

سمرة  ييين هذه الظَّاهاديصاالقت عضةبّلتئاماال نظري )Convergence Theory مسار  أن). وفيها إشارة إلى
لحق بركب الدول الفقيرة ست أنرة يشبه المسار الذي سارت عليه الدول الغنية، والقتصادات الدول الفقي ميةنتال
أكثر نجاعة من الدول الغنية. وعلى الرغمِ من الجدل المضاد  شكلب الحديثةوجيا بِسببِ تبنيها التكنول نميةتال

عدالت نموٍّ ة اإلنتاجية، وتمكنت من تحقيق معت تقليص الفجوطابعض الدول الفقيرة است أن اللهذه النّظرية، إ
  .البرازيلو الهندو الصينمثل ة، يعال

 :)Categorical Grant( )100( )مصنّفة، محددة( حة قاطعةمن

 التي في المجاالت الها إة حكومية مشروطة. وال يجوز إنفاق، هي منحالحكومي اإلنفاقو ةمالعا الماليةفي 
  ن أجلها.منحت م

  :)Confedration of British Industry (CBI)( )101( للصناعات البريطاني االتِّحاد

مهني بريطاني، تأسس في العام  معجت و، هالصناعيةات نظيمتالو المدني المجتمع منظَّماتفي مجال 
ي تحت لوائه ما يزيد مصلحة صناعية وتجارية بريطانية. وينضو ) ألف200من ( )، يضم ما يقرب1965(

 اتِّحادين فرد. ويعتبر ) مالي7من ( ابعة لها ما يقربتالصناعات البها وب لمية مهنية، يعجمع) 140على (
  .)10(ها االتِّحاديضم التيعات المهنية جمتمن أكبر ال ينالبريطانيالمزارعين 

  :)Ceiling( )102( سقف

مبدأ أدخله عالم االقتصاد السير  و)، هBusiness Cycle( التِّجارية الدورةو االستهالكو اإلنتاجفي نظريتي 
قصى الذي يصل إليه اإلنتاج في صعوده خالل مرحلة األ، ويشير إلى الحدJohn Hicks()11( ( جون هيكس

                                                             
  ) ألف عضو.55قرابة ( یضم اتحاد المزارعین -10

    ).1989 -1904عالم اقتصاد بریطاني ( -11
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ورةفي  النموة الدة، إلى التِّجاريّالنّظري سبـة   تَوظيف الموارد مما يتعند السقف. ويصل اإلنتاج، حاإلنتاجي
  بالكامل.

 :النحو اآلتي علىه للدورة التِّجارية على تصوره لنموذج بياني ترؤي هيكسبنى 

 لميل لـ معينةهناك قيميهالكستلال الحد )marginal propensity to consume (mpc)( نسبة رأس و
 المسارعو )multiplier( المضاعف)، حيث يتفاعل capital output ratio (COR)( اإلنتاجالمال إلى 

)accelerator.(  

) فـي  COR(و )mpcتتضاءل قيم المعلمتين (
). فإذا وقعتا فـي المنطقـة   ب(و )أالمنطقتين (

ما يحـدث   نإ)، فmpc < 1)، حيث يكون (أ(
ةحرك وه ةدوراني )cyclical movement ،(

 هااتِّسـاع فـي اإلنتـاج، يـزداد     أي تذبذبات
)amplitudeع الزمن. أحيث تكون (با إذا وقعتا في المنطقة (م) م ،(mpc لَت إلى أو) قدجها ثم َأخَذَت وص

) في اإلنتاج، لكنَّه من غير تذبذبات. وكي explosive growth( فجاريان نمو وما يحدث ه نإنخفاض، فباال
 أدخـل ، فجـاري ان نمـو ال يحدث فيها  التي على أرض الواقع، أي التِّجارية الدورةمن تَفسير  هيكس كنميت

  حو التَّالي:على النَّ السقفم مفهو

العازلم وأدخل مفه )buffer ( يةاألرضو) 2 السقف) 1ن، هما: يشكل)، علىfloor.(  

 أنوالدخل  نتاج)، فال تسمح لإلfull employment( ت بالكاملفَظِّوالسقف تكون الموارد االقتصادية قد  عند
ــو ــا وراء  اينم ــى م ــةالطَّإل ــة اق ــوى اإلنتاجي               القص

)maximum capacityالمـوارد   األرضية تكـون  عند). و
ة قد واديصمكن، فال تسـمح لإل ظِّفَاالقتنتـاج ـت بأدنى ما ي 

ــدخل  ــت  أنوال ــةينخفضــا تح ــة الطَّاق ــدنيا اإلنتاجي                ال
)minimum capacityهـذه النتيجـة   هـيكس ل ل). وقد ع 

يم سيبقى كي يد االستثمارأدنى من  حداً نإراضية بالقول االفت
  .االستهالكو اإلنتاج

  :)Celler – Kefauver Act ()103( كيفوفر – ون سيليرانق

ـ و المنَافسـة  حمايـة قانون وضع مـن أجـل    و، هصناعيال نظيمتالو الجزئي االقتصادفي                 االحتكـار ع من
)anti-trust في ،(ا لوالياتاة في العامتلمة األمريكيدح )احتواها  التي). وقد جاء القانون لسد الثغرات 1950
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المرجـو   وحقق. المنَافسةعاف إضالشّركات الذي يؤدي إلى  اندماج)، لمنع Clayton Act( تونيكالون انق
) الشّركات assets( أصولمتالك الشّركات بناء على ا باندماجكانت تسمح  التيونية منه في سد الثغرات القان

)، ما concentration( التركّزيؤدي إلى زيادة  بين الشّركات اندماج أيون منع القانوا. هبدالً من شراء أسهم
  أدى بالتَّالي إلى منع االندماج العمودي أو األفقي بين الشّركات الكبرى.

  :)Center – Periphery Model( )104( الطرف - نموذج المركز

 الشّـركات و )،globalism( العولمـة و )،dependency theory( التبعية نظريّةو ،نميةتال اقتصادياتفي 
) يـة كانالم( الفضـائية  الهيكليةنموذج يـفسر العالقة  و)، هtransnational corporation( العابرة للدول

)spatial ين( مركز مديني) بmetropolitanكانت داخـل   ان ومتقدم، وأطراف متأخّرة، سواء) متركّز السك
 ،ستوى الدوليما، أو على الم ة أيدولةدول غني ينرة.فقي - ضعيفة – متقدمة، ودول نامية – قوية – ب  

  

 )، العالقة بين التأخر في الحالة التنموية االقتصـادية Marxian( الماركسيحليل تموذج، في اليفترض هذا النَّ
 أنيفتـرض   ذجمـو النَّ نإا على المستوى الدولي فممنها األطراف وعالقتها مع المركز. أ تعاني التيتبعية الو

اد العصالاالقته يةتتأخر ال أنحليل، وتوحدة ال وميي، بل حالة عميقـة  يدليس حالة وصفية القتصاد فقير تقل نم
 فقيرةال الدولةفي  نميةتمسار ال في هاوالعسكرية، وأثرادية ، وقواه السياسية واالقتصباالستعمارالجذور تتعلق 

المركز، وهي حالـة تعيـد    وتطور الرأسمالية في دولة نمول هي ضرورة نميةتحالة التأخر في ال أنو نامية،ال
  مي.  البطريقة متواترة على المستوى الع نفسها إنتاج

                              ميــة الالع مالــنُّظ  نظريّــة )، Dependency Theory( التبعيــة  نظريّــة : مســرد (راجــع  
)World’s Systems Theory.((  

   االقتصاديى للتكامل وسطأمريكا ال )مصرف(بنك 

)Central American Bank for Economic Integration( )105(:  

ـ  و، هاإلقليمية نميةتالو عاونتالفي مجال               علـى )، بهـدف المسـاعدة   1960( مامصرف تم تأسيسه في الع
                                          القُـروض وضـمانات القُـروض والمـنح والمسـاعدات الفنيـة       تقـديم يمية، من خالل لاإلق نميةتتحقيق ال
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ـ و، نـدوراس وهو، نيكـاراغوا دول: شـاؤه مـن   نإالمصـرف قـد تـم    واألعضـاء.   للـدول                      ،الاغواتيم
ـ أل االقتصـادية  حـدة تالماألمـم  لجنـة  بناء على مبادرة مـن   ،اريكاستكوو ،السلفادورو                   ا الالتينيـة مريك
)UN Economic Commission for Latin Americaعمل). و    ـينب ـاديصعلى تشجيع التكامل االقت

  ية فيها.الدول األعضاء، وتمويل المشاريع الصناع

شتَركة وقالسىوسطألمريكا ال الم )Central American Common Market( )106(:  

)، مـن الـدول   1960( م، في العائتأنش ةمشتَركسوقٌ  يه، يميلاإلق االقتصادي عاونتالو نميةتالفي مجال 
ـ  انضـمت  تيال، اريكاستكوثناء باست االقتصاديى للتكامل وسطبنك أمريكا الاألعضاء في   مفـي العـا   اإليه

)1962 .(  

 بعض اتخللت مسيرته ااإلقليم. ومنذ إنشائهفي  يةالبين التجارةوتطوير  االقتصاديالتكامل هدف السوق إلى ت
  ية وتحقيق التكامل المطلوب.البين التجارةام انسياب معظم العوائق أ، على الرغمِ من إزالة ملالمشاك

بنك مركزي )Central Bank( )107(:  

أعمالها، سـواء  مجاالت  لالمؤسسة المسؤولة عن متابعة أعمال البنوك في ك و، هوالبنوك النّقود نظريّةفي 
ـ ، أو دورها في تحقيق ما مقترضينللتقدمه ثماراتها أو بحجم االئتمان الذي تعلق األمر باست  السياسـة  ىميس

 التي الدولة بحسببها. وقد حمل البنك المركزي أسماء عدة،  يعمل التي ) للدولةmonetary policy( النّقدية
 نظـام حـدة هنـاك   تالم الواليات)، وفي Bank of England( جلترانإبنك تأسس فيها، فَفي بريطانيا هناك 

 قـد النّ مؤسسـة )، وفـي السـعودية هنـاك    Federal Reserve System) (الفيدرالي( ياالتِّحادحتياط اال
)Monetary Agency(.وهكذا ،  

 التـي يـات  م) بالكالنّقـد ( إصدار العملَة) 1، منها: ةهمالم، مجموعة من األعمال في العادة ،البنك المركزييؤدي 
 بنوكـاً تجاريـة  ة تحت سلطته، سواء كانـت  العامل متابعة أعمال البنوك) 2ه النّقدية، إلنجاح سياستيراها مناسبة 

)commercial banks ( ثمارستبنوك ا) أوinvestment ban;s ،(3 (مـن خـالل األدوات    ضبط عرض النّقد
  )،discount rate( الخصـم  معـدل و )،reserve ratio( جبـاري إلا االحتيـاطي نسبة د يمتلكُها، مثل تحدي التي

توالها السـوق  رة قد تاألخي األداة أن)، على الرغمِ من open market operation( يات السوق المفتوحةعملو
 التحـويالت و ،العمـالت مراقبة شركات تبديل و ترخيصقد يتولى البنك المركزي و) 4 الدول. الخاصة في بعض

وفي بعـض   أمكنه، ) ماbalance of payments( ميزان المدفوعاتالخارجية والداخلية. ومن أهم أعماله ضبط 
  جنبية.األ العمالت) exchange rates( سعرِ صرفيد األحيانِ يعمل على تحد

بنك ةللبنوك  مركزيالمركزي )Central Bank of Central Banks( )108(:  

.ستوى الدولية على المفي أعمال البنوك المركزي  

  )).Bank of International Sattlement( الدوليبنك التسويات (راجع: 
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  :)Central Bank of West African States( )109( أفريقيا ربلدول غ المركزيالبنك 

ـ  ،نميةتالو يميلاإلق عاونتالو )monetary union( النّقديةالوحدة و البنوكو النّقودفي مجاالت  بنـك   وه
لَـة  يصـدر عم )، كي 1959( مفي العا إنشائهعلى  االتفاقمقراً له، تم  غالالسـن  – داكارمركزي، يتخذ من 

، النيجـر و، غالالسـن و، توغـو و ،بنينتداولها في دول:  م، يتأفريقيا ربغ) Franc( فرنكموحدة، تسمى 
  . ساحل العاجو ،غينيا بيساوو، بوركينا فاسوو، ماليو

  :)Central Business District ()110( أعمال مركزيحي 

 االقتصـاد مجـاالت  )، وpricing of factors( اإلنتاجعوامل  تَسعيربخاصة ، الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
الحضري )urban economics( ط المدنخطيتو )urban planning & zoningالجزء الذي عـادةً   و)، ه

ـ   أسعار فيهوتكون فيه المراكز التِّجارية،  وتوجدالمدن والحواضر الكبرى،  يقع في وسط  ةاإليجـارات عالي
بِ استنسبيعداد قطاع األعمال لدفع الثمن المرتاً، بِسب .صول على موقعٍ في الحي المركزيفع من أجل الح  

 يكـان الم فَضـاء الوصـول وال  إمكانيةنموذج تبادل )، Bid-rent Function( اإليجار ةالَّد: مسرد(راجع 
)Access/space Trade –off Model((  

  :)Centralization of Reserves( )111( اتاالحتياطي )مركزية(مركَزة 

اقترحها بعض االقتصاديين الممارسـين، تقضـي    خُطَّة، هي الذهبو العمالت منالدول ات اطياحتيفي مجال 
عمال است أن، بناء على المبدأ القائل بمركزيةدولية  مؤسسةفي  الذهبو العمالتالدول من  اتاحتياطي بإيداع

 أنو)، working balance( ةن التشغيليوازيالمينحصر في  أنت وذهب يجب به الدول من عمال ما تحتفظ
سةاائتمان للدول األعضاء في  شكلوالذهب على  العمالتحفظ الجزء األعظم من ية لمؤسة الدوليالمركزي ،

  .المركزيةللبنوك  مركزي بنككـالمؤسسة المذكورة  بحيث تعمل

)، وقيامـه  IMF (International Monetary Fund( ( الدولي النّقد صندوق ة مبدأ عملالفكرتشبه هذه 
  ).SDRs (special drawing rightsبإصدار حقوق السحب الخاصة ((

  :)Central Limit Theorem()12( )112( المركزية) الحد( ايةالنه نظريّة

ـ  من سلسلةل النِّهائي وزيعتالبأن قول ، هي َأساس لمبدأ يالقياسي االقتصادو اإلحصائية النّظريّة في راتالمتغي 
 وزيـع تال) إلـى  ايةسيؤول (في النه ،)وزيعتالنوع  كانتوزيعاً متشابهاً (مهما  زّعةوموال ةلالمستَق ،العشوائية

                                                             
  .2014ردن، األ - االقتصاد القياسي، دار وائل، عمان مبادئ، بني هاني عبدالرزاق :الشرح المبين تحت هذا المسرد مقتبس من - 12
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ة رمـي  ربنا على سبيل المثال تجَأخذفلو  .سلسلةما تعاظم حجم تلك اللك، )normal distribution( طبيعيال
 وزيـع تالون انقالمرفق، حيث  شكلفي ال المتقطِّع، المبين تظممنال وزيعتالعلى  نالحجر النرد لمرة واحدة لحص

  وة هلهذه التجرب

    

 لمرة واحدة أو حجر لمرتين)  انزيادة الرميات إلى مرتين (حجر عند

  وزيع التَّالي:تالنحصل على 

 

 

توزيع  من قتربوزيع واتال شكللتقطع في ا توهنرد لمرة واحدة)، ما زاد عدد الرميات (أو عدد أحجار النّلكو
              نالحـدي  يتوزيـع ذ  بـين ي الـذي أدنـاه،   شـكل في العلى النحو الموضح ، طبيعيال وزيعتالمتصل يشبه 

   ).n = 15, P = 0.5بـ(

 

روف. معتوزيع احتمالي  أيينسحب على  َأعالهى األولة ربالتج من المتقطِّعتظم منال وزيعتالما ينسحب على 
  . طبيعيال وزيعتالتوزيع إلى  أي منول العينات المسحوبة تؤ ايةالنه فَفي

 مـن يتكـون   إحصائياًاً مجتمعلدينا  أنلنفترض 
)N=3) نا عينات بحجـم  َأخذ)، و4 ,3 ,2) وهي
 أخـذ ي المجتمعتوزيع  أنمن رغم على ال، طبيعيال وزيعتالنحصل على توزيعٍ  يشبه  نانإفالتكرار،  مع)، 2(

            الجـرس. ويتضـح    شـكل ات العينـات يشـبه   متوسـط توزيـع   أن الإ)، rectangular( طيالًست مشكالً
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               المجتمـع  وسـط  حوَل تركّز، ويتشكلي طبيعيال وزيعتاليشبه  الذي وزيعتالأن الجدول والحسابات أدناه،  من
  ).(المجتمع ن ايتب من لأق وهو)، ( نايتب) و(

  4,4  4,3  4,2  3,4  3,3  3,2  2,4  2,3 2,2  العينة
  4  3.5  3 3.5  3  2.5  3  2.5  2  متوسطها

 

 

  :)Central Place Theory( )113( المركزي) كانالم( الموقع نظريّة

عمرات سـت المو جغرافيـا المـدن  و )zoning( راضياألت االعمستاو ط المدنخطيتو الحضري االقتصادفي 
                      الرسـت والتـر كري نشـأت علـى يـد الجغرافـي األلمـاني       التـي  ، هي مجموعة مـن المبـادئ  البشَرية

)Walter Christaller لَالها وفسر الطريقةة، مـن   تنشأ بها المدن والمست التي)، شرح من خشَـريعمرات الب
    م الحضرية.والنُّظ حيث حجم السكان والموقع

  :)Central Planning( )114( مركزي طٌيخطت

، شمولية دولةفي  المركزية الحكومةتتخذها  التيمجموعة القَرارات  وه ،االقتصادي الفكرو السياساتي ف
 بينتقرر تخصيص الموارد هي التي ، والدولةة االقتصادية مملوكة من داخل اآلل اإلنتاجوسائل  وتكون

  اإلنتاج. ميت اد، ولمنه داخل االقتصإنتاج مما يتد تُحد، وديةاالقتصا قطاعاتال

  :)Central Policy Review Staff( )115( السياساتلمراجعة  المركزية جنةلال

في مكتب حكومي عـالي المسـتوى،    العاملين، هي مجموعة من المختَصين االقتصادي الفكرو السياسات في
ة، وتقـوم  والمؤسسات الحكوميـة المتعـدد   تالوكاالعاون مع ت، بالاالقتصادية السياساتمتخصص بمراجعة 

ا من اإلدارة الحكومية المركزية حـوَل نجاعـة السياسـات    النصح لمتخذي القَرار في المستويات العلي بإسداء
  ).1970( مجنة في العالرة هذه الأول من أدخل فَك حدةتالمالمملكة االقتصادية. وكانت حكومة 

  :)Central Statistical Office( )116( حصاءلإل المركزيالمكتب 

ـ بحكومية مخولة بموجب القانون مؤسسة  و، هتوافرهاو لوماتمعالو الحكم الرشيدفي مجال  وتحليـل   عجم
ة ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف نشـر الـوعي الرقمـي    معها من العاتجم التي اإلحصائية البياناتونشر 

تخاذ القَـرارات  على اة، كي تساعدهم ويات اإلدارية المتعددي القَرار من المستباحثين ومتخذوتقديم البيانات لل
  المناسبة.

3 x33.2 x66.2 
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   :)Central Tendency( )117(نزعة مركزية 

)، هـي مجموعـة   econometrics( القياسي االقتصادو )،descriptive statistics( حصاء الوصفياإل في

ـ ). ومن أهم هـذه  statistical population( إحصائي مجتمع أيتصفُ وتُميز  التي يسايالمق            :يسايالمق

 ).rang( المدى) mode .(4( والمنال) median .(3( الوسيط) average or mean .(2( وسطال) 1

لو افترضنا  :ه حاصل مجموع المشاهدات، مقسماً على عددها. وعلى سبيل المثالأن، رياضياً، بوسطاليعرّف 

  : ، بالسنةاآلتيعلى النحو  تكانخمسة أشخاص،  )،Yi( عمارأ أن

  

  سنة. وه ) لألشخاص الخمسةYa( العمر متوسط نإف

  

  

  

تقسم توزيع المشاهدات إلى جزأين متساويين، إذا رتبت تصاعدياً أو  التيمة لقيه اأن، رياضياً، بالوسيطيعرّف 

 أننفتـرض  ل) من المشاهدات. وعلى سبيل المثال، 50%لى يساره (تنازلياً، بحيث يكون إلى يمين الوسط أو إ

  :هي، عالهَأأعمار األشخاص الخمسة، 
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   وه العمر وسيط نإف

 

منوال  نإخدمنا أعمار األشخاص الخمسة، َأعاله، فه أكثر القيم تكراراً. فلو استأنب توزيع العمر والمنويعرّف 
خل هتكراراً. ه األكثر ن، أل) سنة18( والد 

  

قيمة فيها. وفي المشاهدات الخمس، المبينَة َأعاله، يبلغ  لالفرق بين أعلى قيمة في البيانات وأق وفه المدىا مأ
  ):Rالمدى (

51823 R
  

 إحصاء وصفي )،Average (mean)( وسطٌ)، Arithmetic Mean( حسابي وسطٌ: مسرد(راجع 
)Descriptive Statistics.((   

   نميةتمركزي في الالـطرد الـو سحبالـنموذج 

)Centriptal – Centrifugal Development Model ()118(:   

           ،شـئة ناال، فقيـرة الـدول ال  اتاقتصاد)، بخاصة في development economics( نميةتال اقتصادياتفي 
نظري لحال ال وه يةتتصورنم 

              لـة مـا.   االقتصادية فـي دو 
عـض    ووهنمـوذج يقتـبس ب 

التبعيـة   نظريّـة أفكاره مـن  
)Dependenct Theory .(

  ة:االفتراضات التَّاليويقوم على 
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سلطة طة اخذ القَرار االستثماري بوستيةة سياسيمركزي )central political authority ـ  :ن نقـول أ)، ك
ـ    قتصـادية االالموارد  وتوزعالحكومة في العاصمة.  ) center( مركـز بناء على القَرار السياسـي فـي الـ

)، ةداراإل( نظـيم تالو ،رأس المـال و ،العمالةو ،األرض(العاصمة، مثالً). وتشمل الموارد في هذا التصور: 
طة ا. وبوستالقراراو التشريعاتو ينانالقو)، وهي formal institutions( كليةالمؤسسات الشإضافة إلى 

، وتؤدي إلى تَوظيف مكثف ومتسـارع للمـوارد   مركزفي الـ نميةتترتيبات تخصص الموارد، وتبدأ الهذه ال
ترتفع األجـور  )، مركز(لل االقتصادي المحلي النمووالمناطق المحيطَة به. ونتيجةً لحالة  مركزالمتاحة في الـ

والرواتب، وتزداد الفرص 
يؤدي، في  االستثمارية، ما

ات متالحقة، إلى تحفيز فتر
 االقتصـــاديةالمـــوارد 

رأس و ،مالةعكال، )نقالةال(
ــالال ــيمالو، م ــي تنظ ، ف
ــرافألا ) prephary( طـ

 نميـة تفادة من حال التلالس
، واالنجـذاب ، مركزفي الـ

البطـيء لهـذه    االنتقالثم 
 أي. مركزالموارد نَحو الـ

ـ    . الغنيإلى الجسم  الفقيرالموارد من الجسم  انجذاب            نمـوذج  ى موهذه الحالة مدعومـة، نظريـاً، بمـا يس
              نمـوذج الجاذبيـة فـي الهجـرة    و )،Gravity Model of Trade( الخارجيـة  التجـارة فـي   الجاذبية

)Gravity Model of Migration .(عـات  تجم، هي المـدن وال طردوالـ سحب، في نموذج الـطرافواأل
 الصـغير الجسـم   سحبعلى  الكبيرالجسم  موذجين يعمل النَّالالبعيدة عنه. وفي ك، مركزالسكانية خارج الـ

  .الجاذبية) حوَل Issac Newton( نيوتن سحاقإ نظريّة لىإهما الند كتنَحوه. ويس

المـوارد  ، إلـى تـوطين   هة الفرص االستثمارية فيلل الزمن وقم، مدعوماً بعامركزالتدريجي للـ النُّمو يؤدي
 انخفـاض طة ا. وهي حالة يعبر عنها الواقع االقتصادي بوسلألطراف، وإفقارٍ بطيء مركزفي الـ قتصاديةاال

 شـكل وتؤدي إلى مزيد من تدني فـرص االسـتثمار فيهـا ب    ،األطرافالقوى الشرائية في  وانخفاضالدخل، 
  متسارع. 

)، ال saturation point( شـباع نقطة إإلى  مركزالـتصل االستثمارات في  النموفي مرحلة ما، من مراحل 
نَحو  مركزمن الـ باالنتقالالموارد  م، تأخذالوعب أكثر. ومع االنفتاح على العتيس أنها عند مركزطيع الـتيس
ولَيس إلى الالع ،ة فعل وتأثير األطرافم الخارجيةالمؤسسات الش، نتيجةً لقود تشريعات(الـ كليتعدة). الم  
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المؤسسـات   ). وبدورها، تعملcapital flight( رأس المال هروب األخيرة ي االقتصاديون هذه النتيجةميس
، نتيجـةً للتحيـز الثقـافي والسياسـي،     ألطرافل اإلفقارحلقة  إدامة)، على تقراراو ظمةأنو ينانقو( كليةالش

  بسلطة تشريعية ضعيفة أو غير واعية.  المقصود وغير المقصود، الذي تمارسه السلطَة السياسية، مدعومة

كانت  التيفقط، وهي  األطراف)، تتحملها negative externalities( ية سالبةجانبآثار  سبق مايترتب على 
ال فيه. إضافة إلى تأثرها بانتق نميةتفيد من حالة التتس أنمن غير  مركزتَنمية الـفي في ما مضى قد ساهمت 

نشـاطات   أيميزتها التنافسية في الزراعة أو الخدمات، أو  وخسرانها، مركزمنها إلى الـ ةاالقتصاديالموارد 
حقّـق  الخسارة لديها. إضافة إلى عدم تعلى تفاقم حالة  الوضع الذي يعمل وتفلح فيها. وه أنكان من الممكن 

ـ قـة، ابتـدا  ل)، وهي متعEconomic Justice( اقتصادية ةالدعما يطلق عليه  تخصـيص المـوارد   ء، بـ
ــادية صاالقت )resource allocation ًــة ) نتيج

االقتصـادي   بعدلاات سياسية محضة، لم تأخذ رارلق
  بعين االعتبار.

عضـلَة،  هـذه الم ليقدم االقتصاديون بعض الحلول 
على  كليةالمؤسسات الشتتلخص في مسألة صياغة 

   سـمي إلى خلـق مـا يينَحو يؤدون  ه االقتـاديص
)، وهـي  economic base( قتصاديةاال قاعدةالـ

، وبالعكس األطرافإلى  مركزال، من باتجاهينعلى فتح صمام الموارد  تعمل التياإلنتاجية  األنشطةمجموعة 
  . لقاعدةل مساندةوتؤدي إلى خلق صناعات وخدمات 

ـ دع)، Economic Base( تصـادية اققاعدة )، Dependency Theory( التبعية نظريّة: مسرد(راجع   ةال
 ،)Gravity Model of Migration(فـي الهجـرة    نموذج الجاذبية)، Economic Justice( اقتصادية

  )).Gravity Model of Trade( الخارجية التجارة نموذج الجاذبية في

  :)Certainty Equivalence( )119( اليقين )بدل( مكافئ

به  قبلقيمة البدل المادي أو المعنوي الذي ي و)، هالفردية( الشّخصيّة االستثماريةات القَرارو مويلتالعلم في 
يتحمـل   أنعلى مستوى دخله الحالي، من األجور والرواتب، بدالً من  قيليبه أو لفي مكان عم ليبقى الشّخص
  .دينجديثمارٍ تأو اس جديدة من عمل مخاطر

فاً في منشأة ما، ويجني راتباً شهرياً مقداره ألف دينار. وقـد سـنحت لـه    موظ شخصاً ما يعمل أننفترض ل
دينار، لكنَّه آثر البقاء في وظيفته في المنشأة بِسببِ  آالفثمارية تدر عليه دخالً شهرياً مقداره ثالثة تفرصة اس
 نإول فـي هـذه الحالـة    قد يحملها العمل في المشروعِ االستثماري (الفرصة االستثمارية). فنق التيالمخاطر 
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أكثـر  العمـل   العائد علىمتيقناً من  الشّخص مقدار األلف دينار جعل نألف دينار، أل وه اليقين) بدل( مكافئ
   االستثمار. لعائد علىا من

  )).Absolute Risk Aversion( مطلق للمخاطرة تجنّب: مسرد(راجع 

  :)Certificate of Deposit( )120( داعإيشهادة 

يصدرها المصرف (البنك) لصالح عميله، الذي بـدوره يقـوم    وثيقة، هي االدخارو البنوكو النّقودل في مجا
  ، يحصل خلَالها على فائدة محددة.زمنية محددة فترةبإيداع مبلغٍ من النّقود ل

إليداع وتاريخ ، وقيمة ااإليداععلى  الفائدة سعرو االستحقاقتاريخ عدة بيانات، منها  داعاإليشهادة تشمل 
سنوات. عدة و روشهعدة ، فهي تتراوح بين جلألا فترةحقة. وعادةً تختلف تح الفائدة المسباالحصول على أر

) negotiable( لكيتهام نَقل أي، قابلة للتجييرو ة،بسرعة عالي قابلة للتسييلها أن داعاإليشهادة  مزاياومن 
توفر سيولة نَقدية للمصرف  نفسها أداة تمويلية مرغوبة، في الوقت بمجرد التوقيع عليها، ما يجعله لطرف ثانٍ

ينيات القرن تفي س داعإيشهادات أول من أصدر  حدةتالم تياالوالالذي يصدرها. وكانت المصارف في 
  العشرين الماضي. 

  :)Cetris Paribus( )121( ثابتة اُألخرىشرط بقاء العوامل 

وصل إليها الباحـث أو   التي النتيجة أنمصطلح التيني يعني ب و، هالكُليةو ةالجزئي: ةاالقتصادي النّظريّةفي 
 الظَّاهرة أو النتيجـة  فيخرى أثر العوامل اُأل أنني ب، ما يعثابتـة  اُألخرىت العوامل بقيإذا المتحدث صالحة 

  بشروط. محل البحث صالحة النتيجة نإوبالتَّالي ف ،محل البحث، قد تم تحييدها

  :)Chain Rule( )122( ةلسالسل) ونانق( قاعدة

) ما function( ةالَّدطتها الحصول على مشتقة سابو م، هي قاعدة يتالرياضي االقتصادو الرياضياتفي علم 
رأس ي ف ةالَّد يةمالكَو )،Q( يةمالكَفي  ةالَّد) C( التكاليف أننفترض ل :أخرى. وعلى سبيل المثال ةالَّدفي 

  :نإ أي)، K( المال

)(),( KgQQfC 
  

  :على النحو اآلتي) K( رأس المال) بالنّسبة إلى C( التكاليف مشتقة سلسلةقاعدة ال تُعطينا

dK
dQ

dQ
dC

dK
dC
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  ولَو كانت

7.0

3

2)(
210)(

KKgQ
QQfC





  

  نإف

3.0

2
2

3.0

3.02

4.8)4.16(

)4.1)(6(

K
QQ

K

KQ
dK
dC






 

  

  بِمقدار )C( التكاليف )، ترتفعQ=50( يةمكو )K = 100( رأس مالية معند كَ

96.5274)50(
)100(
4.8 2

3.0 
  

  :)Chamberlin, Edward( )123( إدوارد تشامبيرلين

عالم اقتصاد أمريكـي،   و، هنظريّة االقتصاد الجزئيو االقتصادي فكرتاريخ الفي 
 يّـة االحتكار المنَافسـة ، بخاصـة فـي حقـل    الجزئي االقتصاد نظريّةعلى  عمل

)monopolistc competitionَس شكلت بم). وكانت أعماله قد تع  لقتمومتوازٍ م
  ).Joan Robinson( سونوبينر انجوأعماِل عالمة االقتصاد البريطانية 

  السـوق غيـر المكتَملَـة   البريطانيون علـى مبـدأ    اهوزمالؤ سونوبينر ركزت
)market imperfection( ُباعتباره سبباً ِلن  نَافسـة شُـوءـة  المّاالحتكاري  لكـن ،

ها ) والدعاية واِإلعالن ومـا شـابه  product differentiation( المنتجز ايتم ركَّز على أسس تشامبيرلين
  .االحتكاريّة المنَافسةتؤدي إلى نُشُوء  التيباعتبارها األسباب 

  : )Chancellor of the Exchequre ()124(وزير مالية المملكة المتحدة 

، حـدة تالمالمملكة ل عن حسابات الحكومة في والمسؤول األ و، هالحكومية البريطانية – الماليةفي الشؤون 
ـ وزيـر الخز  أي( سـكرتير الخزينـة  ها دول أخرى تستعمل التيميات ويقابله في التس  Secretary of ةان

Treasudryفي الواليات الم (ة،تدةالمالوزير و حي )Minister of Financeة دول العّيقم.ال) في كثيرٍ من ب  
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   :)Chaos Theory( )125(الفوضى  نظريّة

، هي مجموعـة االفتراضـات   ةراتيجيتساالو السياسةعلوم و ،وجياولكياإلو ،البيئةو الموارد اقتصادياتفي 
 السياسـة و )، في االقتصـاد current equilibria( ةالرّاهنات وازنتال بأنقول ت التياألساسيات و والمبادئ

  هشَّة ومؤقتة، وعرضة للتَغير الجامح نتيجة ألبسط المسببات.  توازناتالبيئة، هي و المواردو

 االقتصـاد و تمـاع االجفي حقول  ةًممهو كثيرةً ها وجدت تطبيقاتلكنَّ، الرياضياتفي حقل  النظريّةنبتت هذه 
  :ةالتالي مبادئفي ال هاوتتلخص أفكار، اسةالسيوالبيئة و

تصـنعها   التـي ات وازنتالؤ بنبتال يمكن، وال ة جداًمعقَّد البيئيو االقتصاديين امالنِّظ مع المجتمع: عالقة أوالً
يحكم  يالذ) general order( مالعا النظامإلى اكتشاف  النّظريّة: تسعى ثانياً ين.النظام مع المجتمعتفاعالت 

ـ  مـع  االجتمـاعي  النظـام ض عالقة : تتعرثالثاً .البيئيو االقتصاديين النظام مع المجتمععالقة  ين امالنظ
اديصو االقترل البيئيات تَغيةدوري )periodic ( دورات)، وتمر فيcycles ورة)، ونادراً تتكررالد. 

ـ تالوالبيئة، و االقتصادو المجتمعيحكم  الذي العام النظامتحدث في  التيات التَغير: تعتمد رابعاً  التـي ات وازن
ـ ت الشروط والقيم تَغير)، فإذا initial conditions & values( ةيأولوقيم  شروطفيه، على  تحقّقت لية األو
ـ  التيات وازنتال نإف  مـن ت تحقّق

فوضوي جـامح   شكلب رتغيت قبل
 من الرغمِالتنبؤ به، على  يمكن ال
  .العام النظامالتنبؤ بـرتنا على قد

ـ  أنلنفترض  :مثال  كانعدد الس
هـم  أنو ،) ألفا20ًفي بلدة ما بلغ (

وسـائط   منقروا على حاجة ستا
) 10أدنـى مقـداره (   بحد نَقلال

 مدةها لمنواحدة  لك عملحافالت ت
)8ةمكهلك تساً. وت) ساعات يوميي 

  ها.ملع فَترة) وحدة تلوث خالل 50الديزل يومياً، وتُنتج ( من) لتر 1000الوقود مقدارها ( من ماليةإج

 )20000 ,10 ,80 ,1000 ,50خمسة أبعاد، وهـي: (  منيات إحداث عندهذا الوضع توازناً، ويقع  ىميس
ة، وعـدد  مستهلكالالديزل  يةمكَغل الحافالت، وة، وعدد ساعات شُالعامل، وعدد الحافالت كانعدد الس وتُمثِّل

ـ والقيم  الشروط عن وازنتالوالي. وقد نتج تة، على النّاتجال لوثتالوحدات  ليـ  األو وعـدد   كانة: عـدد الس
  الحافالت وساعات شغلها.
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نا افترضنا نإ). وحيث 1/20,000بنسبة ( أيفقط،  واحد شخصٍ بمقدارِارتفع  كانِالس عدد أن اآلنلنفترض 
 وه، وبسيط بِمقدارٍ كانعدد الس ارتفاع نإف، البلدة كانتاج إليه سيح الذي األدنى الحد يمثِّلعدد الحافالت  أن

شخص يس، واحدبِمقدار المطلُوبةإلى ارتفاع عدد الحافالت  يؤد حافلة ي عن). ما ي1/10بنسبة ( أي، واحدة
إلى  لوثتالع )، وسيرتف1/10بنسبة ( أييومياً،  ) لتر1100ٍالديزل سيرتفع إلى ( من يلالكُ االستهالك أنب
)55ر منهذا ). وقد حدث 1/10بنسبة ( أياً، ) وحدة يوميتَغي صبح ال. وكانجداً في عدد الس بسيطوازن تي

ة، العامل، وعدد الحافالت كانعدد الس تُمثِّل التي )20001 ,10 ,88 ,1100 ,55( ياتالجديد عند اإلحداث
  والي. تة، على الالنّاتج لوثتالة، وعدد وحدات لكمستهالالديزل  يةمكَوعدد ساعات شغل الحافالت، و

تـأثرت، وعـدد    التـي راضي األات أخرى مثل مساحة متَغيرال نعلم ماذا يحدث ل االفتراضيةفي هذه الحالة 
تأثرت  التي اُألخرى الحية، ونوع أو حجم الكائنات التلوث كميةزيادة  جرّاءن أصبحوا مرضى الذي األشخاص

  تحتاج إليه الحافالت، وهكذا. الذيلتوفير الديزل  النّفط منمزيد  عننقيب تلزيادة ا من

) إلى 2( األوليةمة القي)، في حين أدى الشرط وأوازن (تإلى ال أديا) 1( األوليةمة القيالشرط و أنب شكلال يبين
االت لم نتمكن من التنبؤ بمـا  الح ل). وفي كجوازن (ت) إلى ال3( األوليةمة القي). وأدى الشرط وبوازن (تال
  توازنات! من األولية الشروط والقيمإليه فضي تس

الجامح  غيرللتَّ يجازتعبير م وه)، وbutterfly effect( أثر الفراشةات التَّغيرهذه  لك عن النّاتج األثر ىميس
علماء البيئـة  وقد شبه . اُألخرىالمؤثرة  في العوامل بسيطة اتتَغير جرّاء وجياولكيواإليطرأ على البيئة  الذي

ث حركة جناحي الفراشة في اليا :بالقول والموارد هذا األثرةا الشأمريكجاء في هوعواصف  بانقد تُحدمالي!   

)).Catastrophe Theory( الكارثة نَظريّة: مسرد(راجع 
 

  :)Characterstics Theory ( )126( المميزةالصفات  نظريّة

 
 لب الفرديتخاطب موضوع الطَّ نظريّة، الجزئي االقتصادفي مجال 

 المشتقّة) utility maximization( المنفعة تَعظيم كيفيةو سلعالعلى 
 التـي  )options( الخيـارات و سـلعة ال) attributes( صفات من

 رسـت كاالنكيلفين  البريطاني االقتصادعالم  ابتداع منتقدمها. وهي 
)Kelvin Lancaster(، من  المنفعة ال يشتقّ مستهلكال نبأقول وت

ـ ي التي سلعال ةلمحتوى س  ةمميـز الالصـفات   مـن هلكها، بـل  تس
)characteristicsسلع) لل .

  

) consumer’s preferences( مسـتهلك الأفضـليات  حصل في ي الذي التَّغيرفهم  على النَّظريّةتساعد هذه 
ـ تحتويهـا   التـي  سـلع لل يـزة ممالالصفات  تَغيرأو ت مختَلفةال سلعالتقدمها  التي الخيارات تَغيردما تعن ةلس 
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 بعضك ، ويبرر تمسسلعال بعض) لbrands( تجارية عالمات وجوديبرر  الذي وهم وه. وهذا المفاالستهالك
افسيهم، ثـم رفـع   منبضائع  عنا هتمييزجيها قادرون على تمن نارتفاع أسعارها، أل معين بها حتى مستهلكال

  أسعارها. 

أو  سـلعة ال صـفات  االعتباربعين  أخذال تَ يةقليدتال المنفعة نَظريّة أنإلى  النّظريّةهذه  ابتداعِيعود السبب في 
 سلعال يةمكَعلى  تركّز، بل مستهلكللقدمها تُ التي الخيارات
 المفـروض علـى   الموازنـة قيـد  و أسعارهاو المطلُوبة

 الخياراتأو  سلعال صفاتدراسة  تؤدي وبالتَّالي. مستهلكال
سـلوك  تحدث فـي   التيات التَّغيرتحتويها إلى التنبؤ ب التي

 تَغيـر أثر  عنة دون الحاجة إلى دراسة تجريبي مستهلكال
. سـلع ال من ةالمشتق يةلالكُ المنفعة في ياتمالكَثم  األسعار
طة ما اة تتم بوسممكن فعةنمأعظم حسابات  أنبي نعوهذا ي

 )shadow prices( ظـل أسعار ال االقتصادفي علم  ىميس
تقـدمها. وال   التـي أو الخيارات  سلعالة في منللصفات الكا
أو  سلعال ةلسل المنفعة تَعظيمحل مسائل  يمكن ظلأسعار الخالل  من. والمعنية سلعالة أسعار فمعرحاجة إلى 
ناداً سـت ) اdemand functions( المنفعةدوال ضاً بناء أي يمكنة. ورقمي بياناتها عند ال يوج التيالخيارات 

 .الموازنةقيد و األسعارو ياتمالكَ إلىناداً تسا ولَيسحها، منت التي الخياراتو سلعلل المميزةالصفات  إلى

 عالمـة الو )X( العالمـة  نَقل، لاريةتج عالمةهما منواحدة  لكتحمل  انتعسل، هناك المرفق األول شكلفي ال
)Y .(كامل شكلب ستانمتناف العالمتين أنافترضنا  ولَو )perfect competitors ،(سـيختار   مسـتهلك ال نإف

ةمكَ تُعظِّم التي ةلالسةلالكُ االستهالك يـ اً، وسـعر رخص األ العالمة نَحوسينزع  مستهلكال أنبي نع. ما يي وه 
، بمـا  مستهلكطيع التويس). indifference curve( سواء منحنىبالوصول إلى أعلى  يسمح له السعر الذي

ية من مكَ أن يشتري وإما)، aالنقطة ( عند) Y( العالمةية معينة من بِضاعة ميشتري كَ أن إما لديه من نقود،
  أعلى. سواء منحنى ها تقع علىن) ألaه سيختار النقطة (لكنَّ ).b) عند النقطة (X( العالمةبِضاعة 

إلـى   مسـتهلك الها، وينتقل من المطلُوبة يةمالكَرتفع تس، في هذه الحالة ) انخفضX( العالمة سعر أن نفترضل
 لكنأعلى،  سواء منحنىها تقع على ن)، ألb( منفعة أعلى من تُمثِّل) مثالً. وهي Cالنقطة ( عند سواء منحنى

  ة.ممكنفعة منأعلى  تُمثِّلزالت  اا مهن)، ألaالنقطة ( عندسيبقى  مستهلكال

يـة  مكَ مـن ، بدالً سلعالحها منت التيالصفات والخيارات  إلى، الثَّاني شكلالمبينَة في ال، والمشتقّة المنفعةند تست
، ينالعالمتأسعار إحدى  انخفضت. وإذا سلعال من ةمتعدد تَوليفة تُمثِّل) Cد النقطة (عن المشتقّة المنفعة. فسلعال
 مميـزة الصـفات ال  االعتباربعين  آخذينة، ممكنفعة منأعظم  تُمثِّلها ن)، ألdالنقطة ( نَحوينزع  مستهلكال نإف
  تقدمها. التيوالخيارات  سلعلل
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  :)Charge Account( )127( ينبالدحساب 

 جزَِئـة تالبـائع  يخَصصه  نائتماخط  و، هجزَِئةتالجارة تو الشّخصيّة القُروضو الجزئي االقتصادفي مجال 
)retail trader قيـامِ  تاجرٍ وآخر. وعادةً ) لعمالئه (زبائنه). وقد تتباين شروط الحساب بين تتضمن وجوب

قـد  هذا ). وبخالف grace period( سماح فترةالعميل بتَسوية الحساب ضمن مدة زمنية معينة، قد يتخللها 
  . ماحالس فترةإذا تجاوز العميل  يالمبلغ المتبقِّض الفائدة على اجر بعتيفرض ال

  :)Charged in Full( )128( كاليف بالكاملتمدفوعة ال

 تَسـعير وكُلفـة نَقـل    أنمصطلح يشير إلى  و، هأمينتالو نقلال اقتصادياتو الدوليةو المحليةة التِّجارفي 
ـ أمين عليها مدفوعة بالكامتالبضائع وثمنها ورسوم ال ) transfer cost( حويـل تَ كُلفـة ل. وهي المعروفَة بـ

علـى   بالمجـان  وهتسليم البِضاعة  أنمقارنتها بمصطلح يشير إلى  مالبضائع إلى مكان استهالكها. وعادةً يت
   ).free on board (f.o.b)( قلنَّمتن واسطة ال

  :)Charity ()129( خيري عمٌل

األشـخاص أو الجماعـات أو    قيام بعض وذي اآلثار االقتصادية، ه عيالتطو العملو عاونتال اقتصاديات في
على العـيش   مساعدتهاالمؤسسات بتحويل مبالغ مالية إلى أشخاصٍ أو جماعات أو مؤسسات معينة، من أجل 

  الخيرية أو البحثية. أهدافهاالكريم أو تحقيق 

 أن)، وeconomic rationality( االقتصادية العقالنيةري يتنافى مع العمل الخي أنيظُن بعض االقتصاديين ب
ـ الناس المهتمين  أنعلى  لانتشار العمل الخيري وشيوعه يد  ة االقتصـادية. بنجاحه ليسوا عقالنيين من الناحي
الخيـري، وهـم علـى    من العمـل   عاليةكثيراً من الناس يشتقون منفعةً  أنلكن هناك علماء آخرين يظُنُّون ب

عداد إلنفاق جزء من دخولهم على هذا العمل. وعادةً يقوم علماء االقتصاد الذين يدافعون عن مبدأ العمـل  تاس
 قارنة العمل الخيريبم كومة في مجال تقديم اإلعانات لمواطنيها الفقراء أوبالخيريعنـدما تُقـدم    ممارسة الح

  م المجاني للمواطنين.تعليية المجانية أو الالرعاية الصح

  :)Cheap Money( )130(أموال رخيصة 

)، expansionary monetary policy( ةيوسعتال النّقدية السياسة، بخاصة االقتصادية السياساتفي مجال 
محفِّزة  وياتتطة تخفيض أسعار الفائدة إلى مسابوس متن فيها كُلفة االقتراض منخفضة. وتتكو التيهي الحالة 

على االقتراض. وعادةً تلجأ البنوك المركزية إلى تصميم هذه السياسة من أجل زيادة السيولة النّقديـة داخـل   
  في حاالت الركود االقتصادي. دية وتشجيع االستثمار واإلنفاقاآللة االقتصا
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   :)Chebyshev’s Inequlaity( )131(متباينة تشيبيشيف 

)، هي صيغة رياضـية  econometrics( القياسي االقتصادو )،probability theory( االحتمال ةنَظريّفي 
علـى   هوحساب)، mean( هوسطو )random variable( عشوائي متَغيرخدم في كشف الفرق بين قيمة تتُس

خـذ  تحت الدراسة. وتأ ) للمتَغير العشوائيstandard deviationالمعياري ( االنحرافأجزاء من قيمة  شكل
التَّالي:  شكلال نة تشيبيشيفايتبم 

 

  .موجبو حقيقيعدد  ي) ألaحيث ترمز (

ـ قي) يكون م  ه (وسط حول) X( العشوائي رمتَغيتوزيع ال نإ بساطة: لك، بالمتباينةتقول هذا  ن ايداً بحدود تب
 مـن ه أكبر وسطو متَغيرال بين المطلقيكون الفرق  أنطاة باحتمال معود الحد)، وهذه ( أي، رمتَغيهذا ال

ساوي (أو ي(، من لأق وه ) ( أن). فلو افترضناa = 2  ،(نإف  

  

   نإف)،  a = 3 ( كانت ولَو

 

 

 حـول  متَغير)، حيث يكون توزيع اله (وسط حول) Xتوزيع ( عنة جيدة فكرنا تُعطيبدورها  نتيجةوهذه ال
).aمة (يبق محددوسط ال

  

  :)Check-off( )132( مباشر عاطقتا

مباشـرٍ، مـن    شكليقتطعها رب العمل، ب التيفيها، هي المبالغ النّقدية  ةضويالعو اليةمالع النّقاباتفي مجال 
ـ المسـبق بـين    بـالتوافق  هذا مقابة. ويتالنّويقوم بتوريدها إلى خزينة  العالمين لديه،رواتبِ وُأجورِ   /لالعام

  العمل. ربو الموظف

  :)Cheque, or Check( )133(شيك 

رها البنك لصالح عميلـه،  ثيقةٌ مطبوعةٌ أو مكتوبةٌ، يصد)، هي والبنوكو النّقود( المصرفية األعمالفي مجال 
 المصرف) من drawer الساحبطتها صاحب الحساب المصرفي (سامباشرٍ، يطلب بو دفعٍ أداة بمنزلةوهي 

2

1)(
a

aXP  

2

a
2

1
a

4
1)2(  XP

9
1)3(  XP
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 المـدفوع لـه  ( يه في وثيقة الشيك رقماً وكتابةً إلـى المسـتفيد  يقوم بتحويل المبلغ المنصوص عل أنك) (البن
payee) ويتم تحويل المبلغ من الحساب الجاري .(cuurent account ل باسمسجه. الساحب) المدويقيد ض ،
 أي)، endorsed( المجيـر قبول الشيك  مةً يتسائٌل، وعاد نقد كأنهيعتبر  وفه الشيك أداةُ دفعٍ مباشرٍ نإوحيث 

  نقد سائٌل. كأنهالصادر عن شخص ما إلى آخر، ويقوم اآلخر بإعطائه إلى طرف ثالث، 

  :)Cheque Card, or Check Guarantee Card( )134( )شيك ضمان(بطاقة شيك 

) لصالح عميله، يضـمن  البنك( رفالمصرها )، هي بطاقة يصدالبنوكو النّقود( المصرفية األعمالمجال  في
          فقـاً عليـه  تضمان الشـيك م  العميل إلى طرف ثانٍ، ويكون حدره طتها قيمة الشيك الذي يصدساوالمصرف ب

 علـى األ الحـد و مثل اسـم العميـل ورقـم حسـابه     تحتوي البطاقة معلومات ضروريةمع العميل. وعادةً 
)maximum amountالمضمون من المصرف.  ) من المبلغ الن قدي  

  :)Chernobyle Disaster( )135(كارثة تشيرنوبيل 

ـ  كارثة، هي البيئةو الموارد اقتصادياتفي  وقعـت فـي قلـب     ةبيئي
اآلن)، نتجت عن انفجـار أحـد    الروسي حاداالتِّ( تيةيالسوفياألراضي 

  ).1986، في العام (تيةيالسوفيالمفاعالت النووية 

ة دون النووي الطَّاقة استخدامفي  البشَرتوسع  أنب ة تشيرنوبيلكارثت بين
 لحياةفي الغالب إلى إلحاق خسائر فادحة بمكونات ا يؤديدة شدم ضوابط

ـ في أجواء  امةة سإشعاعات نووي بعاثانتلك الكارثة إلى  أدت. وعلى سبيل الحصر المتعددةبأبعادها  مالالع ،
              أدت)، و1945( مالعـا فـي   قنبلـة هيروشـيما  سـببتها   التـي شعاعات اإل يةمكَ) ضعف 400قُدرت بـ(
 منإلى تلوث رجةى ِللاألو الدروسـيا : ، هـي دولة) 13أراضٍ تقع في ( من 2) ألف كم100( من ربقما ي 

  النمساو، )2ألف كم 12( السويدو)، 2ألف كم 11.5( فنلنداو)، 2ألف كم 29.9( بروسياو)، 2ألف كم 49.8(
)، 2كـم  ألـف  1.3( سويسراو)، 2كم آالف 4.8( بلغارياو)، 2كم آالف 5.2( النرويجو)، 2كم آالف 8.6(
             طاليـا إيو )،2ألـف كـم   0.06( مولـدافيا و)، 2ألـف كـم   0.3( يافانسـلو و)، 2كم ألف 1.2(  اناليونو
  .)13()2ألف كم 0.3(

  :)Chicago School( )136( ة شيكاغومدرس

، نشـأت فـي   االقتصادي فكرالسة في ، هي مدرنَظريّة النّقود بخاصة يةلالكُ النّظريّةو االقتصادي فكرالفي 
). 1940، في حـوالي العـام (  األمريكية حدةتالمات اليالو – )University of Chicago( ة شيكاغومعجا

                                                             
13 - David Marples, The Decade of Despair, the Bulletin of the Atomic Science, 52 (3), PP 20-31, 

1996. 
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             رونالـد كـوز  و )Miton Friedman( انميلتـون فريـدم  وكان من روادها األوائل علمـاء االقتصـاد:   
)Ronald Coase( غاري بيكرو )Gary Becker( روبرت لوكاسو )Robert Lucas   وغيـرهم مـن ،(

ـ  أالنالسـابق   الفيـدرالي  االحتياطي النِّظامجهابذة العلوم االقتصادية، ومنهم رئيس مجلس إدارة   بانغرينس
)Alan Greenspanوقد حصد علماء ا .( على ز، إنتاجلمدرسة، بناءيملمي المجائزة نوبلهم الع )مرة.12 (  

خصـيص  تَ)، باعتباره الطريقـة المثلـى فـي    market economy( السوقاقتصاد ب مدرسةآمن مؤسسو ال

فـي  ى رواد المدرسة مبدأ عدم تَدخُّل الحكومة وازنات الطبيعية في األسواق. وتبنّت، والوصول إلى الالموارد

 المنافسـة مبـدأ  تتعارض مع  التيق األمر بحماية السوق وضبط الممارسات لالنشاط االقتصادي، إال إذا تَع

 االقتصـاد ة، ومنهـا  فشملت حقوالً اقتصادية متعـدد  وقد تشعبت اهتمامات أصحاب المدرسة .االحتكارع منو

  )Public Choice Theory( ةمعالل االختيار نَظريّةو القانونو

). Neoclassical School( ةالمسـتَجد لمدرسـة الكالسـيكية   اية، الفكرناحية ال، من شيكاغو مدرسةتتبع 

 مـن ان ميلتون فريدم) في النّشاط االقتصادي، إذ كان monetrists( النّقوددور وتشمل أفكار المدافعين عن 

حافظة على فكرهذا ال عندافعين أقوى المع  النّقودرض ع توازن، ووجوب الموقـد  النّقـود لب علـى  الطَّم .

 )imperfect competition( امةتالغير  المنَافسةحوَل  يةكينزال النَّظريّةاختلفت أفكار أصحاب المدرسة مع 

  )، وتدخُّل الحكومة واإلنفاق العام باعتباره آلية لتحفيز االقتصاد.stichy wages( األجورلزوجة و

  :)Child Allowance( )137(فل ص الطِّصمخَ 

، هـي  الحكوميـة  المسـاعدات بخاصـة  ، ةمالعا الماليةو )Welfare Economics( الرّفاه اقتصادياتفي 
 التـي حويالت النّقدية المباشـرة  تقوانين الضريبة النافذة لُألسرة، أو هي ال تقدمها التياإلعفَاءات من الضريبة 

  ته على رعايتهم.أجل مساعدن الحكومة عن أفراد األسرة من األطفال، من ب األسرة ميتلقاها ر

 حائط صيني)Chinese Wall ()138(:  

)، corporate finance( الشركةتمويل )، بخاصة corporate governance( الشّركاتحوكمة في مبادئ 
ة ب وهعنيعملمبدأ فصل الدوائر الم ن الدوائ الشركةتمويل ياتة بعيعناالستثمارالمتاجرة ويات عملر الم 
)trade and investmentوه .(عمول به في معظم  واالستثماربنوك المبدأ الم )investment banks .(  

اي ع كربتوزيع م)Chi-square Distribution( )139(:  

خدم في ت، يساحتماليتوزيع  وهProbability Theory ،(( االحتمال نظريّةبخاصة  ،اإلحصائية النَّظريّةفي 
:على النحو اآلتيحساب وحل بعض مسائل االحتمال. وينشأ 
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أننفترض ل 
  

  

   وسطـب) normaly distributed( اًبيعيطَ زّعةومـالتغيرات العشوائية الم من )n(ترمز لـ

  

  نايبتَو

 

 ةمعياري طبيعية اترمتَغيإلى  تغيراتالمحويل هذه د تَعن
)standardized normal varibles (خالل من  

  

ـ ، و)Z1, Z2, … Zn(نحصل على  ـ يـع  ربد تعن  )Zi( لك
  نحصل على

  

   .)Var[Zi] =1(و )E[Z] = 0( أن ها نجدمنو

  :على النحو اآلتي )W( رمتَغيال فعرنُل

  

ـ  )Karl Pearson()14( بيرسون .كجد و  أنب
وزيع تَ يهعلطلق احتمال ي آليةيتبع  )W(توزيع 

التعريف  من. وـله بويرمز  ايع كربم
 جمـع عبارة عن حاصل  أنب، نجد َأعاله

عدد ممند حد العات ربمتَغيرم المعياري (Zi) .
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ـ توزيع ا شكلحكم يالذي  و)، وهdegrees of freedom( يةحردرجات ال (Zi) د منويسمى هذا العد تَغيرلم
   .وجوهر توزيع شكلد في غير الوحيالتَّ، ومصدر 

عات وزيعتال منتوزيع ديمعغير ال ةاالحتماليةلمي )nonparametric(، لمـة  معه ال يعتمد على نإ أي
موعادةً .رةقد عبن ريال عتَغيرم )X( حيث ترمز     بالرمز يايتبع توزيع ك الذي)d(  لدرجات
فـي    خدم توزيعتسي وعادةً. )d(عددها  حريةجات بدر  بــحسموزع  )X(. ويقرأ: يةحرال
  .نايبتّالأو  وسطالـكلمات معال يكون فيها  التي ةاإلحصائيت حليالتال

بعشر درجـات      يتبع توزيع عشوائي رمتَغيترمز ل  أن، على سبيل المثالنفترض، ل
   ؟)15.99( منأكبر  )X(تكون قيمة  أنما احتمال ف، حرية

   )n = 10( يةحردرجات ال مقابل) 2قيمة ( أنبنجد  ايع كربتوزيع مجدول من 

  

  )25.2( منأكبر  )X(تكون قيمة  أناحتمال و

  

ينيرفق شكلال بالثَّاني الم ة درجاتبـ ايع كربصورة نموذجية لتوزيع مريفـة  حختَلم: )d = 3,4,5(   علـى
 طـابق تأو ال مـة ءالمالمثل اختبار  همةمالمسائل ال بعض عنجابة اإلفي  ايع كربم خدمتسي وعادةً التوالي.

)goodness of fit( تطابق ما منالتأكد  ميت، حيث وه متوقع فرضينظري) ،ًنةما يظهر فعالً في ال معاً)، اعي 
ـ تالتحليـل  ضاً في أيخدم تسعلى أرض الواقع. وي  الفرضـيات اختبـار  و )analysis of variance( نايب

)hypothesis testing(.  

عرق ـِانخ س)Chock Price()15( )140(:  

بخاصـة  ، البيئةو الموارد اقتصادياتو ،الجزئي االقتصادفي 
 سعرٍ أقلُّ و)، هnatural resource( طبيعيالمورد ال تسعير
اسـة،  ية المطلُوبة من السّـلعة، تحـت الدر  م، يجعُل الكَممكن

ما عنـد ية مطلوبة، مهما كانت قليلـة،  مصفراً، ويكون هناك كَ
  .قانخالـ سعرالـينخفض السعر إلى أقل من 

  ).35( وه قانخالـ سعرالـ أنيبين الرسم البياني المرفق ب
                                                             

األردن،  -، دار وائل، عمـان  اقتصاديات الموارد والبيئة، محمد الروابدة، وعبدالرزاق بني هانيللمزيد راجع:  -15
2015.

  
  

)( 2)(W

)( 2

)~( 2
)(dX 

)( 2)( 2

)~( 2
)10(X)( 2

%10)99.15( xP

%2/1)2.25( xP
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  :)Choice of Technology( )141() جياولوالتكن( قـنيةتخيار ال

 تِّقنية، هو البدائل الممكنة من العملسوق و راتيجياتهاتساو نميةتال اتاقتصاديو ،االقتصادية السياساتفي 
  (تكنولوجيا) اإلنتاج التي يوظِّفها االقتصاد.

طيع المنشآت تَوظيف آخر تفَفي االقتصاد الغني والمتطور، تس ،تختلف الخيارات الممكنة باختالف االقتصادات
عن أكبر قدر ممكن مـن   غناءاالستو ،اإلنتاج نجاعةبهدف المحافظة على قنية، تصلت إليه االبتكارات الوما ت

 قتصـادات االا في مة المنشآت المشاركة لها في حصة السوق. أيبق مع التنافسية تهاقدربـالعمالة، واالحتفاظ 
هـا  أنقنية ت. ومن طبيعة الالمنشآت تعتمد على مدخل العمالة أكثر من رأس المال المتطور نإالفقيرة النامية، ف

. وفي حالة الدولة المتطورةقتصادات االبخاصة في . العمالةها، أكثر مما تتميز به استخدامونة في تتميز بـمر
للحصول على تقنيات متطورة، وعلى وجـه الخصـوص إذا    عاليةبد من النّظر إلى الكُلفة ال النامية ال فقيرةال

تؤدي إلى تَوظيف أكبر عدد ممكـن   التيي هذه الحالة يجب تطوير البدائل المحلية، قنية مستوردة. وفتكانت ال
توازية  ال. وفي جميع األحوال الممن العبد من تقليل التفاوتات التقنية بين القطاعات، من أجل تحقيق تنمية م

  عبر القطاعات المختَلفة.  

تَغير خيارم )Choice Variable( )142(:  

 لالمسـتَق  رمتَغيال)، هو optimization problems( ضلىمسائل القيم الفُ ، بخاصةالرياضي القتصادافي 
)idependent variableتَغييدخل في حل )، وقد يكون أكثر من م ،ويكـون  ضلىالفُ القيمةمسألة ر واحد ،

   القيدى مك مع ما يس)، ويستخدم باالشتراobjective function( الهدف ةالَّالدفي طرف 

  

)constraint على (ّأننفترض ل :. وعلى سبيل المثالةالَّالد دوغالس – طراز كوبة اإلنتاج من الَّد  
)Cobb-Douglas على النحو اآلتي) وقيد التكاليف كانا: 

 
 )Lران (والمتَغي .يةلالكُكاليف ت) الTC(و وحدة رأس المال، سعر) PK(و ،العملوحدة  سعر) PLحيث (

  .الخيار متَغيراتة َأعاله، هما ة اإلنتاج المبينالَّ)، في دK(و

  :على النحو اآلتي جناالغرة الَّترتيب د ميت

  

3.05.03 KLQ 

)2045(3),,( 3.5.  KLKLKLf 



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

338 
 

 المشـتقّة  أخذنهذا  بعد. وكاليفتقيد اللخضوعاً  ةالَّللد ضلىالفُ القيمة تحديد من أجل رتيب ضروريتوهذا ال
زئيىاألولة الج )first partial derivative (لـع  ةالَّلدعلى النحو اآلتيالمفروض عليها،  القيدم :  

  

 

 

  

  

  أنبة، نجد والثَّاني األولىادلتين، عمال من

 

  نإف ِإذن
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KL  
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  وه رأس المالو ةالعمال يفةِله من تَوإنتاجِإذن أعظم ما يمكن 

  

  

  :)CIF( )143( بالكامل كُلفة

ـ جـارة  التَّ، وأمينتَّالو الشحنو قلنَّال اقتصادياتفي  اخليـة و ةالدوليكُلفـة و البِضـاعة  سـعر ، هـي  الد 
  عليها.  أمينتالوقلنَّال

  ))Charged in Full( بالكامل )كُلفةال( كاليفتمدفوعة ال: مسرد(راجع 

  :)144( (CIO) الصناعية منظَّماتال )معجتَ(مؤتمر 

ـ مـالي ع معتج و، هجماعيال فاوضتالو العمالية النّقاباتفي مجال  ، بخاصةالعمل اقتصادياتفي  ى م، يس

)Congress of Industrial Organization(،  ةأمريكا الشنشأ فيمالي ) ن 1935في العاموكَم ،(
)، American Federation of Labor (AFL)( األمريكي المالع اتِّحادديل مسار الهدفُ من وجوده في تع

                             روزفيلـت  نانكليفـر مـن أنصـار الـرئيس األمريكـي      المـؤتمر الذي سـبقه فـي الوجـود. وكـان     
)F. D. Roosevelt حول ما ُأطلق عليه ة( ديـدة الجالصـفقة  )، بخاصThe New Deal ،( مـن   وكانـت

) Great Depression( الكساد العظـيم بعد حدث  حدةتالمات اليالوتها حكومة تَبنَّ التيالسياسات االقتصادية 
كثير مـن األحـداث السياسـية     المؤتمر شاء وعملنإفي ثالثينيات القرن العشرين الماضي. وقد تخللت فترة 

تشكيل جسم جديد ُأطلق عليه اسـم   ثمسوية تالقضايا بينَهما انتهت إلى ال لكن ،االتِّحادنظيمية مع تال لوالمشاك
  ).AFL - CIO( الصناعية منظَّماتمؤتمر ال – األمريكي المالع اتِّحاد

  : )Circuit Breaker Mechanism ()145(آلية قطع الدارة 

)، هي حالة توقـف  stock exchange( األسهمأسواق )، ومنها financial markets( مويلتالأسواق في 
) 5%ه، أو انخفض، عن قيمة محددة سلفاً، قد تكون (لداول، إذا ارتفع مؤشر السوق كُتالسوق، برمته، عن ال

)، 5%في السعر، بحدها األقصى، عند ( والهبوطإدارة السوق حددت نسبة الصعود  نإ أيعلى سبيل المثال. 
داول. وعادةً تقـوم إدارات  ته يتوقف عن اللالسوق ك نإدة أو االنخفاض هذا المقدار، ففإذا تجاوزت نسبة الزيا

السوق من هبوطات أو ارتفاعات خطيرة في مؤشرات  حمايةالعالم بهذه الممارسة من أجل في  األسهمق اأسو
  وخيمة العواقب في األسعار. انهياراتاألسعار، قد تؤدي إلى 

728.5)875.1()5.2(3* 3.05.0
Q
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  :)Circular Flow of Income()16( )146( خلللد دورانيق دفُّتَ

نموذج تَصورِي يفسر الكيفية التـي مـن    و، هالوطني الدخلحسابات في  ، بخاصةيلالكُ االقتصاد نظريّة في
ـ يتدفق الدخل بين  خالِلها  المنشـآت و )household( االقتصـادية سـرة  اُألين لالقتصـاد:  المكونين الرئيس

)firmsعلى النحو اآلتيموذج تصور عمل هذا النَّ م). وعادةً يت:  

تقـوم   التـي ) أو العـائالت  األفراد( سراُأل و) هاألول :فقط نيسمج مناً، يتكون اً بدائياقتصادي نظاماً نتخيلل
ـ قدرات تَو ،مال رأسو، عمالةو، أرض: اقتصاديةموارد  من إليه حتاجبما ت المنشآتبتزويد  ـ أ .ةنظيمي ا م
 حتـاج تبما  سراُألتقوم بتَزويد  التيوهي  االقتصادية، اآللةة في العامل )األعمالقطاع ( المنشآت و) فهالثَّاني

بضـائع  ( سـلع  من إليه
  ).وخدمات

ضون فـي  رالمفتَ البشَر
مقسـمون   موذجالنَّهذا 
 مـن هم منن، أيجزإلى 

ـــيملالمـــوارد  ك
 مـن هم من، واالقتصادية

يملنشـآت  كوهـم  الم .
والخدمات  سلعاليتبادلون 

انٍأثم لقاء قَيوقرها رالس.  

يـات  عمل من. والسوق آليةأسعارٍ تحددها  مقابل سرُألل(بضائع وخدمات) وبيعها  سلعال إنتاجب المنشآتتقوم 
 تملكـه ما  فتبيع سراُأل امأ. اجاإلنتتحتاجه حتى تديم عجلة  الذي الدخلعلى  سراُأل من المنشآتتحصل  البيعِ
  حتاجه.  ت الذي الدخلعلى  ددها آلية السوق، وتحصلأسعارٍ تح مقابل لمنشآتل اقتصاديةموارد  من

 الـذي  األجـر  مقابله تَما خدم في مصنع العاملويقدم  ،يتلقاه الذي الراتب مقابلما  منشأةفي  الموظف عملي
 مناه تلقَّي الذي اإليجار ها لقاءنا أو ما في باطعليهبتأجير أرضه أو بيع ما  رضاأل مالكويقوم  ،عليهيحصل 
ثمره). سـت أقرضه (أو ا الذي) على المبلغ اًحرب(أو  فائدة منشأةلل مقرض المالى تلقَّوي ،تحتاجها التي المنشأة
  تُحقّقها المنشأة. التي اَألرباحِمن  أو جزءاً ُأجورهم المنشأةفي  يرونالمدويتلقَّى 

رتبطين، هما: يين مَأساستفاعالت وحركات في حقلين  منتألف ت ذجموالنَّ الحركة الدائبة داخل أن ما نالحظه
ـ  إنتاجهـا تـم   التي سلعمن ال )، حيث تشتري اُألسر حاجاتهاoutput market( اإلنتاجسوق   الستهالكلـ

                                                             
  األردن. –، دار وائل، عمان 2014، الطبعة الثالثة، مبادئ االقتصاد الكليرزاق بني ھاني، راجع: عبدال -16
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النِّهائي )final consumption or final goods،( سوق المواردو )resource marketشتري )، حيث ت
 مواد خام) أو intermediate resource( وسائطَ معدةالموارد الو ،البشَريةالموارد  من حاجاتها المنشآت

)raw materials (ةنتاجلإل ضروري.    

  :تكونيه وبناء عل، ل الدورة، ويتحرك االقتصادتكتمهذا وب

  الوطني الدخل =و الخسائر) أ( اَألرباح + الفوائد +ات عويضتالو ألجورا +جارات اإلي

ماٍل د رأسارو )Circulating Capital( )147(:  

ياتهـا  عمل فيجزء من استثمارات المنشأة  و، همويلتالو محاسبيةال ظريّةالنَّو ،كاليفتالو اإلنتاج نَظريّةفي 
الرأسمالية، عندما تحتـاج   سلعالمواد الخام وال علىمراً ومتكرراً، بخاصة تكون مساإلنتاجية الجارية، وعادةً ي

). ويشمل مخزون المنشـأة مـن البضـائع    variable( رمتَغيرأس ماٍل ه نإ أيمتواترٍ.  شكلالمنشأة إليها ب
  الجاهزة للبيع.

ياتهـا المـدرة   عملوطـة ب رات المنشأة المربثماتفة نسبة اسمعرعلى  ارورأس المال الدتساعد المعلومات عن 
  ).fixed capital( الثَّابترأس المال ه يختلف في أهميته عن نإ أي، ربحلل

  :)Clark, J. Bates()17( )148( ركالكجون بيتس 

يكـي، ومـن   اقتصـاد أمر  لمعـا  و، هاَألرباح نظريّةو الحدّية اإلنتاجية نَظريّةو االقتصادي الفكرتاريخ في 
. ومـن مكتشـفي   ةالجزئيو يةلالكُ، االقتصادية النّظريّةهمةٌ في مرين االقتصاديين العظام، له مساهماتٌ المفَكّ

ة علماء عن بقي لمستق شكل، باالقتصادية النّظريّة) في marginal analysis( ديالح حليلتال ومطوري مبدأ
ـ الح اإلنتاجية نظريّةمؤسس  و. وههفي االقتصاد الذين ساهموا يفـي   ةد

). Marginal Productivity Theory of Distribution( وزيـع تال
                         صاحب رأس المـال يجنيها  التيوكان من المدافعين األقوياء عن اَألرباح 

)owner of capitalـة ها من وجهة نظره تُمثِّـل  ن) ألاإلنتاجي ـة الحدي 
ـ المساهمة اإلضافية  أي، اإلنتاجرأس المال في لـ فـي   رأس المـال لـ

 الحديـة  اإلنتاجيةيمثِّل  هن، ألالعامل جرِألالحال بالنّسبة  وه مثلمااإلنتاج، 
ـ علـى   رأس المـال حصول  أنرك على الل نفسه. وأصر كمللعا  ربحال

  عادالً. عمالً يعتبرحسب هذا المبدأ 

                                                             
17- )1847 - 1938.(
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  :على النحو اآلتي دوغالس – كوب ةالَّدفي  ديةالح اإلنتاجيةفكرة كالرك بالنّظر إلى يمكننا توضيح 

KK

LL

VMPrKLMPP
VMPwKLMPP

KLQ




















1

1

  

ــز (  ــث ترم ــاوياً   العامــلجــر أل) wحي ــاره مس                                          ةالــمللع ديالحــ النــاتج قيمــةلباعتب
)value of marginal product of labor VMPL،( و) ترمزr (النـاتج   قيمـة ل، باعتباره مساوياً حربلل

 رككـال ). وفي هذا الرأي تجاوز value o marginal product of capitalVMPK( رأس المالل ديالح
  مينغيـر و )W. S. Jevons( جيفـونز الموضوع، من أمثال  فياالقتصاديين الكالسيكيين الذين سبقوه  جميع

)K. Menger( اسوالرو )L. Walras .(  

) 1895حدة، في حـوالي العـام (  تنيويورك، الواليات الم - مبياوولة كمعجاُأستاذاً لالقتصاد في  رككال عمل
 )،1885) الذي نُشر فـي العـام (  Philosophy of Wealth( الثَّروةفلسفة فات وكُتب عدة، منها: لوله مؤ

     االحتكـار  لمشـاك و )،1899نُشـر فـي العـام (    لـذي ا )،Distribution of Wealth( الثَّروةتوزيع و
)Problems of Monopoly،(  الـذي    ) فـي العـام ـرـ و )،1904نُش   االقتصــادية النَّظريّـة يات َأساس
)Essentials of Economic Theory،( الذي ) في العام ر1907نُش.(   

  : )Class( )149(فئة 

ر كَمي، أو نوعي (كيفي)، ووضعها لية اختيار قيم لمتَغي، هي عمقتصاديةاال اإلحصائياتو ،حصاءاإلعلم في 

  ). distribution( توزيعها شكلو ) القيمfrequency( تكرارى مفة ما يسي مجموعات متقاربة من أجل معرف

  هري لعشرِ عائالت: ة عن توزيع متوسط الدخل الشلدينا البيانات التَّالي أننفترض، على سبيل المثال، ل

معينة، وفي  فئةمتوسط دخل  ليمثِّل ك
بمتوسط دخل  عائلتان هذا المثال هناك

ــداره ( ــائالت 200مق ــت ع )، وس
ــداره (  ــل مق ــط دخ توس300بم،( 

ــداره و ــط دخــل مق توسعائلتــان بم
)، وهكــذا. ويمكننــا تمثيــل 1100(

على النحو جميع تنّاتجة من الال الفئات
  في الصورة البيانية المرفقة.   ضحالمو
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  :)Classical Dichotomy()18( )150( سيكيكال) قطابتسا( قسامان

ـ nominal( االسميو )real( الحقيقيالعالقة بين  تحديدبخاصة في مجال ، يةلالكُ النّظريّةفي  تَغيرات ) للم
ة، هاديصرات االق واالقتتغية الكُتقسيم النّشاطات والماديصة إلى جانبينلتتقابلين:  يمـ او حقيقي ، بهـدف  ميس

  اآلخر.   فيمنها  أيفهم وشرح ماهية األدوار التي تلعبها المتغيرات في الجانبين، وأثر 

) ال ةيّاالسمتحصل في المتغيرات النّقدية ( التيالتَّغيرات  أنعلى الفكرة القائلة ب سيكيالكقسام الاالنينبني مبدأ 
 يكـون دور النقـود   هـذا وبناء على . يلالكُ نتاجاإلو الفائدة سعرو شغيلتال مستوىك ةالحقيقيتؤثّر في القيم 

اًحيادي )neutral ذكر إالؤة يات اإلنتاج الكَفعملى تسهيل وتعمل فقط عل األسعار مستوى في)، ولَيس لها أثر ي
 النّقـود  يـة مكَ نَظريّـة من مشتقّات  بحد ذاتهقسيم تبادل. ويعتبر التالو نتاج، باعتبارها غطاء لإلسلعوتبادل ال

)Quantity Theory of Money :ليفي شكلها األو ،(  

YPVMS 
  

ية مكَل) Y(و ،األسعار مستوىل) P(و ،النقدوحدة  اولسرعة تدل) V(و النّقود يةملكَ) MSحيث ترمز (
 .اإلنتاج

  نإف)، Y = 40(و )،V = 5(و )،MS = 10( أننفترض ل

25.1
40

510
10510








P

P

 

) وحدات، تـم  10مقدارها ( النّقود من يةمك وجود عن جتَ) قد نP =1.25َ( األسعار مستوى أنب يعنيوهذا 
قيمـة   نإف، وبالتَّالي) وحدة، 40( لغةالبا اإلنتاج يةمك راءلش ،السّنة) مرات خالل 5ها (منوحدة  لك استخدام
ـ عنراً بمع يلالكُ لدخلل مساوية) 50( يلالكُ اإلنتاج               فيشـر  إرفينـغ عـالم االقتصـاد   . وقـد رأى  النّقوده ب

)I. Fisher( أن) بV ها نمد القصير، ألاألفي  مةالقي) ثابتةسباإلنتاجقنية ه تتأثر بتَأير ح والوضع المؤسسي 
ين االقتصـادي ة بقي نأشهذا ه في أن، شفيشر ظَن. وشديد ، ببطءالزمن، عبر رانييتَغ انالشيئ انلالقتصاد، وهذ

 تَّوظيفالنقطة  نَحو) Y( يلالكُ اإلنتاجنزوع  ضمنان) تflexible( المرنة األسعارو األجور أنبن، يسيكيالكال
) فـي  fixed( مثبتاًضاً، أين، ) يكوY( نإف وبالتَّالي). full employment of resources( الكامل للموارد

إلـى   يـؤدي ) MSيطرأ على ( الذي التَّغير نإفمد القصير، األفي  ان) مثبتV(و )Y( نإمد القصير. وحيث األ
 ) لإلبقاء على المتساويةPفي ( تَغير

                                                             
)، كما وردت في بعض المراجع العربية، ومعناها الحرفـيclassical  ( كالسيكيآثر واضع هذا المعجم أن يبقي على كلمة  -18

ثقافة اليونانية (اإلغريقية) والالتينية. وتعني التمسك بما ورثه األوروبيون من الثقافـة  باللغة العربية يتعلق باألدب والتراث وال
  اإلغريقية والالتينية.
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YPVM s  

  ) نحصل علىVعلى ( َأعالهبقسمة طرفي المتساوية 

  

kPYM
V

YP
VV

M

S

S




)1(  

حيث (
v

k 1
على هذه ال وبناء .(يكون الطَّ نتيجةعلى  لبلالكُ اإلنتاجقيمة  منجزءاً  النقودوازنتالد عن. وي 

kPYM( نإ أي ).MD( المطلُوبـة  ياتمكَلل مساوية) MSروضة (معال ياتمالكَتكون  D  .( لخصوبـالم ،
، األسـعار  مسـتوى فـي   تَغيرإلى  يؤدي النّقديحصل على عرض  الذي التَغير أنب النّقود يةمكَ نَظريّةتقول 

، ال الفائـدة  سـعر ل ذكر ةالَّالدفي هذه  وليس. يلالكُ الدخلفي  ةالَّد النّقودلب على . ويكون الطَّهافسبالنسبة نو
سرعة  أنب) 1947( العامفي  فيشَروفاة  بعدت فراتو التي البياناتبعيد. وقد أظهرت قواعد  منقريب وال  من

.االقتصادي االنحسار حاالتها تنخفض في أنثابتة، و ستلي النقود اندور
  

 أنما يعني ب .ةاالسميّبشكل منفصٍل عن المتغيرات  ةالحقيقيقسيم، تحليل المتغيرات تناداً إلى هذا التيمكن، اس
)، Gross National Product (GDP)( اإلجمالي المحلي النّاتج)، بما فيها ةيلالكُ( ةالحقيقي المتغيراتقيم 

. وقد النّقدعرض أو  ضخُّمتَّال معدلاُألخرى مثل  ةاالسميّ المتغيراتها من غير حاجة إلى معرفة تحديديمكن 
ـ neoclassical( دةالمجـد  الكالسـيكية و )classical( سـيكية الالكآمن منَظِّرو المدرسـة            فـيهم  ن)، بم

ـ  أنالحقيقية في اآللة االقتصادية، و سلعية الملكَ مكافئاًالنّقود ليست إال  أن) بL. Walras( ليون والراس ةَ أي
 شـغيل أو النُّمـو  تال فـي  يادة مساوية لها باألسعار، وليس لها تأثيرية النّقود ال تعمل إال على زمزيادة في كَ

  قتصادي.اال

قسـيم ألن  ت) هـذا ال monetarist( النقودة مدرس) وأصحاب Keynesians( النهج الكينزيعارض مفكرو 
 النّقـد عـرض  زيادةَ  أنها ال تتعدل في األمد القصير، ونإ)، أي sticky( لزجةاألسعار، من وجهة نظرهم، 
. وكان عـالم االقتصـاد   وتتعدل ية الحقيقية تتبدللكُرات الالمتغي أنب يعنيي، ما لتؤدي إلى ارتفاع الطَّلب الكُ

 يةمكَي أثر مسيكيين، بإدخاله ما سالقسيم عند الكت) من أشد المخالفين لمبدأ الDon Patinkin( دون باتينكين
لـذي ال  التَضخُّمي الذي يحصل داخل اآللة االقتصادية، ا األثر أي)، real balance effect( ةالحقيقي النّقود
، يتجـاوز  باتينكين، من وجهة نظر النّقدعرض . فعندما يرتفع سلعسوق ال فييحدث دون أن يؤثر  أنيمكن 

)، ويؤدي بالتَّالي إلى زيـادة اإلنفـاق   ideal level( المثالي المستوىما سماه  ةالحقيقي النّقود يةمكَمخزون 
قسـيم  ت. وهنا يكمـن عـدم االتِّسـاق فـي ال    ةالحقيقي قودالنّ يةملكَكي يعود إلى الوضع األمثل  سلععلى ال

  .باتينكينسيكي، على األقل من منظور الالك
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  :)Classical Economics( )151( سيكيكال اقتصاد

فكريةٌ في االقتصـاد، تشـكَّلت مـن     مدرسة و، هيةلالكُو ةالجزئي: نالنَّظريتيو ،االقتصادي فكرِال تاريخِفي 
امتد أثرها منذ حوالي العقد السابع من القرن الثامن عشر حتى حوالي العقد  التيالمبادئ االقتصادية، األفكار و

ديفيـد  و )A. Smith( ثسميآدم الثَّالث من القرن العشرين. وكان من أتباعها جهابذة علم االقتصاد من أمثال 
واعتنق  ).J. S. Mill( يورات ميلستجون و )،T. Malthus( توماس مالثوسو )،D. Ricardo( كاردوير

ة إلـى زيـادة الرّفـاه    مراكمة الثَّروة باعتبارِها مفضـي هؤالء، وأتباعهم، مبادئ الرأسمالية والسوق الحرة، و
ولة ورعاياها، من خالل مفهللد اديصم واالقتةاليد الخفي )invisible hand   ثسـمي آدم ) الـذي اكتشـفه .

ـ ال، إلـى  العمل قوةو األجورو اإلنتاجو العرضو لبالطَّالسوق، بما فيه من قوى  وآمنوا بفكرة نزوع  وازنت
)equilibrium وما يميز .ة) التِّلقائية الفكرياع    أنالء ؤله المدرسيـدكان، كانت مـن ابتة في السّلديها نَظري

  .مالثوس

  عوامـل علـى   الثَّـروة توزيـع  و ،االقتصادية ميةنتالو النُّمونصب اهتمام أصحاب الفكر الكالسيكي على ا
ـ ، اإلنتـاج                  مراكمـة رأس المـال  وَأكَّـدت أفكـارهم    ،نُـدرة المـوارد وزيـادة السـكان     لبخاصة في ظ

)capital ccumulation،( العملتقسيم و األسواقب وسعتالو )division of labor ًإلى)، باعتباره مؤشرا 
 اًوتبنت أفكـار  ،مة في العملنَظريّة القيو مة مثل كُلفة اإلنتاجمهج. وتناولت أفكارهم موضوعات نجاعة اإلنتا

أسعار المنتجات مشتقَّة من المعدالت الطّبيعية للمكافآت النّقدية أو  أنخاصة عن األسعار واَألرباح، واعتبرت 
) مكافئاً لخصوبة األرض، rent( جاراًإي: تتلقى األرض ديدتحه الجوتتلقاها عوامل اإلنتاج. وعلى  التيالعينية 

 الكفـاف ) مكافئـة لكُلفـة   wages( اًأجـور . وتتلقـى العمالـة   إيجارهـا كُلما زادت خصوبتها ارتفـع   أي
)subsistence ،ة العمل. وتكون األرباح مما يتبقَّى مـن قيمـة    أي) في األمد الطويلالكُلفة التي تديم بقاء قو

ـ الطلب الكُإيالئها اهتماماً أكثر بـالعيوب في عدم  فكار االقتصاد الكالسيكي من بعضوقد عانت أاإلنتاج.  ي ل
 والبنى التحتية. وفي مجال المنهجاالستثمار في اآلالت و وعدم وضوح رؤيتها حوَل رأس المال وكُلفة األجور

)methodology( إلى ثالأانقسم  الفكري اد الكالسيكيصاالسـت  مـنهج الثة: منهم من تَبنّـى  تباع االقتنباطي 
)deductive ومنهم من تبنى ،(االست منهجالقرائي )inductive   تال مـنهج ال)، ومنهم مـن تَبنّـى جريبـي 
)empiricism.على البيانات بناء (  

ـ ( سيكي المسـتَجد الالك االقتصادبما عرفَ الحقاً  سيكيكالال االقتصادانبثقَ عن  )، neoclassical() ددالمج
علـى مبـادئ مثـل     دالمسـتَج  الفكـر األم. وركَّز أصحاب  الكالسيكيةة مدرسالشاخت أفكار أن  بعدوذَلك 

العرض، وما يتصل بها مـن كُلفـة   و من خالل آلية الطَّلب ماألسعار يت تحديد أنوخصيص الكفؤ للموارد، تال
 وشروط معينة تحكم السوق. 

 حـولَ في ثالثينيات القرن العشرين، بخاصـة   جون كينزر أفكار وبعد ظه الكالسيكيةة مدرسالانحسر تأثير 
سيكيين الجـدد،  الوازنات في اآللة االقتصادية. وما زال الصراع الفكري دائراً بين الكينزيين والكتاألسعار وال

رية أن النَّظريّة االقتصادية قـد تَشَـعبت   ودخلت مدرسة النّقود في الحلبة. وكان من نتائج هذه الخالفات الفك
  ة. غَطَّت مجاالت متعددو
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  :)Classical School( )152(ة سيكيكالة مدرس

  ، هي مدرسة فكرية في االقتصاد.ةالجزئيو يةلالكُ: النَّظريتينو االقتصادي فكرتاريخ الفي 

  )).Classical Economics( كالسيكياقتصاد : مسرد(راجع 

  :)Classical System of Company Taxation( )153( الشَّركاتضريبة  حول سيكيكال نظام

، هي ضريبة تفرضها الحكومة على أربـاح الشَّـركات   الشَّركاتومجال  ةمالعا الماليةو الضرائب نَظريّةفي 
 تتضـمن وقـد   ،من دولة إلى أخرى وعادةً تختلف طريقة حسابها ،ياتهالطرح كُلفة عم بعدة، مالمساهمة العا

بعض أنظمة الضرائب من هذا الشكل تشريعات قانونية تنص على آلية اإلعفـاءات الممنوحـة للشـركات،    
  تسويقية تؤدي إلى انخفاض أرباحها. اًتحصل عليها في حال مواجهتها ظروف التيوالخصومات 

  :)Classical Technique( )154( سيكيكالسـلوب ُأ

ها في تقدير استخدام مطريقة تقليدية يت و، هالقياسي االقتصادو االحتمال نَظريّةبخاصة  اإلحصائية النَّظريّة في
ـ أو في  القياسي ذجموالنَّ) parameters( لماتمع ) اإلحصـائي، وال تُأخـذ بعـين    inference( لتدالاالس

                        ســلوب البيــزياألتختلــف عــن  هــذاوهــي ب، االعتبــار أيــة معلومــات ســوى العينــة وحجمهــا
)Bayesian Technique.(  

  )).Bayesian Technique( بيزيأسلوب : مسرد(راجع 

  :)Clay-Clay( )155( خَّارفَ – خَّارفَ

نتاجية، تأتي اآلالت والمعدات اإل أيية) الرأسمالية، قنتنوع من التكنولوجيا (ال و، هالنُّموو اإلنتاجتي نظريفي 
 أنصفةٌ أو خاصيةٌ، مفادها  . ولهذه اآلالت والمعدات الرأسماليةالنُّمو نَظريّةفي سياق  اإلنتاج ةالَّدمن  جزءاً

الرأسـمالية   سـلعة بناء ال بعدأو  قبلالنسبةَ ثابتةٌ، سواء  نإقة بها ال تتَغير، أي لالمتع نسبة رأس إلى العمالة
  سبيل المثال.آلالت أو خطوط اإلنتاج على نفسها، أي تركيب ا

حتـى فـي    ق بالموضوع، وتحمُل مسميات غريبـةً لقنيات) الممكنة، تتعتهناك ثالثةُ أنواعٍ من التكنولوجيا (ال
             جـون مع – جـون مع) جيـا ولوتكن(أو  تقنيـة ) أوالًحو التَّـالي:  قتصادية الغربية، وهي على النَّاألدبيات اال

)putty-puttyمكن بوصول على نسب سا)، يها الحطتتَغيأو  قبلهذا ، ويتحقق ةالعمالمال إلى الرأس من  ةرم
طتها الحصول على نسبٍ سا)، يمكن بوputty-clay( فَخّار – جونمع) تقنية ثانياًالرأسمالية.  سلعةبناء ال بعد

           قبَل بنـاء السّـلعة الرأسـمالية ولـيس بعـد بنائهـا       ال يتحقق إال  هلكن .إلى العمالة رأس المالمن  ةمتغير
يمكـن  وهي المبينَة َأعاله. وفي هذه الحالة األخيرة  ،خّارفَ –خّارفَ) تقنية ثالثاًها أو تركيبها مثالً). وجود أي(

ـ عند حصولها على السّلعة الرأسمالية، أن تقوم بتشغيلها بما تحتاج إليه اآللـة  للمنشأة،  عـدم  ن عمالـة أو  م
  .تشغيلها
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  :)Clayton Act( )156(تون كاليون انق

، بخاصـة حـول   االقتصاديةشريعات تالفي 
قانون أمريكي  و، هاالحتكارع منو المنَافسة

)، كان الهدف منـه  1914صدر في العام (
 انون شـيرم انقتقليل الغموض الذي احتواه 

)Sherman Act ــى ــد معن ــول تحدي ) ح
  ) وشروط الوقوع فيه.trust( االحتكار

)، باعتباره معيقاً للمنافسة، ويمنع إبرام العقود price discrimination( األسعار تمييزيجرم قانون كاليتون 
). ويمنـع  tying contracts( العقود المقيدة أيل مع منافس البائع، معاتالتي تَنص على منع المشتري من ال

 ةالعضـوية المتشـابك  ) التي تزيد من قوة االحتكار، ومـا يسـمى   acquisition( حواذاالستضاً عمليات أي
وقد  ،ة واحدةممساهمة عا شركةالتنفيذيين في أكثر من  ينري) للمدinterlocking directoratesة) ((المتعدد

  .االحتكاربقة لال من البنود المتعمثنى القانون العتاس

  :)Clean Float( )157(تعويم نظيف 

، داخل العمالت صرف سعر و، هالخارجية التجارة، والنّقدية السياساتبخاصة  ،يلالكُ االقتصادفي نظريات: 
فيه، وبالتَّالي يكون  كي تؤثرل السلطَة النقدية في تحديده، وال تعمل ة ما، حيث ال تتَدخّمنظومة اقتصادية لدول

  اً بالكامل.حر الصرف سعر

  :)Clearing Bank( )158(قاصة بنك م

ـ المصـرفية  األعمـال و النّقودمجال  في مـارس أعمـال      و، هسـوية تَّالو المقاصـة مصـرفٌ (بنـك) ي                   
)clearing & settlementةو ) للشيكاترة عن زبائن البنـوك أو البنـوك   و األوراق التجارياداُألذونات الص

ـ  سويةتَّالو المقاصةوعادةً يقوم مثل هذا البنك بممارسة أعمال  ،معنيةة جهة أينفسها، أو  ى ممن خالل ما يس
األوراق التِّجاريـة  الشـيكات و  تسـوية ومقاصـة  )، المتخصصة في clearing houses( يوت المقاصةبب

  الصادرة عن الزبائن والبنوك. وناتواُألذ

  :)Clearing House( )159(بيتُ مقاصة 

                تسـوية و مقاصـة ، هي مؤسسـة متخصصـة فـي تقـديم خدمـة      المصـرفية  األعمالو قودالنّفي مجال 
)clearing & settlementةو ) الشيكاتاد وناتاُألذو األوراق التِّجاريالبنـوك أو البنـوك    رة عن زبائنالص

  عنية.ة جهة مأي، أو نفسها

  )).Clearing Bank( مقاصةبنك : مسرد(راجع 
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  : )Cliometrics ()160(م تطبيق العلوم عل

مجموعة المبادِئ واالفتراضـات   و، هاإلنتاجو صنيعتالو ،االقتصادية نميةتالو ،االقتصادي فكرال تاريخِفي 
)، quantitative( يـة مكَ، من خالل وسـائل  االقتصادي التّاريخاستُعملَت في دراسة التاريخ، بخاصة  التي
  َأدت إلى تحقيقها. التيوالوسائل  ةنميتفي فهم ال الرياضيو القياسي االقتصاديق منهاج وتطب

حدة، بدراسة ما ُأطلق عليه ربحية العبودية ودور سكَّة الحديد في توحيد تالم الوالياتنشأ هذا العلم، أصالً، في 
ة مـن  في أنحاء متَعـدد  نميةتة العلم في دراسة تجارب العملت منهجيتواس ،البالد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً

العالم.
  

  :)Closed Economy( )161(اقتصاد مغـلق 

ـ عاجتماالعلم و ةالسياسيالعلوم و ،السياسيو الدولي االقتصادو يةلالكُ النّظريّةفي  يحمـُل    و، ه صـطلحم
استخدامه في العمِل األكاديمي من أجِل تسهيل  م) يتtheoretical model( نظريّ موذجنَ و) هاألولمعنيين: 

تـدرجِي، حـول    شـكل ذج، وبمـو النَّفهم عمل اآللة االقتصادية (االقتصاد). وعادةً ينحصر الحديث في هذا 
هـذا  لـى  ). وبناء عG( اإلنفاق الحكومييدخل ثم )، I( االستثمار)، ثم يضاف S( االدخارو )C( االستهالك

  :على النحو اآلتيمن خلَالها تحليل االقتصاد  م) التي يتidentity( ةتساويالمتكون 

GICY 
  

ـ بعدسياسي، ويشير إلى قرار السلطَة الحاكمة  و) فهالثَّانيأما المعنى  ركيـز  تة، والم االنشغاِل بالتِّجارة الدولي
  االقتصادية. نميةتوال يق النُّموفي تحق الذاتعلى االعتماد على 

  )).Autarky( كتفاءاالب عزالانسياسة : مسرد(راجع 

دغلق  كَّانم)Closed Shop( )162(:  

مجموعة الشروط والترتيبات التي تفرضها بعض النّقابات  و، هالنقابي العملو جماعيال فاوضتالفي مجاالت 
المنشآت المعنية. وعـادةً تتعـدد تعريفـات    تَوظيفهم في  قبلا أعضاء فيها يكونو أنباألشخاص العمالية على 

ناك فرق بين االنتساب حدة هتففي المملكة الم ،هذه التسميات إن وجدت مثل الدكَّان المغلق بين دولة وُأخرى،
الحصول علـى   بعدحدة، تالم تالوالياه. وعادةً تسمى الحالة، في بعدالحصول على الوظيفة و قبلقابة إلى النّ

قابة. وقد وجدت أصبح عضواً مسجالً في النّ العامل أن)، في إشارة إلى union shop( النَّقابـة  كَّاندالوظيفة 
بخاصـة  ها، نيحتاجو التية العمل والحصول على قُ علىب العمل باهذه المؤسسات المدنية كي تساعد أر مثل

ين بة) على توفير فرص العمل للمنتسبقا(النّ كَّانالدّيعمل  نفسهوفي الوقت  ،ال مؤقتةملعإذا كانت حاجتهم إلى ا
  ال.مة العمل ألرباب العمل وتوفير فرص العمل للعولتوفير ق وسيطاًيعمل  غلقالم كانالد نإ أيإليه، 
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ـغــلَ نظامقم )Closed System( )163(:  

من أشـكال   شكل و)، هeconomics of resources and environment( البيئةو الموارد اقتصادياتفي 
ق بتوافر المـوارد الطَّبيعيـة   لالبيئية، المتع النظم

  الضرورية ِلحياة البشَر.

 يطَةحالم باإلنسانهناك ثالثةُ أشكاٍل من األنظمة :
1 (نظام ـ م  نظـامopen system .(2 ( ( وحفتُ

ـ  ـ  نظـامclosed system( .3 ( ( قمغلَ  زولمع
)isolated system.(  

فيّرع النظام أنب وحفتُالمه نظام  قَـال   يسـمحبانت
. وإليهـا  بـه  المحيطَـة البيئة المواد والطَّاقة من 

فويّرع النظام ه نظامأنب قغلَالم  قَـال  يسـمحبانت 
تدور فيه وال  المواد لكنه وإليه، من، فقط، الطَّاقة

  ه أو إليه.منوالموارد  الطَّاقة بانتقَال ال يسمح نظام وفه ،زولمعال النظام امأه. تتدفق إلي

 تُعتبرنظاماًفي هذا السياق،  ،األرض بدخول  ،غلقاًم سمحي اله لكنَّا هجووخر الطَّاقةيسمح بّإليه،  دخول المواد
طة عوامل ابوسهذا  ميت، و)19(غلقها المنظامل ) إلى آخر داخreservoir ان(خز كانم منتنتقل  الموادّ نإإذ 

الزلة كالحت والتعرية طبيعيّوالز ناسنإياح، أو بفعٍل والبراكين والعواصف والرـة  التجارةمقصود، ك يالمحلي 
 .)20(والمواد الطَّاقةيسمح بدخول وخروج  وحفتُم نظام وهف االقتصاد امأ ،الدوليةو يميةلاإلقو

  :)Closing-price( )164( قغالاإل سعر 

بيع وشراء األداة  مآخر سعر تَ واُألخرى، إن وجدت، ه التمويلية األدواتو ،اتالسندو األسهمسوق في 
  ه، مع نهاية يوم التداول. عندالتمويلية 

  :)Club Good( )165(ي دلنَّاا بِضاعة

 )exculdability) (بعاداالست( ثناءاالست إمكانية مبدأموضوعات ومبادئ اقتصادية مثل: و اديوالنَّ نظريّةفي 
يقع  سلعة، هي ةمالعا المالية نظريّة) في free rider( ياناكب المجالرّو )externalities( الخارجية ثاراآلو

 ينا سلعالتصنيفها بةمالع )public goods( ة ال سلعالوخاص)private goodsة في النظ ). إذ من العادةّري
 )pure public goods( ةصافيإلى:  ةمالعا سلعال. وتُصنَّف خاصةو ةمعاإلى  سلعتُصنَّف ال أناالقتصادية 

                                                             
..." بحسب ما يقول بعض المفسرين بأن  وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناسإال إذا كان تفسير اآلية القرآنية: "...  - 19

  فضاء إلى األرض. واهللا أعلم.الحديد ينزل من أجواء ال
  عادة ينظر إلى الكون الفسيح على أنه نظام مغلق ال تدخل إليه أو تخرج منه طاقة أو مواد. - 20
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إذا  ةالصـافي غيـر   سلعالتحت  يدلنَّاا بِضاعةتصنيف  م). وقد يتimpure public goods( ةصافيغير و
  نة.تحت شروط معي خاصةال سلعال، أو تحت ةمعا سلعةالكانت 

ها متاحـاً  ة، يصبح وجودمرق العالدفاع الوطني أو الشوارع والطخدمة ا، كةالصافي ةمالعا سلعةال إنتاجعند 
ى المبدأ الذي من خالله ال يمكن منـع األفـراد المختَلفـين مـن     مثناء. ويستدون اس لخدمتهاين مستهلكال للك
ـ م). أnonexcludability) (بعاداالست( ثناءاالست إمكانيةعدم ة مالعا سلعةهالك التاس هلكها تا الفرد الذي يس

ـ العا سلعة). ومن صفات الfree rider( انب بالمجاكالرّى مل كُلفتها فيسميتَح أندون  هـا ال  أنة ة الصـافي م
  .)nonrivalrous( المنازعةعدم مبدأ فَة تسمى هالكها، وهذه الصتبين األفراد حوَل اس اعاًزنتسبب 

هالكها تالس ديةالح كُلفةال صلهالك فرد آخر، وتَتاس فيفرد  أيمن  ةالصافي ةمالعا سلعةالهالك تال يَؤثّر اس
ليمفر عة، تسمى ت في حالة اسالاً، إإلى الصزدحاماالثنائي )congestion   ،ـاديصعنى االقتما عنـد  أي) بـالم

ية. وفي األحوال العادية ال يمكن منـع  من تزويدها بالطريقة التقليد يمنعكاف  ين إلى حدمستهلكيرتفع عدد ال
تنسحب  التي، فال تَنطَبق عليها المبادئ ةالصافيغير  ةمالعا سلعةالا م. أ بكُلفة باهظةالإ هالكهاتاسفرد من  أي

ـ  إمكانيةتطبيق ين، ويمكن مستهلكترتفع مع عدد ال الحدية كُلفةال ن، ألةالصافي ةمالعا سلعةالعلى   ثناءتاالس
ـ العا سـلعة المن خالل تَسعير الخدمة التي تؤديهـا   أي)، price system( السعر نظاممن خالل  غيـر   ةم

على  ناألفراد قد يتنازعو أنب يعني)، ما rivalness or rivalrous( ازعةمنمبدأ ال، وينطبق عليها ةالصافي
ين. وعلى سبيل المثـال  مستهلكما زاد عدد اللتَنخفض كُ سلعةهالك التاسمنفعةَ أحدهم من  نية المتاحة، ألمالكَ

األفراد من  ثناء بعضت، إذ يمكن اسةصافيغير ، لكنَّها عامة سلعةم باعتباره عات حكومية تُقدم التَّعليجامهناك 
عـة  الطَّلبة المسـجلين فـي الجام  ما زاد عدد لة آلية ممكنة، وكُأيطة الرّسوم أو المعدالت، أو اهالكها بوستاس

هالكها قد انحصـر  تاس ن، أليدلنَّاا بِضاعة هاأنكم التَّعلي سلعةوفي هذه الحالة تكون  ،معليالتَّ انخفضت نَوعية
ن على عالمات سمحت لهم باالنضـمام  و، وهم الطَّلبة القادرون على دفع الرسوم والحاصلديلنَّاأعضاء افي 

  إلى النَّادي.

ـ مبدأ لتَخضع  سلعةة أي، فهي يدلنَّاا بِضاعةالخاصة، التي تندرج تحت مسمى  سلعةبالنّسبة لل  ن، ألثناءتاالس
صلَت كمية االسـتهالك إلـى حـد    و، إذا ازعةمنَمبدأ اللترتفع مع كمية االستهالك، وتخضع  دّيةالح كُلفةال
 حجـمٍ َأمثـل للمشَـاركة   تج بِضاعة النَّادي إلى الوصوِل إلـى  تُن التيأة تسعى المنشهذا  لومع ك .زدحاماال
)optimal sharingشتَركة ألعضاءاليجعل  ، وماسلعةهالك الت) في اسي  منفعة الممكنأعظم ما النَّادي.  

  : )Club of Rome ()166(نَادي روما 

 فُقَهاء بعضل عمجتَ وهEconomics of Resources & Environment ،(( البيئةو الموارد اقتصادياتفي 
أوريليو  طالياإليهم من، واألوروبية القارة منظمهم مع وجاء ،المدني المجتمع منظَّماتوالصناعة و االقتصاد

تاباً ي كدلنالماء اع رشَ). وقد نAlexander Kingَ( أليكسندر كنغ سكتلندياالو )،Aurelio Peccei( بيكي
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البيئة والصناعات وآثارها  عنما كُتب  مهَأ من)، واعتبر Limits to Growth" (النمو على ودالحد" انوعنب
الضاألرضالكرة  فية اريمنها، وما تسببه كانة وس احتباس حراري .  

  ). )Economics of Resources & Environment( البيئةو الموارد اقتصادياتسرد: (راجع م

   :)Clubs, Theory of( )167( النَّوادي نظريّة

 سلع، هي مجموعة من األفكار والمبادئ االقتصادية واالفتراضات المتصلة بنظريّة الةمالعا المالية نظريّةفي 
  ).Theory of Impure Public Goods( ةالصافيغير  ةمالعا سلعال نظريّةبخاصة ة، مالعا

غيـر   ةمعا سلعو )،pure public goods( ةصافي ةمعا سلعرئيسين:  يينة تحت مسممالعا سلعتُصنَّف ال
ف حتـى ينـدرج تحـت    تَصني لالمبادئ التي يخضع لها كيأتي  ما). وفيimpure public goods( ةصافي

  المسمى الخاص به:

لبدأ الماألو (ةثناءتاالس إمكاني )بعادتاالس) (excludability ،(جود أينة تسمح  وعية مآلي) ـ ابمنع  أو بعادتس
  .سلعةهالك الت) فرد أو مجموعة أفراد من اسثناءتسا

ــدأ الم ــانيب ــدأم) الثَّ ــالتَّ ب  ازعنَ
)rivalness ،(ــام  أي ــال قي احتم

ـ   هالك تنزاع بين األفراد حـوَل اس
  .سلعةال

ــاماال) الثَّالـــثبـــدأ الم  زدحـ
)congestion ،(زيــادة عــدد  أي
 علـى  ين إلى حـدّ يعمـل  مستهلكال

ـ بعضهم ألفراد إعاقة ا  فـي  بعضل
  .سلعةهالك التاس

 سـلع تَصنيف ال يبين الشكل، أعاله،
حسب خضـوعها للمبـدأين األول   

، إلـى  ةالصـافي غير  ةمالعا سلعةللين مستهلكوال تنشأ حاجة للمبدأ الثَّالث إال في حالةَ ارتفاع عدد ال ،والثَّاني
  هالك األفراد منها بشكل سلبي.تسالحد الذي يؤدي إلى انخفاض أو تأثر ا



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

352 
 

 : )Cluster Sampling( )168(ة يّودقُمعاينَة عن

ـ اإلعلم في  ـة  اءحصبخاص ،
ــاإل ــفيحصــ  اء الوصــ
)descriptive statistics،( 
، هي االقتصادية حصائياتاإلو

بيانات من مجتمع  جمعطريقة 
ــن    ــون م ــائي، يتك إحص

) يـد اقعنَمجموعات فرعيـة ( 
  متمايزة.

، في اإلحصائي المجتمع يحدد
ـ ويين: ست، في معادةال  يانزم
 أنمـن  غم على الر، يكانمو

حداها تتم إة مراحل). في دّعلى مرحلتين، (أو ع ةقودينعال نةياعمالبحاثهم. وتتم أفي هذا ذكرون ي الباحثين ال
ةاطق منال نةايعمة تتم الثَّاني، وفي الجغرافية للدراسة)  (األشياء خاصاألش نةياعمعـ في تلـك ال الخَاض  ،اطقمن

 .عينةلل إطَارإلى تصميم  الباحثُ رضطَي قد ال نةياعمال منوع وفي هذا النَّ
 

  :)Coase, Ronald()21( )169(رونالد كوز 

 )Theory of the Firm( المنشـأة  نظريّةبخاصة ، الجزئي االقتصاد نظريّةو ،االقتصادي الفكرتاريخ في 
عـالم   و)، هproperty rights( لكيةالمحقوق و )externalityies( الخارجيةثار اآلو

، )1964( العامفي  ة شيكاغومعجانضم إلى فريق علماء أمريكي. ا – ياقتصاد بريطان
           تخصـيص المـوارد  و المنشـأة  نظريّـة همـة فـي   موكانت له مسـاهمات علميـة   

)allocation of resources( عاقدتال كُلفةو )transaction cost  وقد اشتهر مـن .(
أو االسـتهالك ال   نتـاج نُشُوء اآلثار الخارجية لإل أن)، التي بين فيها Coase Theorem( كوز نظريّةخالل 

  يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد االقتصادية.

  :)Coase Theorem( )170( كوز نظريّة

                   لكيـة المحقـوق  فـي مجـال    بخاصـة  القـانون مـع   االقتصـاد وتَـداخُل  ، الجزئي القتصادا نظريّةفي 
)property rights،( ةوا الماليبدأ ي ،ةمالعة آثارٍنُشُوء  نبأقول هي وجهة نظر ومخارجي )externalities (

                                                             
21 - )1910 - 2013.(  
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) المـوارد  misallocation) (توزيع( وء تخصيصسدي إلى لها، ال يؤ مستهلكالو بين طرفين: المنتج لآلثار
 تعاقـد  كُلفـة للطرفين معرّفة بالكامل وقابلـة للتنفيـذ، ولـم تتضـمن      لكيةالمحقوق االقتصادية، إذا كانت 

)transaction costينعـوض  أنفاوض من أجـل  تمصلحة الطرفين تقتضي ال أنهما، و) بمنـتج اآلثـار    ي
  (سيئة). ةسلبي الخارجيةثار اآلن الضرر إذا كانت ها عمستهلك

) اإلنتاج إذا أدى إلى إلحاق ضررٍ أو سـبب  1ن َأساسيتين: التيفي ح) externalities( الخارجيةثار اآلتَنشأ 
  ) االستهالك إذا أدى إلى إلحاق ضررٍ باآلخرين، أو جلب لهم منفعة. 2فائدة لآلخرين، أو 

ــادة و ــع ــار ىميس ــانبي الض ــر الج ــاج األث ــتهالك أو اإلنت ــن االس ــر م ــار األث ّالض ــارجي                           الخ
)negative externalityس). أما األثر الجانبي النافع من االستهالك أو اإلنتاج فاألثرى مي  ع الالخارجينـاف 
)positive externality.(  

يسـببها   التـي ، الخارجي األثرة شكلم لححوَل دور السوق في  تهيّنظر )R. Coase()22( رونالد كوزر وطَ
   مستهلك

 لجل حأ من السوق آليةإلى  وء، اللجالضررب بلمتضرر والمسبيمكن ل كيفمثلة البسيطة ألابوبين تج. منأو 
ولنفتـرض،   ،شخصٍ ما منأرضٍ مملوكة  ليجري خالنهراً  أننفترض لوعلى سبيل المثال،  هما.بينَ ةشكلمال
تقـدر   ، من وجود النهر وجمـال الطبيعـة المحيطَـة بـه،    األرضجنيها مالك ي التيقيمة الفائدة  أنضاً، أي

  ) دينار.1000بـ(

تلـف  ثم تلوث مياهه،  تفَسببالصناعية في النهر،  هااتفَلخَمصناعية، للضرورة اإلنتاجية، برمي  شركةقامت 
  على ضفتيه.شجار المزروعة األ

. سلعةال وبيع إنتاج منحاً بارأ الشركةحققت ) 1: على النحو اآلتيفي هذه الحالة ننظر إلى الوضع الحاصل 
 ،مزروعة في أرضهشجار الاأل بِسببِ تلوث مياه النهر، وتلفخفاض، النل األرضفائدة مالك ) تعرضت 2
  .األرضومالك  الشركة بين زاعنشأ ن لهذا نتيجةًو

 أنفلـو   .ةشـكل ملل أمثـل  حلفضي إلى يس، السوق آلية طةابوستفاوض الطرفين،  أنب كوز نظريّةرنا خبِتُ
مفاوضـة  قامـت ب و ،سلعةوبيع ال إنتاجمن  ) دينار2000حاً مقدارها (باأر سبيل المثال، على، حققت الشركة
 الشـركة تـدفع   إلى اتِّفاق نيصال الطرفين قد نإف حقه،تللتعويض الذي يسالعادلة  مةالقي حوَل، األرضمالك 

ـ  االتفاق نإ. وحيث األرضمالك ل) دينار 1100( ، مثالً،المال قيمته منه مبلغاً موجبب ـ ، بالتراضـي  متَ  نإف
 صـبحت ، وأمثلى حالة لة النِّهائيةصحالم تُمثِّلو .الموارد خصيصفي ت نجاعةو ،وقياًتوازناً ستعكس  نتيجةال
تـذويت  ة مسألة داخلية للمنشأة شكللية جعل الموعادةً تسمى عم .المنشأةتتحملها  التي كُلفةلا منزءاً ج ةشكلمال

ـ   ذاتيجعله  أي، )internalization of the externality( الخارجي األثر طة عكسـه علـى   االمنشـأ بوس
.بالمتسب

  
                                                             

  ).2013 - 1910( بريطاني - اقتصادي أمريكي - 22
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دوغالس  – ة اإلنتاج لـكوبالَّد)Cobb-Douglas Production Function ()171(:  

، هي اقتران رياضي متجانس القياسي االقتصادو ،الرياضي االقتصادو ،ةالجزئيو الكُلية: نالنّظريتيفي 
)homogeneous،( سهاندرجة تجو 
)degree of homogeneity ساويةم (

 المرفوع بهما مدخال )القوتين( جمعلحاصل 
 اإلنتاج. وفي هذا االقتران كثير من الصفات

. سهل المعالجة الرياضيةهو والمرغوبة، 
  المجرد التَّالي: شكلال يأخذوعادةً 

  

  

ـ عـدا   مااُألخرى،  اإلنتاجة مدخالت يإنتاج ضمنيت معامل) A(و ،اإلنتاج يةمكَـ) لQحيث ترمز (  ةالعمال
 من )return to scale( لعائد على الحجمل) (و )(و ،أس المالرلـ) Kو( ةلعمالل) L(و ،رأس المالو

 )L( اإلنتـاج للزيادة في مـدخلي   نتيجةً اإلنتاجالحاصلة في  ، وهي الزيادةواليت، على الرأس المالو ةالعمال
ـ   شكل). ويمكننا تصور الK(و  – ة كـوب الَّدالبيـاني لـ

 في الصورة المرفقة، حيـث على النحو الموضح دوغالس 
يات إنتاج مة كَالّ) على سطح الدّع(و )ب(و )أتُمثِّل النّقاط (

  .رأس المالو ةالعمالتحقّقت من توليفات مختَلفة من 

العائـد  ) 1على ثالثـة أشـكال:    العائد على الحجميأتي 
 increasing return to scale( على الحجـم  ديازتالم

(IRTS) .(2 ( على الحجم الثَّابتالعائد )constant return to scale (CRTS) .(3 (نـاقص  تَالعائد الم
  ). decreasing return to scale (DRTS)( على الحجم

)1(كانإذا  يداًزاتميكون العائد على الحجم   ، 1(كانإذا  ابتاًثَو(  ، وكـان إذا  ناقصـاً تَم 
)1(  نتائج هذ من. ولي:ي اة مه الخاصي  

  نةبنسبة  اإلنتاجزيادة مدخالت  نإف، اًيدزاتمالعائد  كانإذاعيم 
تلـك النسـبة، وترتفـع     مـن بأكثر  اإلنتاجإلى زيادة  تؤدي

 كاليف.تاع في الرتفَاإليرادات بنسبة أكثر من نسبة اال

 

 KALKLfQ  ),(
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  نةبنسبة  اإلنتاجزيادة مدخالت  نإف، ابتاًثَالعائد  كانإذاعييتؤ منفسـها  النسـبة ب اإلنتـاج إلى زيادة  د ،
 كاليف.تاع في الرتفَاإليرادات بنسبة مساوية لنسبة االوترتفع 

  العائد  كانإذانةبنسبة  اإلنتاجزيادة مدخالت  نإف، ناقصاًتَمعيي مأقـل بنسـبة   اإلنتـاج إلى زيادة  تؤد ،
 المسـتوى ف علـى  كاليتكننا تصور منحنى الويم نسبة ارتفاع التكاليف. من أقلات بنسبة اإليرادوترتفع 

  .المرفق َأعاله شكلفي العلى النحو الموضح ) aggregate cost (AgTC)( يلالكُ

ـ (الم الكُليـة كـاليف  تال منحنـى  منفي الجزء الهابط (االقتصاد)  االقتصادية اآللة إنتاج كونيدما عن ة) جمع
)AgTC ،(أي ) فيIRTS ةمك)، ترتفعلالكُ نتاجاإل يي أندون  يدما عن. واألسعار مستوىفي  إلى زيادة تؤد

القصـوى دون زيـادة فـي     يلالكُ اإلنتاجإلى حدود  صلَتوقد  االقتصادية اآللة)، تكون CRTSتصل إلى (
 األسـعار  مستوىويبدأ  أيتباط يلالكُ اإلنتاج نإف)، DRTSفي ( لتَدخها ومندما تخرج عن. واألسعار مستوى

ة مباشـرة،  الَّ)، فيمكن الحصول عليه من الدiso-quant( ساويةتَالم ياتمالكَوبالنّسبة إلى منحنى  ،رتفاعاالب
  في الصورة المرفقة. المبين شكلال تأخذبقطع شرائح عرضية، وعادةً 

  :)Cobweb Theorem( )172(كبوت عنشبكة ال نظريّة

ـ  مالنُّظصة موضوع ، بخاالجزئي االقتصادفي نظريّة  ةالحركي )dynamic systems (ـ تقو ـ تالب ل  ،اتوازن
 تـوازنٍ المعنية بكيفية الوصول إلى واالفتراضات ، هي مجموعة المبادئ األسعارو ،العرضو الطلب ياتمكَو

 ).static equilibrium( ساكن توازنٍما، مقارنة مع  سلعة) لdynamic equilibrium( حركي

التتصف ب مة في توازناتها الكَيبتقلبات موسم سلععضة نتيجة لطبيعة السليعريوعلى سـبيل   ،نفسهاعة ة والس
لع الزراعية بـين موسـمٍ وآخـر، نتيجـة لتوقعـات المنتجـين       الس أسعارو ياتمكَكثيراً ما تتذبذب  :المثال

ها يين، وهـي حالـة يسـم   مسـتهلك لمنتجـين وال نتيجةً لنقصٍ في كَمية المعلومات المتاحة ل أيين، مستهلكوال
المنتجـات   تكون أسعار بعض. إذ عادةً )information failure( لوماتمعفي ال) فشل( اًإخفاقاالقتصاديون 

وسع في مساحة األرض المزروعة منهـا،  تفي موسم عجز لسبب ما، ما يدفع المنتجين إلى ال عاليةالزراعية 
أسعار البيعِ. وفي الموسم الذي يليـه يـنخفض    وانخفاضادة المحصول في الموسم القادم إلى زيهذا ويؤدي 

أسـعارها،   وترتفـع  ينخفض سلعةعرض ال أنب يعنياإلنتاج بِسببِ الفائض الذي ساد في الموسم السابق، ما 
شبه نسيج العنكبوت فـي  يوازنات تيات والمتقلب األسعار والكَ نأل كبوتعنشبكة ال نظريّةيت وهكذا. وقد سم

ـ ال أننفتـرض  ل :المرفق. وعلى سبيل المثال شكلموضح في ال وه مثلماتَشَكُّله،  مـن   شـكل وازن األول تت
)، S1( عنـد ) وصنَعت توازناً جديداً مؤقتاً P1، ارتفعت األسعار إلى (ئلموسمٍ سي )، ونتيجةP0,Q0ًالنقطتين (

 ةمالكَلكنعال يتصبح ( روضةمQ2 وهذه ،(ةعاليةال العرض كمي )Q2وازن الجديد المؤقت إلى (ت) تنقُل الS2 .(
، روضـة معال ياتمالكَ انخفاضيؤدي بالتَّالي إلى  )، ماP2إلى ( األسعارثم ال يلبث طويالً، ويؤدي إلى هبوط 

  وهكذا.
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  :)Cochrane - Orcutt( )173(أوركوت  – انطريقة كوكر

 لماتمعخدم في تَقدير ت، هي جملة من إجراءات وخطوات فنية تُسالقياسي االقتصادو ةاإلحصائي النّظريّةفي 
)parametersد (َّالم جودن وة، تم الكشف فيها عارتباط ذاتية شكلة قياسي )autocorrelation بواقي) بين 
  :على النحو اآلتي أوركوت – انكوكراءات اقي العشوائية. وعادة تتم إجرالبو أي)، residuals( رقديتال

  مثالً:، ةالتَّالي، ةدالمتعد ةالَّالد لماتمع رتَقدي) أوالً
 

 

  البواقي ةالَّد من) ( االرتباط معامل على الحصول ها فياستخدامو)، ( سلسلةعلى  الحصول) ثانياً

 

  األصلية للنموذج األصلي البياناتحويل تَ) ثالثاً

 

ق )على قيمة ( بناءالتَّالي حون، على الدرةالم:  

 

  :ةالتَّاليصرة ختَالم يغةالصب وضعهالذي يمكن 

 

  )، حيثالبواقي ( منجديدة  سلسلة حساب ميت ،الجديد ذجموالنَّلمات مع رتَقديد عن) رابعاً

 

ه في حل استخدام ميت لذيا األخير االرتباط معامل وه)، و  ( وهجديد  ارتباط معامل حساب ميتة الَّالد هذه من
البياناتالذاتي، بتحويل  االرتباط ةشكلم األصليمكن هأنب). علماً     (  ديدةالجعلى قيمته  ة بناءرتَقـدي تكرار  ي 

رغبة  حسبordinary least squares (OLS) (( عتياديةاال عات الصغرىالمرب طريقةبـ االرتباط معامل
قـيم   كانـت المتكررة إذا  التاوتناع عن المحماال علىبما يساعد ر لكناسبة، من يراها التيالباحث، وللمرات 

ها.منواحدة  مستخدتُحيث  بعضها من بعضا قريبة جداً عليهيحصل  التي معاملال
  

  

tktktttt eXbXbXbbY  ...33221

tê̂

ttt vee  1ˆˆ 

tktktttt eXbXbXbbY  ...33221

̂

tktktkttttt vXXbXXbbYY   )ˆ(...)ˆ()ˆ1(ˆ 1122211 
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   :)Coconut Model ()174(جوز الهند  موذَجنَ

                    كـارل مـاركس  إليـه   َأشـار ) الـذي  alienation( غريـب تالو ،السوقو رالتّصديو اإلنتاجفي موضوع 
)Karl Marx حليلتالكتاباته ) فينة ياإلنتاجفائض و ،اإلنتاج عـة  و، هّـل    – حالة نظرية نَتَخيافتراضـي

جوز الهند، ويرتَزِقون من المتاجرة  سلعةطتها جزيرة تسكن فيها مجموعة من البشَر الذين يعيشون على سابو
قيام مـن يقطـف ثمـرات جـوز الهنـد      عراف الجزيرة وعاداتها ال تسمح بأ أن. وفيها نفترض عةسلبهذه ال

هلك ما يحصل عليه منهم. ويشير هذا تيبادلها بما قطفه اآلخرون، ثم يس أنبد عليه  هالكها مباشرة، بل التباس
 التـي  غريبتالغير مباشر بحالة  شكلب ه، وتتعلقنهلك فيها المنتجون ما ينتجوتال يس التيإلى الحالة  ذجموالنَّ

  .ماركسذكرها 

  :)R2( )Coefficient of Determination( )175( حديدتّال معامل

ـ ت) تُسstatistic( إحصائية و، هالقياسي االقتصادو اإلحصائية النّظريّةفي  طيع تخدم في بيان المدى الذي تس
ستَق راتالمتغيةلالم )independent variables (التَّغـاير تفسر  أن )variation  ـر ال) فـيتَغيـ ال م ابع ت

)dependent variable( ،ــدرة  أي ــدى قُ ــم تغيــتَق راتالم ــؤ  ةلالمس ــى التَّنب ـــعل ــالدر ايغتب                      ةالَّ
)function variation.(  

  ة:التَّالي ةالَّالد نفترض وجودل

iii ebXaY 
  

 ةالَّالد و، وهابعتال رمتَغيلل) Yi( حيث ترمز
 رمتَغيالطة االمراد تَفسيرها بوس الظَّاهرةأو 

ة الَّاألساسي للد دمحدال و)، وهXi( لالمستَق
ـ   ) b(و )aمـن (  ل(الظَّاهرة). وترمـز ك

أ بالقياس أو عـدم  إلى الخطتُعزى في العادة  التي) لألخطاء العشوائية، eiرهما. وترمز (المراد تَقدي لمتينمعلل
 أنهمة لقيمة هذه األخطـاء العشـوائية   مة بعين االعتبار. ومن الصفات الالَّالدفي المتغيرات المؤثرة  لَأخذ ك

  متوسطها يساوي صفراً.

) Yiى (ميسة، والَّيقوم بتَفسير التَّغاير في الد هن)، ألexplanatory variable( رالمفسّ رمتَغيال) Xiى (ميس
 فة سبب التَّغاير فيها. وعادةًمعر التي يرادة) الَّالظَّاهرة (الد وه أي)، explained variable( رالمفسّر متَغيال
 لمتينمعالر ) في تَقديordinary least squares (OLS)( االعتياديةعات الصغرى ربالمطريقة  استخدام ميت
)a( و)bتَقديرهما تكون بعد). و قالَّالدشكلدرة من الة الم:  
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ii XbaY ˆˆˆ 
  

                ر ومتوسطهقيم المتَغي بينع الفروقات ربم مجموعه أن) بYiر () للمتَغيvariation( التَّغايريعرّف 
)total sum of squares (TSS)حعلى النحو اآلتي سب)، وي:  

),...,2,1(,)(
1

22

1

2 niYnYYYTSS
n

i
i

n

i
i  

  

ـ  قـدي تيكـون ال  أنبـد   ) الb(و )aة (الَّقدير معلمتي الدعند تَ ـ  يعنـي مـا  ، اًر النِّهـائي تقريبي                      هنـاك   أنب
ـ غيـر   التَّغـايرات قـدير ال يمكـن تَفسـيرها، وهـي مـا تسـمى       ت) من الresiduals( بواقي ّفسرةالم               

)unexplained variations (RSS)ّرعلى النحو اآلتيف )، وتُع:  
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ـ من تغاير الد رالمفسّوياً لنسبة مسا تحديديكون معامل ال. وبالتَّالي رالمفسّ) للتغاير ESSحيث ترمز ( ة إلـى  الَّ
فر والواحد الصحيح. فإذا كانت قيمته قريبة من الواحد الصـحيح،  ) بين الصR2ي. وتنحصر قيمة (لالتَّغاير الكُ

ـ ا إذا كانت قيمتمواضح. أ شكلة تمكنت من تَفسير الظَّاهرة بلالمتغيرات المستَق نإف ـ ه قريبة من الص  نإفر، ف
  جيد. شكلة لم تتمكن من تَفسير الظَّاهرة بلالمتغيرات المستَق أنني بيعهذا 

  :)Coefficient of Variation( )176(التَّغاير  معامل

 شَتُّتتالحصائيين اإلتُسمى من بعض  )،statistic( إحصائية و، هالقياسي االقتصادو اإلحصائية النّظريّةفي 
النِّسبي )relative dispersionسة، نسـبة  ت)، يجموعتين أو أكثر من البيانات الرقميقارنة تَشتُّت مخدم في م

  مجموعة. لإلى متوسط ك
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فيّرالتشتت( التَّغاير معامل ع اًالنِّسبيعلى النحو اآلتي ) رياضي:  

100

V  

 النحرافل) (و ،التَّغاير معاملل ). حيث ترمز (اإلحصائي المجتمعردات مف لك تُمثِّل البيانات كانتإذا 
عياريو ،الم) (لـطمع توسجتمالم اإلحصائي )statistical population(أو .  

100
X
SX  

  . اإلحصائي جتمعالم ) منrandom sample( عشوائية عينة تُمثِّل البيانات كانتإذا 

 األولىة مجموعت الماعال متوسط كانما، و في مساق انا المتحقَدمتت مجموعتين من الطلبة أننفترض ل
مقداره  عياريبانحراف م) 800ة (الثَّانية مجموعت الالماع متوسطو )،5مقداره ( معياري انحرافب) 50(
على النحو ة والثَّاني األولى ) للمجموعتين:النِّسبي باينتال( التَّغاير معامللومات يكون مع). بناء على هذه ال20(

  :اآلتي

5.2100
800
20,10100

50
5

21  VV  

ة مجموعت الالماتوزيع ع منناً ايأكثر تب األولىة مجموعت الالماتوزيع ع أنبالنتيجتين  مقارنة منيتضح 
   اف.َأضععة ربأ بِمقدار عليه يزيدة، والثَّاني

  

المجموعة في  متوسطلمجموعتين من البيانات الرقمية: يبلغ  التَّغاير معاملالمرفق مثاالً بيانياً عن  شكلال يبين
) 1000سـر ( يالمجموعة في الجزء األ متوسط)، ويبلغ 20مقداره ( ياريبانحراف مع) 1000من (يالجزء األ

 الم نحرافااللكنعلى 100لها ( عياري جموعة في الجزء األ أنجد بنهذا ). وبناءعنـد تَشتُّتاً  لمن أقيقيم الم 
  مقارنتها بالمجموعة اُألخرى.

V
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:)Coercive Comparisons( )177( قسرية مقَارنات
  

) على collective bargaining( الجماعية ضاتواالمفو النقابي العملبخاصة في مجال ، العمل نظريّةفي 
ال في المهن مويات ُأجور العتال من رب العمل، هي مقَارنات بين مسمحصل عليها العي التي افعمنالو األجور

تشابهة أو غير المف فيتشابهة، المختَلالمنشآت المجموعة العمثِّلهم أو تقوم بها مة، تقوم بها مقابةالنّال أو من ي 
لعمل من أجل الحصول على زيادة في معدل ُأجور فاوض عليها مع رب ات)، بهدف الlabor union( العمالية

ة مالععليها. نيحصلو التيال و/أو زيادة في المنافع اإلضافي  

شتَركٌل عامم )Cofactor( )178(:  

                     ) وتطبيقاتــه فــي linear algebra( الخطِّــي الجبــر، بخاصــة فــي مجــال الرياضــياتعلــم فــي 
ـ و، وعلـى  القياسـي  االقتصـاد و الرياضي االقتصاد                    لمـات معال رتَقـدي ه الخصـوص فـي موضـوع    ج

)estimation of the parameters( المتعـدد و البسيط االنحدارِو )simple & multiple regression ،(
صفُوفَةعنصر من  وهعة مبرم )square matrixصول عليه من حساب  م) يتـ الح ) determinant( ددةمح

نصر المعني. وعلـى  ) الذي يتبع له العcolumn( العمودو )row( الصفشطب (حذف)  بعدالعناصر الباقية 
  ة:ثالثية األبعاد التَّالي المربعةنفترض وجود المصفُوفَة لسبيل المثال، 

  

 :على النحو اآلتي المشتَركةالعوامل  مصفُوفَة شكلتُ
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  ِإذن وأخیرًا

  

 

  

  

 د حسـاب عنو .لكلنفسها الطريقة ب ميت خراجتسا نإفثالثة،  منأكثر  مصفُوفَةأبعاد ال كانتوإذا 
  .)adjoint matrix( المجاورة مصفُوفَةال سمىيينتج ما ، المشتَركةاصر عنال مصفُوفَةقول من

                                    :)Coinage( )179( نَقديةمسكوكة 
)، هي قطعة العملَة المعدنية money supply( النّقودعرض )، بخاصة المصارف( البنوكو النّقود نظريّةفي 
 )،medium of exchange( سلعالتبادل في  مقبوالً اًقانوني اًتقوم بسكّها السلطَة النّقدية، باعتبارها وسط التي

من النّقود المتداولة  )، وهي جزءunit of account( محاسبيةوحدة و )store of value( للقيمة اًتودعمسو
ـ يتع مافي الرة، إالمصد داخل الحدود الوطنية للدولة ق بالمسـكوكات  ل

 للتبادل في بعـض  وسطاًقبولها  مالمصنُوعة من معادن نفيسة، فقد يت
نٍ متعارف عليـه  مصنُوعة من معد المسكوكةوعادةً تكون  ،الحاالت

نادرة من الذهب. الالحاالت  أو الفضة، وفي بعض لالنيككالنحاس أو 
) للمسكوكة متكافئة مع purchasing power( الشِّرائية ةوالقُوتكون 

 قيمة المعدن المصنُوعة منه، مضافاً إليها كُلفة سكها.

  :)Coinage Debasement ()180(تخفيض قيمة مسكوكة نَقدية 

تخفـيض   وبخاصة للمسكوكة المعدنية النّقدية، هpurchasing power ،(( الشِّرائية القُوةو النّقودمجال  في
والحـفّ، أو تقليـل كميـة     مطة القضابوس م) ما، ويتcoinage( نَقديةمسكوكة  منهية المعدن المصنُوعة مك

، منها تقليـل كُلفـة صـناعة    عدة من أجل أهداف ميت وعادةً ،المعدن الثمين، أو تقليل وزن المسكوكة نفسها
مويل الذي قد تـتمكن مـن الحصـول عليـه     تزيادة حجم الو المسكوكة، بخاصة إذا ارتفعت أسعار المعدن،

يؤدي تخفيض قيمة المسكوكة إلى تَضخُّم فـي األسـعار إذا ارتفعـت كميـة      ،السلطات الرسميّة. وفي العادة
  المتداول منها.

 )). Gresham Law( ون غريشامانق: مسردجع (را
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  : )Co-integration( )181(تكامٌل مشتَرك 

السالسـل  و )،regression analysis( االنحـدارِ  تحليل)، بخاصةeconometrics ( القياسي االقتصادفي 
نيـة، مـن أجـل    سـل الزم خدم في االنحدارِ المطَبق على السالتطريقة فنية تُس و)، هtime series( الزمنية

) حوَل السالسل الزمنية forecast( تنبؤاتها بثقَة في القيام بـاستخدامرات منطقية، يمكن الحصول على تَقدي
  االقتصادية.

إحداهما على  انحدار اءإجرا بمنوق )،non-stationary( رتينقتمسغير  نيتزمنين يسلسلتلدينا  أننفترض ل
  . اُألخرى

  

ـ  أنأو ما يمكن  )spurious regression( انحدار غير منطقيى ميسعلى ما  في هذه الحالة نحصل يه منُس
 معامـل يكون  :المدى. وعلى سبيل المثال حيث منغريبة  االنحدار إحصائياتقيم تكون فيه و .زائفاً انحداراً

، مـة القي عالية )ت) وقيم (R2( دديتح
ـ دو ةإحصـائي  قـيم تكون و  – ينرب

 )Durbin-Watson ()d( واتسـون 
، تحديـد ال معامـل ، ويكون منخفضة

 إحصـائية قيمـة   مـن ، أكبر عادةبال
  . واتسون – ينربدو

جـاد  يإطيع، في هذه الحالة، توال نس
ــ ــةة أيــ ــة تَوليفــ                       خطِّيــ

)linear combination مكنأن)، ي 
  ).Yt(و )Xtبين ( نتعرّف من خلَالها العالقةَ

 انريتَغي قرّةتالمسغير  الزمنية سلسلةلل والثَّاني األولالعزمين  أن ،الزمنيةالسالسل من المعلوم، من حقل 
 شكلفي العلى النحو الموضح  الزمنية سلسلةلل ةمالعا الصيغة تُكتب وعادةً). time - invariant( الزمن مع

  :التَّالي
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13 

  

ــين تمييــزال ميــت ــ مــنن يشــكل بســ يروراتالسةتالمّقر )stationary process(: لــيرورة )األو س             
  بــالفرق قرّةتمســ ســيرورة )الثَّــانيو . )trend stationary process(TSP)( تِّجــاهاالب قرّةتمســ

)difference stationary process (DSP) ــ  )  (و  ) ( كانت). فإذا ) Xt( نإفـ
، تِّجـاه االتعود إلى  ةايها في النهلكنَّ) قليلة، drift( اتانحراف مع) deterministic trend( حتمياً اتِّجاهاًتتبع 

  :ةالتَّالي سلسلةا العليهومثال 

 

 )Xtلـ( اًانحدار َأجرينافإذا . )0.85) البالغ (Xt-1( معامل بِسببِ باالتِّجاه قرّةتالمس يرورةسالوهي مثال على 
 االتِّجـاه نـزع   ميت وعادةً. قرّةتمستكون  االنحدارِ) residuals( بواقي نإف جاهاتِّو )constantعلى ثابت (

 رمتَغيلل حدارنا اءإجرخالل  من) detrended series( االتِّجاه منزوعة سلسلة)، للحصول على Xt( سلسلةلل
)Xt على (تَغيالزمن رم )t=1,2,….T ثم ،(الفرق  أخذينة مةالقي بةسلسللل الفعلي )Xt االنحـدارِ  من) وما ينتج 
  ).Xt( األصلي رمتَغيال كانالفرق م استخدام)، ثم درةالمق مةالقي(

ـ أ. قرّةتالمسغير  األصيلَة سلسلةال كانم قرّةتمسها نأل االتِّجاه منزوعة سلسلةال استخدام ميت َأعاله شكلفي ال  ام
ــع) م عتكــون ( سلســلةال نإفــ) (و )(و )( كانــتإذا  (جنــوح)  انحــراف م                   

)random walk driftمكن، وال االتِّجاهنزعة للرجوع إلى  ةأي سلسلة)، وال تُظهر هذه الـ ت أنلها  ي  الإقر تس
  أيتتابعة، مكوناتها الم بينخالل الفرق  من

 

ـ فـي   ،قرّةتمس سلسلةعلى كي نحصل على األأو  الثَّانيما نحتاج إلى الفرق ربو نهـا. وتسـمى   ايها وتبطوس
  .بالفرق قرّةتمس سيرورة شكلهذا ال من سلسلةال

، )1( الدرجـة  مـن  تكامالًميسمى  رمتَغيال نإف ،قرتسها ممن األولالفرق  لكن، قرّةتمسغير  سلسلةال كانتإذا 
دبيات بـ(األرمز له في ويI(1) تَغال نإف الثَّانيالفرق  أخذ)، وإذا احتجنا إلىمس ريمـن  متكامالً ىمي  رجـةالد 
 المتغيـرات لمـات  مععلى  الحصول) في م ص ع( االعتياديةرى غعات الصربالمطريقة  استخدام ميت. و)2(
   .متكاملةال

ة رتتطوّدية منهجلتشمل اختبارات  النّظريتعدالجذر ، يأتي اختبار ةماُألحادي )unit root( في ممـن ها متقَد 
  . االستعمالوكثرة  يةماألهحيث 

ttt XtX   1321
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  :التَّالي شكلال من )،random walk( )م ع( عشوائيمشي  سيرورة هناك أن لنفترض

  

  ها:مشتقّات من، إضافة إلى صيغتين َأعاله يغةالصّعلى  األحاديالجذر اختبار  اءإجر يمكنو

 يغةاألولى الص:  

  

  الطرفین نحصل على من) Xt-1بطرح (

  

ـ غير ها) من ةنّاتجال سلسلة(وال يرورةسال نإف) قيمة ( كانتإذا   فـي هـذه الحالـة    . وتسـمى قرّةتمس

عـات  ربالم طةابوس َأعاله ذجموالنَّلمة مع رتَقدي مويت ).unit root process( حادياألذات الجذر  يرورةسال

  الفرضية) وتُختبر م ص ع(  االعتياديةالصغرى 

  

 ال، وقرّةتغير مس) م ع( سيرورةتكون  وبالتَّالي)، r = 1( نإف)، ( تكان أي)، H0( رفض ملم يتفإذا 

سجعلها  من بدةتمّس سلسلةال نإف )          ( كانتإذا  امأ. المناسبةبالطريقة  قرةتمّـفر مقـداره   وسطب قرص .

اختبار خالل  نم )( تاو إحصائية خدم ما تُسمىتسن، ويلتقليدا) tاختبار ( وفي هذه الحالة ال ينفع

. فـإذا  المجدولـة  مةالقي مع المحسوبة تاوقيمة  مقارنةب ،)Dickey - Fuller test (DFT)( فوالر – ديكي

ـ ا ال نننّإف) فوالر - ديكي(في جدول  المجدولة قيمتها منأكبر  بةالمحسو المطلَقة هاقيمت كانت طيع قبـول  تس

 بةالمحسو المطلَقة مةالقي كانتإذا  أي. والعكس صحيح، قرّةتمسحالة في هذه ال سلسلةم، وتكون الالعد فرضية

  .قرّةتمسغير في هذه الحالة  سلسلةالبديلة، وتكون ال الفرضيةطيع قبول تسن نا النإف المجدولة مةالقي من لأق

11,1   rrXX ttt 
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 ةالثَّاني يغةالص: 

  
  
  الفرضيةاختبار  ميتو

  

   همقدار وسطب قرّةتمس سلسلةال نإف) H1( البديلة ناقبلإذا  امأ. قرّةتسمغير  سلسلةال نإف) H0( ناقبلفإذا 

  

 يغةّالثَّالثة الص: 

  
  الفرضيةاختبار  ميت، والزمن رمتَغي) لtحيث ترمز (

  

  ).deterministic trend( حتمي اتِّجاه حوَل قرّةتمس سلسلةال نإف) H1( ناقبلفإذا 
  

توزيعاً متشابهاً.  زّعةووم ةلقتمس، بل مرتبطة تس) لي       ( أن فرضيةناد إلى تاالسختبارات السابقة تتم باال
ـ البـديل   ختبـار اال نإفمقبولة  يةالتقليد الفرضيةوإذا لم تكن هذه  فـوالر   - اختبـار ديكـي   وهـ الم عجم 

)Augmented Dickey – Fuller Test (ADFT) ،(ع رتَقديخالل  منذجموالنَّلمات م شكلال منوسع الم 
  :التَّالي

  

 أي، نفسهابالطريقة  ختباراال مويت .)، وھكذا(و )حیث (
   .حصائية تاوـإاختبار ديكي فوالر ب

). وقـد تـم   MATLABبرنـامج ( ومنهـا  اء مثل هذه االختبارات، إجربرامج إحصائية مختصة في فر اتتو
ـ بيـد   قـد النة، وهي العامل سلسلةلل جمعالم رفوال – ديكيأوامر هذا البرنامج في اختبار  استخدام  ،روالجمه

  : )23(الفرضية وكانت، األردني المركزيالبنك  بياناتفي قاعدة  المتوافرة

                                                             
  ):MATLABاستعملت األوامر اآلتية من برنامج ( -23

[H,pValue,TestStat,CriticalValue]=dfTSTest(y)) حيث ترمز ،y.للسلسلة الزمنية المراد اختبارها (  
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نياحتمـال   أنختبـار  اال وب جـودجـذر   و ح تـاو )، وقيمـة  ( ُأحـاديـ الم                    بةوس
ـ غير  سلسلةال أننتج تسنهذا ى عل ). وبناء( المجدولة تاو) وقيمة (  .قرّةتمس
  :على النحو اآلتيونتائج اختبارها  الفرضية كانت عليهختبار اال اءإجرو سلسلةلل األولالفرق  أخذ عندو

  

  

ـ أ. إحصـائياً  ةممهغير  وهي )،                        ( مةالقي ُأحاديجذر  وجودواحتمال   تـاو قيمـة   ام
ـ على هذه الحسابات ن ). وبناء( المجدولة تاو) و( تكانف بةالمحسو  أننتج تس

 .قرّةتمس األولالفرق  منة نّاتجال سلسلةال

  ).م ع( سيرورة وخاصة، الزمنية سلسلةلابـ مرتبطةا الهومعاني األحداثننظر إلى الصورة أدناه، ونحلل ل

 معرابط  أي مالهليس  اهاتِّجاهمشيها و أنبعتقاد اال مكنبطيء، وي شكلبالشرق  اتِّجاهالعجوز ب المرأةتسير  
 انيختلفهما ه فاتِّجاهمشي الرجل العجوز و امأ. األسفل اتِّجاه مشي وسرعة الشاب الذي يتجه على الدرج نَحو

العجـوز   المرأةحالة  عن جذري شكلب
  وحالة الشاب. 

أو  شـكل ب ،مشي الرجل العجوز يرتبطُ
ـ لجاه الكمشي واتِّمع  ،بآخر  وطب المرب

فـي هـذه    ،نتَخيـل  أنيمكن ل. والحبب
) إلـى  (يجنح ب ينحرفُلكال أنب ،الحالة

، أخـرى  إلى اليسار تارةو ،اليمين تارة
سبشت التيلروائح ا حمكن وصفو .من هنا وهناك هاميشتَرك شكلبيتكامل  هأنب مشي الرجل العجوز يع مم 

 عليـه بمـا يطلـق    يزانيتمب لكمشي الرجل العجوز ومشي ال نإنقول و .يساراً ويميناً هانحرافوب لكمشي ال
 ).cointegrated( متكاملةهما من لكخطى  نإ)، أو cointegration) (ت م( مشتَركالتكامل ال

غيـر   االنحـدار  عليـه  ُأطلـق ما بتفادي  باين المشتَرك نتيجةً الهتمام علماء االقتصاد القياسيترة الكف بثقتان
ينتج  قرّةتمسأخرى غير  زمنية ةلسعلى سل قرّةتمسغير  زمنية ةلسسل انحدار ن. ألالزمنيةلسالسل ل نطقيالم

، منخفضـة  واتسـون  – يندورب إحصائية، وتكون مةالقيعالي  تحديدال معامل، يكون فيه منطقيغير  اًانحدار
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اختبار  ويل. وقد نحتاج إلىمد الطاألا وتوازناتها في اتهاتِّجاهب ميزت، تمعا شكلب، والزمنيةالسالسل  أن بِسبب
 انحـدار قرّة، وينتج عنهـا  تتكون مس ال ُأحاديةتحتوي جذوراً  التي الزمنيةالسالسل  أنتأكيد ل اُألحاديالجذر 

)، مـثالً، غيـر   Xt( زمنيـة  سلسلةل انحدار اءإجر وخاصة، شكلهذا ال منتخلص جل الأغير منطقي. ومن 
جعـل   أيمكاملـة السلسـلتين،    من بد الضاً، أي قرّةتمس)، وهي غير Ytأخرى، ( زمنية سلسلةعلى  قرّةتمس

  درجة متساوية. من) cointegrated( السلسلتين متكاملتين

  :ةالتَّاليت الشروط حقّقتى الضعيف) إذا معن(بال قرّةتمس) Yt( سلسلةال نإنقول 

  

  لى أن إضافة إ. مةالقي) ثابت ( كانو

  

 مـن  يتحقّـق ما  وه قرارتاالسوهذا  ).t( الزمن رمتَغيعلى  ال) s) على (بحيث يعتمد (
ـ  وبالتَّـالي )، covariance stationarity( مشـتَرك ال باينتالب قرارتاالس ىميسهذا )، ولت م ذخالل (          نإف

  :هامن، وهذا لكمثلة على األ بعض. وقد ذكرنا القيمةثابت  

  )ـ ، ةالعشـوائي  المتغيرات منة مجموع عنن ثابت. وهي عبارة ايوتب صفرمقداره  وسط) بس ع مال
البسـيط أو   االنحدارِادالت معفي  العشوائيأ الخط هامن. والزمنعبر كل متغير مستقل عن اآلخر، 

 المتعدد.

 ذ ح( يرورةسال (من رجةالد )فرمقداره  وسط) ب1لتَّاليا شكلال تأخذ وعادةً. ص: 
 

  

 وبالتَّالي) فقط، في حالة ( قرّةتمس) Yt دة. وتكون (معهو) بالصفات الس ع م( عن) عبارة حيث (
  نإف

 

  :التَّالي شكلال يأخذ) ذ ح( يرورةسلل مالعا ذجموالنَّ نإ

  

 ][ tYE
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  ه يكون منو

  

، لها أمثلة . وقد ذكرناقرّةتمستكون  ال ليةالعم لحياةنواجهها في ا التي) االقتصادية( ةالزمنيظم السالسل مع نإ
  :هامنو

 يرورةال االتِّجاه سحتمي )deterministic trend process.( السهم في سوق رأس  سعر لهامثال و
 يرورةسال تحديدال. وعلى سبيل العشوائي المكونو حتميال المكون مكونين: من شكلتي وفهالمال، 

والتَغيـر فـي   ). t( الزمن عند) Psالسهم ( سعرِ سهم ما، تتكون من تُمثِّل سعرالتَّالية، و) م عالـ(
ـ ضـئيل   بِمقدار الزمن رتَغيما يعند السعرضئيل في تَغير  وهو ،)dPs( السعر وه )dt ،( ـروالتَغي 

 ).dW( وه) W( العشوائي رمتَغيالضئيل في ال

  ِإذن

  

 مع مرتبطةها نأل حتمـي الجزء ال) هي adt( يةمالكَو ات أخرى.رمتَغي) وt(و )Psفي ( ان) دالتb(و )aحيث (
  نإ. وحيث التنبؤ بها يمكنو الزمن معالسهم  سعرِفي  التَغير اتِّجاه تُمثِّل، والزمن

 

  .العشوائيالجزء هي ) bdW( يةمالكَ نإف 

 يرورةكلالش تأخذ التي) م ع( س   

  

 نإف)، 1) هي (Yt-1( رمتَغيال معاملقيمة  نإدة. وحيث ومعهصفات ال) بالس ع م) (وفيها تكون (
  .قرّةتمسغير  يرورةسال

 يرورةم ع( س (عانحراف م )جنوح) (driftالتَّالي شكلال تأخذ)، و: 

 

  ).Ytفي الـ( نحراف) لالDوترمز ( دة،ومعه) بالصفات الس ع م( )وفيها تكون (
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 متكاملة )Yt( سلسلةال تكونأم ال. و قرّةتمس من أنها التأكد ميتل سلسلةفي ال ُأحادي جذر وجود بد من اختبار ال
ـ  سلسلة) مرة كي نجعل الdالفرق ( َأخذاحتجنا إلى  إذا) I(d)( أي)، d( الدرجة من ـ . ومثـال  قرّةتمس ا عليه

   شكلال تأخذ التي)، I(1)ها (نإ أي)، 1( الدرجة من متكاملةها ن) ألم ع( سيرورة

  

  .قرّةتمس) Yt)، وتكون (( نإف) Yt-1=0( أننا نفترض نإوحيث 

  :كانت) إذا cointegrated( )ت م( اًمشتَرك تَكامالً انمتكاملتهما نإ) Yt(و )Xtالسلسلتين ( عن يقال

 تكاملة سلسلة لكمن م رجةنفسها الد (d) ) بحيث.( 
  ة تَوليفةهناكخَطِّي )linear combination (تَّوليفةهما بحيث تكون المن )I(0) ،(تكاملة أيمن م 

رجةو0( الد ،(هناك  كانجهتم )بحيث (:  
  

  ين.رمتَغيال بين )ت مالـ( جهتم) ( جهتمال ىميس

 متَغيـران  يكـون ما عند. وُأحادي جذرٍذات  سيرورةو قرّةتمسغير سيرورة ) إلى العالقة بين ت م(يشير الـ
ـ  إنو حتىمد، األ طَويلة توازنيةعلى عالقة  انيحافظ همانإفة مشتَركبطريقة  نامالمتك ـ ا غيـر م كان قرين تس

. مشـتَرك التكامـل ال ة في ضمنمت خَطِّية تَوليفةطة ااألمد بوس وازنية طَويلةتقة التمثيل هذه العال ميتأصالً. و
 مع االستهالكها عالقة من، ومداأل طَويلة وازنيةتاللعالقة للة مثاأل منيد العد االقتصادية، النّظريّةفي هناك، و

  ).االستهالك ةالَّد( الدخل

 بـين آخـر   جه تكامـل مشـتَرك  تم) يكون   ( نإفين، رغيمتَال بين مشتَركالتكامل ال جهتم) ( كانإذا 
 معامل) بجعل الت مالـ( جهتم) normalizationعلى تطبيع ( عادة) ثابت. وقد جرت الaين، حيث (رمتَغيال
 يسـهل . وبهذه المفاهيم )ت مالـ( معامل ىميس الذي وه)، و( وهواحد و معامل)، بحيث يبقى (

جذر هما منواحدة  لكفي  رتينقتمسسلسلتين غير  بين وخاصة، المنطقيغير  االنحدارى معنفهم  اآلننا علي
قابل. وُأحادينيمتكاملت انالسلسلت ما تكونعندهذا  م )I(1)اُألخـرى لواحدة علـى  ا انحدار اءرإج) ونقوم ب 

) I(1)( خَطِّيـة  تَوليفةما تكون هناك عند أي، انهما متكاملتنأل منطقيةتكون  نتيجةال نإف)، م ص عطة (ابوس
  هما. من

   :)Collare ()182(طوق 

ـ أسـعار الفائـدة  بخاصـة  )، money( النّقـود سوق في  و، ه  قصـى األان: الحـد )ceiling( األدنـى و 
)floorي، والفائدة سعرِ)، لـهذين الحد ينن.مداه الثَّابت ب 

ttt YY  1

ttY 

0d



)0(~21 IXY tt  



a
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  :)Collateral( )183( ضمان

 أي وعام، ه شكلب التمويليةو التِّجاريةت معامالالو ،الشِّراءو البيعِو االقتراضو البنوكو النّقودفي مجاالت 
ـ  قيمة مالية، أو ورقة شيء مادي ذي جاريأو ورقة ت (مكن تجييرهند الذي يكالسهم أو الس) ةة (كمبيالـة،  مالي

حصـل عليـه    قـرضٍ  مقابـل ما  شخصالشّخصي)، يقدمه اجتماعية (كالضمان قيمة  ذيمثالً)، أو معنوي 
ضقترِالم )borrower من (ِقرضالم )lenderعنوي مقد ). وقد يكون الضمان المادياً مـن  مأو الم طـرف 

، أو الضامن، بدفع قيمة المقترضمع تعهد من  ضمانال) ضامن للقرض. وعادةً يترافق third party( ثالث
، مصـادرة  القانونيـة ناحية الطيع المقرِض، من تيس هالقرض حسب االتِّفاق بين الطرفين (األطراف)، وبخالف

  .وتسييله (بيعه) إذا اقتضى األمر الضمان،
  :)Collateral Security( )184() الضمان( رهنال ماليةالورقة ال

  .معا شكلب التمويليةو ،التِّجاريةت معامالالو ،الشِّراءو البيعِو ،االقتراضو ،البنوكو ،النّقودمجاالت:  في

  )).Collateral( ضمان: مسرد(راجع 

 تفاوضجماعي )Collective Bargaining( )185(:  

ال ميصُل من خلَالها الع التيالكيفية  و، هالنقابي العملو اتعويضتالو ألجوراو الرواتبو العمل اقتصاديات في
من  اإلضافيةافع منالو ،العملظروف و شروطو األجورت معدالو الرواتبب العمل، حوَل بامع أر اتِّفاقإلى 

  ال.ملة للعلممثّا قابةالنّفاوض من خالل تال مال. وقد يتميحصل عليها الع التياألجور و غير الرواتب

 خيارجماعي )Collective Choice( )186(:     

ـ العلوم السياسـية و االقتصاد السياسيو ةمالعا الماليةو الرّفاه اقتصادياتفي  و، ه   القَـرار الجمـاعي - 
ها من أولَوياتـه،  أناالجتماعي حول تخصيص الموارد االقتصادية وتَوظيفها في المشاريع التي يرى المجتمع ب

لوكـاالت  خذ القَرار من السلطَة التنفيذية في الحكومـة، أو إحـدى ا  تها ضرورية له. وعادةً يأنيرى ب التيأو 
  ب يوافق على قائمة الخيارات المتاحة.الحكومية، أو مجلس منتخ

مـن جهـة،    ،أو إنتاجهـا  ةمعين سلعةهالك تراء واساألفراد حوَل تخصيص الموارد لشهناك فرق بين قرار 
خاصـة،   سلعةق بلة، من جهة أخرى. فاألول متعموالقَرار الجماعي حوَل تخصيص الموارد في المشاريع العا

ـ  ميعظِّم منفعته، أ أنطتها سايحاول الفرد بو تع وا الثَّـاني فهـ م             ول متخـذ القَـرار  عامـة، يحـا   سـلع ق بل
ـ   يم الفائدة طتها تَعظسابو                حالـة بـاريتو الفضـلى   ى ماالجتماعية. ومن عادة االقتصاديين دراسـة مـا يس
)Pareto Optimalityتعع على الفائدة القصوى مـن تخصـيص    لقة بحصول كل) المجتمفرد من أفراد الم

  .خصيصت إذا تأثر فرد آخر سلباً من إعادة الالالموارد، وال يمكن تغييرها لفرد ما إ
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  :)Collective Goods( )187) (ةجماعي( ةمعا سلع
                 بعاداالسـت  إمكانيـة عـدم  ينطبـق عليهـا مبـدأ     التـي  ،ةالصافي ةمالعا سلعال، بخاصة ةمالعا الماليةفي 

)non-excludabilityهي الـ ،(مكن استبعاد  التي سلعمن اس أيال ي أو استفرد) الهالك خـدمتها) إ تهالكها 
     ة من المشاة.مم الشوارع العااخدتمن كُلفة تحصيل ثمنها، ومثال عليها اس لبكُلفة تجعل من اإليرادات أق

ــع  ــرد(راج ــة: مس ّــوادي نظري ــاة )، Clubs, Theory of ( النَّ ــةالممأس شــتَركة لكيالم                                
)Tragedy of the Common.((  

 :)Collinearity( )188( خطِّيتداخٌل 

ــي  ــةف ّــادو اإلحصــائية النّظري صاالقت ــي ، القياســي ــة ف ــرقبخاص ــدي طُ ــالمــاتمعال رتَق                     ، ومنه
ــة الم ــغر ربطريق ــات الص ــة ىع االعتيادي )Ordinary Least Squares (OLS)( عوــةمالم                م

)Generalized Least Squares (GLS)و)، ه ي إلى فشل في تَقديلشكمة تؤدعلمات أو ر ة فنيتكون  أنالم
  ر المعلمات محل تساؤل.نجاعة تَقدي

داخلتالة شكلتنشأ م االرتباط معاملكون قيمة تعندما  الخطِّي )correlation coefficient زوج أو أكثر ينب (
أو قريبة  اًصحيح اًواحد)، independent or explanatory variables) (رةالمفس( ةلالمستَق المتغيراتمن 
  ).perfectly or nearly perfectly correlated( التام االرتباطمن 

  :ةالتَّالي الحاالتقد تنحصر في  التي، ةشكلمال حدة حسب، يالخطِّ داخلتال ةشكلم وجود فعرت يمكن

ـ  بـين  االرتبـاط ت معامال كانت، أو إذا اًصفر )X'X( مصفُوفَةال محددةقيمة  كانتإذا  )أوالً  مـن زوجٍ  لك
فـي هـذه    يمكن. وال تام خطِّيتداخٍل  وجودعلى  ليد هذا نإفالصحيح،  للواحد مساوية ةلالمستَق المتغيرات

 المتعدد. ذجموالنَّلمات مع) لunique solution( فريدة اترتَقديعلى  الحصول ةالحال
ـ  بين االرتباطت معامال كانت، أو إذا فرصال منقريبة جداً  )X'X( مصفُوفَةال محددةقيمة  كانتإذا  )ثانياً  لك

 وجودعلى  ليدهذا  نإف)، مثالً)، 0.8( منالواحد الصحيح (أعلى  منقريبة جداً  ةلالمستَق المتغيرات منزوج 
تداخل  ةشكلممكن). وغير تام( قوي خطِّيصول يعات لرتَقديعلى  ،ة، في هذه الحالالحذجموالنَّلمات م ، لكـن 
  بالصفات المرغوبة. تميزات ال تقديرتال

ـ  اإلحصـائية  هميةاألميز بتال ت بةالمحسو) tقيم ( لكن، عالية  حديدتال معاملقيمة  كانتإذا  )ثالثاً د عن
عدد  بناء على ةشكلم. وتظهر حدة الةشكلمال وجودعلى  ليد هذا نإف) مثالً، 5% ,1%( :ةمنخفض ياتوتسم

ـ  كانتويات المرغوبة. فإذا تسالم عند اإلحصائية هميةاألب ميزتال ت التي)، tلـ( المحسوبةالقيم   )t( قـيم  لك
هـذا   نإف، ظمهاعمخفاض قيم ان ةفي حال امأحاد.  خطِّيتداخٍل  وجودعلى  ليدهذا  نإف، منخفضة بةالمحسو

  حادة، وهكذا. تسلي ةشكلمال نإف، األكثرية من لأقد العد إذا كان. وقوي خطِّيتداخل  وجودعلى  يدل
 الحـد ) على eigen value( قيمة أيغنـقصى لاأللحاصل قسمة الحد  يعيربالجذر الت إذا كانت قيمة )رابعاً

، حـاد  خطِّـي  تداخٍلعلى  ليدهذا  نإف )،30)، أعلى من (لها، (نحصل عليهما من المصفُوفَة األدنى
) 30(و )10( بـين  كانت. وإذا ضعيف خطِّيتداخل وجود على  ليد هذا نإف) 10( من لأققيمته  كانتا وإذ

  . متوسطإلى  قوي خُّل خطِّياتَدعلى  ليد هذا نإف

)( 2R

)( XX 
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416 

 هذا نإف)، 4( منكبر أ)، variance inflation factor (VIF)( نايبتال تَضخُّمل معا قيمة كانتإذا  )خامساً
  :على النحو اآلتي العاملحساب هذا  ميت. وعاٍل خطِّيتداخل  جودوعلى  ليد

  :ةالتَّالي ةالَّالدلدينا  أنلنفترض 

  

 ةلالمستَق المتغيراتة بقي) على ةشكلمال يسببه أننشك  الذي رمتَغي(أو ال لقتمس رمتَغي لكل انحدار ليةبعمنقوم 
ـ ) علـى  X1i( متَغيرلل انحدار إجراءا بمنلو ق :وعلى سبيل المثال ،)k-1(مرة  لك، وعددها في ةالَّالدفي  ة بقي
راتالمستَق تغييغة نإف، ةلالمص على النحو اآلتيتكون  ةالَّالد: 

  

  :على النحو اآلتي نايبتال تَضخُّم معاملنقوم بحساب 

  

علـى   ليـد هذا  نإف) 4( منأكبر  )VIF مة (قي كانت). فإذا 2( ةالَّالدفي  تحديدال معامل وه) ( نإحيث 
جودتداخل  ومنعاٍل. و خطِّي أن المنطقي )VIF = 1جودي عدم نع) تتداخل  وة الفكر. وقد تتضح هذه خطِّي

هناك  أني نعالواحد الصحيح، مما ي من تحديدال معاملقيمة  ربدما تقتعن أي)، مة (قيفي  ناتَمعلو 
  عاٍل جداً. يالخطِّ داخلتال أن، وةلالمستَق تغيراتالمة بقيو الدراسةتحت  لالمستَق رمتَغيال بين ةامتعالقة شبه 

 لر المسـتَق المتَغي معاملل عياريالمأ الخط أنبي نعما ي)،             ( نإف وبالتَّالي)، VIF = 16 ( أننفترض ل
يوجـد   ما العند المعياريأ الخط مناف َأضععة ربأكبر بأ يراتتغالمة بقيله على  انحدار ةعمليأجريت الذي 

    .خطِّيتداخل 

  ابعتال) و(و )ين (لالمستَقين رمتَغيال عن أدناهالواردة في الجدول  البياناتلدينا  أننفترض ل

70  65  62  53  40  31  27  Yi  
50  50  45  41  29  0  21  X1i  
62  54  50  43  31  22  20  X2i  

  مصفُوفَةال شكلنُ ياناتالبهذه  من

  

  مصفُوفَةال نُرتب)، Eigenغن (أيللحصول على قيم 

  

)1....(... 122110 ikkiii XaXaXaaY 

)2....(... 12201 ikkii XaXaaX 
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  نإ أي

          

  أنها نجد منو

  

. وه والثَّاني  وه األول منالجذر الكا أننجد  َأعالهحاصل القسمة  من
  صغر نحصل علىاألكبر على األسمة بق

30
2.130
2.3857
  

 أنهذا  ؤكد. وما يو ينلالمستَقين رمتَغيال بين قويإلى  متوسط خطِّيتداخل  وجودعلى  ليدما 
  .همابينَ) partial correlation( الجزئي االرتباط معامل

. رات أبـداً تَقدي ىفريدة، أو عدم الحصول عل غير اترتَقديعلى  الحصول إمكانية إلى الخطّي داخلتاليؤدي  
 بِسببِ، رةدالمقلمات معلل بةالمحسو الثِّقَةفترات  اتِّساع )1 ما يلي:ها منو ،حدوثها كنيمأخرى  لكوهناك مشا

 اإلحصـائية  األهميـة خفاض الن نتيجة، لماتمعال الثِّقَة بدقَّة انخفاض يسببما ، ةعياريالم األخطاءقيم  تَضخُّم
حساسـية  ) زيـادة  3 .بةالمحسـو ) ت( إلحصائيةا خفاض قيمةان مع )R2( قيمة تَضخُّم) 2 .نفسها اتلممعلل
حساسـية  زيادة ، إضافة إلى رقديتالة في خدمتالمس البياناتالبسيطة الحاصلة في  للتَغيرات درةالمق لماتمعال

ـ ل الصـافي  األثرعلى فصل  لقدرةعدم ا) 4 .عينةموقع المشاهدات وحجم ال إطَارفي  .ةعياريالم األخطاء  لك
 االرتبـاط  كانفي حال  ةشكلمإلى  الخطِّي داخلتال يؤدي، األحوالوفي جميع  .ابعتال رمتَغيال في لمستق متَغير

ينرات من أي بتغيستَق الماالرتباط منأكبر  ةلالم ينأحدها وال بتَغين  الكشف مويت، ابعتال رمطة ابوس التداخلع
  ).correlation matrix(مصفُوفَة االرتباط 

  :)Collusion( )189( اطُؤوتَ

 اإلنتاجية عاتمجتالو ياتمالكَو األسعارو السوق لكهيو المنشأة نظريّةبخاصة ، الجزئي االقتصاد نظريّةفي 

)cartelتنافسة، في مجال إنتاج وبيع  و)، هم منشآت ينينَهـا   سلعةاتفاق بوَل التنسيق بنة (كالسيارات)، حعيم

) substitute( بديلـة التي تُنتجها المنشـآت   سلعةاإلنتاج منها، وعادةً تكون ال يةمكو سلعةال تَسعيرجال في م

0)1820()2394()43.1593( 2  cc

042.50227143.39872  cc





a

acbbc
2

42

)2.3857( 1 c)2.130( 2 c

)( 1iX)( 2iX

)932.( 12 r
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. وقد يكون االتفاق معلَناً أو غير معلن، ويتضمن بنوداً وسياسات تتبناها المنشـآت المتفقـة   بعضعن بعضها 

 يضـمن إلى الحد الـذي  ، سلعةمن ال اإلنتاج يةمكو عة،لالس أسعار تحديدبـقة لحوَل سياساتها المشتَركة المتع

 وقد يتضمن االتفاق بنوداً تنص على معاقبة المنشأة المخالفة لالتفـاق، الضرر فيما بينها. المنشآت  إلحاقعدم 
  أو التي تنسحب منه.

)، وهـي  barriers to entry( الـدخول عوائـق   تسمىاطُؤ، في كثيرٍ من األحيان، إلى نُشُوء ما ويؤدي التَ
ة منشأة جديدة أيام متضعها المنشآت المتواطئة أ التي)، وربما القانونية، logistics( الدعميةو العقبات المالية

  دخول السوق ومنافسة المنشآت الموجودة أصالً.ترغب في 

  :)Collusive Oligopoly( )190( يئتواط ةلقاحتكار 

 اإلنتاجية عاتمجتالو ياتمالكَو األسعارو السوق لكهيو المنشأة نظريّةبخاصة ، زئيالج االقتصاد نظريّةفي 
)cartelتنافسة، في مجال  و)، هم منشآت ينينَهـا   إنتاجاتفاق بوَل التنسيق بنة (كالسيارات)، حعيلعة موبيع س

 )substitute( بديلـة تُنتجها المنشـآت   التيلعة إلنتاج منها، وعادةً تكون السا يةمكو سلعةال تَسعيرفي مجال 
  .بعضها عن بعض

تُنتجها المنشآت، بهدف ضبطها، من أجل تحقيـق   التييات مالكَو يتضمن االتفاق تبني سياسات حول األسعار
مـوذج  بن البيـعِ في  ةلالقاحتكار للمنشآت المتفقة. وعادةً يربط االقتصاديون موضوع  ربحمن ال الحد األدنى

لَةمينجالس عض )Prisoner’s Dilemma()24( .ئةتواطنشآت الممن أجل فهم وتحليل سلوك الم  

، وأصبح اًمعاين تسعلى  زيدي اذ ممنين، االقتصادي منعلى تطويره عدد  عملقد  كانشهيراً،  االًمث ربنضل
 .ينالسج عضلَةمبروفاً مع

وهما يقودان سيارتهما بسرعة ، ان: الباهي وبيلسالشابينالقبض على  ألقت ،دينة مافي م، الشُّرطَة أننفترض ل
لتقديمها إلى القضاء.  ةالكافي ةلداألتملك لم  هالكنَّما ارتكبا جريمة سطوٍ على أحد البنوك، هأنبالعتقادها زائدة، 

 صاحبه شيئاً.  عنهما من أييعلم  أن، دون نعزلةمهما في غرفة منواحد  لكما تم حجز عليهالقبض  بعدو

ـ ب)، نفـردة م( بيلسـان لعرضاً و فرداً)،نملباهي (ل لتحقيق قَدمت الشُّرطَة عرضاًا َأثنَاء ه سـيطلق سـراحه   أن
 المقـدم العـرض   كانصاحبته (أو صاحبها). و ضد) اعتَرفت(أو  واعتَرف(سراحها) إذا تعاون (أو تعاونت) 

فـي هـذه    ،)defector( نشَـقّ الم وهو ،همامنواحد  اعتَرف ) إذا1( :أتيما ي، ةهما، على حدمنواحد  كلل
سيطلَق  نشَقّالم نإف، في هذه الحالة ،)cooperator( المتعاون وهو ،خر صامتاًاآل بقيضد صاحبه، و ،الحالة

السجن  اندعهما سيونإفصامتين،  انثناال بقي) إذا 2ثالث سنوات، ( مدةفي السجن ل المتعاون ويودعسراحه، 

                                                             
  .1950 في حوالي العام) RAND( ن عمال في مؤسسةيذللا) Melvin Dresher) و(Merrill Flood( للمزيد راجع أعمال - 24

http://en.wikipedia.org/wiki/Merrill_Flood
http://en.wikipedia.org/wiki/Melvin_Dresher
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 ضـد هما منواحد  لك اعتَرف) إذا 3ها، (النقتسا يكان التي السرعة الزائدة للسيارةعلى  عقوبةًأسبوعين  مدةل
  في السجن.   سنَة انهما سيقضينإفخر، آلا

بـه   يقوم أن يمكنفي حيرة شديدة مما  انالباهي وبيلس من الًك أنب، إزاء هذا الموقف، نتَخيل أن طبيعيال من
يتخـذ   أنهمـا  منواحد  لكعلى  نإفهذا خر: هل يعترف صاحبي ضدي، أم ينكر؟ ولاآلهما ضد من واحد لكُ

ـ  أننفترض، في هذا الوضع المحيـر،   أن الطبيعي من. وعاونتال وأ شقاقناال: ناسباًميراه  الذي القَرار  لكُ
 فَكّ همامنواحدةفي  رييم كيفيعليه عقوبةا، وهي تقليل اليجنيه التيالفائدة  تَعظ .  

مـن  غم على الرصاحبها الباهي،  انخون بيلستَ أن، وانصاحبته بيلس يخُون أنطق يفرض على الباهي منال إن
واحـد   لكل الممكنةت االحتماالتكون  األحوال. وفي جميع ثنينلال بالنّسبةأفضل  نتيجةإلى  يؤديتعاونهما  أن
  ). شقاقان، شقاقان) (تعاون، شقاقان) (شقاقان، تعاون) (تعاون، تعاون( :أتيخر ما ياآل اتِّجاههما من

   :على النحو اآلتي مصفُوفَة شكلت على االحتماالنا وضع هذه يمكن

  ينشق الباهي أن  يتعاون الباهي أن  
هما منواحد  لكيسجن   انتتعاون بيلس أن

  أسبوعين
يطلق سراح الباهي، وتُسجن 

  ) سنوات3( نابيلس
، ويسجن انيطلق سراح بيلس  انتنشق بيلس نأ

  ) سنوات3الباهي (
  في السجن سنَة انثنااليقضي 

المثـال  على النحو المبـين فـي   ، ةلالقة في بـنية احتكار العامل المنشآتعلى  ينالسج عضلَةمتطبيق  يمكن
، همـا:  اثنـين ين مشغّل بينصورة هذه الخدمة مح كانت، األردنفي  الخليويةت االتصاالما بدأت عند: التَّالي
ـ  الخليويـة ت االتصاالخدمة  نوعيةزالت،  ، وماوكانتزين.  شركةج وانأور شركة  مـن  أي مـن ة، المقدم

  .  انتين بديلتلعالس نإ، هذاعلى  القول، بناء بعيد، ويمكن ى حدإل متشابهةالشركتين، 

ـ على عـدد   باالتِّفاقإلدارتي الشركتين  يسمح ياألردن القانون أنلنفترض على سبيل المثال، فقط،  وط الخط
المبيعة ةالخليوي شغّلين أن. ولنفترض اًشهرياتمالكَجدول  انيواجه المينَة األسعارو يبفي الجدول   الم  

خط  /السعر  )Q( يةمالكَ
)P(  

 الكُليةات اإليراد
)TR(  

1  100  100 
10  90  900  
20  80  1600  
30  70  2100  
40  60  2400  
50  50  2500  
60  40  2400  
70  30  2100  
80  20  1600  
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لبيع خط الهـاتف   ةيدالحالتكاليف  أنلو افترضنا، في هذا المثال، 
شغّل أي من الخليويفر تكانج أو زين، ان، أورممنحنى نإف، اًص 
 .شكلفي ال مبينيكون على النحو ال انتواجهه الشركت الذيالطلب 

ةمالكَ تحديد انطيعتسالشركتين ت أنب يعنيما الميل، سالب  ووهي 
على  انتتفق الشركت التي يةمالكَ نإف وبالتَّاليحهما. بارأ تُعظِّم التي

 لك ن، ألاالثنتين) مقسماً على 2500( انتجنيه الشركت الذي ربح) وحدة، ويكون ال50هي ( السوقبيعها في 
  . يةمالكَعلى هذه  اُألخرى المنشأة معتتفق  أنلها  األفضلها، وحبارأ تَعظيمتسعى إلى  هماواحدة من

   .السعرو يةمالكَفاقهما على للشركتين، في حالة اتّ اَألرباح ةالَّد بينيف شكلالا مأ

ـ  اًاحتكـار ، الحاليالحال في المثال  وه مثلمان فقط، يبائع من ةلالقيكون فيها احتكار  التيتُسمى الحالة  اًثنائي 
)duopoly()25( احتكـار   حاالت، وهذه الحالة هي أبسطـ الق . ةل

ـ أور شـركة ) في هذا المثال هما duopolist( انوالمحتكر ج ان
أو أكثر،  منشأتين بين تِّفاقاالون االقتصادي سميزين. وي شركةو

ـ انتسـمح القـو   ما العنـد ، (ةلالقفي احتكار   اًاطُـؤ وتَ)، هين ب
)collusion ،(ًوعادة معطلق على التجي ن االحتكاريكومن الم 

 المحافظةيهدف إلى  تَكتُّل وه)، وcartelشآت، أو دول، اسم (من
ما، وأسعار بيعها، لتحقيق أعظم  سلعة من المنتجة ياتمالكَعلى 
  . ممكن ربح

طلبـاً   انفتين لالحتكار الثنائي تواجهلالمؤ المنشأتين أننفترض ل
  تكاليف اإلنتاج. االثنتين عندوتتشابه ، سلعةمتشابهاً على ال

بحـاث  أسيكية الشهيرة فـي  المن الحاالت الكهذا الوضع  يعتبر
اديصوَلين االقتال االحتكار حثنائي  .  

 نتُؤلفـا ج وزين انأور تينأالمنش أن، الثَّالث شكلنفترض، في الل
  .  األردنفي  الخليويةت االتصاالاً لخدمة ثنائياحتكاراً 

ـ ل ةيدالح) للتكاليف MCE، و(منشأة لكل ةيدالحرادات ي) لإلMRE(ترمز  ـ ) لإلMRI(و ،منشـأة  لك رادات ي
الحدع منشأتينلل ةيو لك أياً (م (الصناعةنعبارة  وهعمالج ع ل األفقي )لــMREـ )، و ـط نفسـه   وهتوسم 

                                                             
  ومعناه بيع، والمقصود البيع من اثنين فقط.) poly(و ،ومعناه اثنين) duo(كلمة إغريقية تتكون من مقطعين  - 25
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 عمحاصل الج وهالصناعة، و لكات لراداإلي متوسط) لARIعلى حدة. وترمز ( منشأة لك) لAREات (اإليراد
للـ( األفقيARE.(  

 بالنّسـبة  ىالفضـل الحالـة   يمـثِّالن  المنشـأتين  منما عليه المتفق) Q = 25( يةمالكَ) وP = 50( السعر نإ
، يوبالتَّـال . نفسها والتكاليف هنفسالطلب  ان، وتواجهالسوقم قاستعلى  انمتفقت تينأالمنش أن ما دام، منشأتينلل
)، P = 50( السـعر  مستوى مقابل) Q = 25هما (من لك)، وتساوي أ بللمسافة ( مساويةأ)  Pالمسافة ( نإف

ـ طلباً  انتأالمنشتواجه  أن ممكنال من .26)1250في هذه الحالة ( منشأة لكح باروتكون أ اً، وتكـاليف  مختَلف
  ضاً.  أي مختَلفة

 منتخفض تكاليفها أكثر  أنت االتصاالخبرتها السابقة في سوق خالل  منت طاعتاسزين  المنشأة أننفترض ل
لها يكـون فـي    الحديةالتكاليف  منحنى نإفالخدمة لزبائنها. ولهذا السبب،  مستوىتحافظ على  أنج، وانأور

حنيـين للتكـاليف   منهنـاك   أننرى  شكلج. وفي الانله منحنى أوريحت الذيخفض نسبة إلى الموقع منموقعٍ 
  زين. شركة) يعود لMCZ( وهو األسفلج، وانأور شركة) يعود لMC0( وهعلى واأل :الحدية

ـ يختـار  هذا على  ). وبناءMR = MCة (القاعدة الذهبي باتباعحها بارأ تُعظِّم أن منشأة لك لاوتُح ـ م لك تجٍ ن
 )P1زين اختـارت (  نأ)، في حين Q(و )Pج اختارت (رانأو أنحه، فنرى بارأ انيعظِّمن ذيلال السعرو يةمالكَ
فـي   منشـأة  لكا عليهتحصل  التي ةالكُليات اإليرادحيث القيم والمواقع و من مختَلفة)، وهذه المقادير Q1(و
  المطاف. ةاينه

ج، انأور خَفَّضتزين  خَفَّضت نإ: سعيرتالما تقوم به زين في مجال  التباعج انأور ضطرتسوفي هذه الحالة، 
ج انأور نإفقول، مع إطَارٍ ضمنعارها، زين في أس زادتوإذا 

 كُلفـة ج إلى تغطية الان، لحاجة أورةافسمنها أنقد تتبعها رغم 
  ياتها.عملل عاليةال

)، وهي price leader( عرالسّقائد تُسمى زين في هذه الحالة 
يتتبعها  عادةً التي نشأةالمقة في سوق احتكار العامل المنشآتة ب
تالفي سلوكها  ةلالقسعيري.  

ّملظمة لللناين اانالقو إنع م عم، في التِّجاريـ ، ولهذا السبب االحتكاريةت تَكتُّالالظم الدول، تُجر ظـاهرة   نإف
لَةمج عضّحتملحيث المبدأ، على السلوك  من، تنطبق، ينالسيأل الم في سـوق احتكـار    ملعت نشأةمـ الق . ةل

 منشـأة  أي تأخذهذا افسين لها في الصناعة. وبناء على منها للزبائن منتخسر  ها كي المن منشأة لكوتخطط 

                                                             
تساوي صـفراً، وقـد غيرنـا هـذا      عندما بدأنا الحديث عن حالة أورانج وزين، افترضنا أن التكاليف الحدية عند المنشأتين -26

  االفتراض في إطار المثال الحالي، من أجل توضيح حالة االحتكار الثنائي عندما يواجه طلباً وتكاليف متشابهة.
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 أيتقوم به  أن مكني ام اُألخرى المنشآت، نفسه الوقتفي ، تأخذ، واُألخرى المنشآتما تقوم به  االعتباربعين 
  .منشأة

ـ أور أنصناعة. والة في العامل المنشآت بين اطُؤوتَّالبسمح ي ال األردني القانون أن اآلننفترض ل ج وزيـن  ان
  يخالفه. منعلى  القانونيفرضها  التي عقوبةال انفعر، وتهذاب انتعلم

يقـوم بـه    أن مكنيا ، منفسه الوقتفي  آخذاًحه، باحو الذي يعظِّم أرنَّبائعٍ على ال لكفي هذه الحالة يتصرف 
أقوم. فقد يقول أحدهم: نافسالمبيع خط  سعرِبتخفيض  سيسهذا  نذا، ألكذا وك بِمقدار الخليويإلى زيادة  يؤد

ـ ني لن أأني نعما يلكن منافسي سيقوم بالشيء نفسه،  حي،بارزيادة أ وبالتَّاليمبيعاتي،  تخفـيض   مـن فيد تس
راداتـي،  إيإلى زيادة  يؤديهذا  نكذا وكذا، أل بِمقدار الخليويبيع خط  سعرِبرفع  سأقوم. وقد يقول: األسعار
  افس.منزبائني لل منني سأخسر أني نعما ييقوم بالشيء نفسه،  افسي قد المن لكن، احيربزيادة أ وبالتَّالي

ـ  من التيات القَرارتتخذ  أنا عليهو ،مرارتسبا عضلَةمهذه ال وضاعاألفي هذه  تعمل التينشأة الم تواجه ها أنش
  احها.  ربها ومبيعاتها وأوجودبقاء على اإل

) homogeneous products( متجانسة، المنتجة سلعالدما تكون عن ولاألن: يشكلعلى  ةلالقاحتكار قد ينشأ 
 التـام  ةلالق احتكار. وتُسمى هذه الحالة ةامتبدائل فهي  وبالتَّالي، التِّجارية مةالالعثناء اسم تسيس باايالمق لكب
)perfect oligopoly سـلع التكـون   أيأو جوهرهـا،   سلعال شكلدما توجد فروقات في عن الثَّاني). وينشأ 

. نفسها والوظيفة نفسه لغرضل، لكنَّها صـنعت ونضمأو الم كلبالش )hetrogeneous products( متنافرة
  ).imperfect oligopoly( غير التام ةلالقاحتكار وتُسمى هذه الحالة 

، الماضية عاماًين انون، على مدار الثماالقتصاديالباحثون  طاعتاس
 عمـل  تُميـز  التي ةيالرّئيسالمظاهر  وخاصة، ةلالقدراسة احتكار 

  :ةالتَّالي النّقاط، ولخصوها في بنيتهة في العامل المنشأة

. الدراسةعلى الصناعة تحت  المنشآت منسيطرة عدد قليل ) أوالً
 النّفطعلى صناعة  عالميةتسيطر عدة شركات  :وعلى سبيل المثال

ها: رويال دوتـش  من، نذكر ميالالع المستوىوتصفيته وبيعه على 
شـيفرون  و)، BPبي بي (و)، Exxonكسون (إيو)، Shellشيل (

)Chevron،( و) توتالTotal على  الشركاتهذه  حوذستت)، حيث
) GM: جنرال موتورز (الصناعة. وفي مجال صناعة السيارات نذكر على سبيل المثال من) 70%( منأكثر 

نـدا  هوو )،Toyotaتويوتـا ( و)، BMWبـي أم دبليـو (  و )،Mercedesميرسـيدس ( و)، Fordفورد (و
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)Hondaستوىصناعة السيارات على  من )70%( من أكثرعلى  الشركاتحوذ هذه ست)، حيث تالم العالمي. 
 .متنافرةسة أو انمحل البحث متج لعةالسقد تكون و

 التـي  تراكميـة الخبرة ال بِسببِجدد،  افسينمن أمام، كبيرة وقاسية، وتسويقية ةماليعوائق دخول  وجود) ثانياً
 مسـتوى يكـون   عـادة ) ثالثاً أصالً. السوقحواذها على تسا، واعليهتحصل  أنة العامل المنشآتت طاعتاس

ة فـي  العامل نشآتالم مند القليل العد بين من هنأهذا ب ويقصدإلى حد بعيد.  ياً) عالconcentration( التركيز
ة في هذا العامل المنشآتفيد تست عادةً) رابعاً .البيعو اإلنتاج من األكبر ها على الجزءمن يةلقاألحوذ تس، تالسوق
شـآت  من مـع ) merger( نـدماج االخالل  من السوقفي  حصتهاة زيادة لاوالحجم، ومح فراتو من السوق

هـا  من، نـذكر  البيع بعد خدمات ماو التِّجارية العالمة حوَل وخاصةية، السعرغير  منافسةال) خامساً مشابهة.
 السـعر تخفـيض  و ة والتصليح،انات للصيضمانوال االتأطول، والكف عمل، وساعات دةالجي االستقبالخدمات 

 ةسانمتج سلعةالقد تكون و .يزةمم تعاقديةاً، وعالقات تطورة بواحدة أكثر األصلي سلعةالتبديل في د الرغبة عن
 ها.تمييزأو تم 

ـ لمتعات الالقَـرار اتخاذ  عملية حوَلة العامل المنشآت بينinterdependence (( المتبادلعتماد ) االسادساً ة ق
 متوسط حوَل) سلعال( سلعةالتثبت أسعار  عادةً): price rigidity( األسعارجمود ) سابعاً .ياتمالكَو األسعارب
نمبعي ،بِالقليل،  انأو النقص يادةالزة  رباقت بِسبيإلـى   المنشآتولهذا السبب تلجأ  المنشآت. فيالتكاليف الحد

 .يالسعرالتنافس غير 

 تَسـعير فـي   ةلالقاحتكار  نشأةمتلجأ إليها  التية لشرح الطريقة البيانيالنماذج  منون عدداً االقتصاديخدم تسا
حها. بارأ يمتَعظ، ونتجهاملتويالطلب  منحنىنموذج  لكنالم )kinked demand (أشـهر النمـاذج    من وه

ن القـر  مـن  الثَّالـث العقد  ةاينه مع Paul Sweezy(27( ب. سويزية في هذا المجال، وقد طوره لَعمتسالم
  المرفق. شكلفي ال مبينهو الماضي، و

الميل ، سالب ةلالقة في سوق احتكار العامل المنشأةتواجهه  الذي)، AR = Dالطلب ( منحنى أن سويزي تَخيل
ـ ، ويـرتبط  اًنسبيغير المرن  )ب A( )الثَّانيو ،اًنسبيالمرن  )A أ( )األول: جزأين منويتكون   منحنـى ه مع

، عالجزء العمودي المتقطّ ووهA (النقطة ( مستوى) الواقعة على Bد النقطة (عن) ينقطع MR( ةيدح راداتإي
ر ووأسفل منها، ثم يعود المنحنى للظهن النقطة (م ابتداءC) ةقابلة للكميالم (Q1بعد) في ال .وديمالع  

              هـا تتبـع قاعـدة   أن). وQ1هـي (  نتجـة الم يةمالكَ أن) وP1( وه المنشأةبدأت به  الذي السعر أنلنفترض 
)MR = MC (يمجل من أـعر.  في ارة المنشأة فَكَّرت إد أناحها. ولنفترض ربأ تَعظه وفـي هـذ  تخفيض الس

ـ  المنشآتتلك  نمؤقتة، أل صفَة، باُألخرى نشآتالمزبائن  منعدداً  كسب المنشأةتالحالة س  مـدة  بعـد علم تس
في المحافظة على حصـتها   لرغبتها قوم بتقليد فعلها، وتبادرت بتخفيض السعر التي المنشأةقصيرة بما فعلته 

                                                             
  ).1910- 2004( اقتصادي أمريكي - 27
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بسيط على طول الجزء  شكلب تَحسنقد ت خفيض السعرالمنشأة المبادرة بتمبيعات  نإف هذا السببول .من السوق
ـ ، اًنسـبي ه غير مـرن  ن. وألمنحنىال من اًنسبيالجزء غير المرن  وهالطلب، و منحنى من) ب A( الثَّاني  نإف

فـي اإليـرادات الكُليـة     إلى خسائر ييؤدما ، بسيط شكلب الغير في السعر إجيب للتتتس ال المطلُوبة ياتمالكَ
    شأة.للمن

منافسيها. فإذا قامـت بتخفـيض   تحركات  معمتماثل  شكلب ةلالقاحتكار ة في سوق العامل نشأةالم جيبتال تس
ـ نإف البيعِ، سعر بتخفيضالتي قامت المنافسة  المنشأةفعلت كما تها سلع سعر إذا قـررت هـذه    جيبتها لن تس

ـ  ما منشأةقيام  نإف، وبالتَّالي. السعرزيادة  األخيرة ـ االأثـر  إلـى تنـامي    يـؤدي ، السـعر ادة بزي  بدالتس
)substitution effectلل (ويضع سلعة ،نشأةالم ) األعلى الجزء ،(ل أيعلىاألو )أ A (الطلـب،   منحنى من
 مـن ، وتخسـر جـزءاً   المنَافسـة شآت نمزبائنها لل من فقد عدداًتسها نإف اًنسبيه مرن ن، وألاًنسبيالمرن  وهو
    راداتها.يإ

ـ ما،  إلى حد المنطقيالغريب، و ذجموالنَّهذا  من خلصهتنَس ام أن وه 
)، MRالــ(  منحنى من نقطعالمفي الجزء  يةبِحرقد تتحرك  المنشأة

ها قد تصل إلـى تـوازنٍ   أنرجح األ لكن)، C(و )Bالنقطتين ( بين أي
ـ  وبالتَّـالي )، Q1( يـة مالكَ) وP1( السعر منحها بارقر في أتسم  نإف
بـد مـن    ال، األحوال. وفي جميع المنتجتوازن  لتُمثّ) قد Aنقطة (ال

)، إلـى  MCالــ(  منحنـى تحرك  إليهيفضي  أنالنّظر إلى ما يمكن 
 .  األسفلعلى أو إلى األ

إلى الموقع  )MC2الموقع ( من) MCالـ( منحنىيتحرك  أن )األول: ناالاحتم المرفق أدناه، شكلفي ال ،هناك
)MC1.( ةمالكَ أني نعما يمنتنخفض  المنتجة ي )Q2) إلى (Q1 ويرتفع (عرمن الس )P2) إلى (P1 وتكون ،(
ـ أ. الكُليةات اإليرادفي  اًتَغيريين، ووازنتال السعرو يةمالكَفي  اًتَغير ة لهذه الحركةهائيالنّ نتيجةال  االحتمـال  ام

 السعرو يةمالكَ أنبي نعما ي ،)MC3الموقع ( ) إلىMC2( الموقع من) MCالـ( منحنىينتقل  أن وهف )الثَّاني
يقرلم يطرأ  هأنب نيما يعا السابقة، موياتهستد معنا بةات اإليرادعلى  تَغيالكُلي.  

)).Cartel( عتجم: مسرد(راجع 
  

  :)Collusive Price Leadership( )191( يةاطُئوتَ سعرقيادة 

كبيـرة   نشأةمل منها، هي ممارسة اإلنتاج يةمكَ تحديدأو  سلعال يرتَسعفي مجال  بخاصة، المنشأة نظريّةفي 
منغيرها  من أكبرأو  أقوىتكون ، اًنسبي وقة في العامل نشآتالمتقوم مـن   ،بديلةأو  مشابهة سلعة وتنتج الس

الكبيـرة،   منشأةالقرار ل الرضوخ علىة المنشآت بقي يجبرما  ،سلعةبيع السعرِ  تحديدبخالل نفوذها في السوق 
لقرار المنشأة الكبيرة، أو األقـوى،   هافأضعوالمنشآت  أصغر ترضخ . وعادةًسلعةسعرِ بيع ال تحديدالقاضي ب
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قي هذه المنشآت على وضعها التنافسـي وتُحـافظ   تُب أنمن أجل 
ـ  ربحعلى بقائها، واالحتفاظ بنسبة  مرار فـي  تتُمكنها من االس

  السوق.
             :يـة ئاطُوالتَ السـعر قيـادة  مـن   مـاذج) (ن هناك ثالثة أشكال

ــادة) 1 ــن  ال القي ــة ع ــاضاننّاتج ــة خف ــاج كُلف                           اإلنت
)Low-cost Price Leadership .(2 (ـن  ال القيادةونّاتجة ع

 Dominant-firm Price(القويـة) (  الكبـرى  المنشأةة منهي
Leadership،( 3 (ن النّاتج القيادةونشـأة  قُدرةة ععلـى  الم 

  ). Barometric Price Leadership( السوق متطلباتنباط تسا
ـ القاحتكـار  في  اإلنتاج كُلفةخفاض انالنّاتجة عن  القيادةبسط نماذج أيكمن  ). فلـو  duopoly( ثنـائي ال ةل

ـ تال( ابعـة ت) وهي الB(و )،leader( القَائدة) وهي Aمنشأتين: ( افترضنا وجود ، وتنـتج  )follower( )ةابع
هناك احتمالين حـوَل   نإعتين متشابهتين (بديلتين)، فسل منشأتانال

المنشأتين اتّفقتا على  أن) األولواحدة منهما من السوق:  لحصة ك
قاسـم  المنشأتين اتّفقتا على ت أن) الثَّانيو قاسم السوق بالتساوي،ت

ـ من ال أيالسوق بحصتين غير متساويتين. وفي  ميـز  ن، تتالتيح
  من اُألخرى.  لأق إنتاج كُلفةبإحدى المنشأتين 

قاسم فيها المنشأتان السوق بالتساوي، يكـون  تت التيبالنّسبة للحالة 
السـعر   تحديـد ب القَائـدة تقوم المنشأة  :على النحو اآلتيسعير تال
)PA على ط) بناءتوسالمـنخفض لـديها، وتنـتج     اإلنتاج كُلفة م

العالي،  اإلنتاج كُلفة متوسط) بناء على PBفتحدد السعر ( ةابعتالا المنشأة م. أالكبرى) وهي QA-QBية (مالكَ
أعظـم   القَائدةحقّق المنشأة األول، َأعاله. وت شكلفي العلى النحو الموضح ، ل)، وهي األقQBية (موتنتج الكَ

  ظم الممكن. األع ربحمن ال لتُحقّق أق ةابعتالممكن، لكن المنشأة  ربح

) A( القَائدةبالنّسبة للمنشأة  سلعةتَسعير ال نإقاسم السوق بحصتين غير متساويتين، فيام المنشأتين بتفي حالة ق
السعر من مبدأ مساواة الكُلفة الحدية مـع   تحديدمنشأة ب ل: تقوم كعلى النحو اآلتي) يكون B( ةابعتالوالمنشأة 

السـعر   تحديـد واحدة من أجـل   لمنهما مباشرة إلى منحنى الطلب الخاص بك لكاإليرادات الحدية، وتذهب 
  الثَّاني. شكلفي العلى النحو الموضح ية، موالكَ

وجود منشأة كبرى، وهـي   المهيمنة المنشأةقيادة يفترض نموذج 
ـ واً، ومـن ح رة نسبي، وحصتها من السوق كبيالمهيمنةو القَائدة ا له

ـ             السـوق حصـة  م تتنـافس معهـا حـوَل    منشآت صغيرة الحج
)market shareهيمنةالمنشأة  أن)، وف مسبقاً، من خبرتها تعر الم

لبقيـة   ، منحنيات الكُلفـة الحديـة  سلعةيات عرض المالسابقة عن كَ
لية تتلمس معرفة هذه المنحنيات. وتقوم بعم لالمنشآت، أو على األق
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، سعر لمقابل ك سلعةالعرض لية لية الكُمكي تقرر الكَ يةدالح كُلفةالمنحنيات ) لhorizontal summation( فقيُأ جمع
طيع المنشأة القَائـدة  تمن المنشآت الصغرى. ومن هذه المعلومات تس

ـ   لعتها. فعند كلحصول على منحنى الطلب على سلا طيع تسـعر تس
لم تتمكن المنشآت الصغيرة  لعةسالية من مالمنشأة القَائدة أن تعرض كَ
القَائدة  سلعةية المطلُوبة من مالكَ أنب يعنيمن عرضها في السوق. ما 

)، مثالً، ال P0السعر ( عند). فS(و )Dالفرق بين ( وسعر ه لمقابل ك
يحتاجه ما  لك نة كمية، ألأيتزويد السوق ب المهيمنة المنشأةطيع تتس

مـن   لأق سعر أي عندالمنشآت الصغرى. و نم وريدهتالسوق قد تم 
باقتطاع حصة أكبر مـن   المهيمنة المنشأة) تبدأ Eوازني (تالسعر ال

  ). P0أعلى من ( سعر أيإلى  المهيمنة المنشأةتذهب  أنالسوق. ولَيس من العقالنية االقتصادية 

) المقابلة لهـا  S1) على منحنى الطلب والنقطة (D1ة (مساوية للفرق بين النقط المهيمنة) تكون حصة P1السعر ( عند
ـ  تت التييات مالثَّالث. وهكذا بالنّسبة للكَ شكلال على النحو الموضح فيعلى منحنى العرض،  . لحقّق مقابل أسـعار أق

 الحديـة ات اإليرادع ) مMC( الحدية كُلفةالحسابه من نقطة تقاطع  م، فيتالمهيمنة المنشأةالذي تُحقّقه  ربحوبالنّسبة لل
)MR( حددربحال نإ أيالبيعِ،  سعر الذي ي ةمالكَ حاصل ضرب وهثلى يالم )Q* عم (عرمثلاأل الس )P* ،(المنطقة  أي

  الرابع. شكللة في اللالمظ

ا السوقية، بل من أو حصته الشركةمن حجم  السوق متطلباتنباط تسعلى ا المنشأة قُدرة عننّاتجة ال القيادةال تتحقّق 
ـ ها في تَقوية موقفهـا أ استغاللفتها ثم النّظر عن حجمها، من معر بصرفعوامل سوقية تتمكن المنشأة،  ام المنشـآت  م

ـ مستهلكحاجات ال المنشأة معرفةي : تؤدا. وعلى سبيل المثالقد تكون أكبر منه التياُألخرى  ويات تين ورغباتهم ومس
، وإنفاقها على الدعاية واِإلعالن، إلى توسعها في السوق وقيـادة  الميدانيةخالل األبحاث  مندية، إنفاقهم ومداخيلهم النّق

  بالنّسبة للمنشآت الكبرى. حتىاألسعار 

  االجتماعيةو االقتصادية للتَّنمية عاونيةتالمبو ولوك خُطَّة

 )Colombo Plan for Co-operative Economic & Social Development( )192(:  

)، 1950، هي مؤسسة إقليمية تم تأسيسها في العام (الدوليةو يميةلاإلق نميةتالو اإلقليمي عاونتالفي مجاالت 
فـي جنـوب   نمية االقتصـادية  للت عاونيةتومبو الخُطَّة كولتها حينئذ . وكانت تسميكانسيريال – مبوولوكفي 

ـ تعاون بين دول جنوب وجنوب شرق آسيا في مجـاالت ال تمن أجل ال. وقد وجدت وجنوب شرق آسيا اون ع
شاء صندوق تنموي لتقديم الدعم للدول األعضـاء المحتاجـة، شـمل    نإنموية. وتم تاالقتصادي والمشاريع ال

   مساعدات مالية وفنية وعينية كالمواد الغذائية واألسمدة. 

)، تسعة وعشرين بلداً، بما فيها المملكة العربية السـعودية والواليـات   2012نهاية ( حتىبلغ عدد األعضاء، 
ة.تالمدح  
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  : )Combination( )193(توافيق 

 القياسـي  االقتصـاد و )،probability theory( االحتمـال  نظريّةبخاصة )، statistics( حصاءاإلعلم في 
)econometrics ،(هي  ،مكن التي طريقة من طُرق العدعريوجبها متؤلـف منهـا    التـي رق فة عدد الطبم

   ية.لمجموعات فرعية من مجموعة كُ

كرر ترتيب مرة، بحيث ال يت لكها في من من العناصر) r( شكلنُ أنوأردنا  ) من األشياءnلدينا ( أنلنفترض 
    مرة واحدة.الالعناصر إ

:ةاليالتَّطريقة مرة بال لكها في من من العناصر) rنكون ( أنطيع تسن
  

  

  :ةيغة التَّاليبالص تُكتب وعادةً

         

ق هذه د الذي يسبالعد بومضرلوترمز (!)  مرة. لك) في rمأخوذة بحجم ( األشياء من) n( فيقاتو: وتُقرأ
نا يمكنهم. من ) أشخاص وأردنا تشكيل لجنة من اثنين5(هناك  أننفترض ل اإلشارة، وعلى سبيل المثال:

  خالل: من اهعلي الحصول

  

  طُرق.

 يلُهاتَشـك  يمكـن ورقة  )14( منة مجموعورقة. كم  )52( منتتكون  التية ورق اللعب مجموعلدينا  :مثال
  مرة؟  لتكون مختَلفة في كبحيث 

  الجواب:

  

  مرة؟ لكفي  مختَلفةبحيث تكون  يلُهاتَشك يمكنورقة  )52( منة مجموعوكم 
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  : الجواب 
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  نإ أي

  

ة في صياغة التوافيقخدم مبدأ تسيّينذات  نظريدالح )binomial theoremحيث يسمى ،(  

  

  نإف، كامالً اًموجب اًحقيقي اًعدد )n( وكانتين حقيقيعددين  أي )y) و(x( كانت. فإذا الحدين ذي معامل
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  : الرياضية التَّالية، مثالً يغةَأعاله في حساب قيمة الصبينَة الم يغةالص استخداميمكن 

  

  :على النحو اآلتي

  

  أكثر تعقيداً. حاالتتطبيقها في  كيفية عنة رفَك الحدين تذا ةلالمستَق استخدام يعطي

 طُـرق )، Binomial Ditribution( نحدي ذوتوزيع )، Bernoulli Trial( ة بيرنوليربتج: مسرد(راجع 
  )).Counting Techniques( عدال
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 :)Combustion( )194( داخلي احتراق

 اقتصـاديات بخاصـة  )، economics of resources & environment( البيئـة و الموارد اقتصادياتفي 
ـ  )، الحيوانbiomass( الحيويّـة  الكُتلةلية حرق )، هي عمeconomics of energy( الطَّاقة ة، يـة أو النباتي

  ).energy( طاقةطة أفران خاصة، من أجل الحصول على ابوس

  )).Economics of Energy( الطَّاقة اقتصاديات)، Biomass( حيويّة كُتلة: مسرد(راجع 

  :)COMECON( )195( )المشتَركة االقتصادية المساعداتمجلس (كوميكون 

) 1949سياسي تم إنشاؤه في العام ( – تَجمع اقتصادي و، هالسياسيو االقتصادي اإلقليمي عاونتالفي مجال 
اً إلى جودرق وجنوب أوروبا، وبقي مويوعية في شالسابق، وعضوية الدول الش تيالسوفيي اداالتّحتحت قيادة 

  العقد األخير من القرن العشرين. بدايةدثر في ناتي وحاد السوفييتفكك االتّ أن

 بعدية، بِسببِ تركيزه على الصلَت إليه الدول الغربوحداث تَنمية مشابهة للمستوى الذي ن إكن المجلس مملم يت
ـ السياسي، وهيمنة المبادئ الش المجلـس دوالً مـن خـارج القـارة      ميوعية على اإلدارة االقتصادية. وقد ض

  األوروبية مثل كوبا وفيتنام ومنغوليا.

  )).Council for Mutual Economic Assistance( المشتَركة القتصاديةا المساعداتمجلس : مسرد(راجع 

  :)Command Economy( )196( جهواقتصاد م

، االقتصـادية  السياسةبخاصة في  )،econo-political systems( ةالسياسيو االقتصادية األنظمةفي مجال 
تتم فيه قرارات  وه ة سلعالوماهية  اجاإلنتو االستثماراقتصاداالستهالكي    (كومـةالح) ـةلطَة المركزيمن الس

  ومساعدة وكاالتها المختصة.

  :)Commercial Banks( )197( تجارية )مصارف(بنوك 

 الودائـع صة بقبول كٍل عام، هي مؤسسات مصرفية متخصبش المصرفية األعمالو البنوكو النّقودفي مجال 
)deposits( خاراالدا، سواء كانت ألغراض ) من زبائنهsaving ( تحت الطلـب ) أوdemand deposit ،(

ـ ت) في المجاالت المختَلفة، وتسloans( القُروض بتقديموتقوم  ي األصـول  ثمر جزءاً من موجوداتها السائلة ف
نافـذة ذات  الانين سندات)، في إطَار القوو ة كالعقارات واألراضي واألوراق المالية (أسهماالستثمارية المتعدد

 ينـة التّ) البنـوك ( المصـارف العالقة. وعادةً يكون هناك فرقٌ بمـن أشـكاٍل أخـرى     المصـارف و جاري           
ـ مصارف و االستثمارمصارف ك ـ اإليـات  معجو )،merchant banks( ارالتج  مويـل تالشـركات  و كانس
)finance companies ،(سبعمول بها ف بحة.القوانين واألنظمة المعنيي الدولة الم  
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  :)Commercial Bill( )198( تجاري ِإذن

                    تجاريــةورقــة ، هـي  الخارجيــةو المحليــة التجـارة و مويــلتالو )البنكــي(المصـرفي   فـي العمــل 
)commercial paper ،ةتمويلي ( اعة ، تُصدجلاألقصيرةة ضامنة، لصالح بائع بِضرها جهة تمويليوه) وما 

ها مسـاوية لقيمـة   )، وتكون قيمتdrawee المسحوب على حسابه)، من حساب المشتري (drawer الساحب
  .) يوما90ً(و )30وجدت. وعادةً تتراوح مدة أجلها بين ( نإالبِضاعة، بما فيها كُلفة الشحن والتسليم 

  :)Commercial Paper( )199( تجاريةورقة 

جاريـة  ونـات التّ ، هي مجموعة من األذالخارجيةو المحلية التجارةو مويلتالو )البنكي( المصرفي في العمل
)commercial bills.( 

  )).Commercial Bill( تجاري ِإذن: مسرد(راجع 

  :)Commercial Policy( )200( تجاريةسياسة 

دولة ، من يراداالستو رللتّصديناظمة الاعد ، هي مجموعة القوانين واألنظمة والقوالخارجيةالتجارة في مجال 
   ).رةالمصد( الخارجةو )المستَوردة( الداخلة، وطُرق دفع بدل البضائع يهاوإل ما

  

ـ التجارة  تتبناها الدول، فمنها من يتبنى سياسة التي جاريةالتّ السياساتتختلف  الحةر )free trade  وهـي ،(
ـ سياسة األبواب المغلقة، أ أي)، autarky( العزلَةيتبنى سياسة االنفتاح الكامل، ومنها من  ام التّجـارة فـي   م

ـ وفي  أيجاهين، االتّ ـ و ه الصـادرات ج  حمائيـة مـن يتبنـى سياسـات وسـطية      ومنهـا وردات. تالمس
)protectionisticمن خالل ال (ةعرتيمركالحصصو فات والرسوم الج )quotas.(  

  :)Commodification ()201(النقود  )تبضيع(تسليع 

 ، نتيجـة للخـدمات  سـلعة )، هي عملية تحويل النّقود إلى البنكية( المصرفية المنتجاتو ،البنوكو النقودفي 
هـا  ويلقديـة وتح تُنتجها المصارف (البنوك) باعتبارها مصانع عمالقة للخدمات النّ التيالمنتجات المصرفية و

. سـلع  كأنهاتُباع وتُشترى  النقودة، وقدرتها على جعل ت المصرفية المتعددفي المجاالثمارها تراضها واسوإق
             رأس المـال ) فـي كتابـه   Karl Marx( كارل مـاركس سق مع األفكار التي طرحها تم األخيروهذا القول 

)Das Kapital) وَل طبي1867) في العامظامعة النّ)، ح   .الرأسمالي  
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  :)Commodities ()202( سلع

 البضـائع ، هـي  الخارجيـة التجـارة  ، والتكاليفو اإلنتاج نظريّةبخاصة ، ةالجزئيو الكُلية: نالنّظريتيفي 

)goods( الخدماتو )services (مـا،   ابوس إنتاجها ميت التي القتصـاد (اد الوطنيصاالقت) ةطة اآللة اإلنتاجي

  م الخارجي.  اليرادها من العتلمعني باسطة القطاع الخارجي ااتوفيرها بوس مو/أو يت

ـْـنسلعتبضيع، ي( ـسليعتَ   :)Commoditization( )203( )نع، يبض
 سـلعة تحويل فكـرة مـا، أو    هي)، creativity( اعاإلبدو )innovation( االبتكَارو الصناعةفي مجاالت 

ف المحقـق  لمن حاله المتخصص المك جاري، أوالتّ حاله غير، من ممكنشيء  أي(بِضاعة أو خدمة) ما، أو 

يات تغطي حاجة السـوق، وتُبـاع وتُشـترى بأسـعار     م(بِضاعة أو خدمة) متوافرة بكَ سلعةاً عالياً، إلى ربح

  ).التبضيع( التسليعلية ها القائم على عمح يحققباخلق حالة طلب عليها وعرض لها، مقابل أر أيمعقولة، 

من حالها مرتفع الكُلفة إلى حالة تكون الكُلفة فيهـا معتمـدة    سلعةة أو الالفكر ما تتحولندعتنشأ منافسة شديدة 

  ).التبضيع( لتسليعلتحت الدراسة. وعادةً تنخفض اَألرباح الحدية نتيجة  من الشيءعلى حجم اإلنتاج 

  : )Commodity Fetishism ()204(سلعية  شهوانية

            كـارل مـاركس  مصـطلح مـن ابتـداع     و، هرأسماليةلـل الماركسي النّقدصة بخا، السياسي االقتصادفي 
)Karl Marx تع نبأقول ي)، وفيهة المماعيم القة باإلنتاج، تدفع لالعالئق االجتقـيعضـهم   ناس كي يـ ب  اًبعض

هـم  أنكما لو  بعضي خدمات يشتروبعضهم . نسانيةاإلطة العالقة ابوسال ، سلعطة النّقود والمصالح والابوس
ناس، فـي المجتمـع الرأسـمالي،    ال أنني بوالشرب واألثاث. ما يع لهالك مثل األكتعدة لالساً مسلعيشترون 

  .أنفسهمالمنتجة على البشَر  سلعاتهم نَحو الون معنى شهيسقطو

 ةعمل(نقود( ةلعيس )Commodity Money( )205(:  

اً وسطخدم تملموسة تُس سلعة، هي األسعارو العرضو الطلبو ةالداخليو الخارجيةة التجارو النّقودفي مجال 
  ، كالذهب والفضة.بذاتها ةداخليقيمة وتمتلك  نادرةو للبيع قابلةها أناُألخرى. ومن صفاتها  سلعال لتبادل

  : )Commodity Reserve Currency ()206(عية عملَة احتياط سل

ل متوسط مـا  ، تُمثّسلعمن ال ةلسيمتها على تعتمد ق ةلَعم)، هي Monetary Theory( لنقديةا النّظريّةفي 
ـ  ةلالسّهلك. وقد درجت الدول على جعل محتوى تيس  أنمن المعادن الثمينة. والحظ علماء النّظريّة النّقدية، ب

  قرار عبر الفترات الزمنية.تهذه العملَة تنزع إلى االس
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  :)Commodity Space( )207( )لعالس( سلعةلا فَضاء

 سـلع يات المكَو مجموعة و، هالجزئي االقتصاد نظريّةفي 
قيـود  اً لهلكها (يشتريها)، خضوعتكي يس مستهلكالمتاحة لل
  الدخل المفروضة عليها.و األسعار

 أن، ومسـتهلك ) متاحتـان لل Y(و )Xعتين (لالس أننفترض ل
ـ Y( سلعةال سعرو )،PX( و) هX( سلعةال سعر ( و) هPY ،(

يكـون قيـد   هـذا  ). وبناء على I( وه مستهلكال دخل أنو
  :على النحو اآلتي مستهلكخط الدخل المفروض على ال أي)، budget constraintالموازنة (

IPQPQ YYXX 
  

ـ  التـي ) للكمية QY(و ،)X( سلعةيشتريها من ال أن مستهلكطيع التيس التي) للكمية QXحيث ترمز ( طيع تيس
) X( سلعةيشتريها من ال أن مستهلك). وبالتَّالي تكون أقصى كمية يمكن للY( سلعةيشتريها من ال أن مستهلكال

  :هي

X
X P

IQ *

  

  :) هيY( سلعةيشتريها من ال أنوأقصى كمية يمكن 

Y
Y P

IQ *

  

 .المرفق شكلفي الحو الموضح على الننَة فيكون فَضاء العي

  :)Commodity Terms of Trade( )208) (الدولي( عيلالس بادلتال معدل

ة جـار التّو جاريـة التّ السياساتفي مجاالت 
العالقـات  و العمالتأسعار صرف و الخارجية

العالقة بـين قيمـة    هو، االقتصـادية  الدولية
رة ائع المصـد قيمة البضو وردةتالبضائع المس

، مقيّمة باألسعار الجارية اقتصاد ما أو منه إلى
على النحو المبين حسابها  مأو الثَّابتة. وعادةً يت
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رفقة، حيث ترمز (مالعا يغةفي الصة المXiلك (رة مضروبة  سلعة لصدفي م ) سعرِ تصديرها، وترمـزmi (
علـى   وتقسـيمه ع حواصل الضرب في البسـط  جم عنديرادها. وتسعرِ اسفي وردة مضروبة تمس سلعة للك

بـين   يسلعال بادلتال معدل) يكون الحاصل 100%(في  وع حواصل الضرب في المقام، وضرب النتيجةمجم
  دولتين.

  

نَقديـة أكثـر ممـا تُنفـق علـى       الدولة تراكم ثروة أنب يعني) 100%الذي يكون أكبر من ( بادلتال عدلم

وردات أكثر من عوائـد  تالدولة تُنفق على المس أن يعني) ف100%من ( لاألق بادلتال لعدما موردات، أتالمس

  ر، وهي بالتَّالي تخسر من ثروتها النّقدية.  التّصدي

بنـاء   م، يـت معينة) base year( َأساس سنَة استخدامالحاالت، ب ، في بعضيسلعال بادلتال عدلمحساب  ميت

 بـادل تال معـدل حساب  ميت :. وعلى سبيل المثال، صعوداً أو هبوطاً أو ثباتاًبادلتال دلعمجاه عرف اتّتعليها 

يالساس  استخدامب لعنَة َأساآلتيعلى النحو س:  

ة في البسط والمقام التَّالي ) والسّنة= 100( سنَة األساسل أسعارهاو يات الصادراتملكَ) P(و )Qحيث ترمز (

ـ  ) والسّنة= 100( لسنَة األساس أسعارهاو ورداتتيات المسمكَو على التوالي، األعلى ة فـي البسـط   التَّالي

    األسفل، على التوالي. والمقام

تلـت   التـي  ) خالل السّنة130ارتفع إلى ( الصادراتسعار أل القياسيالرقم  أننفترض، على سبيل المثال، ل

تلـت   التي ) خالل السّنة112ارتفع إلى ( ورداتتالمسسعار أل القياسيالرقم  أن)، و= 100( ساساأل سنَة

  :ما يأتي بادلتال معدللـيكون الرقم القياسي هذا ). وبناء على = 100( ساساأل سنَة
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ـ االقتصاد المصـد  أنني بما يع  أنطيع تر يس
) 16وحدة صـادرات علـى (   ليحصل من ك

  وردات. توحدة إضافية من المس

ـع بقـاء   ي اقد يؤدادرات، مرتفاع أسعار الص
يحصـل عليهـا    التـي المكاسب  أنالعوامل المؤثرة اُألخرى ثابتة، إلى انخفاض كمية الصادرات، ما يعني ب

ر قد تنخفض. وقد ال يؤدصداد المصادرات إلى انخفاض المكاسب االقتيحصـل   التـي ي انخفاض أسعار الص
 سـلع ال إنتـاج ية الموارد االقتصادية الموظفة في إنتاجالسبب قد يعود إلى زيادة  نعليها االقتصاد المصدر، أل

ية الموارد الموظفة فـي  إنتاجلو زادت  :وأسعارها. وعلى سبيل المثال س على كُلفة إنتاجهاالمصدرة، ما ينعك
على  سيبقيالقتصاد ا نإ%) ف10بنسبة أقل من ( الصادرات%)، وانخفضت أسعار 10المصدرة بنسبة ( سلعال

  :ةالتَّالي يغةالصاطة حسابه بوس موحدة صادرات. وعادةً يت لوردات مقابل كتكمية أعلى من المس

بـادل  تال معـدل الصـادرات  عوامل اإلنتاج الموظفة فـي   يةإنتاجببادل تال معدليتأثر فيها  التيتسمى الحالة 
العوامـل   يةإنتاجب ى في حالة تأثرهم). ويسsingle factorial terms of trade( األحادي ي العامليسلعال

 بـادل السـلعي العـاملي   تال معدلوردات تامل األجنبية الداخلة في المسوالع يةإنتاجو الموظفة في الصادرات
  :على النحو اآلتي و)، وهdouble factorial terms of trade( المزدوج

 

 

  

  :)Common Agricultural Policy( )209(ة مشتَرك زراعيةسياسة 

، هي مجموعة السياسات واألنظمة المعمول بها بـين  الجمركيةو ةالسياسيو االقتصاديةات حاداالتّفي مجال 
هذه السياسات إجراءات دعم المزارعين وحمايتهم من  مثلالدول المشتَركة في تنفيذها وتطبيقها. وعادةً تشمل 

أسـعار   تحديدالزراعية، وشراء منتجاتهم، و أنشطتهممعدل الضرائب المفروضة على  تحديدآليات اإلفالس، و
وب والمبيـدات، ومـا   والتدريب، والدعم العيني كاألسمدة والحبوكمية الدعم الفني كاإلرشاد  راء، ونوعيةالشّ

  . هاشابه

فعالـة، غَطَّـت    ةمشتَرك زراعيةسياسة أول من تبنى  كيةاألمري حدةتالم اتاليوللحادية كانت الحكومة االتّ
 زراعيـة سياسات حالياً). وهناك  األوروبي اداالتّح( األوروبيةة مجموعال، ثم تبعتها حكومات الواليات كافة

لى المسـتوى  عة العربية، لكن تطبيقها على أرض الواقع لم يرقَ إالدول، ومنها دول الجام بين بعض ةمشتَرك
  المؤثر.

  )).Agricutural Policy( اسة زراعيةسي: مسردراجع (
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 تعرفات(رسوم( ةيمركشتَرك جة م)Common Customs Tariff( )210(:  

 التـي ، هي معدالت الرسوم الموحدة الدولي االقتصادي عاونتالو الجمركيةو االقتصاديةات حاداالتّفي مجال 
اداتّها دوٌل منضوية في تفرضمركي حج )ساقتصاديـ ت) على البضائع الم عضـواً فـي    توردة من دوٍل ليس

حاد األوروبي من أوضح األمثلـة علـى   فَاء من هذه الرسوم. ويعد االتّطرفاً في اتفاقيات إع تحاد، ولَيساالتّ
  ة دولة من دوله.أيإلى وردة تفرض الرسوم الجمركية الموحدة على البضائع المس

ــيةوالمفَأبرمـــت  ــة ضـ ــات) European Commission( األوروبيـ ــراكة اتفاقيـ ــدة شـ                         عـ
)partnership agreementsتعددع دوٍل مـ ) م يمركة علـى  ة، نصت على إعفَاء تلك الدول من الرسوم الج
على تخفيض الرسوم الجمركية على عدد  أيضاًاد األوروبي، ونصت حرة إلى دول االتّالصناعية المصد سلعال

  الزراعية.   سلعغير قليل من ال

 تعرفات(رسوم( ةشتَرك خارجية م)Common External Tariff( )211(:  

تفرضـها   التي ت الرسوممعدالهي  ،الدولي االقتصادي عاونتالو الجمركيةو االقتصاديةات حاداالتّفي مجال 
، أو موقعة على اتفاقيات مشتَركة، تقوم من خلَالها بفـرضِ  ةمشتَركسوق أو  جمركي حاداتّدول منضوية في 

  ة دولة منها.أيوردة من دوٍل أخرى إلى تالمس سلعرسوم جمركية موحدة على ال

 فقٌ تعاونيشتَركمرم )Common Facility Co-operative( )212(:  

 معينـة تنفيذه بناء على سياسـة   ماء إداري يتإجر وة، هالمختَلف المهنية الحرفو تشجيع الصناعاتفي مجال 

                    من خلَالها تشـجيع الحـرفيين والصـناعيين علـى تبـادل الخبـرات واألفكـار        متتبناها الجهات المعنية، يت

 األعمـال حاضـنات  مختَلفة. ومن األمثلـة عليهـا مـا تسـمى     ها تطوير الحرف والصناعات الأنمن ش التي

)business incubators.ةوالتعاونيات المهني ،(  

  :)Common Good ()213(مشتَركة  سلعة

 ةالصافيغير و )pure public good( ةالصافي ةمالعا سلعالبخاصة )، public finance( ةمالعا الماليةفي 

)impure public goodتكون  التي سلعل)، هي اشـتَرك  لكيتهامناس، وتتم في العادة حمايتها، المن عامة  ةم

طة إحدى وكاالت الحكومة. لكنَّها تتعرض للهـالك أو  ااستهالك الخدمة التي تقدمها، بوسو وتنظيم استعمالها
  ا.ناس بصيانتها، أو المحافظة عليهالالخراب والنفاد، بِسببِ كثرة االستعمال، وعدم اكتراث 

عامة  سلعة)، Pure Public Good( ةعامة صافي سلعة)، Public Finance( مالية عامة: مسرد(راجع 

  )).Tragedy of the Common( المشتَركة سلعةالمأساة )، Impure Public Good( ةغير صافي
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  :)Common Market( )214( ةمشتَركسوقٌ 

تَشكيلُها من دولتين أو  م، هي سوق يتاالقتصادي عاونتالو صاديةاالقتالوحدة و الجمركيةات حاداالتّفي مجال 
 المشـتَركة  السوقمنخفضة. وفي العادة تسمح  وأأكثر، تكون الرسوم الجمركية على بضائع األعضاء ملغاة 

 السـوق لة على عيقات. ومن األمثل، بين الدول األعضاء من غير مرؤوس األمواو العمالةبانتقَال البضائع و
 السـوق )، 2016( مغير الفعالة، حتـى العـا   المشتَركة السوق، وعلى األوروبي حاداالتّالفعالة  المشتَركة

  .المشتَركة العربية

    )الكومونويلث( مشتَركوالثراء ال نميةتالوكالة 

)Commonwealth Development Corporation ()215(:   

، هي مؤسسة تملكُها الحكومة البريطانيـة،  الدولي االقتصادي عاونتالو الدولية القتصاديةا نميةتالفي مجال 
ـ  نميـة تالوكالـة  ) تحـت مسـمى   1948( مشئت في العـا أن  Colonial Development( عماريةتاالس

Corporationة للمسساعدات التنموية. وقد تم عمراتت)، بهدف تقديم المالوكالـة فـي    توسيع عمل البريطاني
حدة، مـن خـالل   توغيرها من الدول الصديقة للمملكة الم الكومونويلثمجال تقديم الدعم المالي والفني لدول 

  والسندات االستثمارية. األسهم

   الفني عاونتلل صندوق ثراء مشتَرك

)Commonwealth Fund for Technical Co-operation( )216(:  

مؤسسة تملكُها الحكومة البريطانيـة،   و، هالدولي االقتصادي عاونتالو الدولية االقتصادية نميةتالفي مجال 
  البريطاني. الكومونويلث)، بهدف تقديم المساعدات الفنية لدول 1971( مشئت في العاأن

 Commonwealth Development) (الكومونويلـث ( مشـتَرك والثـراء ال  نميةتالوكالة : مسرد(راجع 

Corporation.((  

 اقتصاد بلدي)Communal Economy ()217( :  

 Cooperative( يعاونتال االقتصادو )،Theory of Economic Systems( االقتصادية النظُّم نظريّةفي 
Economicsع صغير،  و)، هجتميتكون من األشخاص الذين يعيشون في م ستنظيم اقتصاديمرةعتكالم 

وزيع، تفراد، وهم الذين يملكون وسائل اإلنتاج والاألبين  اًالبشَرية الصغيرة. وفيها يكون توزيع الدخل متقارب
فلسطين ) في kibbutz( الكيبوتزى معمرة مكتفية ذاتياً. ومن األمثلة على االقتصاد البلدي ما يستوتكون المس

  . المحتلة

  )). Autarky( كتفاءباالعزال االنسياسة : مسرد(راجع 
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  :)Communism( )218( شُيوعية

جتماعيـة، تحمـل   ا – سياسـية  – ، هي عقيدة اقتصاديةاالجتماعيو السياسيو االقتصادي الفكرتاريخ في 
ـ  . وكال المعنيين من بنـات أفكـار مؤسـس العقيـدة     طارئاألول أصيل، والثَّاني  معنيين:                كساركـارل م

)Karl Marx ( زلجينإفريدريك ) ورفيقهFriedrich Engelsّنَظون مـن أمثـال   ). وزاد على أفكارهما مر
ـ  )، وآخرون ممن آمنواMao Tse Dong( ماوتسي تونغو )Vladimir Linen( فالديمير لينين  نيفكرالب

الماركسي – و اللينينيالماوي.  

فـي  كَافَّـة  تصادية، تختفي فيها الدولة، وتتماهى الطبقات االجتماعية اق - اجتماعيةق المعنى األول بحالة ليتع
كل  ). ويعملclassless( بال طبقاتالمجتمع يكون  نإ أي )،proletariat( طبقة الكادحينطبقة واحدة هي 

تمليه عليـه طاقتـه    ام حسببوجهد ممكن،  لفي اآللة االقتصادية (االقتصاد) بك بقيالالط المجتمعكادحٍ من 
، من ذاتهاعبر عن تالدولة س أنني ب، فقط. ما يعإليه دية على ما يحتاجاإلنتاجية، لكنَّه يحصل من اآللة االقتصا

ترعى  التي)، يعيش فيه الفرد مع الجماعة utopian society( طوباوي مجتمعطة اهة نظر ماركس، بوسجو
  ى مصلحة الجماعة.بدوره يرع و، وهمصلحته وحياته

ط ة البدائيّة، وفيهـا يكـون التخطـي   يوعيالش الدولةاالقتصادية في  اإلدارةيّة ق بمنهجلفَيتع الطارئا المعنى مأ
ة العمل.  ل، وتملك الدولة كاًمركزيوسائل اإلنتاج، بما فيها قو  

  :)Communist Manifesto, The( )219( يوعيالش انالبي

 التّاريخي حليلتالو ،ةالسياسيالعلوم و )،History of Economic Thoughts( االقتصادي الفكرتاريخ في 
)historical analysisجموعة األفكار  و)، هـ  الفكـر قها مؤسسـا  لأط التيم             كـارك مـاركس  يوعي: الش
)Karl Marx،( لزينجإفريدريك و )Friedrich Englesع 1848( م)، وكان ذَلك في العاوتزامن البيان م .(

، وطغيان رأس المال األوروبي، والنزعة الجامحة نَحو تحقيق اَألرباح، ومراكمة رأس الصناعية الثَّورةبداية 
  المال.

. يوعيةالش دولةالحوَل الصراع الطبقي، وحتمية الثَّورة ضد الرأسمالية، وقيام  يهبتاكاحتوى البيان على آراء 
غُّـل رأس  وفعـٍل علـى تَ   ردنشأت في الدول األوروبية  التي كَافَّة يوعيةفكار األحزاب الشقد تبنت هذه األو

كتابـاً   مـاركس ) نشر 1867( مين. وفي العايوعيالمفَكرين الش أية، حسب رالعاملالطبقة  استغاللالمال، و
ـ  surplus value( مةالقيفائض م و)، وفيه شرح مفهDas Kapital( رأس المال هنوانع  لغت)، وكيـف يس

مي. وقد تحقّـق  الالرأسمالي الع عارمة تُدمر النظام بثورةفيه تنبأ و ة للمعاش،العاملالرأسماليون حاجة الطبقة 
بناء على هـذه  ). وتأسس 1917( مام الثَّورة البلشفيّة ضد القيصرية، في روسيا في العا، بقينُبوءتهجزء من 

العقد األخير من القرن العشرين. فقد فشـل   بدايةه حتى يتي، ودام وجودياد السوفتّحـاالب يعرفالثَّورة ما كان 
ـ  ، وطويت صفحة من التّاريخ الشماركستنبأ بها  التيال مفي تحقيق دولة الع سـتوى الععلى الم اليوعي مي

  بأكمله.
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  :)Community Indifference Curves( )220( للمجتمعسواء  منحنى

 االجتماعيـة  المنفعـة و الرّفـاه  اقتصـاديات في 
المنحنـى   و، هالدولية التجارةو الدولي االقتصادو

 فعـة منية (مستوى) منقطة عليه كَ لل كالذي تمثّ
ــإشــباع( ــاتل ) متســاوية. تُمثّ           الســواء منحني
)CU1( و)CU2( و)CU3 ينَة فـي البشـكل )، الم 

) ترتفع مع ارتفاع ةفعمن( إشباعويات تالمرفق، مس
منحنـى   أينقطة علـى   لمنحنى، لكن ك لموقع ك

متساوية، مع اختالف  فعةمنتُعطي كمية (مستوى) 
           النقطتـان  تُعطـي  :وعلـى سـبيل المثـال   المالبس. و عتين: الحواسيب الشّخصيّةلة من السمستهلكوليفة الالت
)c( و)d ( كَالمستوى نفسه من)ة) مة والمالبس  المنفعةيّية االستهالك من الحواسيب الشّخصكمي ع، لكنجتمللم

ينتقال من (االن عندالنقطتين. ف تختلف بc) إلى (dَتنخفض الك (ة الممستهلكي  ) ة من المالبـس مـنB1  إلـى (
)B2) ة منّيوتزداد من الحواسيب الشّخص ،(A1) إلى (A2(.والعكس صحيح ،  

 اديصف االقتّركوالس كالدورنيع )N. Kaldor ،(عالسواء  منحنىجتممثّأنب للمجموع النّقـاط  ه يالتـي ل م 
 فعـة منبالتَّالي يعطي مستوى  والمجتمع. وه ل) لكreal constant income( الثَّابت الحقيقي الدخللها يشكّ

  نقطة عليه.  لثابت عند ك

 للمجتمعالسواء  منحنياتوالمعنى، لكن  شكلبال للمجتمعء السوا منحنياتمع  للفرد السواء منحنياتتتشابه 
  سقة.تالخيارات االجتماعية قد تكون غير م أنني بقد تتقاطع، ما يع

  )).Indifference Curve( سواءمنحنى : مسرد(راجع 

  :)Company( )221( شركة

اعتبارية،  – شأة أو شخصيّة معنويةسة أو من، هي مؤساألعمالو اقتصاد المالو الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
معنويين، من أجـل القيـام بنشـاط     – ين أو اعتباريينعدة، طبيعي ِإنشاُؤها من شخصٍ واحد أو أشخاص ميت

  أو خدمي، أو خليط من هذه األنشطة.تجاري صناعي أو 

         فاقيـة اتّأو  عقـد التأسـيس  رة فـي  على أشكاٍل عدة، ومن أجل غايات متعددة، تكون مـذكو  الشركةتأتي 
               )،public shareholding company( عامـة مسـاهمة   شـركة . ومـن أشـكالها المعروفَـة:    اإلنشاء

             محـدودة  مسـؤولية ذات  شـركة و )،private shareholding company( خاصـة مسـاهمة   شركةو
)limited libility company (LLC)،( منتضا شركةو )(LPC) limited partnership company .(
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 الشـركة ي ). وفي األحوال الطّبيعيـة تـؤدnonprofit  ( ربحيةغير أو تكون  ربحإلى ال الشركةوقد تهدف 
) بـينtransaction cost  ( عاقـد تال كُلفـة على تقليـل   عملتوظيفة اقتصادية أساسية، تكمن في كونها آلية 

  اف المعنية. األطر

 تفاوضشركةلل جماعي )Company Bargaining( )222(:  

فاوض الـذي يقـوم بـه    تال و، هالمالعحقوق و األجورو الرواتببخاصة في مجاالت  ،العمل اقتصادياتفي 
 تحديـد ال لديها، من أجـل  مما، متعددة الفروع على المستوى المحلي، مع ممثلين عن الع شركةممثلون عن 

  .بيئتهو العملظروف و األجورت معدالو الرواتبويات تمس

ـ   ) تعمـل شـركة ( منشأة مع) collective bargaining( جماعيال فاوضتال شكلعادةً يختلف   لفـي ظ
ـ القاحتكـار  ) أو competition or monopolistic competition( المنَافسة االحتكاريّـة  أوالمنَافسة   ةل

)oligopoly (نال فاوضتال لشك عع  جماعياالحتكار لفي ظ تعمل منشأةم )monopoly  ي الحـاالتفَف .(
ـ االحتكـار األخير ( شكلا في حالة المعلى المستوى المحلي، أ فاوض الجماعيتاليجري  األولىالثالث   نإ) ف

  على المستوى الوطني.   هأنكالجماعي يجري  فاوضتال

 ـديـرشركةم )Company Director ()223(:  

، أو الشـركة اختياره بقرارٍ مباشر من مالكي  مشخص طبيعي يت وبشكٍل عام، ه المنشآتو األعمالإدارة في 
ين العـامل و ينريعاون المباشر وغير المباشر مع المـد تبال الشركة، من أجل إدارة دارةاإلمجلس كلهم ن يمثّمم

فيها، أو نطاق  العمالةحقّقه، أو اإليرادات المتدفقة، أو حجم الذي تُ ربحال :ن نقول، كأفيها، لتَعظيم هدف معين
ي ون، يؤدفرعي ونريفي الشّركات الكبرى مد مكان وجودها. وعادةً يعمليها في تؤد التي االجتماعيةالخدمة 

  .هاسويق أو اإلنتاج أو المبيعات، وما شابهتة معينة، مثل المواحد منهم وظيفة أو مه لك

  :)Company Savings( )224( شركةادخاراتُ 

ـ  ،العسر الماليو ،اَألرباحو جاريةالتّالعمليات و وسع في اإلنتاجتالو الشّركاتفي مجال  مـن أر   وه ح بـا جـزء
رأس جعله  أي)، capitalization( ةرسملالزّعة، بهدف وحٍ مباضرائب أو أر شكل، الذي ال يذهب على الشركة

  .العسر المالينفسها من  الشركة، أو بقصد حماية التجارةيات اإلنتاج وعملع في وستمن أجل ال اًجديد مال

  : )Comparable Worth ()225(حقاق قابل للمقارنة تاس

(الموظف)، ذكـراً   العامليقدمها  التيالقيمة النسبية للخدمة  و)، هlabor economics( العمل اقتصادياتفي 
  يته، ولَيس بناء على صفات أو مظاهر شخصيّة أخرى.  إنتاجثى، بناء على أنكان أم 
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  :)Comparability( )226( األجور مقارنة

)، collective bargaining(جماعي ال فاوضتالو األجوربخاصة في مجاالت ، العمل اقتصاديات نظريّةفي 
يتلقاها  التي) fringe benefits( ةاإلضافيافع منالو عويضاتتالو األجورو ) الرواتبscale( ملسفة هي معر

  ون في منشأة (منشآت) معينة ومقارنتها بمثيالتها عبر قطاعات العمل اُألخرى.العامل

ال أنفسهم، وقـد  مال، أو مجموعات العمل العالية أو من يمثّميات المقارنة، في العادة، من النّقابات الععملتتم 
 فـاوض تالن أجل تَوظيف نتاج المقارنـة فـي   م)، informal( شكليةال وأ )formal( كليةشتكون المقارنة 

  ال في بيئات العمل المختَلفة والمتشابهة. ممعدل األجور الذي يتقاضاه العو حوَل الرواتب جماعيال

فـة  أجـل معر ور في القطاع الخاص، من يات مقارنة األجعملالدول، ب وم مؤسسات القطاع العام، في بعضتق
ون الذين يؤدون وظائف معينة في هذا القطـاع، بهـدف تحديـد    العاملت األجور التي يتلقاها معدالو الرواتب

 ون الذين يقومون بوظائف مشابهة في مؤسسات القطاع العام.العاملالرواتب واألجور التي يتلقاها 

ـّح   :)Comparability Argument( )227( األجور مقارنة ةج

)، هـي  collective bargaining( جمـاعي ال فاوضتالو األجوربخاصة في مجال ، العمل اقتصادياتفي 
ـ يتلقـاه الع  الذياألجر  معدل و(الدخل الدوري من الوظيفة) أ ة بضرورة تساوي الراتبة المناديالفكر أو  الم

  .هاؤَأدابهم  المنوطأو الخدمة  عةسليات نفسها من المالذين يقومون بوظائف متشابهة، وينتجون الكَ الموظفون

  :)Comparative Advantage( )228( )مقارنية( نسبية ميزة

قُدرة اقتصـاد   مبدأ اقتصادي يبين، اإلنتاجو التكاليفو )الجغرافية( المناطقيةو الدولية التجارةاقتصاديات في 
من غيره من  ل) أقrelative cost( نسبية كُلفةب عينةم) سلع(أو  سلعة إنتاجغرافية ما) على ما (أو منطقة ج

  (المناطق). تاقتصادا

  مطلَقة ميزةاالقتصاد الذي ليس لديه  أنوبين فيه ب)، النسبية( ةيالمقارن ميزةال مبدأ )28(ديفيد ريكاردواكتشف 
)absolute disadvantage( ،مـن نسـبة إلـى غيـره     ،بكُلفـة أقـل   سلعة لك إنتاجطيع تال يس الذي أي 

  . )29(غيره من يكون فيها أكثر نجاعة التي سلعال إنتاج) في ةيمقارن( نسبية ميزةيمتلك  ؛تاالقتصادا

)، ص( دولـة اقتصـاد ال  مـن أعلى  ة، بنجاعسلعال لما، ولَيس ك سلعة إنتاج) س( دولةال اقتصاد طاعتاسإذا 
الـدولَتين  مصلحة  نإف)، س( دولةاقتصاد ال منأعلى  ةبنجاعأخرى  سلعة إنتاج) ص( دولةاقتصاد ال طاعتاسو

  :على النحو اآلتي االًثمجلترا والبرتغال إن ريكاردو. وقد ساق عتينلتكمن في تبادل الس

                                                             

  ).1823 - 1772اقتصادي إنجلیزي ( - 28
  .)least ineffiecintة غيره (نجاعأو عندما تكون كفاءته المنخفضة أعلى من  -29
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   :)30(التَّالي اإلنتاججدول  حسبقمشة األذ والنّبي تُنتجانجلترا والبرتغال إن أنافترض 

  نتاجإل الضروريةالعمل ساعات 
  قمشةاأل منيارد   ذالنّبي منجالون   لةالدو

  90  80  البرتغال
  100  120  جلتراإن

فـي   سلعة لك نتاجإلالمطلُوبة  العملساعات  نتين، ألعلالس إنتاجفي  مطلَقة ميزةللبرتغال  أنب ريكاردوقال 
 نسـبية  ميزة تمتلك تغالالبر نإوبالتَّالي، ف. جلتراإنفي  سلعة لك نتاجإلالمطلُوبة  الساعات من لأقالبرتغال، 

  :ه هيإنتاجفي  بلدينال بينrelative cost (( النسبية كُلفةال نذ، ألالنّبي إنتاجفي جلترا إنعلى 

67.0
120
80


  

ـ أ. جلتـرا إنالجالون في  إنتاج كُلفة من%) 67تساوي (في البرتغال ذ النّبيجالون  إنتاجكُلفة  نإ أي  كُلفـة ال ام
فهي األقمشة إنتاجفي  ةالنسبي:   

90.0
100
90

  
اليـارد الواحـد فـي     إنتاج كُلفة من%) 90تساوي ( في البرتغال األقمشة مناليارد الواحد  إنتاجكُلفة  نإ أي
  .جلتراإن

 مـن  كـان ، لريكـاردو افترض  ما حسبب ،األقمشة منذ مكافئاً ليارد واحد النّبي منالجالون الواحد  كان ولَو
طيع البرتغـال تحريـر   تست :التَّاليطق منذ. ويعود السبب إلى الالنّبي إنتاجتتخصص في  أنللبرتغال  فضلاأل
  ذ، لتحصل علىالنّبي إنتاجها في توظّفو األقمشةصناعة  من لعم) ساعة 90(

125.1
80
90

  
 األقمشـة ها فـي صـناعة   وظّفتذ والنّبيصناعة  من عمل) ساعة 120تحرير ( جلتراإنطيع تسوت جالون نبيذ.

  :لتحصل على

2.1
100
120

  
 من بانن يكسبلديال نإف ،األقمشة منيارداً واحداً  يكافئذ النّبي منالجالون الواحد  نإوحيث  يارد أقمشة.

  .بادلتال

                                                             

  المثال نفسه وأرقامه. ريكاردواستخدم  -30



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

398 
 

 ) منproduction possibility( اإلنتاجيات كانإم أننفترض ل :النسبية ميزةطريقة أخرى للنظر إلى ال كهنا
  أتي:ما يهي  السعوديةو ألردنل عملألف ساعة  لكُ

  لعمألف ساعة  لك من الممكنة اإلنتاج كمية

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

  60  12  األردن

  60  60  السعودية

 البرتقـال  إنتـاج لها في  ومشابهة)، X( النّفط إنتاجفي  األردن من أأكف السعودية أنالجدول  منما نالحظه 
)Y(. ة أنبحساب بسيط نجد بوعوديمـن أكفـأ   الس 

 .)X( النّفط إنتاج) في 500%بنسبة ( األردن

ــا ايمكن ــن ــىعمال تس ــات كانإم منحن ــاجي  اإلنت
)production possibility curve (ـ ل  دولـة  لك

 شـكل فـي ال على النحو الموضـح  ، المقارنةبهدف 
  .المرفق

ةللسة عودييزة مـ و ،الـنّفط  إنتاجفي  نسبي  ردنألل
  . البرتقال إنتاجفي  نسبية ميزة

، ) برميال120ً( بِمقدار النّفط منه إنتاج نخفضال البرتقال إنتاج في ة آالف ساعة عملعشر األردن جهوفلو 
، النّفط إنتاج في عملساعة آالف  ةعشر السعوديةت جهو ولَو) طن. 600( بِمقدار البرتقال من هإنتاجوزاد 

ـ النّ نتيجة). وتكون ال600( بِمقدار النّفط من إنتاجها)، وزاد 600( بِمقدار البرتقال من إنتاجها نخفضال ة هائي
   :أتيما ي بلدينال إنتاج مجموعلحاصل 

  غيرالتَّ     
  الدولة

X
  

Y
  

  600+ 120-  األردن

عودي600-  600  ةالس  

  0  480  مجموعصافي ال

ـ  يعنيلم يتأثر، ما  البرتقال إنتاج ، لكننفط) برميل 480( بِمقدارزاد  يلالكُ اإلنتاج نإ أي  االقتصـاديين  أنب
 زادت االقتصـاديين ما زادت الفروقات بـين  لوك .ترتيب الموارد اإلنتاجية على نَحو أكفأ عادةإ من نوفيدتيس

  .جاريالتّ بادلتال من دةاالستفا إمكانية
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  :)Comparative Analysis( )229( مقارن تحليل

ت مـن  ، أو مجموعانيتيلنظريتين أو عم ،نالتين، أو حمقارنة فكرتين، أو خياري و، هاالقتصادي حليلتال في
  عارض بينَها.تفة نقاط االلتقَاء أو الالبيانات، بهدف معر

  :)Comparative Costs( )230( مقارنةاليف كَتَ

قُـدرة   نمبدأ اقتصادي يبـي  و، هاإلنتاجو كاليفتالو )الجغرافية( المناطقيةو الدوليةالتجارة اقتصاديات في 
مـن   ل) أقrelative cost( نسبية كُلفةب معينة) سلع(أو  سلعة إنتاجغرافية ما) على اقتصاد ما (أو منطقة ج

  ).غيره من اقتصادات (المناطق

  )).Comparative Advantage( ميزة نسبية: مسرد(راجع 

   :)Comparative Dynamics( )231( مقارن) ديناميكي( تحليل حركي

ـ  – أسلوب فني و، همبشكٍل عا االقتصادي حليلتالو ،ةالجزئيو الكُلية: نالنّظريتيفي  فـي   عملترياضي، يس
 ـرات الداخلـة فـي   دراسة أثر تَبدل قيم المتغي

ـ كُأو  جزئـي نموذجٍ اقتصادي مـا،    فـي ، يل
أثـر   أيذج، وتَغيرهـا،  موالنَّوازنات داخل تال

خدمة في تفي البيانات المس تَطرأ التيالتَغيرات 
 المتغيـرات قـيم   ذج. ويشمل تَبدَلموالنَّتحليل 

ــة  )exogenous variables( الخارجيــ
 )initial conditions( االبتدائيـة الشروط و
ـ parameters( لماتمعالو دد فـي  ) التي تح
دراسة أثر التَغيـرات   همن خالل مويت ذج.موالنَّ
ذج مـو النَّوازنات في تذج ونواتجه مع الزمن. ويكون معدل التَغير في قيم المعلمات والموالنَّحركة ومسار  في

  .ثابتاً

ــالــدوال ادة، مجموعــة مــن )، فــي العــdynamic model( الحركــي ذجمــوالنَّيحتــوي   ةالحركي                   
)dynamic functions ،(التي لوالً تؤدمسار ي إلى تتضمن حزمني )time pathن. وفي هذه الحلول ) معي
ر واحد منها يحمل قيمة معينة، وعند تَغي لوك ،ف المتغيرات الخارجية والشروط االبتدائية والمعلماتعرت ميت

  المسار الزمني.و وازنتمنها يتَغير الحل، ويتَغير ال أي
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) مـع  DD( الطلـب  منحنـى حقّق من تقاطع قد ت األولي وازنتال أن(البياني) المرفق  الحركي ذجموالنَّ يبين
 ، انتقـل مستهلكالدخل  :ن نقولأ، كمحددات الطلبر أحد ما تغيعند). وEالنقطة ( عند)، SS( العرض منحنى
) disequilibrium( التـوازن )، وأدى إلى d1d1) إلى الموقع (DD) من الموقع (تامة ِإزاحة( الطلب منحنى
  ).E1جديد عند ( توازنثم إلى 

فة كيـف تَبـدلت األسـعار    )، ومعرE1) إلى (Eمن ( وازنتالالذي انتقل خالله  الزمنيالمسار  تحديديمكن 

، نقطة جديـدة  لك عند توازناتوالالوازنات ت)، من خالل تتبع الP3Q3إلى () P1Q1وازنية من (تيات الموالكَ

  )، (المسار المشار إليه باألسهم). E1هائية (هة النّجونصل إلى ال أن) إلى E) ابتداء من (,a, b, c fمثالً: (

ـ  و) وهmicro dynamic model( ي جزئيلكُنموذج بوالشرح َأعاله  شكلى المعادةً يس ل النّظريّـة  في حق

 ية.ل) في النّظريّة الكmacro dynamic modelُ( يلالكُ الحركي ذجموالنَّمع  مقارنةالجزئية، 

  )).Comparative Statics( مقارنتحليٌل ساكن : مسرد(راجع 

  :)Comparative Statics ()232( تـحـلـيـل سـاكـن مـقـارن

عمل فـي  ترياضياتي، يس – أسلوب فني و، همعا شكلب االقتصادي حليلتالو ،ةالجزئيو الكُلية: نالنّظريتيفي 
فة أثر تَبدل قيم المتغيرات الداخلة في نموذجٍ اقتصادي معر
وازن في نمـوذج  تدراسة حالة ال وهو، يلكُأو  جزئيما، 

  اقتصادي، وتَبدل قيمها بين حالة وأخرى.

) المرفـق  static modelلبياني) ((ا الساكن ذجموالنَّ يبين
 الطلـب  منحنـى حقّق جرّاء تقاطع األولي قد ت وازنتال أن
)DD عم (نحنىالعرض م )SS) عند النقطة ،(E.(  

ـ ات الطلـب دمحـد عندما تَغير أحد  دخـل   :ن نقـول أ، ك
الجديد  الطلب منحنىاطع جديد جرّاء تق توازن)، وتحقّق d1d1) إلى (DDمن ( الطلب منحنىتقل نا، مستهلكال
)d1d1 ع( العرض منحنى) مSS ،(عند ) النقطةE1.(  

ين المسار )، لكنَّه ال يبE1(و )E( وازنتالالشبه واالختالف بين نقطتي  هجوأب الساكن المقارن حليلتاليخبرنا 
  .هذا الشبه أو االختالفالذي حدث فيه 

  )).Comparative Dynamics( مقارن) ديناميكي( حركيتحليل : مسرد(راجع 
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  :)Compensated Demand Curves( )233(ضـة ـومعطــلـب  منحنيات

فيه إهمال  ممنحنى الطلب الذي يت و، هالمنفعة نظريّةو العرضو الطلب نظريّةبخاصة ، الجزئي االقتصادفي 
  .سلعةمن تَغير سعرِ ال النّاتج الدخلأثر 

 بدالاالسـت أثـر  ) income effect ،(2( الدخلأثر ) 1ما، هما:  سلعةجةً لتَغير سعرِ نتي ينشآنهناك أثران 
)substitution effectعلى أثر االستبدال يت س م). وبناءـ مالطلـب ال  منحنـى ى ماشتقاق ما ي ، علـى  وضع

 م، كي يتسلعةلبِسببِ زيادة سعرِ ا الحقيقي الدخلعما يفقده من  مستهلك) الcompensate( تعويضافتراض 
  . اًاإلبقاء على مستوى المنفعة ثابت

              المتـوافرة لـه   الشـرائية  القـوة  أي، مسـتهلك لل الحقيقي الدخل هر تبعاً لتَغي، يام سلعة سعر رتَغيا يمعند
 :سبيل المثال علىوأحد األسعار.  ارتفاعخفاض أو انتتأثر ب بعضإلى  هابعض األسعارنسبة  نأل). الدخلقيد (
ادلة البسيطة: عمفي ال الدخليحدث لقيد  ما ننظر إلىل

  
IQPQP yyxx   

يـة  م) للكQY(و ،)Y( سلعة) لسعرِ الPY(و ية المشتراة منها،م) للكQX(و ،)X( سلعة) لسعرِ الPXحيث ترمز (
  المشتراة منها.

إحـدى   سـعر خفاض ناد عن
ثرة وبقاء العوامل المؤ ،السلع

طيع تيســ، اُألخــرى ثابتــة
يمتلكُـه مـن    بما، مستهلكال

 ،)شـرائية  قوة( حقيقي دخل
يشتري كمية أكبر مـن   أن
قيد الـدخل   أناُألخرى. فلو افترضنا  سلعال
وه:  

3035  yx QQ  
 الحصول مستهلكالطيع تسي ةيمكَأقصى  نإف

) وحـدات،  6) هـي ( X( سلعةال منا عليه
 مـن ا عليه الحصولطيع تسي ةيمكَوأقصى 

 انخفض ولَو) وحدات. 10) هي (Y( سلعةال
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ـ  مـن يشتريها  أن مستهلكالطيع تسي التيالقصوى  يةمالكَ نإف)، 1) إلى (Y( سعر)، و2) إلى (X( سعر  لك
  . اًنسبيكبيرٍ  بِمقدارترتفع  سلعة

           غنـى أصـبح أكثـر    هأنب مستهلكال يشعرفي هذه الحالة 
ــدخل أنمــن غم علــى الــر، قبــل مــن               االســمي ال

)nominal income ـ  نأل بـل لم يرتفـع،  ) لديه  هدخل
الحقيقي سـلع على شراء مزيـد مـن ال   قبلارتفع، وقد ي 
في أسعار  فعليخفاض انحدوث  عند. وهذا جرّاء اُألخرى

 مسـتهلك الوصول  قبل نهمين يتفاعالمأثرين  نإف، سلعال
علـى   االقتصادعلماء  من انثنا عمل. وقد الدخلأثر و بدالتاالسأثر هما  اناألثر نا. وهذهائيالنّوازنه إلى ت
 يـوجين سلوتسـكي  و ،)John Hicks()31( جون هـيكس  ن، وهمابهاتين الظاهرتية قلمتعال مبادئال تطور

)Eugen Slutsky()32(.  

 الطلـب الهكسـي   األحيـانِ  في بعـض  ىميس الذي، وضعمالطلب ال منحنىرة بتطوير فك جون هيكس قام
)Hicksian Demand( ،على النحو اآلتي:  

قيـد   بين)، وهي نقطة التماس أالنقطة ( عند مستهلكالتوازن  يتحقّق المرفق األول شكلفي ال: بدالسـت االأثر 
من األسفل إلى  الدخليد في ق ان)، يحصُل دورX( سلعةال سعردما ينخفض نحنى السواء. وعن) ومI1( الدخل

 الحقيقـي  الدخل أنبي نعيما  ،)I2( الدخلقيد  يصبح، وشكلال من منياألالجزء  موضح في وه مثلمااليمين، 
يحصـل   أن مستهلكال طيعتسما ي كميةيرفع من  لى السعر األقعل الدخلحاصل قسمة  نقد زاد، أل مستهلكلل

  .سلعةمن ال عليه

ارتفع إلى أعلى. ما  مستهلكال مستوى إشباع نإ أي، الثَّاني شكل)، في البالنقطة ( عند وازن الجديدتالحقّق يت
 زادتة مسـتهلك ال) X( ةيمكَ أنبي نعي

   ).2X) إلى (1X( من

 ةيمكَلة في اصالح يادةالزتفكيك  يمكن
)X (من )X1) 2) إلىX جزأين)، إلى: 
 يـة مالكَزيادة فـي   من) ما حصل 1(
أثـر   و، وهسلعةال سعرِلهبوط  تيجةًن

ل من زيـادة  ) ما حص2(و ،بدالتاالس
                                                             

  ).1904 - 1989( ،اقتصادي إنجليزي -31
  .)1880 - 1948( ،اقتصادي روسيورياضي، وفيلسوف  -32
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  .الدخلأثر  و، وهمستهلكلل الحقيقي الدخل زيادةية نتيجةً لمفي الكَ

على النحـو  قطة ما عليه، ن عند األولالسواء  منحنى يمس)، بحيث I2( الثَّاني الدخللقيد  موازياً اًخَطّنرسم ل
  ).جأدناه. وهذه النقطة هي ( الثَّالث شكلالفي الموضح 

 نتيجـةً ) Xعلـى (  طَرأت التي يادةالز لتُمثّ)، ج( عند) عالمتقطّخضر األ( الموازي الخطّها يمس التيالنقطة 
 الـدخل  أنلـو   كما)، ونتجت 3X(و )X1( بينهي الفرق  طَرأت التي يادةالز نإ أيها، فقط. سعرِض اخفنال

يقستواه عند بمنالسابق. وهذه الحركة  م )X1) 3) إلىX بدالتساالأثر ) هي.  

 الـدخل ثابتة، إلـى زيـادة فـي     اُألخرى ةبقاء العوامل المؤثرمع ما،  سلعة سعرِ خفاضاني يؤد :الدخلأثر 
ة زيادة في أي، مستهلكلل الحقيقية القونقودلل الشرائي.  

). I2) إلـى ( I1( مـن  وازنـة المنتقل قيد ي)، X( سعر ينخفضعندما 
  ).X( منفي وضع أفضل للحصول على مزيد  مستهلكال يصبحو

 ) نتيجةXعلى ( طَرأت التي يادةالز) هي 2X) إلى (3X( من يادةالز نإ
مـا يوضـحه    ووه. الدخلأثر  ىمسي ا، وهي مالحقيقي الدخللزيادة 

مرونة مـن   لأق و، وهوضمعالطلب ال منحنىنُشُوء  سلعةسعرِ الهائية لتَغير الرابع. وتكون النتيجة النّ شكلال
  .العاديالطلب  منحنى

  :)Compensating Variation (CV)( )234( ضـومع )اختالف( رايتغ

تَغير في  أي مقياس أثر و)، هwelfare economics( الرّفاه اقتصادياتبخاصة في ، ةالجزئي النّظريّةفي 
 سلع، أو بِسببِ توافر سلعقتصادية (المعيشية) للفرد، سواء حدث التَغير بِسببِ اختالف أسعار الالحالة اال

  قديمة عن الوجود. سلعجديدة أو توقف 

مـن   أيإلى أخرى،  توازنمن حالة  مستهلكتَغير اقتصادي، بالمعنى المذكور َأعاله، ينتقل ال أيما يحدث عند
ــع م ــى  موق ــين عل ــىع ــواء منحن  الس

)indifference curve  إلى موقعٍ أعلـى أو (
ـ  آخر، ما يع سواء منحنىأدنى على   أننـي ب

  ر تباعاً.) يتَغياإلشباع( الرّفاهمستوى 

، الرّفـاه يحاول االقتصاديون قياس التَغير في 
نّاتج بِسببِ التَغير االقتصادي، مـن خـالل   ال

ـ   يمكن إلى كم الرّفاهتحويل  طة اقياسـه بوس
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ـ  واحـد أو أكثـر مـن المقـاييس      ـ مال التغـاير  )1ة: الثَّالثـة التَّالي                  المكــافئ التغـاير ) CV ،(2( وضع
)equivalent varaition ،(3 ( مستهلكالفائض )consumer surplus.(  

              عنـد ي إلـى إبقائـه   لذي يؤدالفرد، ا دخل) على adjustment( عديلتاله مقدار أنب وضمعال التغايريعرّف 
حدوث التَغير االقتصادي. وهذا التعريف  قبل) األصلي الذي كان عليه الرّفاه( المنفعة(أو إعادته إلى) مستوى 
كـون  التَّغير االقتصادي قـد ي  أناألثر، والثَّاني  موجبالتَغير االقتصادي قد يكون  أنيتضمن معنيين: األول 

  األثر.   سالب

 شير األثروجباليم  قصىاألإلى الحد )maximumقابل حـدوث  تعلى اس مستهلك) الذي يكون اللدفعه م عداد
عـويض، الـذي يحتـاج    ت) مـن ال minimum( األدنىفيشير إلى الحد  السالبا األثر مالتَغير االقتصادي، أ

  ي.غير االقتصادبالت قبلإليه كي ي مستهلكال

) A( الموازنةقيد أو  الدخلقيد  فيكون ،) وهي النّقودMاالسميّة ( سلعة) والXالحقيقية ( سلعةال نفترض وجودل
  :على النحو اآلتي

MMXX QPQPA 
  

) لكميـة  QM(و )،X( سلعة) لسعرِ الPX(و )X( سلعة) لكمية الQX، وترمز (الدخل) لمجموع Aحيث ترمز (
الـدينار   سعر نإ أي)، PM = 1الحاالت ( ل) لسعرِ وحدة النّقود، وهي في كPMو( مستهلكد المتوافرة للالنّقو

  يساوي ديناراً.

  :وبالتَّالي يكون

XXM

MXX

PQAQ
QQPA




  

  و) هX( سلعةه من الؤاأقصى ما يمكن شر نإ

X
X P

AQ *

 

 الدخلن م مستهلكوأقصى ما يمكن أن يحتَفظَ به ال
  :و) هالنّقود(

AA
P
AQ
M

M 
1

*
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  :آلتيعلى النحو ا الدخلقيد ويكون ميل 

x
X

M P
dQ
dQ


  

  الدخلقيد ) يكون QX = 0ما تكون (عند أي

AQM 
  

  ).PM = 1( نأل

 ،الـدخل قيد لبتَعظيم منفعته خضوعاً  مستهلكيقوم ال
يعلى النحو المفي الشكل الثَّـاني، حيـث يختـار     نب

) والنّقـود  X( سـلعة تَوليفة معينة مـن ال  مستهلكال
)QM) وهي في هذه الحالة التَوليفة .(e0.(  

قيد الموازنة يتعرض إلى دوران من األسـفل نَحـو    أنني يع فهذا) ارتفع، X( سلعةال سعر أنلنفترض اآلن 
  ديدة.ناء على األسعار الجوازنه بيعيد حساب ت مستهلكال أناليسار، و

  الثَّالث. شكلموضح في العلى النحو الوازن الجديد تال أنلنفترض  

ينييم أن(الثَّالث)  الجديد شكلال بالنقطة ( عندحقّق وازن الجديد) قد تتال أي( المنفعة تَعظe1 .(  

) اإلشـباع ( المنفعـة إلى مسـتوى  كي يرجع  مستهلكالسؤال المهم الذي يمكن طرحه: كم من النّقود يحتاج ال
  ؟مستهلك) من حيث تحقيقها إلشباع الe0وليفة (للت مكافئإلى مستوى  أيالسابق، 

إلى اليمـين، بحيـث    تماماً موازٍ شكلهذا السؤال المهم بِإزاحة قيد الموازنة الجديد بعن فة اإلجابة يمكننا معر
النّقاط على منحنى السواء تُعطي كميـة   لك نإ. وحيث عينةمنقطة  عندقَديم) الس منحنى السواء األصلي (يم

قَـديم  النشأت من تماس قيد الموازنة الجديد مع منحنى السـواء   التي) e3ديدة (النقطة الج نإاإلشباع نفسها، ف
نقطـة  العمـودي بـين ال   بعـد تُعطي كمية مكافئة لإلشباع، لكنَّها تحتاج إلى فرق دخل إضافي مقداره مساوٍ لل

الزرقاء على المحور العمودي، حيث يتقاطع خط الموازنة مع المحور العمودي، والنقطة الحمـراء الواقعـة   
  األخير. شكلموضح في ال وه مثلماع المحور العمودي، طع خط الموازنة األخضر المتقطّأعلى منها حيث يق

) utility function( المنفعـة  ةالَّد أنلمثال التَّالي: لنفترض نطرح العوض، وضيح كيفية قياس التَّغاير الملت
  التَّالي: شكلما َأخَذَت ال مستهلكل

5.05.0 YXYXU  
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ـ Y(و حقيقية سلعة) لXحيث ترمز (              . وأنسـلع اء العمالها فـي شـر  ت) للنقود باعتبارها قوة شرائية يمكن اس
)PX = 2) فيكون ،(PY = 1خل كان ( أن)، والدI = 10 .(وازنةقيد  أنني يع وهذايأخذ الم البسيطة  يغةالص

  ة:التَّالي

102 


YX

YYXX

QQ
IPQPQ

  

 Lagrange( جانمضاعف الغردعي تَوظيف تما يس و، وهالدخلقيد لبتَعظيم منفعته خضوعاً  مستهلكيقوم ال

multiplier يمفي تَعظ (المنفعة ةالَّد )U ًخضوعا (خليد قلالد )I ،(على النحو اآلتي:  

)3..(..........0102

)2.(..........5.0

)1(..........25.0

)102(

5.05.0

5.05.0

5.05.0



















YXL

YX
Y
L

YX
X
L

YXYXL









  

  :أن) نجد 2(و )1من (

5.05.05.05.0 5.025.0   YXYX
  

  بقسمة الطرفين على

5.05.0  YX
  

  :على النحو اآلتي سلعة ليات المطلُوبة من كمعويض ينتج الكَتوالحل بال

YX

XY

2
1

,2





  

  ة يحصل ما يلي:عويض في قيد الموازنتبال

2
)10(5.05.2

,
1

)10(5.05





X

Y

P
IX

P
IY
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  :على النحو اآلتي مستهلكصَل إليه الويكون مستوى المنفعة الذي هذا وبناء على 

536.3)5()5.2( 5.05.05.05.0  YXU
  

  ِإذن

5.05.0
*

5.05.05.05.0

5.05.0

5.05.05.05.0




















































YX

YXYX

PPUI

PP
I

P
I

P
IU

  

 اإلنفـاق  ةالَّدل). ويمكن الحصول على قيمة عدديّة expenditure function( اإلنفاق ةالَّد) * Iل (حيث يمثّ
مفترض. وعند مستوى المنفعة المحسوب َأعاله تكون قيمـة   سعر أيطة تعويض مستوى المنفعة مقابل ابوس

على النحو اآلتية اإلنفاق الَّد:  

10
5.0

1
5.0

2536.3
5.05.0

* 













I

  

خلقيد لمساوٍ  ووهمكن حسـابه   الدالذي افترضناه أصالً. وي
لـو   :وعلى سبيل المثال ،سعر أي عندَأعاله  يغةاطة الصبوس
ـ ال التَّغايرقيمة )، فما PX = 5) أصبح (X( سعر أن ؟ وضمع
 مسـتهلك يحصل عليه ال أنبد  قيمة الدخل الجديد الذي ال أي

  ).Xزيادة سعرِ ( قبلحتى يحافظ على مستوى الرّفاه السابق، 

َأعاله يحصل يغة) في الصPX = 5بتعويض السعر الجديد (

8135.15
5.0

1
5.0

5536.3
5.05.0

* 













I  

  ).CV = 15.8135-10 = 5.8135( وه وضعمال التَّغاير أنني ما يع

  :)Compensation Principle( )235( يضعوتالمـبـدأ 

ـ العا الماليةو يةلالكُو ةالجزئي: نالنّظريتيفي   )welfare economics( الرّفـاه  اقتصـاديات ، بخاصـة  ةم
نـاً ن، تُمثّل تَحس) واحدة، من حالتيtrade or exchange( تبادلحالة  قول إنمبدأ ي و، هاالقتصادو القانونو

) تَحسـين تعـويض   gainers الكاسـبون ( الرابحونطاع تمنها، إذا اس أفضل أيمقارنة مع الحالة اُألخرى، 
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            ل)، علـى حـالهم األصـي   at least( األقـل علـى  ) عن خسارتهم، مع بقاء الرابحين، losers( الخاسرين
  ن).  حسالت قبلاألولي  أي(

) له. actual) (واقعة( ةفعلي، وحالة عويضتالمبدأ ل)، potential( ةممكنقد ينشأ تناقض (اختالف) بين حالة 
 الموضـوعية ) علـى حسـاب القـيم    normative( ةعياريالميسمح بسيادة القيم  أنناقض توال ينبغي لهذا ال

)positiveــ ون الم و)، وهــادي صــه االقت ــق علي ــار وضــع أطل ــالي عي ــنالخ ــيم  م ــةالق ماعياالجت                      
)value-free criterion.(  

  )).Compensation Tests( عويضتالاختبارات (راجع مسرد: 

  :)Compensation Tests( )236( يضعوتالاختبارات 

ـ  :نالنّظـريتي في  زئيةالج )Microeconomics Theory ،(ـة لالكُوي )Macroeconomics Theory ،(
لقياس  معيار هي، االقتصادو القانونو )Welfare Economics( الرّفَاه اقتصاديات، بخاصة ةمالعا الماليةو

 االجتمـاعي  الرّفـاه  فيتخصيص الموارد االقتصادية، وأثرها  أينظيم االقتصادي، ت) الefficiency( نجاعة
)social welfare ة قيامة    من الرابح)، وهي معايير تتعلق بإمكانيـاديصإعـادة  و تخصـيص المـوارد االقت

يبقى الرابح في وضعٍ أفضل مما  أنخصيص، على تإعادة الو خصيصتتخصيصها، بتعويض الخاسر جرّاء ال
  خصيص.تال قبلكان عليه 

ــيتع ــدأ ق ل ــويضتالمب ــارو )Compensation Principle( ع ــويضتال اتاختب ــاريتومعب ع ــار ب              ي
)Pareto criterion ،( أي"...  أنالذي ينص على ال يؤد ر اقتصاديتَغي   رر فـي رفـاهالض أيي إلى إلحاق 

شخص، ويؤدعلى األقي إلى تَحس لن في رفاه شخصٍ واحدو، فه ر يؤدتَغين ي إلى تَحسماعيفاه االجتّالر"....  

)، بل إلى أكثر من نقطة علـى  unique( حالة فضلى وحيدةه ال يشير إلى أن، نجد يار باريتومعي بالتدقيق ف
). ولهذا السبب فَكَّـر علمـاءEdgewort box   ( يدجورثإ صندوق) في contract curve( عاقُدتال منحنى

ؤة. ومنهـا مـا   ملية كفوارد االقتصادية عأخرى تجعل من تخصيص الم بمعايير، باريتوآخرون، جاؤوا بعد 
يستند  نظري فعال معيار و). وهKaldor – Hicks test (criterion)( هيكس - ريار كالدومعيطلق عليه 

  ة:إلى االفتراضات التَّالي

هنـاك   ت) ليسثالثاً) أذواق األفراد ثابتة. ثانياًوزيع. تال لبادل عن مشاكتاإلنتاج وال ل) يمكن فصل مشاكأوالً
)، ومـن  ordinal( ترتيبية المنفعة) رابعاً) حاصلة من اإلنتاج أو االستهالك. externalities( ارجيةخآثار 

ة فـي  الَّد االجتماعي الرّفاه) خامساً). interpersonal utility( لألفراد يةالبين المنفعةغير الممكن مقارنة 
أفضل من  وويات رفاه اآلخرين، والفرد هتعن مس لقتمس) مستوى رفاه (إشباع) الفرد سادساًمستوى اإلنتاج. 

  يقدر منفعته. 



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

409 
 

نظـيم  ت... إذا أدى تَغير ما في الما يلي: " على هيكس – كالدور) اختبار( يارمعينص ما سبق  لبناء على ك
، وآخـرين  في وضعٍ أفضل البعضاالقتصادية) إلى جعل  االقتصادي (تخصيص أو إعادة تخصيص الموارد

غير بتعـويض  قام الرابحون (الكاسبون) من الت ، إذااالجتماعي الرّفاهالتَغير سيحسن من  نإفي وضعٍ أسوأ، ف
  .حدوث التَغير..." قبلالخاسرين منه، مع بقاء الرابحين في وضعٍ أفضل مما كانوا عليه 

إذا أعطى الرابحون قيمـة   االجتماعي الرّفاهسناً في التَّغير يكون تَح أنيحمل هذا المعيار إشارة واضحة إلى 
  هم فقدوها.أنيظُن الخاسرون  التيمة أعلى للمكسب الذي حققوه، من القي

أول مـن   نيكوالس كالـدور كان عالم االقتصاد 
ــن  ــدث ع ــدأ تح ــويضتالمب ــه ع                  وارتباط

           ة سياســة أيــ أن، وبــين االجتمــاعي لرّفــاهاب
ـ  اإلنتاجيـة ي إلى زيادة تؤد  اقتصادية ةالحقيقي               

)hysical outputــؤد                      ي بالتَّـــالي)، وتـ
ــاع   ــى ارتف ــدخلإل ــي ال ــالكُ الحقيق               يل

)aggregate real income ،(ت  لمستوى رفاه ك نإفـن، ويع يتَحسجتمـ  حقّـق أفراد الم طة تعـويض  ابوس
  .  للخاسرينالرابحين 

نظـيم  ت) جـرّاء إعـادة ال  A"... إذا تَحسن رفاه الشّخص ( :قائالً كالدورالمبدأ الذي طرحه  جون هيكسد أي
) فـي  A) عن خسارته، مع بقـاء ( Bاالقتصادي (للموارد)، إلى درجة جعلته قادراً على تعويض الشّخص (

. وبهـذا  االجتمـاعي  الرّفاهوضوح، تَحسّناً في  لغير يعتبر، بكالت نإغير، فالت لقبوضعٍ أفضل مما كان عليه 
هة جوفقد أعطى المعنى من  كالدورهة نظر الخاسر، أما جومن  عويضتالمبدأ ل معنًى هيكسالتعريف أعطى 

  .هيكس – يار كالدورمعي المبدأ نظر الرابح. ولهذا السبب سم

  المرفق.  شكلالفي على النحو الموضح اً عويض بيانيتأ اليمكن شرح معنى مبد

ـ  مد منفتواحد منهما يس لك أنو)، B(و )Aين (نفترض وجود الشّخصل      ). وفـي Y(و )Xعتين (لعة مـن الس
ـ  CDل المقطـع ( ، حيث يمثّترتيبية المنفعةسياق حديثنا تكون        المنفعـة يـات  كانإم منحنـى ى م) مـا يس

)utility possibility curve ) ونتيجةً لتخصيص الموارد وصل االثنان إلى النقطـة .(M   داخـل المقطـع (
)CD.(  

نا من ما انتقللك أي). والعكس صحيح، Aمنفعة ( انخفضت) وBمنفعة ( ارتفعت) D) إلى (Cما اتجهنا من (لك
)D) إلى (C) ارتفعت منفعة (A) وانخفضت منفعة (B .(  

) داخـل المنحنـى إلـى    Mين من النقطة (انتقال الشّخصالموارد أدت إلى تخصيص  إعادة أنلنفترض اآلن 
  ) قد تراجع.B) قد تَحسن، لكن وضع (Aوضع ( أن. حيث نرى بالمنفعةيات إمكان منحنى) على Hالنقطة (
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) في وضع A)، مع بقاء (B) بتعويض الشّخصِ (Aقيام الشّخصِ ( أنب هيكس - كالدور) يارمع( اختباريقول 
للطـرفين. وعلـى سـبيل     االجتماعي الرّفاهن ي إلى تَحسخصيص، سيؤدتإعادة ال قبلفضل مما كان عليه أ

ة نقطـة  أي) أو F) أو (Eين إلى النقطة (الخاسر إلى انتقال الشّخص إلىبح عويض من الراتي ال: قد يؤدالمثال
  نظيم.تبينَهما، حيث ال يكون هناك خاسر من إعادة ال

  )).Little’s Criterion( معيار ليتيلو )،Scitovsky Paradox( متناقضة سيتوفسكي الظاهرية: مسرد(راجع 

  : )Competition( )237( منافسة

 الـنّفس علم و ،ةالسياسيالعلوم في  بخاصة، معا شكلب االجتماعيةالعلوم و ،ةالجزئيو يةلالكُ: نالنّظريتيفي 

)psychology،( حياءاألعلوم و )biology الكائنات، بهـدف  عامةحالة صراع )، هي ينقنَّنَة، تحدث بوم ،

  ئثار بالموارد.تاالس

ـ جتاالو جياولوكياإلو حياءاألعلوم ، في المنَافسة       األفـراد و ،الحيوانـات كالكائنـات،   بـين ، هي صراع عام

، والجـاه،  سلعال وعلىارد، وجد فيه موت الذيالالئق، أو الموقع  كانوالم األرض علىإلخ،  ... والجماعات،

)، والجماعـة، والموقـع   mating partner( ناسـل تالشـريك  على  الحصول وعلىعتراف والمكافأة، االو

ماعيوالقيادة.  االجت ،  

ـ ايتصارع  حيث، وتنشأ )cooperation( عاونتالعكس  على بالمعنى الدقيق للمصطلح المنَافسة تأتي ، انثن

 وال يتحقق، اًشخصيفيه لشيء مرغوب عندما يكون ا، أو بالمشاركةيمتلك  أن يمكن ، على شيء اللاألقعلى 
والماء.  معاالط على، نفسها تعيش في البيئة التي، الحيةالكائنات  بينفي الطبيعة  المنَافسة. وتحدث بالمشاركة

 معـا علـى الط  البشَـر . ويتنافس سلناتوشُركاء ال، معاعلى الماء والط الحيواناتتتنافس  :وعلى سبيل المثال

  . رةوالشُّه، والجاه، الثَّروةعلى  المنَافسةإشباع هذه الرغبات تبدأ  ميتما عندو .ناسلتال وشُركاء
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نفسها للوصـول إلـى    الشّركاتالزبائن، وداخل  على األعمالشركات  بين االقتصادفي عالم  المنَافسةتحدث 
، من أجل تحقيق أعظم اَألربـاح  أو تقوم على تطويره الشركةتصنعه  الذي المنتجأو الخدمة،  من عالية نوعية

مـن   لزادت نجاعة اإلنتاج، وانخفضت األسعار، على األق ،المنَافسةما ارتفعت لكُلفة ممكنة. وك لالممكنة بأق
  ناحية النّظريّة.ال

علـى النحـو   واألضعف، وهـي   لألقوى إلى األق، من اشراءصنف االقتصاديون حال المنَافسة، في البيعِ وال
  :اآلتي

)، وهي اَألرباح normal profit( عادية اًاحربأما تُسمى  ةماتال المنَافسةة تحت لواء تُحقّق المنشأة المنضوي
           سـعر لل اًآخـذ ى المنتج فـي هـذه الحالـة    م)، ويسopportunity cost( الفرصة البديلة كُلفةتغطي  التي

)price takerنَافسةما اتجهنا في طيف ل). وترتفع اَألرباح كنشأة االحتكارإلى  ةماتالمن  المحيث تُحقّق الم ،
عة انص)، وتسمى المنشأة في هذه الحالة economic, super or excess profit( اقتصادية اًأرباحما تُسمى 

 ).price maker( للسعر

 الـدخول عوائـق  ة، على خلق ما يطلق عليها ماتال المنافسةسوق غير  تعمل المنشآت، التي تعمل في هياكل
)barriers to entryوهي ،( علنة تؤدعلنة وغير مـ إجراءات م نشآت جديدة إلى السوق ي إلى إعاقة دخول م

  ق باَألرباح االقتصادية.  لاظ على الوضع القائم المتعبهدف منع المنَافسة، والحف

د منشـأة كفـؤة تُـزو    نإ، إذ احتكاريةالمنشأة  أنبالضرورة  نييطراً عليه من منشأة واحدة ال يعسسوقاً م نإ
ة المنشآت خارج السوق بأكمله وتطرد بقي تسيطر على أن، تحت الدراسة، يمكن سلعةحتاجه من الالسوق بما ي

             )يحـد تال( للـنقض  اً قـابالً سـوق ل هـذه الحـا   مثـل السوق بِسببِ نجاعة اإلنتاج لديها. وعـادةً تُسـمى   
)contestable market  .(  

ــع  ــرد(راج ــوق : مس ــيةس ــنقض )، Competitive Market( تنافس ــل لل ــوق قاب ــديتلل( س                )ح
)Contestable Market ،(احتكارية منافسة )Monopolistic Competition ،(احتكار )Monopoly ،(

ـ قاحتكار )، Oligopoly( ةلقاحتكار )، Monopsony( اءرشاحتكار  )، Oligopsony( اءالشـر فـي   ةل
   )).Pure (Perfect) Competition( ةمتا منافسة

  : )Competition Act of 1980( )238( )1980( عاملل المنَافسةون انق

 الجملـة بيـع  و رةالتجـا )، وmarket structure( السوق لكهيبخاصة في مجاالت ، الجزئي االقتصادفي 
 مالعـا لمـدير  طته يمكن لا، وبوسحدةتالمالمملكة تشريع تم إقراره وتنفيذ محتواه وتطبيقه في  و، هجزَِئةتالو
اء هة المعنية الحكوميـة، إجـر  موافقة الج بعد)، Department of FairTrading( العادلة التجارةدائرة ل

تشـمل الشـروط    التـي ركات، الحكومية والخاصة، لمبادئ المنَافسـة،  التحقيقات المناسبة، حوَل مخالفة الشّ
  ة إلى تشويه البيئة التنافسية أو تقييدها.والظروف المؤدي
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موافقة الجهة الحكومية المناسبة، وإمكانية رفع المخالفة إلى  بعدعلى إلزامية نشر نتائج التحقيق،  القانونينص 
  ) التخاذ القَرارات المناسبة.Monopolies and Merger Commission( والدمج االحتكار ضيةومفَ

  :)Competition and Credit Control( )239( االئتمانو المنَافسةضبط 

ـ و المنَافسـة و ،الجزئي االقتصاد نظريّةو البنوكو النّقودفي مجال                االقتصـاد و القـانون و ،االحتكـار ع من
)Law and Economics نرت عد( جلترانإبنك )، هي وثيقة صBank of England ـ  )، تبـين وط الخط

  العريضة لإلصالح في مجال االئتمان المصرفي، وتطبيقه على المصارف (البنوك) والمؤسسات التمويلية.

ي موقف الضبط الكَ، بم1972عديالت واإلصالحات التي احتوتها الوثيقة، وتم تنفيذها مع نهاية العام تقضت ال
ى أكبر عدد ممكـن مـن البنـوك    )، وتطبيقها علclearing banks( بنوك المقاصةلإلقراض، بخاصة في 

) liquidity ratios( نسب السيولةمن  الحد األدنىالعمل ب ءهانإمويل. وتم بموجب الوثيقة تجارية وبنوك الالتّ
حدة بالحـد  تفي المملكة الم كَافَّة ةالعاملاحتفاظ البنوك أصبح و، سكتلنداوا التي كانت مفروضة على بنوك لندن

 بديالً عن العمل بالحد األدنـى ) reserves to assets ratios( موجـودات إلى ال االحتياطينسبة من  األدنى
  .  اإلسترلينيق بتعامالتها بالجنيه لما يتعفي، نسب السيولةمن 

، والدفع نَحو مزيـد مـن المنَافسـة. وقـد غَطَّـت      كَافَّة رسات التمييزيةواع المماأنهدفت الوثيقة إلى إزالة 
العائد على أذونات الخزينـة. لكـن    معدلطه بلسعرِ الفائدة على اإلقراض، ورب موضوعات مثل الحد األدنى

ـ  ، وألغت الحد األدنى1981و، 1978و، 1973في السنوات الالحقة:  عدة تعديالتلالوثيقة تعرضت  عرِ لس
  الفائدة على اإلقراض.

  :)Competitive Markets( )240( تنافسيةأسواق 

ــي  ــي  ف ــاد الجزئ صــة االقت ّــة ، نظري بخاص
 األسـعار و يـات مالكَو العـرض و الطلبموضوعات 

، هــي اإليــرادات الحديــةو متوســط اإليــراداتو
المنشـآت   يز بوجـود عـدد كبيـرٍ مـن    متتق اسوأ

غَار) وعـدد كبيـر مـن    ن الصالبائعي أيالصغيرة (
المشـترين. وفيهـا يـزاول البـائعون والمشــترون     

 فـي فعـال   شكلمنهم ب أييؤثر  أننشاطاتهم، دون 
  .سلعةسعرِ ال

  :، وهيبالمطلَق ها تنافسيةأنبوصف السوق  مبد من توافرها حتى يت هناك شروط نظريّة ال
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يات ملدى البائعين والمشترين عن كَ تامةمعلومات  ) وجودثانياًرين. عدد كبير من البائعين والمشت ) وجودأوالً

) أو barriers to entry( دخول عوائق) عدم وجود رابعاً. سلعةال ) عدم وجود كُلفة نَقلثالثاً. سلعةوأسعار ال

ـ المنشـأة التنافسـية ب   سـلعة يز منحنـى الطلـب علـى    م. ويتاوإليهالسوق خروج من                 مرونـة التـام  ه أن

)perfectly elsaticإن:ف عليه)، و  

MRARPD 
  

)، average total revenue (AR)( يةلالكُات اإليراد متوسطل، ومساوٍ سلعةالطلب مساوٍ لسعرِ بيع ال نإ أي
  ).marginal revenue (MR)( يةالحدات إليرادلومساوٍ 

  :)Competitiveness( )241( تنافسية

 البيروقراطيـة و ،الخارجيـة ة التجار، والتكاليفو اإلنتاجبخاصة في ، الجزئيو يلالكُ االقتصادفي مجاالت 

  .جزئيو يلكُويين: تاءات تسير على مسهي إجر ،الحكومية

ية وضبط النفقات، اءات في مجال التشريعات والحوافز الضريببإجر يلالكُ المستوىتقوم حكومات الدول على 
حافظة على نموة، والمة الكُلياد، وجعل أسعار صرف  وتحفيز اإلنتاجيصـة  لملعااالقتمسـتوى   عنـد ة المحلي

معقول، بهدف جذب االستثمارات وتوطينها، ومحاولة االستفادة منها في تشغيل الموارد المحلية، وعلى رأسها 

  مي.الاالقتصاد الع للموقعها في هيك التنافسيةبيئة العلى تحسين  لمتعهذا . وهي بالعمالة

اع سـويق، واالبتكَـار واإلبـد   تالو التكاليفو المنشأة تقوم في مجاالت اإلنتاج نإا على المستوى الجزئي، فمأ

مـي  كُلفة حقيقية ممكنة، وإدامـة حضـورها اإلعال   ليات اإلنتاج بأقميم كَها تَعظأناءات من شاإلنتاجي، بإجر
  دائم ومستمر.  شكلوتحسين نوعيتها ب سلعةواع مبتكرة من الأنسويقي في السوق، وطرح توال

ـ )Paul Krugman()33( انبول كروغماالقتصاديين، من أمثال  هناك اعتراضات من بعض عمال ت، على اس

ين، قد تؤدي في أذهان بعض السياسي وفقاً لما، التنافسية أني، لقناعتهم بلعلى المستوى الكُ التنافسيةمصطلح 

  جارة الخارجية من خالل اإلجراءات الحمائية.إلى إعاقة التّ

 نمعنـى أل لـيس لهـا   تنافسية المنشآت شيء مقبول، لكن تنافسية األمم  أنفي هذا المجال ب انكروغميقول 

  .بعضمع بعضها جر األطراف التي تتا لعلى تحقيق الفائدة لك بين األمم تعملالتجارة 

                                                             

.2008)، حائز على جائزة نوبل في االقتصاد للعام -1953اقتصادي أمریكي ( - 33
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  :)Complements( )242( )مةمتم(لة مكم سلع

 ميت التي، هي البِضاعة أو الخدمة اإلنتاجو العرضو الطلب، بخاصة في مجاالت الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
بِضـاعة أو  ( سلعةعمال تهالك أو استاء، أو اسا أو تَوظيفها) بالتزامن مع شرعمالهتهالكها أو استشراؤها (اس

ـ    هالك أو تخدمة) أخرى. وال يمكن، فـي العـادة، اس
  عتين من غير اُألخرى.لتَوظيف إحدى الس

          ن:يشــكلعلــى  )ممــةالمت( المكملــة ســلعةالتــأتي 
 complement in( االسـتهالك فـي   مةمتم سلعة) 1

consumption ،(مكن است التي أيـع  الهالكها إال يم 
 اإلنتـاج فـي   مـة متم سـلعة ) 2تشـغّله.   التـي والوقود، أو الحاسوب والبـرامج   أخرى، كالسيارة سلعة

)complement in production ،(ــي أي ال يمكــن  الت
 بوجود الإ معينة إنتاجلية عمال) إحداها في عمتتَوظيف (اس

ال المهرة عليها، وما شـابه  مالعو اُألخرى، كخطوط اإلنتاج
           الطلـب التقاطعيـة   ونـة مرهذه الحالة. وتكـون إشـارة   

)cross elasticity of demand (تمال سلعةللفـي  مـة م ،
   مة.قياإلنتاج أو االستهالك، سالبة ال

هالك إحـداها مـن غيـر    تال يمكن اس متممتينتين عالبياني المرفق صورة منحنيات السواء لسل شكليظهر ال
اآلخر، باعتبار أحدهما اء بد من شر ال الحذاءيناء أحد عند شراأليسر، ف من والحذاءياُألخرى، وهما الحذاء األ

  مماً) لآلخر.مكمالً (مت

  :)Complex Number( )243( دد معقَّدع

ات، في الريعادالتياضة في مجال المحليل العدتالوواالقترانات  بخاصـ  ودي، ه ياتية حالة من الحلول الرياض
. أو تحتويهـا  )imaginary numbers( خيالية دأعدا أوعدد بـتتعلق  التي

  يعي لعدد سالب.ترب يكون فيها جذر الحاالت التي وهي أعداد تنشأ من بعض

    اآلتي: الخيالينبدأ باالفتراض ل هذامن أجل توضيح 

1i  

  ة البسيطة:الرياضي يةالعملد نقوم بالعدهذا  مع لمعاتال ميتوكي . اًخيالي عدداً) i( ىميس
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2222)( xxiix   

  :وعلى سبيل المثال
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 أنعلـى   اإلشـارة ). وتدل هذه y( وهيعه، وربعدد تم ت عننتج  الذي وه)، و9-السالبة في ( اإلشارةنالحظ 
) في هذه الحالـة  9-د (العد ىميس). و3( وه يحقيق)، و1i( وه خيالي: جزأين من) يتكون 9-( دالعد
وآخر  خياليعدد  من نَةومكَنا صياغة أشكال خليطة يمكن هذا). وبناء على complex number( معقَّدد الالعد

وعلى سبيل المثال:حقيقي .  
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acb( يزالممقيمة حساب  من بد اليعية، ربالت معادلةللعلى حل  الحصول من أجل 42 (، تحت  مةالقي أي
.معادلةلل خياليجذرٍ  وجودعلى  ليدهذا  نإف، صفر من لأق كانتالجذر. فإذا 

 
  :)Composite Commodity Theorem( )244( المركبة سلعةال نظريّة

التـي ال   سـلع ، هي مجموعة من الوازنتالو السعر تحديدبخاصة في موضوع ، الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
واحـدة،   سلعة هاأنكنتعامل معها  أن)، ويمكن بناء على ثبات سعرِها relative price( النسبيها سعريتغير 

  ).numeraireاُألخرى ( سلعالقياس أسعار  وحدةَها استخدام ميت

  أخرى. سلعةة أيإلى سعرِ  سلعمن نسبة سعرِ إحدى ال النسبي السعرينشأ 
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ركبة الَّدة م)Composite Function( )245( :  

اقتران رياضـي  ، هي االقتصادية )الدوال(االقترانات  بعضو)، differential calculus( فاضلتالعلم في 
الَّيتألف من دنإ أية أخرى. الَّة تعتمد على دالَّها دة في دة أخرى. ومثالالَّة حقيقيأن هة حقيقي )y:في (  

bxaexfy  )(  

bxaxg( ةالَّالدفي  ةالَّدهي  )() ثم في قيمة ،(e) حيث ،(g(x)( هي أس رثابت نابي )e(. ًوعادة 
  :ةالتَّالية الرياضي يغةالصب المركبة ةالَّالد تبتُك

)(xgf o  

    :يغةالصأو ب

)(xfg o  
  

مثلـة  واأل). g ثـم ( أوالً  f(x)تقييم  ميتفتعني أن ة الثَّاني امأ).  f  ثم (أوالً) g(x)تقييم ( ميت أن األولىي نعوت
   :هذاتوضح  ةالتَّالي

  ةالَّالد وجودفترض لن: مثال

2010)(  yyf  

  ةالَّالد من مركبة ةالَّدوهي 

105)( 2  yyg  

  :على النحو اآلتي)  f ( المركبة ةالَّالدتكون  ِإذن

))(()( ygfygf o   

gf)2(على ( الحصولنا يمكن وبالتَّالي o ،ًعلى النحو اآلتي)، مثال:  

32020)30(10)2(
3010)2(5)2( 2





gf
g

o  

ـ الدفـي   نتيجـة )، ثـم تعـويض ال  30( نتيجـة ال كانت) ف2( عند) g(y)حيث تم تقييم (                   كانـت ) فf (y)( ةالَّ
  ). 320( نتيجةال
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  :أي). 2( عند) f(y)نبدأ بتقييم ( أن أيالتقييم،  ليةعم نَعكسل

801010)40(5)2(
4020)2(10)2(

2 



fg
f

o  

يوضح  التَّالي شكليم أوالً. والتُق التية الَّالدإلى هذا ، ويرجع السبب في انتمختَلفتين هائيالنّ النتيجتين أننالحظ 
على هيئة  األشياء لتَدخ، بحيث مختَلفةأجزاء  من مركبةآلة  كأنها ةالَّالد نتَخيل، وفيه المركبة ةالَّالد عمل آلية

في جزء آخر، وتخرج  مختَلفةال األشياءهذه  لتَدخ، ثم مختَلفةعلى هيئة  هامنوتخرج  ،جزاءاألفي أحد  معينة
  الهيئتين السابقتين. عن اًامتم مختَلفةه على هيئة من

  

bxaexfy( المركبة ةالَّالد نُقيمل َأعالهفي السياق     :نإف ِإذن ).x = 2( عند ))(

baefy
babag

2)2(

2)2()2(



  

  :) مثالً، تكونb = 3(و) a = 2د (عنو

88 ...)7182818.2()2(  efy  

  :)Compound Interest( )246( مركّبةفائدة 

 الفائـدة طتها حسـاب  سـا بو مة رياضية يتلمستَق، هي البنوكو النّقودو االستثمار نظريّةو مويلتالعلم في  
زمنية، عادةً تكون سنَة كاملة. ويمكـن   فترة لمحدد لك معدلثمارٍ ما يجني عائداً بتالمترتبة على قرضٍ أو اس

  مهما كان قليالً. ،جزء من السّنة لحساب العائد ونسبته لك

%) 5ها (معـدل  مركبـة فائدة في حساب يدفع  داعهإي) دينار، تم 1000مقداره ( المال منمبلغاً  أننفترض ل
   .سنوياً

 :اليالتَّ شكلال المركبةلفائدة ل يغة الرياضيةالص تأخذ عادةً
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) t(و ،الفائدة سعرِل )r(و، صل المبلغأل) P(وإضافة الفائدة ألصل المبلغ،  بعد هائيالنّمبلغ لل) Fحيث ترمز (
  :، نحصل علىة مسبقاًعرّفعويض عن القيم، المتالد عن. وعدد السنواتل

1050)05.01(1000 1 F  
                      الفائـدة البسـيط   سـعرِ  مـن حاصـل  ال هـائي النّالمبلـغ   عـن في هـذه الحالـة    هائيالنّيختلف المبلغ  ال

)simple interest rate(ة فترةال ن، ألنَة، وهي الزمنيراكمةلم تسمح  ،سأنافترضـنا   ولَوإضافية.  فائدة بم 

  :يصبح هائيالنّالمبلغ  نإف، مثالً ) سنوات5( نَقل، لسنَة منألكثر  بقيالمبلغ 

28.1276)05.01(1000 5 F  

 الفائدة أنإلى هذا . ويعود السبب في اً) دينار26.28( بِمقدار طالفائدة البسي سعرِمبلغ  منوهذا المبلغ أعلى 
 التـي  الفائـدة  أن) دينـار، و 1000على ( ال، اً) دينار1050على مبلغ ( كانتة الثَّاني السّنةت في تحقّق التي

  :كانت الثَّالثة السّنةت في تحقّق

625.1157)05.01(1050 2   
  الخامسة. السّنة ةاي) في نه1276.28( إلى مبلغال حتى يصل ،وهكذا

  .السّنة منأو أجزاء  سنَةعلى مدار  المركبةفي حساب الفائدة  يغةالصهذه  خدمتتُس عادةً

 طلـق عليهـا  التي ي ةلالمستَقعلى مدار الساعة، وهي  الفائدةعلى مراكمة  عملت التي ةلالمستَق استخدام يمكنو
 :التَّالي شكلال تأخذ). وcontinuous compound interest formula( مرةتسالم المركبةالفائدة 

  
      د النيبيـري لعـد ل )e(و، صل المبلغأل) P(وإضافة الفائدة ألصل المبلغ،  بعد هائيالنّمبلغ لل) Aحيث ترمز (

  نوات.) لعدد السtو( ،الفائدة سعرِ) لr(و، )34()عدد أويلر(أو 

 كان، ومرةتسم مركبةفائدة في حساب يدفع  داعهإي) دينار، تم 1000المال مقداره ( منمبلغاً  أنلنفترض 

يكون َأعاله  يغةتطبيق الص عند. ف) سنوات5ي الحساب المذكور لمدة (المبلغ ف بقي%)، و5الفائدة ( سعر

  :هائيالمبلغ النّ

                                                             

nn( هذا العدد هو ناتج من الصيغة - 34
)11lim(  (تقترب اعندم )n (النهاية، وقيمته لـ من ما)n=1 (هي )2.7182818.(  
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1284284.110001000 505.0  ePeA rt  

 يغةالصو .دنانير) 7.72بِمقدار ( العادي المركبالفائدة  سعرِيدفعه حساب  الذيالمبلغ  منثر المبلغ أك وهذا
  في الوقت الحاضر. مويلتالمؤسسات  عظممخدمها تست التيهي  َأعاله المبينَة

رة ةالَّدقعم )Concave Function( )247(:  

 المنفعـة بخاصة فـي مجـاالت   ، ةالجزئي النّظريّةو قياسيال االقتصادو الرياضي االقتصادو الرياضياتفي 
  ة:التَّالي يةبالخاصيز م)، يتةالَّدmathematical function) (( رياضي اناقتر، هي اإلنتاجو

) w, f(w))، تكون إحداثية الزوج المرتب (y(و) x) تقع بين القيمتين (wقيمة ( ل، لكاألولالمرفق  شكلفي ال
  ).y, f(y)(و) x, f(x)(األزواج المرتبة) ( اإلحداثيتينقيم الواصل بين تى من إحداثيات الخطّ المسأعل

)، strict concavity( صارم تَقَعر: التَقَعرهناك نوعان من 
 قَعـر تَّال). ويحـدث  weak convavity( ضـعيف  تَقَعـر و

بـين   الواصـل  يكون فيها الخـطّ  التيفي الحاالت  الصارم
)، مثالً، موجب الميل y, f(y)(و) x, f(x)( الزوجين المرتبين

ة الَّر ميل منحى الدفيحدث إذا تَغي الضعيف قَعرتَّالا مدائماً. أ
، وكثيرة المقعرة ةالَّالدبين فترات مختَلفة. ومن األمثلة على 

ـ داالستعمال في المجاالت االقتصـادية:     اللوغـاريثم    ةالَّ
)log function (ويعـي ربالجذر الت ةالَّد )square root 

function.(
 

 

الـدوال   في تحليل بعـض  قَعرتَّالخدم االقتصاديون مبدأ تيس
ــادية،  ـــاالقتصـ ــاج ةالَّدكـ ــد)، أو production function(  اإلنتـ ــاج ةالَّـ ــدي اإلنتـ                    الحـ

)marginal product functionويس ،(لتبتالمبدأ  نوعمدح )covexity ،ة أخرىفي تحليل دوال اقتصادي (
  . )marginal cost function( الحديةالتكاليف  ةالَّد) أو cost function(   التكاليف ةالَّدكـ

  

  

 الشكل الثاني

 األوللشكل ا
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 قَعرتَّالكشف معنى صفَة ت، كي نسالثاني شكلنتأمل في الل
   .تاجاإلن ةالَّدفي 

ـ  اإلنتاج ةالَّديظهر في   قيم الواصـل بـين   تالخطّ المس
) 5ة قيمة بـين الــ(  أي). و7,15(و) 2,5اإلحداثيات (

أعلـى   اإلنتاج ةالَّدل) تُعطي قيمة 9)، مثل الـ(15الـ(و
ـ قيمـة الد  نإ أيقيم، تمن إحداثية الخطّ المس ة مقابـل  الَّ

)، على النحو 7( من ل) وأق2كون أعلى من (ت) س9الـ(
  الظاهر في الشكل الثالث.

على النحـو الـذي   )، convex function( بةالمحد ةالَّلدلالعكس يكون صحيحاً بالنّسبة  أن، هذانجد، مقابل 
الرابع (األخير). شكلال هيبين

  
  

 ةالمشتقطة ابها، بوسدة أو تَحالَّتَقَعر الد تحديديمكن 
ما تكون عند. فةالَّلدل) second derivative( ةالثَّاني

ـ لدل ةالثَّاني ةالمشتق  ليـد هذا  نإمة، فسالبة القي ةالَّ
نفترض ل :. وعلى سبيل المثالمقعرة ةالَّالد أنعلى 
  ةالَّالد وجود

)(xfy
  

  :فإذا كانت

0'' 2

2


dx

ydf
  

  :ا إذا كانتم. أةمقعر ةالَّالد أنعلى  ّليدهذا  نإف

0'' 2

2


dx

ydf
  

  ).twice differentiableة قابلة لالشتقاق مرتين (الَّتكون الد أن، شريطة بةمحد ةالَّالد أنعلى  ليدهذا  نإف

  )).Convex Function( بةمحد ةالَّد: مسردظر نا(

 الثالثالشكل 

 الرابعالشكل 
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  :)Concentration( )248( )تركيز( تركز

ــي  ــةف ّــاد نظري صال االقتــي ــة ، جزئ ــةبخاص ّــأة نظري ــاجو المنش ــيمتالو ،اإلنت ــناعيال نظ                         ص
)industrial organizationشي و)، هصطلح يليماخمن مجالين متد ن:  ر إلى واحد  

ـ إ)، فmarket structure( السوق لكهيبـحالة المنَافسة السائدة، ويرتبط  و) هاألول ـ يكـون اله  أنا م  ليك
) منخفضاً جـداً، أو  ركيزتال( التركّز)، حيث يكون perfectly competitive market( تامة تنافسيةوق لس

مطلقاً،  التركّز)، حيث يكون monopsony( اءالشرسوق احتكار ) أو monoply( البيعِسوق احتكار ل يكون
ـ الق سوق احتكارل لكالهي%). وقد يكون 100وتكون نسبته واحداً صحيحاً (  المنَافسـة ) أو oligoploy( ةل

 التركّـز زيـادة   نإ(التركّز). وبالتَّالي ف ركيزتال)، حيث يتفاوت monopolistic competition( االحتكاريّة
  (نسبته أو كمه المطلَق) تشير إلى انخفاض المنَافسة.

ما زاد حجم اإلنتاج من ل) ما، فكة في سوق (صناعة، أو حرفةالعامل) يشير إلى توزيع حجم المنشآت الثَّاني
 الجغرافي عالتوزي، في هذا السياق، إلى التركّزت المنَافسة. وقد يشير لَّوق التركّزعدد قليٍل من المنشآت، زاد 

، ، زاد التركّز الجغرافيمعينةما قل عددها في منطقة جغرافية لة في صناعة (حرفة) ما، فكالعاملللمنشآت 
  سة في المنطقة المشار إليها. ت المنَافلَّوق

  :)Concentration Coefficient( )249( )ركيزتال( التركز معامل

ــي  ــةف ّــاد نظري صاالقت ــي ــة ، الجزئ ــةبخاص ّــأة نظري ــاجو المنش ــيمتال، واإلنت ــناعيال نظ                              ص
)industrial organization و اجتماعية)، ومجاالتت ةسياسيدمعدمؤشر يقيس مدى تركّـز نشـاط    وة، ه
 مـن يشغلها الـذكور مقابـل نسـبتهم     التي ظائفوعدد ال :ن نقولأعين نسبة إلى خاصية ما (مظهر ما)، كم

لو أردنـا   :وعلى سبيل المثال تشغلها اإلناث مقابل نسبتهن من السكان. التي ظائفوعدد الته بالسكان، ومقارن
 معامـل الذكور من السكان مقابل اإلناث من السكان، فيمكن تطبيـق حسـاب    دعن ظائفوقياس مدى تركّز ال

  التَّالي: شكل) الركيزتال( التركّز معامللالرياضية  يغةالص تأخذ. وتهفي معرف التركّز





n

i
ijai XX

1  

ـ    التي ظائفو)، في هذا المثال، لنسبة عدد الXaiحيث ترمز (  ظـائف ودد اليشغلها الذكور مـن مجمـوع ع
 تم المقارنـة بهـا،  تس التي) لعدد الحاالت j) لنسبة عدد الذكور من مجموع السكان. وترمز (Xij(و المشغولة،

  ) لمجموع الحاالت.n(و
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يشغلها الذكور واإلناث،  التي ظائفووزيع النوعي لنسبة عدد التيحتوي الجدول التَّالي بيانات افتراضية عن ال
  ي للسكان:  لد الكُالعد إلىوعدد اإلناث عدد الذكور ونسبة 

  المشغولة ظائفوالنسبة   النوع
 (%)(Xai) 

  كانالس منالنسبة 
(%) (Xij) 

  المطلَقالفرق 
ijai XX 

  
  0.00  60.00 60.00  ذكر

  0.00  40.00  40.00  ثىأن
  0.00  100.00  100.00  مجموعال

بين اإلناث والذكور متسـاوٍ   ظائفوتوزيع ال أنب )زالتركي( زركتال معامل يبينى البيانات االفتراضية، بناء عل
  ثى) إلى مجموع السكان.أننوع (ذكر،  لمن حيث نسبة ك

لصناعات الغذائية فـي ثـالث   لوزيع الجغرافي تيحتوي الجدول التَّالي بيانات افتراضية عن ال في مثال آخر:
  :جدةو ،الدمامو، الرياضمناطق: 

  الصناعة منالنسبة   طقةمنال
 (%)(Xai)  

  كانالس منالنسبة 
(%) (Xij)  

  المطلَقالفرق 
ijai XX 

  
  7.00  28.00 35.00  الرياض
  10.00  25.00  15.00  الدمام
  3.00  47.00  50.00  جدة

  20.00  100.00  100.00  مجموعال

هنـاك تركّـزاً واضـحاً     أن) بركيزتال( التركّـز  معامل ناضية في الجدول َأعاله، يبيبناء على البيانات االفتر
) مـن  %28) من مجموع الصناعات الغذائية مقابل (%35حوذت الرياض على (تللصناعات الغذائية. فقد اس

). 25%) من الصناعات الغذائية مقابل نسبة أعلى من السكان، وهـي ( 15%السكان، وحصلت الدمام على (
  ة للصناعات الغذائية والسكان.  على نسبة متقاربا جدة فقد حصلت مأ

  :)Concentration Ratio( )250( )ركيزتال( التركّزنسبة 

 ،اإلنتـاج و المنشـأة  نظريّـة بخاصة ، الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
)، هـي مقيـاس   industrial organization( صناعيال نظيمتالو

(تجارة أو خدمة) ما، نسـبة  ة في صناعة العاملإلنتاج أكبر المنشآت 
فـي الصـناعة (تجـارة أو     ةلمالعاالمنشآت  لجميعي لإلى اإلنتاج الكُ

 مقياسـاً هذه النسبة، في بعـض الحـاالت،    تستعملخدمة) نفسها. و
  السوق ومدى مركزية الصناعة تحت الدراسة.   لفة هيكلمعر



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

423 
 

  :)Concentric Model( )251( زينموذج تراكُ

ـ urban sociology( علم اجتماع المدنو )،urban economics( الحضري اداالقتص في و)، ه   تصـور
على تَفسير كيفية نُشُوء المدن وتمددها، وتقارب الفئات االجتماعيـة المتشـابهة    ) يعملstructural( نيويب

 ء.والفقراء مع الفقرا ،ة متشابهة: األغنياء مع األغنياءيوعيشها في أحياء سكن

 العام) في Earnest Burgass( بورغاس سترنيإي االجتماعي االقتصادعالم  من ذجموالنَّتم تطوير هذا 
دوائر من ، مكوناً حدةتالم اتيالوال – لمدينة شيكاغو فضائياً كالًخالله هي من بورغاس). وقد رأى 1925(

  طراف.األ نَحوالمركز  من تشع كأنها تظمةمنبه حيازات  تُحيطواحد،  مركزٍ فيها تشترك لكنَّ، ةمتعدد

تخدم قطاع الصناعة  تجاريةأبنية  من المكون) على مركز المدينة loop( حلقةة ميسبورغاس ت طلقأ
  . األعمالو

  
 مخصصـة حيـازات   تـأتي  هابعد). وfactories( عنالمصل مخصصةمباشر حيازات  شكلب المركزبيحيط 

ى، وهـم  وسـط لمساكن الطبقـة ال  مخصصة. ثم تأتي الحيازات الالمصانعيشتغلون في  الذين المالعلمساكن 
ـ  نيميزتالمwhite collar ،(( البيضالياقات ذوي  منون الموظفو ونريالمد . عاليـة الوالرواتـب   األجورب

ـ  ونأصحاب رأس المـال والمـالك   عادةياء، وهم بالاألثرلمساكن  مخصصةوأخيراً تأتي الحيازات ال ع انللمص
  .وزيعتالو قلنَّوخدمات ال

  )).Urban Economics( اقتصاد حضري: مسردراجع (

  :)Concerted Action( )252( منسق )إجراء، أو عمل(فعل 

ـ المزو الرواتبو األجوربخاصة في مجال تنسيق )، economic policy( االقتصادية السياسةفي  ، هـي  ااي
  عاون مع القطاع الخاص والنّقابات العمالية.  ت، باليةحاداالتّية انلماأل الحكومةناها تتب التيمجموعة السياسات 

توقعات وتنبؤات اقتصادية،  إلىند تقرار االقتصادي، وتستواالس النموتهدف هذه السياسات إلى تحقيق 
   وتحليالت يقدمها خبراء وعلماء في المجاالت االقتصادية المعنية.
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  )طريقة كونسيرتينا( الجمركيةات التعرففي تخفيض  )المطوية(كورديون األطريقة 

 )Concertina Method of Tariff Reduction( )253(:  

لتي ، هي مجموعة اإلجراءات االسياسيو تنمويال - االقتصادي الدولي عاونتالو الخارجيةة جارالتّفي مجال 
، واإلبقاء على عاليةفات الجمركية العرتالمالية المعنية لتخفيض معدل الرسوم وال – كيةتتخذها السلطات الجمر

  والمعدالت المنخفضة. عاليةوياتها الراهنة، من أجل تقليل الفرق بين المعدالت التمس عندالمعدالت المنخفضة 

  :)Conciliation( )254( )توفيق(ـحـة المـصـ

د، بين طرفين أو أكثر، حوَل هي تَدخُّل يقوم به طرفٌ محاي قد تنشأ، التي الخالفاتو الصناعيةلمسائل في ا
  هات نظر األطراف المعنية.جونزاعٍ صناعي، من أجل تقريب 

  )).Mediation( )وسطٌت( وساطةو )،Arbitration( تحكيم: مسردنظر ا(

  :)Conditionality( )255(شروط 

 القُـروض و ،فقيرة دولةل غنية دولةحها منت التي المساعداتو ،السياسيو االقتصادي عاونتالت في مجاال
، هـي  الـدولي  النّقد صندوقو الدوليالبنك كذات العالقة،  العالميةوالمؤسسات  نميةتالتقدمها بنوك  التي

ـ  للدولةللقروض والمنح مة المقددول المانحة أو المؤسسات من ال أيمجموعة المطالب التي تفرضها   ،ةالمتَلَقي
اءات وإصـالحات اقتصـادية أو   المتلقية للقروض أو المسـاعدات، بـإجر   الدولةبحيث تتضمن قيام حكومة 

  فاق عليه من قروض أو مساعدات مالية أو فنية. االتّ مسياسية، من أجل الحصول على ما يت

 الدوليالبنك يفرضها  التي، االقتصاديح اإلصالبرامج في إطَار  ميت ما، الشروطمن األمثلة الواضحة على 
  ندوق.ة مساعدة فنية من البنك أو الصأية لقرضٍ أو على الدولة المتلقي الدولي النّقد صندوقأو 
  :)Condorcet Criterion( )256(يار كوندورسيت مع

ـ عاال الماليـة و )Theory of Voting( صـويت تال نظريّةفي                  جمـاعي ال االختيـار  نظريّـة بخاصـة  ، ةم
)Theory of Collective Choice،( اتوفاه اقتصاديّالر )Welfare Economicsو)، ه تصـويت   نظام

  ة. دبدائل متعد بينحوَل اختيارٍ ما من 

ّمصالمركيز كوندورسيتمن  لنظاما م )Marquis de Condorcet) 1785) في العامو). وه  علـى  مبنـي 
خيـارين  بين مقارنة ال أييقارن بين كل خيارين، ة عند وضعها في أزواج، كي مبدأ مقارنة الخيارات المتعدد

  اثنين فقط.  
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بناء على خيار المقتـرعين،   أحدهاتنفيذ  مثالثة مشاريع تنموية، سيت :نقول نأكهناك ثالثة بدائل،  أنلنفترض 
 :، وهـي أحـدها ) مقترعاً على 630صويت من (تال مالبدائل المطروحة، بحيث يت ار من بينبد من االختي وال
ى م)، أو ما يسmajority voting system( صويتتالفي  األكثرية نظام، حسب سجنأو  مستشفىأو  عةجام
  : على النحو اآلتي) plurality voting system( صويتتالفي  ديةعدتال نظام

  ):سمشروعِ السجن بالحرف (و )ششفى بالحرف (تمشروعِ المسو )جعة بالحرف (اممشروعِ الجنرمز لـل

  55  91  29  107  193 155  المقترعينعدد 

  س  س  ش  ش  ج  ج  األولالخيار 

  س  ج  ج  س  ن  ش  الثَّانيالخيار 

  ج  ش  س  ج  ش  س  الثَّالثالخيار 
  

األولَوية،  بحسبمقترعين على المشروعِ المفضل، يشير الصف األول من الجدول إلى توزيع عدد أصوات ال
  :على النحو اآلتيوكان 

  ):جعة (مشروع الجام

348193155 
  

  ):ششفى (تالمس مشروع

13629107 
  

  ):سالسجن ( مشروع

1465591 
 

، من مجموع أوالً اًخيار)، 348حصوله على (ح، لاء على هذه النتائج يكون مشروع الجامعة قد نَجبن
  :) صوتاً. وتكون نسبته630األصوات البالغ (

%24.55
630
348


  

). ومن أجل 50%تكون دائماً أكثر من ( أندية) يجب عدتاألكثرية (ال أنني  تع) ال55.24%لكن نسبة الـ(
  ننظر في المثال التَّالي:لهذا توضيح 
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على عة، كان إلنشاء الجام )،ج) أو (ب) أو (أ() مقترعاً على المكان المقترح: 57صويت من (تال أنلنفترض 
  :  النحو اآلتي

  10  13  10  12 12  المقترعينعدد 
  ج  ج  ب  أ  أ  األولالخيار 
  ب  أ  ج  ج  ب  الثَّانيالخيار 
  أ  ب  أ  ب  ج  الثَّالثالخيار 

  

األولَوية، كـان   حسببتوزيع عدد أصوات المقترعين،  أنإلى  يشير الصف األول من الجدول الثَّاني، َأعاله،
  :على النحو اآلتي

  ):أالموقع (

241212 
  

  ):بالموقع (

10
  

  ):جالموقع (

231310 
  

كن نسبته من )، ل24صوات، وعددها (األ) قد حصل على أعلى أبناء على هذه النتائج يكون الموقع (
  :مجموعها كانت

%1.42
57
24


  

 األكثريـة  نظـام ) فاز حسب أي، لكن الموقع (ل األكثرية بالمعنى التقليد)، وال تُمث50ّ%وهي نسبة أقل من (
  .صويتتالفي ) يةعددتال(

 معياريمنح )كوندورسيت) نظام قارنة الخيارات المطروحة، إذا وعت في أزواجبديالً لمقارنـة  ال، كي تتم ضم
المثـال   عود إلىن طريقة المقارنةح يومن أجل توضي إلى نتيجة فريدة حاسمة. لكنَّه ال يؤد بين خيارين فقط،

  .)ج) أو (ب) أو (أامعة: (الموقع الذي سيقام عليه مشروع الج السابق حوَل
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لخيار الثَّالث، ويقفز الخيار الثَّاني الذي يقع تحت الخيـار  ويهمل ايقارن بين خيارين اثنين فقط،  الحالةفي هذه 
) ب) مـع ( أ: مقارنة (على النحو اآلتيالمقَارنات تكون  أنني بأعلى. ما يعإهماله ليصبح في موقعٍ  مالذي يت

  ).أ) وإهمال (ج) مع (ب)، وأخيراً مقارنة (ب) وإهمال (ج) مع (أ)، ثم مقارنة (جوإهمال (

  ):ج) وإهمال (ب) مع (أمقارنة ( )أوالً

  10  13  10  12 12  المقترعينعدد 
  ج  ج  ب  أ  أ  األولالخيار 
  ب  أ  ج  ج  ب  الثَّانيالخيار 
  أ  ب  أ  ب  ج  الثَّالثالخيار 

  

) بِسببِ ارتقَاِئه من خيارٍ ثانٍ إلى خيارٍ 13(و ،أوالً بوصفه خياراً) 24 = 12 + 12) على (أحصل الموقع (
ـ أ، فيكون مجموع ما يحصل عليـه الخيـار (  أوالً خياراًبوصفه ) ججةً لشطب (إهمال) الخيار (أول نتي و) ه 

) فاز في هذه الجولـة  أالخيار ( أنني ) فقط. ما يع20 = 10 + 10) فقد حصل على (بأما الموقع ( ).37(
  من المقارنة.

  ): ب) وإهمال (ج) مع (أ) مقارنة (ثانياً

  10  13  10  12 12  المقترعينعدد 
  ج  ج  ب  أ  أ  األولالخيار 
  ب  أ  ج  ج  ب  الثَّانيالخيار 
  أ  ب  أ  ب  ج  الثَّالثالخيار 

 

بوصفه ) 23 = 10 + 13) فقد حصل على (جا الموقع (م) فقط. أ24 = 12 + 12) على (أحصل الموقع (
)، فيكـون  بهمال (شطب) الخيـار ( ) بِسببِ ارتقَاِئه من خيارٍ ثانٍ إلى خيارٍ أول نتيجة إل10(و ،أوالً خياراً

  ) فاز في هذه الجولة من المقارنة.جالموقع ( أنني ). ما يع33( و) هجمجموع ما حصل عليه الخيار (

  ): أ) وإهمال (ج) مع (ب) مقارنة (ثالثاً

  10  13  10  12 12  المقترعينعدد 
  ج  ج  ب  أ  أ  األولالخيار 
  ب  أ  ج  ج  ب  الثَّانيالخيار 
  أ  ب  أ  ب  ج  ثَّالثالالخيار 
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إلى خيـارٍ أول نتيجـة    بِسببِ ارتقَاِئه من خيارٍ ثانٍ) 12(و ،أوالً خياراًبوصفه ) 10) على (بحصل الموقع (
) 23 = 13 + 10( ) فقد حصل علىجا الموقع (م). أ22( و)، فيكون مجموع ما حصل عليه هألشطب الخيار (
)، فيكون أإلى خيارٍ أول نتيجة لشطب (إهمال) الخيار ( قَاِئه من خيارٍ ثانٍ) بِسببِ ارت12(و أوالً بوصفه خياراً

جموع ما حصل عليه هقارنة.أنني )، ما يع35( ومه فاز في هذه الجولة من الم  

 له. وبقي مجموع األصوات، في كحاسمة حوَل خيارٍ بِعين نتيجة إلى المقَارنات الثُّنائية لم تصل أننالحظ 
  ).57حوال، ثابتاً عند (األ

  :)Confideration of British Industry( )257( البريطانيالصناعات  حاداتّ

 ممهني بريطـاني، تأسـس فـي العـا     عمتَج و، هالصناعيةات نظيمتالو المدني المجتمع منظَّماتفي مجال 
  ).م1965(

  :))CBI (Confedration of British Industry)( للصناعات البريطاني حاداالتّ :مسردراجع (

  :)Confidence Interval( )258( ثقَة فترة

)، hypothesis testing( الفرضياتاختبار بخاصة في موضوع ، القياسي االقتصادو النّظريّة اإلحصائيةفي 
  ي.)، في نموذج إحصائي أو قياسparameter estimation( لماتمعال رتَقديهي إحدى طُرق 

    ر المعلمـات بطُـرقنقطـة ب رقـدي تالهــا منعـدة،   عـادةً تُقـد )point estimate،( فتــرةب رقـدي تالو               
)interval estimate.(  

 لمـة معال إن :قـول ن هذاول، نيادة والثَّاني قصوىواحدة  قيمتين: بين ، نتيجةًقَةالثّ فترةطة ار بوسقديتيعطينا ال
علـى     وه        المجتمع  طمتوس رتَقدي إن :قولن :. وعلى سبيل المثالثقَة رةفت وقعت في المقدرة

  :نإ أي. 100% وهباحتمال  األكثرعلى  و لاألق

 

) significance level( األهميـة  مسـتوى  ، و)confidence level(قَـة  الثّ مستوى تُسمى
    :على النحو اآلتي قَةالثّ فترة وتُفسر

 نإف. المجتمع طمتوسا بحساب من، وقر عشوائي مالمتَغيn( (عديدة بحجم  عشوائيةنا عينات ذَأخَلو 
  ). ( وه، مثالً، باحتمال  فَترة ضمنسيقع 

 شكلفي العلى النحو الموضح  قَةالثّ فترةخالل  من سهامتكون معروفَة، ويتم تَل لمة المعة للالحقيقي مةالقي إن
  أدناه.

)( 1

)( 2)1( 

  1)( 21P

)1( )(

)()(

),( 21 %100)1( 

)(
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 رقـدي تالخالل  لة الحمراء، ومنلالدائرة المظ ، وهيمعروفَةة غير الحقيقيلمة معقيمة ال أنب شكلال منالحظ ن
  :هي قَةالثّ فترة نإ ر. ولهذا السبب يقالقديتالمتاحة ودقة اللومات معال بحسبها، عن نبتعدأو  منها نقترب

)(  

ـ  ،)X( عشـوائي طبيعـي  ر نَة عشوائية لمتَغيعي لتُمثّ أننفترض ل توسطذي م 
  .  نايتبو

     سـاوٍ م باحتماٍل  أي  ،   مقداره ثقَة مستوىب نةعيال من  المجتمع طمتوسل ثقَة فترة يمكن بناء
  .  100%لـ

  :نإوحيث 

 

  .يةدرجات الحر ) لعددdترمز ( إذ

وإلـى يسـارها    )t(توزيـع   نحنـى متجعـل المسـاحة تحـت     التي )t(قيمة  تُمثّل  أننفترض ل

ـ ، )t = 0(النقطـة   حـولَ  متطـابق  وزيـع تال نإ. وحيث  مساوية المسـاحة تحـت    نإف

  :نإ أي، تساوي إلى يسار  منحنىال

 

   :ينتج يةمالكَفي داخل القوس  المتباينةأطراف  رببض

 

  :لية الضرب، ينتجمع بعدطرفيها ل وإضافة )1-(داخل القوس في  المتباينةطرفي  رببض

 

  :هي قَةالثّ فترة نإ أي

 

%100)1( 

)...,,,( 21 nXXX)(

)( 2
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 قَةالثّ فترةل علىاأل الحدسر ما يسمى األيالطرف  ليمثّ
)lower limitمثّ) وما يسمى  منياألالطرف  لي الحـد 

   ).upper limit( األدنى

 ظَن ساً لمساق مامدر أننفترض، على سبيل المثال، ل
كانـت  ) X( صـلية الف االمتحانـات ت أحـد  امعال أن
عة ومّأي، :على النحو اآلتـي ز 
ـ و )20( وسـط بزّعـة طبيعيـاً   وها منإ     . )10( نايتب
 ثقَـة  فتـرة بناء  ميت .نهاايبوت متوسطها كان) فn = 20( بحجم عشوائية نةعي سحبتو
  .)95%( مستوى على الحقيقي وسطلل

قيمـة   أن، نجد حريةدرجات  )n – 1 = 9( مقابلالتوالي. وعلى  )b(و )a(على بـاألو األدنى نللحدينرمز ل
)t( سـاوية إلى يسارها  أوإلى يمينها  منحنىتجعل مساحة ال التيـ  م  نإ أي، )t = 2.093(هـي   )2.5%(لـ

.  

  :نإف ِإذن

  ،و 

  أن يعنيوهذا 

  

 بةالمحسو فترةال تَفسيرنا يمكن. واقس المسالذي يعتقده مدر متوسطال ، في المثال َأعاله،قَةالثّ فترة ال تحتوي
  :على النحو اآلتي َأعاله

 متوسطها ال يحتوي المن) 95( أن لوجِد، المعنيت الماالع مجتمع من عشوائية نةعي) 100لو سحبت (
طيع اختبار تس. وبالطريقة نفسها نَأعاله بةالمحسو فترةال ضمن متوسطبل تنحصر قيمة ال 

فةال اتالفرضيختَلن مط عتوسع مجتممكنشيوعاً. و األكثر، وهذه هي الطريقة المفيما  الطريقةتلخيص هذه  ي
  يلي:

  .طبيعي عشوائي رمتَغيل المجتمع متوسط عنم والبديلة، العدتكوين فرضيتي   . أ
  .،معين مستوى على ثقَة فترةتكوين   . ب

 10) (20, N ~X
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ـ  نإبة، فالمحسو فترةم مشمولة ضمن الالعدرضية يه فتدعإذا كانت قيمة المتوسط الذي   . ج طيع تنـا ال نس
رفض فرضية العدم على مسـتوى   مال يت أي. دارهـقبول الفرضية البديلة على مستوى أهمية مق

ـ من رغم على ال. وهذه الطريقة سهلة، وسريعة. واألهمية ا وبـين اختبـار   العالقة المباشرة بينَه
  لة تَفسيرها.ومن حيث سرعة حساباتها وسه ىفضلالها أن الاُألخرى، إ رقالفرضيات بالطّ

  أن من المعلوم

 

  :ةالتَّالي معادلةال تُحقّق التي ايع كربم قيمة َأعاله، حساب يغةالص من يمكن

 

على  المكافئ االحتمال . ويمكن حسابمساوٍ لـباحتمال  تحتوي  التي فترةوهي ال

  :النحو اآلتي

 

  :نحصل على  يةمالكفي داخل القوس  المتباينةأطراف  رببض

 

  :أو

 

  هي:تحتوي التي فترةال نإ أي

 

  .علىاأل الحد لتُمثّو ،األدنى الحد لتُمثّحيث 
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ثقة ةشكلم )Confidence Problem( )259(:  

 ،الـدولي  لنّقـد ا صـندوق  عمـل ، ومجاالت الدولي االستثمارو مويلتالو ،العمالتأسعار صرف في مجال 
 ةعملَصرف  سعرِتخفيض ما تظهر مالمح أو توقعات حوَل إمكانية عندة تنشأ شكل، هي مالخارجيةالتجارة و

  لدولة ما.

رؤوس األموال الم عضهة لالسوفي مثل هذه الحالة تبدأ بعني، أو االسـتثمارات قصـيرة   تجثمار في البلد الم
البلد. قَة بعملَة ة الثّشكلي إلى حدوث مي قد تنخفض قيمة عملته، ما يؤدالبلد الذ األجل، باالنسحاب من اقتصاد

تحـتفظ   أنبد  ثمار، التويات مقبولة وجاذبة لالستمس عندقي عليه ملَتها وتُبصرف ع وكي تحمي الدولة سعر
ة كبيرة، نسبياً، من بكمية الصعبة. العمالت احتياطيالدولي  

  :)Congestion Costs( )260( ماحزداال )كلُفةتَ( كُلفة

 الخارجيـة ثـار  اآلبخاصة مجـال  ، ةمالعا الماليةفي 
ــة )، هــي اnegative externalities( الســالبة لكُلف

ة و/أو الماديعنويتَحالمـ مة التي ي خدم المرافـق  تلها مس
ـ  مالعا عـات  سـريعة، والجام رق الة، كالشـوارع والطُّ

  ة. مشفيات العاتوالمس

 ترتفـع هذه المرافق  لمثلن خدميتعندما يرتفع عدد المس
ما عنـد  :. وعلى سبيل المثـال زدحـام كُلفة االما تسمى 

اً منخفض مشفى عاتمس خدميتيكون عدد مس
ع بقاء العوامل المـؤثرة اُألخـرى   نسبياً، م

الجـودة،   عاليةالخدمات  ثابتة، تكون نوعية
ويتسع مداها. وفـي حـال ارتفـاع عـدد     

ن، مع بقـاء العوامـل المـؤثرة    خدميتمسال
الخـدمات   اُألخرى ثابتة، تنخفض نوعيـة 

هـذا  المقدمة، ويقل مداها، ويترافـق مـع   
المترتبة على زيـادة   زدحامكُلفة االارتفاع 

 ).social cost( االجتماعية كُلفةالاألحيانِ، زيادة  طلق على هذه الظَّاهرة، في بعضعدد المتلقين للخدمة. وي

ما، نتيجـةً   ، ثابتاً إلى حدسريعالعين، كالطريق مرفق م استخدام كُلفة متوسطل المرفق يكون واأل شكلفي ال
ن إلى أكثر من الحجم خدميتيرتفع عدد المس أنن. ويبقى هذا المتوسط ثابتاً إلى خدميتة (انخفاض) عدد المسللق
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ـط   بعد أي، ستخدامكُلفة االي إلى زيادة إضافية متدرجة في الحرج الذي يؤدتوسار في منحنى مسنقطة االنك
مع منحنى  الطلبوازن السوقي جرّاء تقاطع منحنى تحقّق الالمنحنى األزرق). ويتخدم (تالكُلفة على الفرد المس

   ).Q1P1الزوج المرتب ( عندخدم، تعلى الفرد المس كُلفةال متوسط

زيادة  أنخدم من غير اعتبارٍ إلى ته الفرد المسلفي هذه الحالة، السعر الذي يتحم ،كُلفةال متوسطيعكس منحنى 
يادة في الكُلفة الكُليـة علـى   ن جميعاً. وتأتي الزخدميتي إلى ارتفاع الكُلفة على المسآخرين تؤد من ستخداماال

إلـى  هذا  لي كاالزدحام. ويؤد خدمين بِسببِتالوقت وانخفاض منفعة المسفي  رعة وهدرتباطؤ في الس شكل
 االجتماعيـة  كُلفـة ال، إذ تسمى هذه الظَّاهرة زيـادة  مللمرفق العا ستخدام) االefficiency( ةنجاعانخفاض 

)social cost اء االزدحامّرمالمرفق العا استخدامناجم من كثافة ال) جنجاعـة ي بالتَّالي إلى انخفـاض  ، ويؤد 
  رفق.  عمال المتاس

ـ  بعين االعتبار، ال االجتماعية كُلفةاليادة الحاصلة في ذَ الزخنأ أنمن أجل   كُلفـة الى مبد أن ننظر إلى ما يس
علـى الفـرد    كُلفةال متوسطيادة اإلضافية على )، وهي الزsocial marginal benefit( االجتماعية يةدالح

والدوران الـذي حصـل فيـه إلـى     الثَّاني،  شكلال ر عنها المنحنى األحمر فيخدم للمرفق، وهي ما يعبتالمس
ـ  أنني )، ما يعQ2P2الزوج المرتب ( عندوازن في هذه الحالة تحقّق الاليسار. ويت خدم تالكُلفة على الفرد المس

 أننـي  )، مـا يع Q2) إلـى ( Q1انخفض من ( مرفق العاالم استخدامحجم  )، لكنP2) إلى (P1ارتفعت من (
  االزدحام قد انخفض.  

، وهي كُلفة إضافية تهدف إلى تخفيض االزدحام فـي  اًمكوس) أو toll( اًمورس) P2 – P1ى الفرق (معادةً يس
 المرور فوق بعـض  عندسيارته  عملتالمبلغ الذي يدفعه مس :هذه الرسوم مثلمن األمثلة لورفق. عمال المتاس

  الجسور في المدن الكبرى.

لم يكن جميعها، وقـد   نإعظم الحاالت، ، وفي ممعا شكلة، بمفق العاالمرا لعلى ك زدحامكُلفة االينطبق مبدأ 
  ندرة الموارد. ل، في ظهاتخضع له المرافق الخاصة، كالنَّوادي الخاصة وصاالت عرض األفالم، وما شابه

ي تَكتُّل اندماج)Conglomerate Merger( )261(:  

 نظريّةبخاصة ، ةالجزئي االقتصادية النّظريّةو )،Industrial Organization( صناعيال نظيمتال نظريّةفي 
اندماج يحصل بين منشأتين أو أكثر، وتكون المنشآت المعنيـة   و، هسويقتالعلم و السوقو اإلنتاجو المنشأة

نشآت وقد ال يكون بين الم ة.يزمومت ،بعضعن بعضها ل في أسواق منفصلة موتع بعض،عن ة بعضها لقتمس
  ة عالقة.أيتُنتجها،  التي سلعالمندمجة، أو ال

حصـة  وسع في السوق واإلنتاج وضمان أكبر قدر ممكن من تتهدف المنشآت المندمجة تحت هذا النمط إلى ال
ـ ال االنـدماج ) 1ين: شكل) واَألرباح. وعادةً يأتي هذا النوع من االندماج في market share( السوق  يتَكتُّل
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 .       ع مشتَرك بين المنشـآت المندمجـة  جام أي)، الذي ال يوجد فيه pure conglomerate merger( فيالصا
)، الذي يوجـد فيـه بعـض الجوامـع     mixed conglomerate merger( ختلطالم يتَكتُّلال واالندماج) 2

  .نفسهالعة و/أو سوق السوسع في السلعة المنتجة تالمشتَركة بين المنشآت المندمجة، بهدف ال

  ).concentration( ركزتال) أو زيادة monopoly( احتكارنوع إلى نُشُوء  أيكتُّلي من قد يؤدي االندماج الت

 ،)Concentration Ratio) (ركیزتال( الترّكز نسبة )،Concentration) (ركیزتال( الترّكز: مسرد(راجع 
 .))Monopoly( االحتكار

  :)Conglomerates( )262(ت تَكتُّال

 نظريّة، بخاصة ةالجزئي االقتصادية النّظريّةو )،industrial organization( صناعيال نظيمتال نظريّةفي 
، هي سويقتالعلم و السوقو اإلنتاجو المنشأة
 شركةاً، تتكون من ) كبيرة نسبيشركةمنشأة (
)، ومجموعة من holding company( قابضة

ابعة. وتميل مثل هذه المنشأة ت(الشّركات) ال المنشآت
) مع merger( االندماجوسع من خالل تإلى ال

عليها  )take over( حواذتاالسشركات أخرى، أو 
  .شراءبال

  ))Conglomerte Merger( ياندماج تَكتُّل:  مسرد(راجع 

  :)Conjectural Behavior( )263( )تحزر، ينخمتَ( حدسيسلوك 

رد  و)، هoligopoly( ةلالقسوق احتكار )، بخاصة market sructure( السوق لكهيو المنشأة ةنظريّفي 

ة تحت لواء اُألخرى المنضويجاه سلوك وقرارات المنشآت ، تةلالقاحتكار  لكهية تحت فعل المنشأة، المنضوي

 سلعةتطرحها المنشآت وأسعار ال التي سلعةليات امق بكَلفيما يتع اتباعهانفسه، حوَل السياسات الواجب  لالهيك
  نفسها.

بعـين االعتبـار    تأخـذ  أنمنشأة  لة فيه، إذ على كالعاملعدداً قليالً من المنشآت  ةلالقسوق احتكار يتضمن 

تُنتجهـا   التـي  سلعةيات المقة بكَلة سياسة متعأيتتبنّى المنشأة تحت الدراسة  أن قبلقرارات المنشآت اُألخرى 
  للمنشأة. الحدسي) في تحليل السلوك Game Theory( اللعب نظريّةتطبيق مبادئ  مبيعها. وعادةً يت عروس

   )).Oligopoly( ةلاحتكار ق: مسرد(راجع 
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  :)Conjectural Variation( )264( )تَحزري، تخميني( حدسير ايتغ

  ).oligopoly( ةلالقق احتكار سو)، بخاصة market sructure( السوق لكهيو المنشأة نظريّةفي 

  )).Conjectural Behavior) (تحزر، تخمين(  يدسحسلوك  ،)Oligopoly( ةلاحتكار ق: مسرد(راجع 

  :)Conservation of Nature( )265( )بيعةالطَّ ايةحم(يعة بِحفظ الطَّ

 التـي واإلجـراءات   ، هي السياساتالبيئةو الموارد اقتصادياتفي 
ول واألفراد في مجال حماية البيئة والطَّبيعة واإليكولوجيا تتخذها الد

دهور واالنحطاط، والمحافظة على مكونـات الطَّبيعـة مـن    تمن ال
، ومنع نضوب الموارد الطّبيعيـة،  كالحيوانات والنباتاتاالنقراض، 

  .هذاكالنّفط والغاز والمعادن، ما أمكن 

 :)Consignment( )266( البيعبرسم  بِضاعة

 يشيء ذ أي، هي تسليم شخص ما أو مندوب عنه، سلعة ما (بِضاعة ملموسة أو الجملةأو  جزَِئةتالبيع في 
  ، من أجل بيعها لقاء نسبة من قيمتها. لكيتهابمة)، مع االحتفاظ بالحق القانوني الفكرقيمة، غير ملموس ك

  :)Consistency( )267(اق ساتّ

 االقتصـاد ( االقتصاديالقياس و حصاءاإلعلم في 
ة في )، القياسيـة تَقـدي  بخاصّر المعلمـات نظري 

)Estimation of Parameters Theory هي ،(
ــرب  ــة تقت ــا  حال ــة معالفيه ــلم                    درةالمق

)estimated parameter ـع لمة مع) منجتمالم 
)population parameter  .ةالحقيقي (  

المـراد   المجتمـع لمـة  معقيمة  منت قيمته رباقت) إذا consistent estimator( قستَّر ممقد )G( نإ يقال
 لمةمع)، وهي الg( لمةمعال من) G( إلى اقتراب ييؤد نةعيحجم ال زيادة نإ أي. نةعيحجم الزاد  مالكقياسها، 

عة الحقيقيجتمللم   .اإلحصائي  

لمـة  معال عـن ) طمتوساً بعيداً (بالرتَقدي)، مثالً، ينتج n = 30( نةالعي حجم أنأدناه نجد  شكلالنّظر في الد عن
)g وهي ،(ة لمة معع الحقيقيجتمنها التيالمزيادة حجم ال عند. ونبحث عنةعي ) إلىn = 100  أن)، مثالً، نجـد 
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ن. يقبن السـا يرقـدي تال مـن ) gإلى ( رب) أقG( يصبح )،n = 200حجمها ( نةعي مع. وربأصبح أق رقديتال
   ).g) على (Gينطبق ( اإلحصائي للمجتمع فعلي) مساوياً للحجم الn( يصبحما عندو

ف يّعرالمّقدقتَّر الماً سعلى النحو اآلتي رياضي:  

  :كان). فإذا g(لمة معلل قدرم )G( أنو )n(حجم ب عشوائية نةعي وجودنفترض ل

  

 الفرقَ تجعُل نةعيحجم ال زيادة أن َأعاله االحتمال صيغةي نعت. و)g(لمة معلل اًسقتم مقدراً يعتبر )G( نإف
طلَقالم ينب )G( و)g( آلت إذا فرصويؤول إلى ال، اًصغيراً جد )n( عض. وفي رإلى عدد كبيتُكتب األحيانِ ب 

على النحو اآلتي َأعاله يغةالص:  

  

  ).100%كيد (األ االحتمال وه، )0( من لأق) g(و )G( بينيكون الفرق  أناحتمال  نإ أي

المجتمع متوسط رتَقديل استخدام ميتو، سقتمقدر العلى المالشهيرة مثلة األ من نةعيال متوسط يعتبر

  :نإ، حيث 

  

  

  

   :أنب يعنيما 
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)(في هذه الحالـة   يكونو اً قـدر مـق تَّمعلـى  ةايينطبق في النه أنو   لمـة معلل اًس، 
                     االحتمــالب ربقــاالتّ أو لتئــاماال )االحتمــال مــن( ة. وتســمى هــذه الحالــالمجتمــع متوســطوهــي 

)convergence in probability.(
  

عادالت مقة تَّمس)Consistent Equations ()268(:   

ـ ت المعـد ال)، بخاصة في مجال algebra( الجبرعلم في  بعـض  و )،simultaneous equations( ةاآلني
لها حل فريد من نوعه  يكون أنإما ن أو أكثر) ي، هي مجموعة من المعادالت اآلنية (اثنتاالقتصاديةتطبيقاتها 

)uniqueسيعتمد بعضها وإما أن ة لقت)، وتكون م
  على بعض.

 آنيتين ادلتينمعلقيمين الممثلين تن المسيمكن للخطّي
، في انادلتمعيتقاطعا في نقطة واحدة، وتكون ال نأ

الواحدة مـع  ) consistent( تينسقتمهذه الحالة، 
الواحـدة  ) independent( تينلقتمسو ،األخرى

 نفترض وجـود  :وعلى سبيل المثال .عن األخرى
التَّالية: ةاآلنيظومة منال
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x
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ـ ن الخطّـي  نإف وبالتَّالي)، y = - 4( ة نحصل علىالثَّانيأو  األولى معادلة) في الx( عن عويضتالب ين قيمتالمس
فـي  على النحو الموضح )، 4 - ,1رتب (د الزوج المان عنيتقاطع

  .الشكل الثَّاني

 ينلتالمعـاد الن يمـثّ  قيمان اللذانتينطبق الخطّان المس أنويمكن 
علـى النحـو   نهائي من الحلـول،  اآلنيتين، ويكون هناك عدد ال

  الثَّاني.   شكلفي الالموضح 

)(X)(X)(
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  :)Consolidated Fund( )269(د مـوح صندوق

 أنواع الضرائب تسلممناط به  صندوق و، هالبريطاني المالي النظامبخاصة في ، النفقاتو الضرائبفي مجال 
قـة بالحكومـة   لاألنشـطة الضـريبية ذات العالقـة، المتع    لصة، وقطاع األعمال، وكة والخاممن العا كَافَّة

على  م، بما فيها دفع خدمة الدين العاالموازنةفي نفقات الحكومة المدرجة  جميعمسؤول عن هو البريطانية، و
  الحكومة البريطانية.  

  :)Consolidated Metropolitan Statistical Area ()270( منطقة إحصائية مدينية مدمجة

الواليـات المتحـدة   ، خاصـة فـي   اإلحصاءات االقتصاديةو، تعداد السكانو، اإلحصاء التطبيقيفي مجال 
، هي منطقة واسعة ومتشابكة، تضم عدة مدن أو بلدات، حيث تتواصل حدود المدن والبلدات فيهـا،  األمريكية

سكانية والخدمية، من أجل حساب النمو السكاني، والتخطيط الـالزم  تستخدمها الدوائر المعنية لجمع البيانات ال
  بوساطة تحديد حجم الخدمات والبنية التحتية المتوافرة فيها. 

  :)Consols( )271(الكونسول  سند

ـ البريطاني السوقبخاصة في ، مويلتالو )financial market( التمويلية األسواقفي مجاالت  سـند   و، ه
منذ منتصف القـرن الثـامن عشـر،     البريطانيي مويلتال السوقتم إصدارها في  تمويلية أداةبوصفه ظهر 
 علىفي السوق البريطاني إلى هذا اليوم. وقد اعتمدت الحكومة البريطانية  ستخدامرائجة اإلصدار واال وبقيت

اً. وبنـاء  ) سـنوي 3.00%) إلى (2.5%) يتراوح بين (coupon rate( )كوبون(سعر فائدة مقابل  إصدارها
ينعلى حصيلة هذه األداة تم تمويل حاجات الحة خالل الحربكومة البريطاني تين: الالعفترةوالثَّانية، و األولىمي 

) البريطاني خالل تلك national debt( مالعا الدينت نسبة كبيرة من شكلالثَّانية. و عمير التي تلت الحربتال
  .فترةال

  )). Bond( سند: مسردع (راج

بنكي  تجمع)Consortium Bank( )272(:  

تأسيسه مـن   مبنك عالمي (دولي) يت و)، هGlobalism( مةولَالعو االقتراضو مويلتالو البنوكو النّقودفي 
  . جلاألة متوسطسهيالت االئتمانية والقُروض تال تقديمبنوك في عدة دول، بهدف 

مـن مدينـة    الماليالقطاع تسكينه في وسط  موعادةً يت ،ينيات القرن الماضيتبنوك في سرة هذه الظهرت فك
ـ مـد ال األ. وتقوم هذه البنوك بتوفير قروض نيويوركو لندنمويلي، مثل تعالمية معروفَة بنشاطها ال توسطم  

)5-10 ةالنّقـود أسواق إلقراض من ع األموال القابلة لشّركات العابرة للدول، وتقوم بجملل) سنوات، بخاص 
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ــلتالو ــلmoney and financial markets( موي ــأمين   )، وتعم ــى ت ــروضعل ــالم القُ                     ةجمع
)syndicated loans ،(ة. التي أيسة تمويلييشترك فيها أكثر من بنك ومؤس  

 London Interbank Offered Rate( البنـوك فـي لنـدن    بينروض معالفائدة ال سعر: مسردظر نا(

LIBOR).((  

  :)Conspicuous Consumption( )273( رياخُفَهالك تَتسا

 )،superior goods( متـازة الم سـلع لل العـرض و الطلب، بخاصة في مجال الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
ــةو ــلوك  نظريّــــ ــتهلكالســــ ــةو )consumer behavior( مســــ                                 ،المنفعــــ
ــادو صاالقت ــي ــةو )،institutional economics( المؤسس ّــتهالك نظري ــاجو االس ــىاأل اإلنت                      عم
)blind consumption & productionعادةً تكون باهظة الثمن،  التي الممتازة سلعالاالستهالك من  و)، ه
  لها بدائل كثيرة منخفضة الثمن. غير أنفَة، ميزة ومعروات تجارية ممها تحمل عالنأل

أعلـى مـن    سلع) على مثل هذه الprice elasticity of demand( يةالسعرالطلب  مرونةعادةً تكون قيمة 
هالكها مـن األغنيـاء   تشراؤها واس م. ويتمستهلكما زاد دخل اللالطلب يرتفع عليها ك نإ أيالواحد الصحيح، 

  هالكهم عن اآلخرين.تبنمط اس يمتازواأن  نالذين يحبو

 أنإلى  عمىاأل اإلنتاجو االستهالك نظريّةتنظر مبادئ 
ونوعيتها،  سلعية االستهالك من المالنمط االستهالكي وكَ

مسـتوى  بمرتبطـة   عامة البشَر، تمر في خمسِ مراحلل
ـ  مدة مـن الثّقافـة   تدخل الفرد، وتتفاعل مع ثقافته المس

 البقـاء ) 1. وهذه المراحل هـي:  السائدة في المجتمع
)survivalَة من الم)، ويرتبط بكة بسيطة وأساسيسلعي ،

)، comfort( الراحـة ) 2كالغذَاء والمـاء والمـأوى.   
غير أساسية، أو  ، ونوعيةسلعية أكبر من الموترتبط بكَ

من  دة، إضافة إلى الحد األدنىساسية الجياأل سلعة من الية الكافيم) الوصول إلى الك3َدة. جي أساسية من نوعية
يات أكثر من الحاجة وأكثر ممـا يـوفر   مهالك كَتمرحلة اس و)، وهluxury( رفتال) 4 غير األساسية. سلعال

  .فحسب مستهلكفيها الفرد إلى كائن  يتحول التي)، extravagance( التبذير) مرحلة 5الراحة. وأخيراً 

اقتصاد و )،Blind Production( أعمى إنتاجو)، Blind Consumption( عمىأهالك تاس: مسرد(راجع 
مؤسسي )Institutional Economics.((  
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  :)Constant Amplitude( )274(ثابت  )سعة( ساعاتّ

 الـدورة ، بخاصة في مجـال  يلالكُ االقتصاد نظريّةفي 
 االقتصـاد و )،business or trade cycle( جاريـة التّ
، هي سمة أو مظهـر مـن   القياسي االقتصادو رياضيال

 الـدورة  سـاع اتّيثبت فيها  التي جاريةالتّ الدورةمظاهر 
)cycle amplitude ـ معينة) عند قيمة ـع  ، وال يتَغير م

  ل. واأل شكلفي العلى النحو الموضح الزمن، 

ـ   احتمـاالً  جاريـة التّ دّورةلل الثَّابت ساعاالتّيتضمن  ـ اندورة االقتصـاديون   هايسـمي ا لحـدوث م ّةفجاري      
)explosive cycleّاس،  شكلساع انفراجاً وابتعاداً، ب)، حيث يزداد االتن خط األسمثلماُأسي، ع ـح   وهوضم

سـاع الـدورة،   )، حيث يتضاءل اتconvergent cycleّ( مةلتِئدورة م ىمأو حدوث ما يس الثَّاني، شكلفي ال
  الثَّالث.  شكلموضح في ال وه مثلماَل قيمة معينة، ويلتئم حو

 أنمن غير الممكـن   لكنَّهأشكال الدورة المبينَة، محتملة،  لك
  شكٍل منها بشكٍل دائم. أيمر تيس

 الدورة)، Business Cycle( جاريةالتّ الدورة: مسرد(راجع 
 الـدورة )، Damped or Convergent Cycle( المتناقصة

  )).Explosive Cycle( ةفجاريالنا

  :)Constant Capital( )275(رأس ماٍل ثابت 

ة لإلنتاج، والمواد الخام مجموع الوسائل المادي و)، هالشُّيوعية) (Marxian Theory( ةالماركسي النّظريّةفي 
، ذاتهف إلى اإلنتاج أكثر من قيمة عتقد الماركسي، ال يضيالم حسبه، نوقد وصف بالثَّابت أل ال.معدات العمو

  الة.مالمبذول من الع ها الزمن والجهدأنمة، حسب النّظريّة الماركسية، ب. وتعرّف القينفسهة رأس المال قيم أي

  )).Variable Capital( رمتَغيالرأس المال )، Communism( شُيوعية :مسرد(راجع 

رونةذات  إنتاج ةالَّدبتةبدال ثاستا م  

 )Constant Elasticity of Substitution Production Function( )276(:  

، هي اقتـران رياضـي لسـيرورة    القياسي االقتصادو الرياضي االقتصادو ،ةالجزئيو الكُلية: نالنّظريتيفي 
 )،H. Chenery( ييرنتشـي  هولَيسو )K. Arrow(  كينيث آرواإلنتاج، وهي من صياغة علماء االقتصاد 
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 سـولو روبـرت  و )B. Minhas( باغيشا مينحاسو
)R. Solow) شكلال تأخذ)، وعادةً 1961) في العام 

  الرياضي التَّالي:

 
1

])1([


  KLAQ
  

 ،العمالة ِلمدخل) L(و ،ية اإلنتاجم) لكQحيث ترمز (
  :مدخل رأس المال. وترمز) لK(و

 ,,,A
  

  ).K(و )Lتتحكم بنتيجة االقتران، بناء على حجم ( يالتللمعلمات 

ة الَّتُعتبر هذه الدسةانتجم )homogeneous (رونةبإحالل ثابتة م ) دخالت اإلنتاجلمL( و)Kتأخذ)، و 
  يكون مجموعها الواحد الصحيح. أنة، ولَيس من الضروري المرونة قيماً متعدد

  :لى النحو اآلتيع ةالثَّابتحالل اإل مرونةاشتقاق  ميت

  ة:، التَّاليةالثَّابتحالل اإل مرونة، ذات اإلنتاج ةالَّد لنفترض وجود

22
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][ KLQ 
  

  على التوالي:على النحو اآلتي )، MPK( رأس المالو )MPL( ةالمللع يالحد نّاتجالحساب  ميت
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  حقّق الشرط التَّالي:ت عند كُلفة ممكنة لتَعظيم اإلنتاج بأق ميت

K

K

L

L

P
MP

P
MP


  

دينـار   لنّاتج اإلضافي لكاليساوي  أنبد  ال ،على العمالة إنفاقه ممثالً، يتدينار،  لنّاتج اإلضافي من كال نإ أي
  إنفاقه على رأس المال. ميت
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). rكُلفة الفُرصة البديلة له ( وال هرأس الم سعر أن)، وwمعدل األجور ( والعمالة ه مدخلسعر  أن لنفترض
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ي إلى زيادة نسـبة رأس  رأس المال، تؤد )، مثالً، في نسبة األجور إلى سعر1ِ%زيادة مقدارها ( أنني ما يع
 مـدخل ي إلى زيادة كميـة  العمالة تؤد مدخلزيادة سعرِ  أن أيضاًني )، وما يع2%المال إلى العمالة بنسبة (

  رأس المال.  

  :)Constant Market Share Demand Curve( )277( السوق منثابتة  حصةطلب ذو  منحنى

ـ هي، بخاصـة  الجزئـي  االقتصـاد  نظريّـة في              السـوق  لك
)market structureـ  التينشآت ) والم ـ هيل تحـت  تعم  لك

 السـوق  مـن  المنشـأة حصة و )oligopoly( ةلالقاحتكار 
)market shareعالقة تواجهها المنشأة، وتنشـأ مـن    و)، ه
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 باتبـاع  لعةسالفي سوق  كَافَّة ةالعاملقامت المنشآت  في حالمع سعرِ بيعها،  سلعةمن الالمبيعة ية متفاعل الكَ
عنير الحاصل انخفاضاً فـي  سلعةاء تغيير على سعرِ بيع الإجر عندة خطوات المنشأة الموبالتَّالي يكون التَغي .

، ويكون منحنى الطلب منخفض المرونة مقارنة مع ما يكون عليه منحنى الطلب في األحوال سلعةسعرِ بيع ال
  العادية.

 ) منخفض المرونة. D2آلخر () عالي المرونة، واD1أحدهما ( األول منحنيين للطلب: شكلال يبين

 ). P1, Q1عند الزوج المرتب ( أينقطة التقاء المنحنيين،  عندوازن حدث تال أننفترض ل

ي )، ما يؤدQ2) إلى (Q1كمية البيعِ تنخفض من ( نإ)، فP2) إلى (P1لو قامت المنشأة برفع سعرِ البيعِ من (
لن تتبعها برفع السعر. لكنَّها لو قامت  سلعةة في سوق الالعاملت ة المنشآبقي نأل السوقية حصتهاإلى انخفاض 

ـ P3) إلى (P1بتخفيض السعر من (  المبيعـة يـة  مالكَ نإ) ف
ة حصـتها  ي إلى زيـاد )، ما يؤدQ3) إلى (Q1رتفع من (تس

ـ  سـلعة ة في سوق الالعاملة المنشآت السوقية، لكن بقي تبع تس
بتخفيض سعرِ البيـعِ، مـا    ومقتسوخطوات المنشأة المعنية، 

ة مي بالتَّالي إلى زيادة الكَيؤدنشأةالمبيعةيالتي  ، وحرمان الم
، وهذه السوقية حصتهابادرت بتخفيض سعرِ البيعِ من زيادة 

ومنخفض المرونـة. وال   ،: عالي المرونةجزأينالثَّاني، حيث ينقسم منحنى الطلب إلى  شكلالحالة مبينَة في ال
  يات إال في الجزء منخفض المرونة.متتصرف بالسعر والكَ أنطيع المنشآت تست

  )).Oligopoly( ةلقاحتكار  مسرد(راجع 

ثابتة على الحجم  عوائد)Constant Returns to Scale( )278(:  

فـي مجـاالت    بخاصة، ةالجزئيو الكُلية: النّظريتينفي 
 اإلنتـاج  كميـة يهـا  ، هي حالة تزيد فالتكاليفو اإلنتاج

، علـى  اإلنتاج مدخالتيادة في الز بةنسلمساوية  نسبةب
. والعكس صحيح، رأس المالو العمالةه الخصوص جو

انخفاض  بةنسلية مساو نسبةب اإلنتاج كمية انخفاض أي
باعـد  األول، المرفـق، تت  شـكل وفي ال .اإلنتاج مدخالت

بمسـافات  ) iso-quant( المتسـاوية  يـة مالكَمنحنيات 
  متشابهة.
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ـ المتز: العائد على الحجـم هناك ثالثة أشكال من   داي
)increasing return to scale،( ــاقصو  المتن
)decreasing return to scale،( ومـن  الثَّابتو .

 متوسـط ) انخفـاض  1: العائد علـى الحجـم  تبعات 
 كميةيادة في الز نسبةأعلى من  نسبةب الكُليةالتكاليف 

منحنـى   في الجزء الهابط من مبين وه مثلما ،اإلنتاج
 متوسط) ثبات 2) أو ATC( الكُليةالتكاليف  متوسط

نقطة النهاية الصغرى  عندموضح  وه مثلما، اإلنتاج كميةيادة في الز نسبةلمساوية  نسبة عند الكُليةالتكاليف 
 وه مثلما، اإلنتاج كميةيادة في الز نسبة أعلى من بةنسب الكُليةالتكاليف  متوسط) ارتفاع 3) أو ATCلــ(

  )، للحاالت الثالث على التوالي.ATC(الكُلية التكاليف  متوسطموضح في الجزء الصاعد من 

ثـلى الحأمثلية(ة م( ّقيدة م)Constrained Optimization( )279(:
 

  

، بخاصة الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
 االقتصـاد و ،المنفعةو اإلنتاج نظريّة

ادو الرياضيصاالقت  هـي  القياسـي ،
 القـيم القصـوى  لية الوصول إلى عم
)extreme values،( ــىو  العظمـ
)maximum( ــغرىو  الصـــــ
)minimum( لـةالَّد ) نةعياناقترم ،(

ـ لعند إخضاعها  ) constraints( دقي
  معينة. قيودأو 

تحـت   المقيـدة  المثلىالحالة تندرج 
) الفُضـلى ( المثلـى الحالـة   نظريّة

)Optimization Theory( ــي  الت
 الصغرى ايةالنهباكتشاف نقاط نى تع

 قيـد ل عند إخضاعها ةالَّللد العظمىأو 
خـالل   مـن هـذا   معين. وعادةً يتم

) حجم minimize( تقليلبكتشاف، اال
، كالتكـاليف،  غير المرغوب رمتَغيال
 .ـاَألرباح، كالمرغوب رمتَغيال ) حجمmaximize( تَعظيمو

 األولالشكل 
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 ،)unconstrained( مقيدةالغير  العظمى ايةالنههي  ىكبرال، ينيعظم تيناينههناك  أن األول شكلال يبين
العظمـى   ايةالنه ). وهناك4 -(و )4تمتد إلى اليمين واليسار، بعد قيمة ( التيلها المنحنيات السوداء تُمثّ التي
المدةقي )constrained) وينطبق المبـدأ نفسـه علـى النهايـات     4 -(و )،4) التي تقف عند قيم أقصاها .(

  الصغرى.

 الوصـولَ  لكنا. عليهقيود  أيضع تُو وال، طبيعيمحكومة بمسارها ال ةالَّالد تترك علياللوصول إلى النهاية ال
ـ أقصى، و حدكي تصل إلى  ةالَّالدزم على الوجب وضع القيد التيس لاألق ايةإلى النه ايـة النه وه ظمـى  الع

المدةقي.  

 بعـد  يمكنأعظم ما  ةالَّالدتجعل  التي، في اكتشاف القيم الحالة الفُضلى عنالبحث  ليةعم، في االهتمام بينص
ـ لى الدقيد ع أيضع ودون  الحالة الفضلىعلى  الحصول الحاالت، بعضفي يمكن، ا. وعليهوضع القيد  ة، الَّ

يم اإلنتاج، لكنة، كتقليل االستهالك أو تَعظاديص(أو قيـود) علـى   تسي كثيراً من المسائل االقت وجب وضع قيد
ل نتيجة، ةالَّالدةة الموارد محدودياديصالنّشاط من اإلنتاج وأ االستهالكي جانبالمفروضة على  االقت اديصاالقت 
  تاد.معال

 ، وأخرى الةالَّالداً على معينب قيداً لتطتها ما منإلى الوصول إلى الحالة الفُضلى،  يتؤدطريقة  منهناك أكثر 
  ة. الَّقيد على الد أيتتطلب 

طريقـة  طريقتين، همـا:   نتطرق هنا إلى
ــويضتال  )،substitution method( ع
ــر و ــة الغـــــ               جانطريقـــــ
)Lagrange method.(  

  :التَّالي كلت الشَأخَذَما  منشأةل اإلنتاج ةالَّد أنلنفترض 

LKQ 10  

معدل األجـر)   :أي( سعر أن) لحجم رأس المال. وK(و ،العمالة) لحجم L(و ،اإلنتاج يةمك) لQحيث ترمز (
  :نإ أي). TC = 200( المنشأةوازنة م أن)، وPK = 2رأس المال (خدمة  سعر)، وPL = 4ة (المالع خدمة

KL

KL

2
150

20024




  

  :نحصل على اإلنتاج ةالَّدفي  عويضتالب
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255.050,50

010500

5500)5.050(10 2







 KLK

K
dK
dQ

KKKKQ

  

  إنوحيث 

05.02

2




K
Q

  

صري عن من تَوليفةهذه ال من). وL = 25, K = 50د الزوج المرتب (عن ظمىع ايةنهإلى  صلَتو ةالَّالد نإف
  ، تكوناإلنتاج

12500)50)(25(10 Q  

   الثَّالث الحالة أدناه. كلشل اليمثّ

         اإلنتاج ةالَّد وجودلنفترض 

)KALQ(  

 ،ةالمللع )L(و ،اإلنتاج ةيمكل )Q(حيث ترمز 
  لرأس المال.  )K(و

KL( رأس المالو ةالمللع الحدي النّاتجحساب  يمكن MPMP  بالنّسبة) Qلـ( األولىة الجزئي المشتقّة َأخذ) ب,
  ة ورأس المال على التوالي:المللع

 KAL
L
QMP L

1



  

  

1



  KAL
K
QMP K  

فيّرع لماإلحالل عد  الفنـي، ) marginal rate of technical substitution )MRTS((، ـ ب  عـدل م هأن
إحـالل  فـي   المنشأة إدارةترغب  ادةًوعر، مع بقاء كمية اإلنتاج ثابتة. خاآل كانم اإلنتاجاصر عنإحالل أحد 

               المثلـى  تَوليفـة العلـى   الحصـول أجـل   مـن ات)، أو العكـس،  دعموال اآلالترأس المال ( كانة مالعمال
)optimum combination( ن منع، اإلنتاجاصر عةجعل  ممكنأعظم ما  اإلنتاج كميالمـوارد   استخدام، بي

 الشكل الثاني
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، مـثالً ، )K( مـن يجب تخفيضها  التي يةمالكَ عن ؤاالًون سيالفنّوفي هذه الحالة يطرح . )35(نشأةمالمحدودة لل
  :على النحو اآلتيعدل رياضياً عرّف هذا الم. ويممكن مستوىأعظم  عندثابتة  )Q(وإبقاء  ،)L(د زيادة عن

L
K

KAL
KAL

MP
MPMRTS

K

L
















1

1

  

) capital-labor ratio( العمالةنسبة رأس المال إلى  وه هَأعال ةالَّللد الفني حاللاإل معدل أنيالحظ 
لمتين معنسبة الفي وباً مضر)(  إلى)(رأس المال  زيادة أنالسالبة تشير إلى  اإلشارة، والحقيقي يتؤد 
  .حاللاإل عدلمض اخفانإلى 

 هابعض اإلنتاجاصر عنجابة إحالل تسا مدى اهأنب )elasticity of substitution( حاللاإل مرونة عرّفتُ
  :هي )(مرونةال نإف، )K(و )L(طاة بداللة عم اإلنتاج ةالَّد كانت. فإذا بعض كانم

)/()/(
)/()/(

)//()/(
)//()/(

)/log(
)/log(

)(%
)/(%

rwdLK
LKdrw

PPPPd
LKLKdd

MLMPd
LKd

MRTS
LK

KLKL

KL









  

)0( كانترأس المال. فإذا  سعرِ) لrو( ،المالع ُأجور عدلم) لwحيث ترمز (  مكنه ال نإفإحالل أحد  ي
. وإذا لآلخر) complement( تممماإلنتاج من عنصري  نصرعكل  أنني عما يخر، اآلالعنصرين مكان 

)( كانت  كل عنصر من  نإفلبدينصرين الع )substitute (نوفي حالتام شكلب اآلخر ع . ةالَّد 
  :نإف، َأعاله المبينَة )Cobb-Douglas( وجالسد – كوب إنتاج

r
w

P
P

L
K

KAL
KAL

Kf
Lf

MP
MP

K

L

K

L 


















1

1

/
/  

  :)، ِإذنleast cost( كاليفتال لأق حققي الذيالشرط  وهو

r
w

P
L

L
K

K

L








*
*

  

  و





)/(
*)/*(

rwd
LKd

  

                                                             
 تحاول المنشأة إنتاج أعظم كمية ممكنة من السلعة، بأقل كلفة ممكنة. - 35
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    :أنب يعنيما 

  1
)/)(/(
)/)(/(


rw
rw




  

 .سـها اندرجة تج عن النّظر)، بصرف unitary( ةُأحادي نتكو دوجالس - كوب ةالَّدل حاللاإل مرونة نإ أي
بدال وحـدة رأس  تسطيع اتست دوغالس – كوبتخضع لتقنية  التي اإلنتاجيات عملإدارة  أن نتيجةهذه ال نيتعو

   ثابتة. اإلنتاج ةيمكبقاء على اإل معوالعكس صحيح،  ،العمالة من وحدة واحدةمقابل المال 

  :اإلنتاج ةالَّد لنفترض وجود
5.0KLQ   

  :على النحو اآلتي) K(و )L( اإلنتاجصري عنأسعار  أنو

10,5  KL PP  

  )TR( يةلالكُات اإليرادتكون هذا على  ). وبناءPQ = 15( سلعةال سعر بيع أنو

KLQPTR 15  

  :نإ أي)، TC = 300( يةلالكُكاليف توال

300105  KLTC  

  :نإف، وبالتَّالي

2
3

2
1

2
1

2
1

30900)260(1515

260300105

KKKKLKQPTR

KLKL




  

5.126

40,10045
2
9000

2
3)900(

2
1 2

1
2
1



 

Q

LKK
K

KK
dK
dTR

  

             هـي  يمكـن ات أعظـم مـا   اإليـراد ، ويمكنأعظم ما  اإلنتاجتجعل  التيورأس المال  العمالة تَوليفة نإ أي
)L = 40, K = 10 وتكون .(ةلالكُات اإليرادي )15 x 40 x 100.5 =1897.37اَألرباحكون )، وت  
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37.159730037.1897  TCTR  

02( نإ). وحيث Q = 126.5( المنتجة يةمالكَوتكون 

2





K
TR ،(نإف ّلَتو ةالَّالدايةنهإلى  ص د عن ظمىع

   .تَوِليفةتلك ال

   َأعاله. شكلالعلى النحو الموضح في  الحالة تمثيل هذه يمكن

ن ألتيفي المس المقيدة المثلىالحالة تم الوصول إلى 
طريقة  . وهيعويضتالطريقة  من خاللالسابقتين 

تحتـاج   التي الحاالت، بعضتنجح في  بسيطة قد ال
  أكثر.  مرونةإلى 

جانطريقة الغر تُعتبر )Lagrange Method(  في
 األدواتأهم  منة الرياضيالدوال  تقليلأو تَعظيم 

 ىميسخدم ما تسيو. الجزئي االقتصادة في يحليلتال
إخضاع  عند، المتغيرات ةدمتعدأو تقليل الدوال  تَعظيمفي  )Lagrange Multiplier( جانمضاعف الغر

قيدل ةالَّالد.   

ين اليكيف تخضع  الرابع شكلبيمها أو ة المراد تقليلها الَّالدوَل  .لقيود كي نصل إلى الهدف المنشودلتَعظهـذا  وح
ما يريد الصعود إلى قمة جبل. لو نظرنا إلى الجبل من نقطة رأسية تقع أعلى من قمته لرأيناه يتألف  نتَخيل شخصاً

  .شكلفي العلى النحو المبين ويات (مقاطع) أفقية، تشبه الدوائر، تمن مس
). n…,1,2,3رتفاع (االويات مختَلفة تالصعود يمر بمسب الشّخصبدأ يما عندو ،ويات ضاقتتلما ارتفعت هذه المسكُ
  نا في طريقه قيوداً من نوع ما؟عإذا وض الشّخصأعلى مستوى يصل إليه هذا  : ماهمم سؤالهنا يبدو و

 الرابع شكلال فيالنّظر  عنديمس القيد. و الذي المستوىتقع على  التيأعلى نقطة يصل إليها هي  نإ :الجواب
 النقطتـين  بينالواقع  وه، مثالً، األولالقيد  أننجد 

) ويمتد إلى الشمال x( األفقي) على المحور ب(و )أ(
 الثَّـاني القيد  امأ). y( العموديالشرقي على المحور 

 مـن يبـدأ  و، )د(و )جالنقطتين ( بين يقع الذي وهف
)، y( العمـودي على المحور  فرصال مننقطة أعلى 

  ).x( األفقيالمحور  منقريبة نقطة  عندوينتهي 

ـ  إنتاج ةيمكة أعظم فرمع حاجتنا إلى فكار، ونفترضألاهذه  نُطبقْل ـ د مـن  ةممكن              دوجـالس  - كـوب  ةالَّ
) KLQ  ،(ةهناك قيد على التكاليف  كان إذاـ طـى ب عم، وهذا القيـد  المنشأةتتحملها  التي الكُلي ة:يغالص                

 الثالثالشكل 

 الشكل الرابع
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)KPLPTC KL حيث ترمز ،( )TC( ةلتكاليف لو ،الكُلي)PL(  و ،العمالةألسعار)L( مكلـ مالع ةي  ،ةال
  إ .رأس المال ةيمكل )K(و ،ألسعار رأس المال )PK(و

 بعـد ها (أو تقليلها) تَعظيم ميت)، وobjective function( الهدف ةالَّالد أو تقليلهاتَعظيمها المراد  ةالَّالدتُسمى 
  إخضاعها للقيد.

    قيد:ال بوجود ،على النحو اآلتي ةالَّداليب ترت ميت

)( TCKPLPKLQ KL  
  

            )K(و )L(ة بالنّسبة الَّللد األولىة الجزئي مشتقّاتال أخذ. وبجانضاعف الغرم ىميسا لم )(حيث ترمز
),,(ات (مجاهيل) هيرمتَغيادالت في ثالثة معث ، نحصل على ثالفرصبالساواتها وم )(و KL. 

  :ِإذن

01 

   

LPKL
L
Q  

01 

   

KPKL
K
Q

  

0

 TCKPLPQ

KL
  

قيد ل خضوعاً، يمكنأعظم ما  اإلنتاج كميةتجعل  التي )K(و )L(اً، نحصل على قيم يآنالثالث  عادالتالمبحل 
  .)marginal cost of production( تاجنلإل ةالحديالتكاليف  لتُمثّ) ( أنب. علماً َأعاله ينبالتكاليف الم

 :ةالتَّالي دوجالس - كوب اإلنتاج ةالَّد موجبب تعملما  منشأة أنلنفترض 

3.5.
3 KLQ   

   :وه المنشأةتخضع له  التيكاليف تقيد ال أنو

)20(),4(),5(  TCPP KL  
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  :على النحو اآلتي جانالغر ةالَّدترتيب  ميت

)2045(3),,( 3.5.  KLKLKLf   

)3......(..........02045

)2....(04)3(.3

)1.......(05)5(.3

7.5.

3.5.

















KLf

KL
K
f

KL
L
f







  

  

   :أنة، نجد والثَّاني األولىادلتين، عمال من

)9(.
4
1),5.1(

5
1 7.5.3.5. 

 KLKL   

  إن:ف ِإذن

)9(.25.)5.1(2. 7.5.3.5. 
 KLKL  

)(بقسمة الطرفين على  7.5.  KL  الفواصل نحصل علىوشطب:  

LK
LK

75.
25.23


  

 الخامسالشكل 
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   :ما يلي يحصل )K( عنعويض تبال

875.1*
5.2*

20)75(.45






K
L

LL

  

  :وه وليفةتَّهذه ال منه إنتاج يمكنأعظم ما  نإف ِإذن

728.5)875.1()5.2(3* 3.5.
Q  

  :السابق، حيث ب البيانات من المثالنُجرل

LKQ 10  

  و

20024  KLTC  

تكون  هذاعلى  بناءعلى النحو اآلتي جانالغر ةالَّد:  

)3...(024200

5)2.(..........0210

5.2)1(..........0410

)24200(10















KLQ

LL
K
Q

KK
L
Q

KLLKQ









  

  :أننجد  ،ةوالثَّاني األولىادلتين، معال من

LKLK 255.2   

  :أننجد  الثَّالثةادلة معفي ال عويضتالب

50,25   KL  

  :على النحو اآلتي) Qy(و )Qxتين (علالس نتاجإل يةلالكُالتكاليف  ةالَّد أنلنفترض 

yxyx QQQQTC .63 22   
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  :يكون أنتريد  المنشأة أنو

20 yx QQ 

  :على النحو اآلتي جانالغر ةالَّد تُرتب

)3.........(020

)2....(012

)1......(06

)20(.63 22















yx

xy
y

yx
x

yxyxyx

QQL

QQ
Q
L

QQ
Q
L

QQQQQQL









  

  :أن) نجد 2(و )1ادلة (معال من

xyyx QQQQ  126   

  :أن) نجد 3ادلة (معال منو

yx QQ  20  

  ).Qx = 13(و )Qy = 7( أن) نجد Qx( عن عويضتالب

ـ د أن)، Theory of Consumer Behavior( مستهلكالسلوك  نظريّة عنث الحدي، في سياق نفترضل  ةالَّ
  :هيباشرة الم المنفعة

)log()log(, yxU yx   

 )xتين (علالس من مختَلفةهالكه لوحدات تسا من مستهلكالها دمتسي التي المنفعةويات تسلم )Uحيث ترمز (
دخله  مستوىطى بعمتين المذكورتين. وهذا القيد علالس اءشرعلى  مستهلكال قُدرةهناك قيداً على  أن)، وy(و
)I(، سلعةال سعرِو )Px(، سلعةال سعرِو )Py( .  

 األسعارو الدخلخضوعه لقيد  مع ،يمكنأعظم ما  تهفعمنتين بحيث تكون علالس من هلكهاتسي التي يةمالكَما 
  :على النحو اآلتي جانالغر ةالَّدب ترن؟ َأعالهالمذكورة 

)()log()log(),,( yx ypxpIyxyxfL    
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,,( الثَّالثةات رمتَغيلإلى ا بالنّسبة األولىة الجزئي مشتقّاتال َأخذب yx نحصل على ثالث ،(ية:نآادالت عم  

0

01

01













yx

y

x

ypxpI
I
L

p
yy

L

p
xx

L





  

أننجد  والثَّانية، األولى :عادلتينمن الم:  

yx

yx

ypxp
ypxp




11


  

  :أنها نجد منو

y

x

p
pxy )(  

  :أنة)، نجد اآلنيظومة منفي ال األخيرة( الثَّالثةادلة عمفي ال عويضتالوب

yx p
IY

p
IX

2
,

2
**   

ــا مــا يتُعطي نتيجــةوهــذه ال ــةفــي  رفعــن ّــاد نظري صز االقتالجةادوال الطلــب المارشــبــ ئــيلي                 
)Marshallian demand functions( ،ينتُ التيفي أسـعارها ودخـل    ّلدواباعتبارها  سلعالالطلب على  ب
  .مستهلكال

أعظم ما  مستهلكالفعة منتجعل  التيتين علالس تَوليفة نإف)، = I 100(و )،Py =2و( )Px =5( أنلنفترض 
  هي:  )optimized( يمكن

25
)2(2

100,10
)5(2

100 **  YX  

ا بتعويض (منق وإذا
xp

IX
2

* ( و)
yp

IY
2

*  في (المنفعة ةالَّد ة األصلي  
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)log()log(, yxU yx   

  :على نحصل
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، لـيس  المنفعة عن، حيث عبرنا )indirect utility function( باشـرة غير الم المنفعة ةالَّدسمى وهي ما تُ

 مع ىتساوي شكلبفعته من مظّيعكي  مستهلكاليحتاجه  الذي الدخلو سلعال، بل بداللة أسعار سلعال ياتمكَبداللة 

د سبة المنفعةالَّسلوكه ح مباشرة. ولهذا السبب المست بيةالَّد اشـتقاق   ميتباشرة. ومنها المنفعة غير المـ د  ةالَّ

الطلب  ةالَّد أنعلى  صنُتَ التي)، Roy's Identity( ة رويمتطابق ىميسبما  انةعاالستبتين علالسطلب على ال

علـى النحـو   غير المباشرة  المنفعة ةالَّد منحسابها  ميتغير المباشرة. و المنفعة ةالَّدفي  ةالَّدهي  سلعةعلى 

  :اآلتي
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,  

  :أن السهل مالحظة من

yyxx pp
U

pp
U

II
U 1,1,2 















  

، وهي المنفعة ةالَّدوعاً لقيد ضخُ اإلنفاق، بتقليل المنفعة ةالَّد من مستهلكال إنفاق ةالَّداشتقاق  ميتفي هذا المثال 
 نفعةالم ةالَّدلدينا  أنا في المثال السابق. ولهذا الغرض نفترض عليهأتينا  التي المنفعة ةالَّد تَعظيم ليةعمعكس 

ةالتَّاليباشرة الم:  

xyU yx ,  

ة، ج بطريقة عكسيانة الغرالَّدترتيب  يمكنناو. مستهلكالفعة من انمتُعظّ اناللت انتعلالسهما  )y(و )xحيث (
  :على النحو اآلتي

)(),,( UxyypxpyxL yx    
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شتقّات لما َأخذ. وبممكن إنفاق لأقيتيحه  الذي المستوىد عنة تَثبمها لكنَّفعة المباشرة، من) للUحيث ترمز (
  :على النحو اآلتي األولىالجزئية 
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  :أننجد 
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) في (U( ذَأخب


L نحصل علىَأعاله نتيجةال من يضعوتاليع الطرفين وربثم ت مناألي) إلى الطرف ،:  
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  :، وهيالمنفعةاها لقيد نعأخض التي ةالَّالدفي  ) y(و ) x( كانباشر مالم عويضتالوب
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  .اإلنفاق ةالَّدوهي 
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  :)Constraint( )280(قيد 

) فـي  minimization( قليـل تال) أو maximization( تَعظيماللية بخاصة عم، الجزئي صاداالقت نظريّةفي 

 المنفعة ةالَّدك ،ة ماالَّ) يوضع على مسار دlimit( حد و، هكاليفتالو اإلنتاج نظريّةو مستهلكالسلوك  نظريّة

)utility function أو (اإلنتاج ةالَّد )production function(يم م، بحيث يتتقليلأو  تَعظ ال  أنة، على الَّالد

ـ خضع لدتلية اإلنتاج في منشأة ما عم أن نفترض :. وعلى سبيل المثالالحـد هذا ها تتجاوز قيمت  – ة كـوب الَّ

  ة:دوغالس التَّالي

3.5.3 KLQ   

  :وه المنشأةتخضع له  يذالكاليف تقيد ال أنو

)20(),4(),5(  TCPP KL  

  :على النحو اآلتي جانالغر ةالَّدترتيب  ميت

  

  

  

  

  

)2045(3),,( 3.5.  KLKLKLf   

)3......(..........02045

)2....(04)3(.3

)1.......(05)5(.3

7.5.

3.5.
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  :أنة، نجد والثَّاني األولىادلتين، عمال من

)9(.
4
1),5.1(

5
1 7.5.3.5. 

 KLKL   

  نإف ِإذن

)9(.25.)5.1(2. 7.5.3.5. 
 KLKL  

)(الطرفين على  قسمةبو 7.5.  KL حصل علىوشطب الفواصل ن:  

LK
LK

75.
25.23


  

  :نحصل على )K( عنعويض تبال

875.1*
5.2*

20)75(.45






K
L

LL

  

  :وه تَوليفةهذه ال منه إنتاج يمكنأعظم ما  يكونِإذن 

728.5)875.1()5.2(3* 3.5.
Q

  

  )).Constrained Optimization( دةالمقيّ )مثليةاأل( المثلىالحالة  :مسرد(راجع 
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  :)Constraint on Production Capacity( )281(راج خاالست قُدرةقيد على 

)، بخاصـة فـي مجـال    economics of resources & environment( البيئةو الموارد اقتصادياتفي 
وجي) رأسمالي يفرض انوني أو تمويلي أو تقني (تكنولق قيد و، هادنمعال عنيب قنتالو الغازو النّفطخراج تسا

ـ     استغاللخراج وتفي مجال اس تعمل التيعلى المنشأة  نفسه خراج تالموارد الطبيعيـة، أو علـى طريقـة اس
    المورد الطبيعي. استغاللو

    :)Constraints, Theory of ( )282(يود القُ نظريّة

 ،ةراتيجيســتاالو ،طخطــيتالو ،األعمــالإدارة فــي 
 التـي االفتراضات و ، هي مجموعة المبادئاالقتصادو

) عمـل لتشـخيص   methodology( ةيمنهجتُشكل 
 التـي ) limiting factors( المحدةالعوامل  تحديدو

تقف في طريق تحقيق هدف ما. وهي مـن اكتشـاف   
 األمريكـي وتطوير األكاديمي –   إليـا اليهـوديوه 

  ).1984( م)، في العاEliyahu Goldratt( غولدرات

 شكلعلى معالجته، ب ، وتعملعيق تحقيق الهدفي الذيالقيـد   وه، وٍل محدمعاأهم  تحديدالعمل ب ةيمنهجتقوم 
ـ صنيع، تفي قطاع ال ،القيدى ميسو .محد غير الًمعايعود  أنأو بآخر، إلى  )، bottleneck( جاجـة ق الزعن

  لية التّصنيع.الذي يقوم به في إعاقة تقدم عم تعبيراً عن الدور

ة مترابطـة،  شطة متعـدد أنمثالً)، يتكون من سلسلة  تصنيع، قد، (نظامظامٍ معن لك أن القيود نظريّةتفترض 
  بأكمله.  في النظام القيود سلسلةعفُ رابط في َأض وبرمته، وه ظامعلى النّ قيداًأحدها  يعمل

  خمس خطوات: على القيود نظريّةاألمثل حسب  حقّق الحلُّيت

ـ الذي يعيق الوصول إلى الهـدف المنشـود.    قيدال) identify( تحديدو تشخيص: األولى  اسـتغالل : ةالثَّاني
)exploit (الموارد )throughputs ،تاحةالم (مكن.  بأفضلإخضـاع : الثَّالثـة ما ي )subordinate ( ـ  لك

من أجل  ،قيدبال)، elevate( رتقاءاال: رابعاً. قيدالوالتأكد من توافقها مع  لية تحت الدراسة،األنشطة، في العم
ـ  تكرار: خامساًعليه.  وه على مايكون أفضل مما كان عليه، أو إزالته إذا بقي  أن مـا بـرزت   لوات كُالخط

  .إليهالحاجة 

ر إلى )، ثم يتطو10ها (ة: يبدأ بقُدرة قيمتفَة التَّالي.. إلخ) اتسم بالصهالك،.تاس أو ،إنتاجنظاماً ما ( أننفترض ل
  ). 32يصل إلى ( أن ويؤمل)، 8ها (إلى قُدرة قيمتها بعده يتراجع )، لكن20َّها (قُدرة قيمت
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القيد الثَّالـث،   أنمن الواضح 
)، 8عف القُدرة إلـى ( الذي َأض

عيق الوصول إلـى   وهالذي ي
ــود. وال ــدف المنش ــد،  اله ب

معالجتـه حسـب    من ،لتَّاليبا
  وات المبينَة َأعاله.الخط

 )).Law of Limiting Factors) (غرىت الصاياون النهانق( حدةمون العوامل الانق: مسرد(راجع 

  :)Consumer( )283( مستهلك

 )،consumer behavior( مسـتهلك السـلوك  و المنفعةبخاصة في مجاالت ، الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
 سـلع سسة، ينفق علـى ال شخص طبيعي أو معنوي (اعتباري)، فرد أو جماعة أو مؤ و، هالعرضو الطلبو

هالكها أو تَوظيفها في ت، بهدف الحصول على البضائع والخدمات واسمعينة(البضائع والخدمات) مقابل أسعارٍ 
) utility maximization( المنفعـة  تَعظـيم ، حسب النّظريّة الجزئية، فـي  هذاإطَار ما. ويكمن الهدف من 

  ) ممكنة.minimum cost( كُلفة لقأبمدة من البضائع والخدمات، تالمس

 سراُألين في المجتمع، بما فيها مستهلكة المع السلوك الجماعي لبقي في السياق َأعاله مستهلكيتداخل تَصرف ال
)householdsما ي ،(شكل االجتماعية المنفعة ةالَّد )social utility function ،(ع التيجتمتُغطي أفراد الم 

  .ةكَافَّ

  :)Consumer Confidence( )284( مستهلكال ثقَة

، هي سويقتالو )،consumption expenditure( ياالستهالك اإلنفاق بخاصة، يلالكُ االقتصادفي مجال 
بل، قت، ومقياس لتوقُّعاته عن الحالة في المسمستهلكهة نظر الجوالحالة االقتصادية الراهنة، من  عنمؤشر 
االقتصادية السائدة، والحالة  لحالةا عنباعتباره مؤشراً  ،رةمغير المعو رةمالمع سلعاإلنفاق على اله في ورغبت

  تسود. أنيـتوقَّع  التي

س مستوى م)، لتَلbusiness confidence( األعمالقطاع  ثقَة ؤشرم، والمؤشرخدم االقتصاديون هذا تيس
  .الحاضر والمستقبلقتصادي في النّشاط اال

ائـتستا انــمـهـالكـي )Consumer Credit( )285(:  

، هـي  )retail(جزَِئـة  تالتجارة و )cooperatives( عاونيةتالو االستهالكيةيات جمعالو النّقودمجاالت  في
، تهلكينلمسلصة شركات ومؤسسات متخص تقدمها)، short term( جلاألقصيرة سهيالت ائتمانية تقُروض و
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 موعـادة يـت   .سلعةة أياء مخصصة لشر تالقُروض ليس أن يعني، ما محددة سلعشراء بهدف تشجيعهم على 
اء تلـك  شر ين على اإلقبال علىمستهلكأنفسهم كي يشجعوا ال سلعال منتجيسهيالت من تهذه القُروض والتقديم 

  .سلعال

البنوك أو حسـابات االئتمـان    تقدمها التيكالقُروض سهيالت عن األنواع اُألخرى، تتختلف هذه القُروض وال
  من قروض. هازبائنها، أو ما شابهلمن خلَالها القُروض والتسهيالت  وتقدمجارية، تفتحها الشّركات التّ التي

  :)Consumer Demand Theory( )286( )المستهلكطلب ( الجزئيالـطـلـب  نظريّة

بخاصـة فـي   ، الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
أسعار و ،العرضو الطلبو المنفعةمجاالت 

، هي مجموعـة  هاياتمكَو االستهالكية سلعال
 شـكل تُ التيالمبادئ واألفكار واالفتراضات 

ن جسماً نظريـتَكامالً عاً م مستهلكالسلوك 
)consumer behavior ــي ــه ف )، وتفاعل

ياتهـا  مالتـي يشـتريها وكَ   سـلع ) وأسعار الreal( الحقيقيو )nominal( االسميالسوق حوَل تَغير دخله 
 المتوافرة، ومظاهرها ونوعياتها.

سـلوك   حـولَ حليـل  ت مختَلفـاً مـن ال  شكالًواحدة منها  لبنت كاقتصادية، ت – فكرية ثالث مدارس برزت
 نظريّـة فكار ومبادئ وافتراضات ند إلى أتحليل المست) ال1: وهي ،الجزئيالطلب  نظريّة، في إطَار مستهلكال

 الموازنـة قيـد  و )indifference curves( السـواء  منحنيـات بق ل)، وما يتعUtility Theory( المنفعة
)budget constraint   خلخـط الـد) (income line،( ـيم ونفعـة  تَعظالم )utility maximization.(             
 Revealed Prefernce( هاعنيات المفصح األفضل نظريّةئ وافتراضات أفكار ومباد إلىند تحليل المست) ال2

Theory ،(بها ال أي ست) ال3. مستهلكاألفضليات التي يبوحمنهجأفكار ومبادئ وافتراضات  إلىند تحليل الم 
ـ ـتـالم سعيرتال والملـذَّات   سلعةند إلى مظاهر التسعير المستال أي)، Hedonic Pricing Method( يـع

  الشكلية الكامنة فيها.

يات المفصح األفضلة رينظ)، Hedonic Pricing Method( الـمـتـعـي سعيرتال منهج: مسرد(راجع 
  )).Utility Theory( المنفعة نظريّة)، Revealed Prefernce Theory( هاعن

  :)Consumer Durable( )287(ـرة مـمعهالكية تسا سلعة

ـ الكُالطلب بخاصة مجال ، يلالكُ داالقتصا نظريّةفي   ياالسـتهالك  اإلنفـاق و )،aggregate demand( يل
)consumption expenditure ال يتتاس سلعة)، هي (اعة أو خدمةبِض) ةهالكها في الحـال، أو  تاس مهالكي
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كها أو االسـتفادة مـن   ب، بل يتم استهالاكالغذَاء أو الشر سلعةحال  واً، مثلما هزمنية قصيرة جد فترةخالل 
اً، قد تمتد لعدة سنوات. ومثال عليها أدوات الطبخ المنزليـة والثالجـات   زمنية طَويلة نسبي فترةتَدفُّق خدمتها ل

ـ  أن الالرأسمالية، إ سلع(البرادات)، وما شابه. وهي تُشبه في بعض مظاهرها وصفاتها ووظائفها ال  تهـا ليس
  .االستثمارية – الرأسمالية سلعةالرأسمالي المتعارف عليه حوَل دة للدخل بالمعنى اللِّمو

:)Consumer Equilibrium( )288( المستهلكتوازن 
 

  

ه الخُصـوص  جو، وعلى الجزئي االقتصاد نظريّة في
ــة ّــة نظري ــاتَعظيمو )،Utility Theory( المنفع  ه
)، هـي  income constraint( الـدخل قيد لخضوعاً 

 فعـة منأعظـم  إلـى   مستهلكيصل فيها ال التيحالة ال
)maximum utilityمكنة نتيجةً السهالكه تَوِليفـة  ت) م

خلقيد للع التي يشتريها ويستهلكها، خضوعاً من السالد 
)income constraint .تاح لهالم (  

يبخل ونقطة التماس مع  شكلن اليرفق قيد الدنحنىالمالسواء م )indifference curve أعظم )، حيث تتحقق
  ).Qy(و )Qxوِليفة (هالك التَّتممكنة من اس فعةمن

عتين، هما البيتزا شراء تَوليفة من سلفي يرغب و)، 11.25مستهلكاً ما يملك دخالً مقداره ( أننفترض ل
ب الكوال مشرو وسعر ،)1.5البيتزا ( : سعرعلى النحو اآلتيوكانت أسعارهما  ومشروب الكوال، مثالً.

)1.25.(  

وحدات المنفعة التي يستَمدها من  أنلنفترض ). وPyبـ( الكوال)، وسعرِ مشروب Px(بـ زاتالبي سعرلنرمز ل
فة من السختَلنعتين لالتَوليفات الميبلفي الجدول  على النحو المرفق األوع، المالتيالحسابات  م   أجريت بنـاء

 )،y( سـلعة من ال الكُلية لمنفعةل) TUy(و )،x( سلعةمن ال الكُلية لمنفعةل) TUxعلى السعرين، حيث ترمز (
 لمنفعــــةل) MUx(و

 )،x( سلعةمن ال الحدية
 لمنفعــــةل )MUy(و

  ). y( سلعةمن ال الحدية

يعطينا حاصـل قسـمة   
علـى   الحديـة  المنفعة

ما يجلبـه   سلعةال سعرِ

 األولالشكل 
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شـريحة   مسـتهلك اللو اشترى  :وعلى سبيل المثال  .)marginal utility( إضافيةفعة من منار الواحد الدين
 فقنأالمتوسط، ولَو ب إضافية فعةمن وحدة) 33.33يجلب له ( االدينار الواحد الذي ينفقه عليه نإفزا واحدة تبي

 بالمتوسط. إضافية فعةمن) وحدة 32لجلب له ( كوالالدينار على مشروب ال

 سلعةال منهالكه تسا يزيده نإفتين، علالس من مدةتسالم فعتهمن تَعظيمجل أ مني، ويسعى نعقال مستهلكال نوأل
  :حتى يقف عندما يكون بهذامر تويس زا في هذه الحالة.تها أكثر، وهي البيمن ةديالح المنفعةتكون  التي

y

y

x

x

P
MU

P
MU

  

تُحقق  التيوليفة تَّال عند مستهلكالف وقَّتَي بالتحديدلة في هذه الحاو متساوية. ةيمنفعة حد حيث يجلب الدينار أي
  :، أي عندأعالهالشرط 

20
25.1

25
5.1

30


  

. الكـوال مشروب  وحدات من) 3زا و(ت) شرائح بي5أي من ( ).y = 3(و )x = 5: (من نَةوالمكَ تَوليفةوهي ال

                 )Px = 1.5( سـعر ، بيمكـن عظـم مـا   أ مسـتهلك التجعـل منفعـة    التيتين هي علالس من وليفةتَّوهذه ال

  ).Py = 1.25(و

  :على النحو اآلتيآخر  بشكل َأعاله يغةالصوضع  يمكن

y

y

x

x

P
MU

P
MU

  

  :، نحصل علىيلبادتال ربِبالض

yxxy MUPMUP   

)بالقسمة على yy MUP     :نحصل على ،(

y

x

y

x

P
P

MU
MU

  

  ).consumer’s equilibrium( المستهلكتوازن ة ممكن فعةمنأعظم  تُحقّق التي وليفةتَّتُسمى ال

  ؟ لعتينوليفة من السع كُلفة هذه التَّدف مستهلكال استطاعنطرح السؤال البسيط: هل  أن روريالض منو
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  :على النحو اآلتيبسيطة  ةحسابي ليةبعمالقيام  من بد الولإلجابة 

? yyxx QPQP  

  .لعتينالس من وليفةتَّال منيدفع ث أن طاعتاس مستهلكال نإف، قيمة الدخلل مساوية نتيجةال كانتفإذا 

   :على نحصلعملية حساب بسيطة  بعدو

25.11325.155.1   

مستهلكيملكه الالمبلغ الذي  ووه.  

         الموازنـة قيـد  أو  خـط أو  الـدخل قيد أو  خط، لعالس لكل، السعرفي  يةمالكَ ربحاصل ض مجموع ىميس
)income or budget constraint or lineو .(وه نفقه  أن مستهلكالطيع تسي الذيالمال  منقصى األ الحدي

  . كانت، مهما مختَلفةال سلعالعلى 

  نأي إ)، I(هو  الدخل قيد

IQPQP yyxx  ..  

  في هذا المثال مستهلكال عند وقد بلغت قيمته

25.11 IQPQP yyxx  

 التيبالتَّالي، مئات األسعار  كونتو)، اًشهري( سلعالمئات  من الدخلقيد ادلة عم، قد تتكون ليةالعم حياةلفي ا
له  . والمستهلكواجهها الي مكنما  مور على النحو الذي يجعل منفعته أعظماأليوازن  أنبدذا المثال وفي ه .ي

            :األسعار، بالكوال بومشرزا، أو من تالبي منها اءشر مستهلكالطيع تسي التيصوى القُ ةيمالكَ تكون
)Px = 1.5( و)Py = 1.25( ،على النحو اآلتي:  

  :وهزا تالبي من عليه الحصول يمكنأقصى ما 

5.7
5.1
25.11


xP

I

  

  :وه كوالوب الوأقصى ما يمكن الحصول عليه من مشر

9
25.1
25.11


yP

I
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هـذه   مـن تاح م وه). وأقصى ما feasible set( الممكنةة مجموعال )(أ، ب، ج، ز، هـلع الس يةمكَسمى ت
 مـن ) تَوليفة( خليط أي، أو كوالال من مشروب وحدات) 9زا، أو (تالبي من) شرائح 7.5( اإم وهة مجموعال

11.25( تجاوز مجموع اإلنفاق عليهاعتين، شريطة أن ال يلالس(.   

ـ ف المنفعـة تل  من األفقيقطع الم امأ. قيم (أب)تالمساألخضر  الخط وه َأعاله الثاني شكلالفي  الدخلقيد  وه 
ـ  أن طبيعيال مننقاط مثل (و)، و(ط)، و(ح) مثالً. و عليهتقع  الذيحمر الغامق، األ منحنىال اً، نتصور، نظري
خطوة له  أول مستهلكالبدأ ي، حيث األصلنقطة  من نبثقَةوهي م، منحنىمثل هذه ال من اًهائيناً الهناك عدد أنب

 الـدخل قيود  منقيد  الإها بينَق يفر ال إلى حد بعضببعضها متالصقة  منحنياتفي الصعود على التل. وهذه ال
  .الممكنة

ها من أي، قد تكون مختَلفةف لك)، وبY(و )Xتين (علالس من لفةمختَتوليفات  منحنياتهذه ال منواحد  لك ليمثّ
 مسـتوى  تُعطيها من) تَوليفةنقطة ( لك لكنواحدة)،  كُلفة الإ( مستهلكالالمفروض على  الدخلخط  منأعلى 
. فالنقطة (ح)، مثالً، نفسه )اإلشباع( ةيلالكُ المنفعة

ـ  اإلشباع مستوى تُعطي تَوليفة لتُمثّ  الـذي  هنفس
 الـذي  نفسـه  اإلشباع مستوىه النقطة (و)، وتُعطي
 شباعٍإ حدود لتُمثّ ياعلال نحنياتمال لكنه (ط). تُعطي

  أعلى.  

 سلعال منة مجموعالسواء ل نحنياتم مجموع ىميس
)، وهي Indifference Mapخارطة السواء (

 منحنيات مناً)، ، (نظرياًنهائيال اًعددخارطة تشمل 
  ها.من محددةة مجموعواحد أو  مع لمعاتال ميت وعادةً السواء،

المفـروض   الـدخل قيـد  و السائدة األسعارب الثَّالث، شكلال ، فيإلى النقطة (د) يصَل أن مستهلكالطيع تسي ال
ـ وبالتَّاليما في جيبه،  لكه لن ينفق نة، ألممكن كانت نإو حتىالنقطة (هـ)،  مستهلكال. ولن يختار عليه ن ، ل

ممكنة  فعةمنأعظم إلى  مستهلكالإلى وصول  يتؤدواحدة فقط،  تَوليفةهناك فها. منة ممكنفعة منيحقق أعظم 
  السائدة.   األسعار، وعليهالمفروض  الدخلقيد تحت 

 عليهنقطة  لك عند متساوٍ إشباع، لكنَّه يعطي مستوى سلعمختَلفة من ال توليفات ليمثّ الذي نحنىمال ىميس
السواء نحنىم )indifference curve.(  

على مختَلفة، ة ممكنتوليفات  ليمثّ، البياني الثَّالث شكلالفي  الغامق، المشار إليه األحمر نحنىمال أننفترض ل
   :اآلتي في الجدولالنحو الوارد 

 الشكل الثاني
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  )Xالسعلة (

 
  )Y( سلعةال

 منالتضحية به  ما يتم
)Xعلى وحدة  ) للحصول
  )Y( منة ضافيإ

100  1  -  
90  2  10  
81  3  9  
73  4  8  
66  5  7  
60  6  6  
55  7  5  
51  8  4  
48  9  3  
46  10  2  
45  11  1  

ـ  الذي نفسه اإلشباع مستوى ، على سبيل المثال،الثالث شكلفي ال )100,1( وليفةتَّال تُعطي   وليفـة تَّه التُعطي
ــ)، 55,7( ــى ال ــن رغم عل م

الخلطتـين،   بين ياتمالكَاختالف 
 ا. ولهـذ بينَهـا  كُلفةتالف الواخ

نفسه: كم  مستهلكالالسبب يسأل 
ضحي بهـا  ي التيعدد الوحدات 

) للحصول علـى وحـدة   X( من
  )؟ Y( سلعةال منضافية إ

 مـن  مسـتهلك الما يضحي بـه  
 من أجل الحصـول ) X( سلعةال

ـ )، يشـبه، بالحسـاب وال  Y( سـلعة ال مـن واحـدة   إضـافية على وحدة                   البديلـة رصـة  الفُ كُلفـة ى، معن
)opportunity costادصوفَة في مبادئ االقتعرفـي هـذه الحالـة     تُسمىو .) المل محـالل  اإل عـد يالحـد    
)marginal rate of substitutionختصربـ( )، ويMRSو ،(نعبارة  وهميل  عطى عم، والسواء نحنىم
  :ةالتَّالية الرياضي يغةالصب

12

12

XX
YY

X
YMRS








  

 ياتمكَ مع لمعاتال من بد الة أصالً تكون سالبة، وجنّاتال يةمالكَ أنالبة للداللة على الس اإلشارة وضعتوقد 
  . طَاراإلة في هذا موجب

 الثالثالشكل 
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 بين الحدي اإلحالل معدل نجد أن، (يسار) من الجدول خيرود األ، والعمَأعاله، السواء منحنىإلى  النّظر عند
)X( و)Yيتناقص على طول ال (لصقها  التي مةالقي أن هذا. والسبب في منحنىسلعةالب المستهلكي )X تصبح (

اً، وتغدو في نظره ه يفقدها تدريجينأعلى وأعلى، أل
) وحدات 10يضحي بـ(لعداد تسعلى ا كاننادرة. فقد 

) Y( منعلى وحدة واحدة  الحصولل أج من) X( من
اً تدريجي انخفض عدلمهذا ال نلكحالل، اإل ةايبد عند

وحدة  مقابل) X( منحتى وصل إلى وحدة واحدة 
  :الرابع شكلالفي على النحو الموضح  )،Y( منواحدة 

 فعةمنأعظم إلى  مستهلكال: كيف يصُل السؤال المهم
  ؟الدخلقيد و السواء منحنى عنلومات مععمال التسة، باممكن

لمحاللاإل عد يالحد بين تين (علالسX( و)Y ،(وه:   

21

12

XX
YY

X
YMRS









  

واحدة إلى  من كُلفةباختالف ال لكنها، كمثيالتنفسه  اإلشباع تُعطيالسواء  نحنىمنقطة على  لك نإوحيث 
ميل  نإ أي، الدخلقيد  معة مشتَركنى السواء وتكون حمنتقع على  التية هي ممكنفعة منأعظم  نإفأخرى، 
 أنجل أ مننقطة تماس واحدة. و عند الإهذا  حقّقيت أن مكني ال. والدخلالسواء يكون مساوياً لميل قيد  منحنى
  .الدخلحساب ميل قيد  من بد ال، هانتعرّف

  :وه الدخلقيد  نإ

y

x

x

y

y

xx

y
y

xxyy

yyxx

P
P

Q
Q

P
QP

P
IQ

QPIQP
IQPQP














  

  :دما يكونعن تحقّقة تممكن فعةمنأعظم  أن يعنيما 

y

x

y

x

x

y

P
PMRS

P
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X
YMRS

















21

12

  

 الرابعالشكل 
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ينيمستهلكالوشرط توازن  التماسنقطة  ،أدناه، الخامس شكلال ب سبإليه نالتوص الذيالشرط  ح.  

) درهماً، 160المال مقداره ( منبلغاً م المستهلكلدى  أن، ونفترض البيانات الواردة في الجدولخدم تسنل
 )Px = 3ا (مأسعاره وكانت)، Y(و )Xتين (لعالس من) دراهم، ويشتري بما تبقى خليطاً 7خر (يد أن أرادو

  :على النحو اآلتي الدخلقيد  معادلةتكون  هذا). وبناء على Py = 1(و

1
3

1533





y

x

yx

P
P

QQ

  

ة مقابل مةالقي)، وهذه 3( مةالقيد عن الدخلخط  معماسٍ السواء يصنع نقطة تَ منحنى أن الجدولنجد من 
)، Y = 9(و )X = 48هي ( المستهلكفعة نم تُعظم التي وليفةتَّال أني نع)، ما يY = 9(و )X = 48تين: (يمللك
  ). Py = 1(و )Px = 3( سعرب

وصل  الذي وازنتال ، واألخير،السادس الشكلوضح ي
قطة تماسٍ السواء نُ نحنىم، حيث يصنع المستهلكإليه 
  :على النحو اآلتي الدخلقيد  مع

3

3

3
89
5148

21

12



















y

x

y

x

P
PMRS

P
P
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YY

X
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  :على النحو اآلتي األسعارو ياتمالكَ عن عويضتالب الدخل، نقوم بحساب قيد هذا نمنتأكد  كيلو

15391483
..


 IQPQP yyxx  

 الخامسالشكل 

 السادسالشكل 
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:)Consumer Expenditure( )289( مستهلكال إنفَاق
  

ـ المح نّـاتج الو )،aggregate demand( يلالكُالطلب بخاصة مكونات ، يةلالكُ النّظريّة في  اإلجمـالي  يل
)Gross Domestic Product (GDP)ه ،(لالكُ اإلنفاق وي )aggregate expenditure الذي يقوم به ،(
هذا اإلنفاق من أجـل إشـباع    مزمنية ما، عادةً تكون سنَة شمسية. ويت فترةون في اقتصاد ما، خالل مستهلكال

  ين.مستهلكالحاجات الراهنة لل

 & Consumer Goods( االسـتهالكية لبضائع والخدمات ا)، Consumption( االستهالك: مسرد(راجع 

Services.((  

  :)Consumer Goods and Services( )290(ة هالكيستوخدمات ا بضائع

ـ المح النّـاتج و )،aggregate demand( يلالكُالطلب بخاصة مكونات ، يةلالكُ النّظريّة في  اإلجمـالي  يل
)Gross Domestic Product (GDP)وسة،  سلعال )، هيلملموسة وغير المالبضـائع والخـدمات،    أيالم

  إلشباع حاجات راهنة. مستهلكأو بآخر، من ال شكلعمالها أو تَوظيفها بتهالكها، أو استاس ميت التي

  :)Consumerism( )291( )االستهالكية( االستهالكفـلسفة 

 ، وحقـل مسـتهلك الحقوق و ،الرأسمالي فكرالبخاصة في ، االقتصاديةالفلسفة و فكرالو يةلالكُ النّظريّةفي 
  :)، هي مبدأ أو فكرة تحمُل ثالثة معانLaw & Economicٍ( االقتصادو القانون

تلحـق   التي السياسات من مستهلكال ايةلحم جهو، مأو حكومي ، شخصيجماعيم، فردي أو ظَّمن جهد هي) 1
 مـن  االستهالك يةمكزيادة  نبأقول ت التي االقتصاديةالعقيدة  هي) 2قه. أو تعتدي على حقو يتهبرفاه الضرر

ـ الم وسـع تفلسفة ال هي) 3. االقتصادية األحوال نتَحسإلى  يتؤدالبضائع والخدمات  مر فـي الرغبـات   تس
 .الذات، من أجل إشباع البضائع والخدمات أي، لعالس منوالحاجات 

عتكاليف ال( كمستهلالألسعار  رقم قياسييشةم( )Consumer Price Index( )292(:  

مؤشر  و، هالقياسي االقتصادو حصاءاإلو ،هاياتمكَو سلعالأسعار بخاصة ، ةالجزئيو الكُلية: نالنّظريتي في
لماء والكهرباء االستهالكية، ارتفاعاً وانخفاضاً، بما فيها ُأجور المنازل وأسعار ا سلعتَباين وتَغاير أسعار ال عن
  .نَقلتعليم والتدفئة، وكُلفة الخدمات الصحية وخدمات التبريد والتوال

رق ثوابـت  الطُّ لخدم كت)، وتُسمستهلكهناك أكثر من طريقة لحساب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (أسعار ال
  في فترات سابقة. سادت التييات واألسعار م) والكbase yearَ( األساس سنَةأساسية، ومنها 
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 وبناء األرقام القياسية الواقعية، وه في ه مهملكنَّالواقع،  يمثل بسيط، ال قياسي نبدأ برقمٍ أنالضروري  من
  .)Simple Aggregative Price Index( التجميعي البسيط القياسيالرقم 

   :)36(اآلتي على النحو وكانتنوات، ع سربأل أن) لحم الضPلدينا أسعار ( أنلنفترض 

)P0 (نةّ4.00  األولى الس  
)P1 (نةّ5.25  ةالثَّاني الس  
)P2 (نةّ7.10  الثَّالثة الس  
)P3 (نةّ10.00  الرابعة الس  

  

صبح ساد فيها، فتُ الذي السعرأسعار السنوات الالحقة ب مقارنةتتم  التي أي، ساسلَأل سنَة األولى السّنةر تَخْنَل
  :وهنفسها  نَةسلل بالنّسبة )P0( األساس سنَة سعر نفإ وبالتَّالي. األولى السّنةهي  ساسألا سنَة بعد السّنة
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 أنبساطة،  لكي، بنعها تنصحيحة دائماً، أل نتيجة. وهذه الاألساس سنَة سعرِل القياسي) للرقم I0حيث ترمز (
 كأننا)، I0خدم الرمز (تسالحسابات ن عرف). وفي 100%يساوي ( نفسه السعرنسبة إلى  األساس سنَة سعر

  .فرصنقطة ال أي، األصلقطة ها نُأنعلى  األساس سنَة معل معانت

 نحصل على رقمٍ سنَة األساس) على سعرِ P1، (سنَة األساس بعد األولىة، وهي الثَّاني السّنة سعرِقسمة  عند
على النحو اآلتي انٍث قياسي:  
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00.4
25.5

0

1
1 

P
PI  

  :على النحو اآلتي عليه الحصول ميتف الثَّالث القياسيالرقم  امأ
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00.4
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  :على النحو اآلتيابع الر القياسيعلى الرقم  الحصول ميتو
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 لن نستخدم وحدات معینة من النقود في األسعار، وتترك ُمجردة. - 36
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 بين)، وارتفع 31.25%بنسبة ( ةالتَّالي ةالسّنو األساس سنَة بينارتفع  أنلحم الض سعر أني هذه النتائج نعت
 السّنةو األساس سنَة بين)، وارتفع أخيراً 77.5%في الجدول) بنسبة ( الثَّالثةة (الثَّاني السّنةو األساس سنَة

 القياسيتحويل الرقم  عادةفي ال ميتأجل التسهيل،  من). و150%ول) بنسبة (دالرابعة في الج أي(     الثَّالثة
  :على النحو اآلتيا تصبح عليه نالحص التيعة األربة القياسيرقام األ نإف وبالتَّالي). 100( منإلى رقم 

00.250
50.177
25.131
00.100

3
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). وفي price relative( سبيالنّ السعر، َأعاله بينآخر، في السياق الم سعرمقسومٍ على  سعرٍ لك ىميس
الرقم أجل تعميم مبدأ  منواحدة. و سلعةل سبيالنّ السعر إلى لقياسياند الرقم تسا المذكورة َأعالهالحالة 
جودنفترض ل القياسيسلعلل األسعاريحتوي قائمة  الذي، الثَّانيفي الجدول على النحو الموضح ، سلعع ربأ و 

  عِ سنوات:ربأ مدةع، لاألرب

  

  سلعةال

  

  وحدة القياس

  الثَّالثة السّنة  ةانيالثَّ نةالس  األولى السّنة  ساساأل سنَة

P0  P1  P2  P3  

  10.00  7.10  5.25 4.00  كيلو غرام  أنلحم الض

  1.65  1.30  0.75  0.50  كيلو غرام  رزاأل

  2.90  2.15  1.45 1.00  لتر  زيت الطبخ

  2.75  1.80  0.85  0.25  لتر  الحليب

 مجموع
  األسعار

-  5.75  8.30  12.35  17.30  

ل نُسه وكي. األساس سنَةكي تكون  سنَة ةأينا اختيار يمكن، سلعالعار هذه ألس القياسيأجل حساب الرقم  من
  :على النحو اآلتي األساس سنَة سعريكون  وبالتَّالي، األولى السّنةر لنَخْتَ األمر
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  :على النحو اآلتيلقيم ا عن عويضتال ميت. وسلعال) لعدد nو( ،سلعةال) لترتيب i، و(نَةس) للkحيث ترمز (



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

472 
 

00.14444.1
75.5
3.8

25.000.150.000.4
85.045.175.025.5

00.10000.1
25.000.150.000.4
25.000.150.000.4

75.5
75.5

4

1
0

4

1
1

1

4

1
0

4

1
0

0





























i
i

i
i

i
i

i
i

P

P
I

P

P
I

  

00.30101.3
75.5
30.17

00.21515.2
75.5
35.12

4

1
0

4

1
3

3

4

1
0

4

1
2

2





















i
i

i
i

i
i

i
i

P

P
I

P

P
I

  

 سنَة وبين)، 44%بنسبة ( األولى السّنةو ساساأل سنَة بينع ارتفعت األرب سلعالأسعار  أنتخبرنا هذه النتائج 
  ).201%بنسبة ( ثةالثَّال السّنةو األساس سنَة وبين)، 115%ة بنسبة (الثَّاني السّنةو األساس

   :على النحو اآلتية في جدول القياسيرقام األوضع هذه  ميتعادة وفي ال

  القياسيالرقم  P  السّنة 
  P0  100.00  األساس

  P1  144.00  األولى

  P2  215.00  ةالثَّاني

  P3  301.00  الثَّالثة

ـ ف عليـه نـأتي   أن بد ال الذي الثَّانيالرقم  امأ ـط  وهتوسالقالـرقم   م ة البسـيط لألسـعار    ياسـيالنسـبي                   
)Simple Average of Price Relatives.(   

 األسعار أننا لوجدة القياسيذكرناها في الشرح السابق، ودققنا في أرقامها  التي سلعالفي أسعار  النّظرا عنملو أ

ـ . وكي األسفلإلى  القياسيالرقم  ضةمنخفال األسعارعلى، وتسحب األإلى  القياسيتسحب الرقم  عاليةال  ادىنتف
 سلعةال سعرِ) لrelative importance( النسبية األهميةين حساباتنا ما يسمى مضت من بد المثل هذا العيب، 

  في الحساب. لتَدخ التي
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ل ون الثَّاني،د إلى الجدول لنَعةإلى أسعار  األسعارقائمة حوالثَّالث، أدناهدول في الجعلى النحو المبين  نسبي:  

  

  سلعةال

  

  وحدة القياس

  الثَّالثة السّنة  ةالثَّاني السّنة  األولى السّنة  ساساأل سنَة

0

0
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P

  
0
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P

  
0
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P

  
0

3
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P

  

  %250.00  %177.50  %131.25  %100  كيلو غرام  أنلحم الض

  %330.00  %260.00  %150.00  %100  كيلو غرام  رزاأل

  %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  -  مجموعال

  :على النحو اآلتي النسبيةة البسيط لألسعار القياسيرقام األ طمتوستكوين  يمكن ،بناء على هذه النتائج
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. األسـاس  سنَةبوزن  سلعة لك. وقد تم ترجيح سلعةال) لترتيب i(و، نَةس) للk(و ،سلعال) لعدد nحيث ترمز (
  على النحو اآلتي: يغة َأعالهالصتطبيق  ميتو
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). weighted relative price index( حالمرج سبيالنّ اسيالقيالرقم  عليهة ما يطلق القياسيرقام األأهم  من
وأسعارها. سلعالرجحنا فيها  التي انوزاألتساوي  فرضيةإلى  ، في الشرح َأعاله،ندناتسا وقد
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ةهذه  لكنةغير  الفرضيفةال سلعاليتفاوت على  مستهلكال إنفاق نأل منطقيختَلال هذال نتيجةً. وم عطينا الـرقم  ي
القياسي رجنمقياساً دقيقاً  نفسه الوزنبح المر عاألسعار تَغي.  

ه إنفاق ميتوأسعارها بما  سلعاليح ترجِ ، من خاللنيبقالرقمين السا منقة أكثر د قياسيرقمٍ الوصول إلى  يمكن
  ا.عليه

فـي  على النحـو المبـين    ،األساس سنَةفي ع، األرب سلعالعلى  النّقود منفق مبلغاً أن مستهلكال أننفترض ل
 :أدناهالجدول 

  سلعةالالسنوي على  اإلنفاق  سلعةال
  250  أنلحم الض

  120  رزاأل
  75  زيت الطبخ

  100  الحليب
  545  نفاقاإل مجموع

 

 سلعال أهمية . وتكونابقةروحات الساها في الشُّمنخدتسا التي) هي نفسها k = 0( األساس سنَة أنلنفترض 
  :على النحو اآلتي هلكمستلل بالنّسبة

250:120:75:100  

  بنسبة أي

25:12:7.5:100  

  :على النحو اآلتي األساس سنةالمشتراة في  أنلحم الض يةمكَعلى  اإلنفاقبلغ  :وعلى سبيل المثال

25001011  QPA  

للحم  األولى السّنةنا ترجيح أسعار يمكن هذاعلى  ية. وبناءم) للكQ01، و(شراءال سعرِ) لP01حيث ترمز (
  :على النحو اآلتي) A1 = 250بهذا الوزن ( أنالض

01110101
01

11
1

01

11 )( QPQP
P
PA

P
P


















  

 يةمك) Q01ي (نع)، وتاألساس سنَةتلي  التي( األولىالسّنة في  نألحم الض سعر) P11ي (نعفي هذه الحالة تَ
 مستهلكالقه نفسي الذينا المبلغ تُعطي) P11 x Q01( نإف وبالتَّالي. األساس سنَةؤها في اتم شر التي أنلحم الض
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 سلعالة بقيعلى  نفسه المبدأ . وبتطبيقاألساس سنَةاشتراها في  التي نألحم الض كمية اءلشر األولىالسّنة في 
  أدناه: والسنوات نحصل على الجدول 

 

  

  سلعةال

  

  

  األوزان

  

  ساساأل سنَة

  

  األولى السّنة

  

  ةالثَّاني السّنة

  

  الثَّالثة السّنة

iA
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0  iA
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P


0

1  iA
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P
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2  iA
P
P


0

3  

  625.000  443.750  328.125  250  250  أنلحم الض

  396.000  312.000  180.000  120  120  رزاأل

  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  مجموعال

:ةالتَّالي يغةالص استخدامب حةة المرجالقياسيرقام األ ةلسسلناداً إلى هذه النتائج، بناء تسايمكن، 
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 .ةعلى حد سنَة لكل َأعاله يغةالصح. وتُطبق ج) للوزن المرAi(و ،سلعةال) لترتيب i(و ،سّنَة) للkحيث ترمز (
رقام األتكون  هذاعلى  وبناءسلعألسعار ال ةالقياسي نَة من ابتداءاساأل سنة ايةنه حتى سّعد( الثَّالثة السنَة بس 

  :على النحو اآلتي، َأعاله يغةالصفي  عويضتال)، باألساس
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  :على النحو اآلتيألرقام القياسية في جدول يمكننا وضع هذه ا

  القياسيالرقم   السّنة 
  100.00  األساس

  175.57  ىلاألو

  300.37  ةالثَّاني

  429.08  الثَّالثة

 األسـاس  سـنَة  بينارتفع  األساس سنَة سلع ةلس اءلشرنقود  من مستهلكالحتاجه ي ام أنبخبرنا هذه النتائج وتُ
 سـنَة  وبين%) تقريباً، 200.4ة بنسبة (الثَّاني السّنةو األساس سنَة وبين%) تقريباً، 75.6بنسبة ( ةاليالتَّ السّنةو

الجامح تسود فـي   تَّضخُّمظاهرة ال أن%). وفي هذا الوضع نرى 329( على بنسبة تزيد الثَّالثة السّنةو األساس
 الظَّـاهرة هذه  عن التّعبير ميت أدناه شكلاألسعار. وفي الارتفاع  تسارع من شكليتصف بهذا ال الذي االقتصاد

  اً.نسبيذي الميل العالي،  منحنىبال

   حــةلألســعار المرج التجميعــي القياســيالــرقم  ىميســالمــرور علــى مــا  كــانبم األهميــة مــن
)Weighted Aggregative Price Index(ًح  . فعادةاألسـعار تُرج  ـنَ  انة بـأوز القياسـيـاس  ةساألس 

ــأوز ــنة انأو ب ّــ الس ــور  الراهن ــد ط ة. وق
وناإلحصائي -  ـاديصواحـدة  نيون صـيغت االقت :

)، وأخـرى تعكـس   real( الحقيقيتعكس الواقع 
األرقـام   أهـم ومن  ).nominal( االسميالواقع 

رجة المحة:القياسي 

  ).Laspeyers Formula of the Base Year( األساس سنَة انعلى أوز المعتمدةالسبير  صيغة

 في تطوير صيغ أخرى، ااالستفادة منه يمكنوآخر،  شكلب المرجح سبيالنِّ القياسيالرقم  صيغةكتابة  يمكن
  :ةيالتَّال يغةالص استخدامب
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ـ ب أيالممتـد،   شكلبال َأعاله يغةالص . ويمكن كتابةالمرجح لألسعار القياسيالرقم في الوصول إلى  يغةالص 
نَةلة، للوطالمّنَة بعد األولى ساس سعلى النحو اآلتي، مثالً، األس:  
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رقام األحسابات  مفيدة في صيغةإلى  َأعاله نصل يغةمن الصـ لل تُكتب وعادةًة. القياسي نَةس )k ،( أو  األولـى
  :و اآلتيعلى النح، مثالً، الثَّالثةة أو الثَّاني

  

 ليمثّ الذي)، P0 Q0المقام ( من. وتتكون لألسعار القياسيحة للرقم المرج تجميعيةال يغةالص شكلى هذا الميس
 ليمثّ الذي)، PnQ0، والبسط (األساس سنَةفي  معينةال سلعال ةلس اءلشر مستهلكالإليها  يحتاج التي النّقود كمية
  ترجيحها. بعد، ديدةالج األسعارب لكن، نفسها األساس سنَة سلع ةلس اءلشر مستهلكال يحتاجها التي النّقود كمية

) اللتـين تـم خاللهمـا    2012(و )2011وأسعارها، والسنتين ( سلعال ياتمكَ عن بيانات يحتوي الجدول أدناه
  :سلعال اءشر

  
  سلعةال

  خالل السنتين اإلنفاق  2012  2011  2011

Q0  P0 P1  P0 Q0 P1 Q0  

  675.00  600.00  4.50  4.00  كغم 150  أنلحم الض
  67.50  48.75  0.90  0.65  كغم 75  رزاأل

  75.00  60.00  1.50  1.20  اًلتر 50  زيت الطبخ
  80.00  55.00  0.80  0.55  لتر 100  الحليب

  87.00  75.00  29.00  25.00  أزواج 3  حذيةاأل
  984.50  838.75  -  -  -  مجموعال

  :على النحو اآلتيالسبير  بطريقة مستهلكالألسعار  القياسياشتقاق الرقم نا يمكن البياناتهذه  من
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ـ  القياسيالرقم ). وهذا 2012( مالعا) و2011( العام بين%) 17.4ارتفع بنسبة ( األسعار مستوى نإ أي وه 
  ).weighted aggregative price index( حةالتجميعي لألسعار المرج القياسيالرقم 

)، Paasche Formula of the Current Year( )الحالية( الراهنة ة على أوزان السّنةمدعتمباش ال صيغة امأ
 على النحو المبين في الصيغة اآلتية:اشتقاقها  مفيت

ـ  سـلع ال ياتمكَ نإ أي. األساس سنَةعلى  المقارنة قد تمت بناء أن وه السبير صيغةاشتقاق  في ما تم يقت ب
  ة؟الراهن السّنة ياتمكَ انبأوز األسعارماذا لو تم ترجيح ف أسعارها اختلفت. لكنالسنتين،  بينثابتة 

  :التَّالي شكلال من، وهي باش صيغة تُسمى ةجديد صيغة نتيجةكون التس

  ؟باش صيغةطة ابوس القياسياشتقاق الرقم  ميتكيف 

    ).2012) و(2011سنتين (الوأسعارها خالل  سلعال ياتمكَ عن بيانات يحتوي الجدول أدناه

  
  سلعةال

  خالل السنتين اإلنفاق  2012  2011  2012  2011

Q0  Qk=1 P0  Pk=1  P0 Qk  Pk Qk  

لحم 
  أنالض

  765.00 680.00  4.50  4.00 170  كغم 150

  80.10  57.85  0.90  0.65  89  كغم 75  األرز
زيت 
  الطبخ

  117.00  93.60  1.50  1.20  78  اًلتر 50

  104.00  71.50  0.80  0.55  130  لتر 100  الحليب
  116.00  100.00  29.00  25.00  4  أزواج 3  حذيةاأل
  1182.10  1002.95  -  -  -  -  مجموعال
  :على النحو اآلتي القياسيرقم باش نشتق  البياناتهذه  من
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9.117179.11786.1
95.1002
10.1182

2012 I  

  %).17.9، بنسبة (ةالتَّالي السّنةإلى  األساس سنَة منباش، ارتفعت  صيغة حسب، األسعار نإ أي

 مـدروس. وال  شـكل ب بلاعتباطي،  شكلبة، القياسيرقام األ، في حساب األساس سنَةاختيار  عادةفي ال ال يتم
. االقتصـادية حيـة  ناال من) irregular( منتظمةغير الالسنوات  مناختيارها  ميت التي السّنةتكون  أننبغي ي

إلـى   االقتصادي النّشاط، ويصل فيها اقتصادياج ويكون فيها ر التي السّنةتلك  منتظمةغير الالسّنة ب ويقصد
 االقتصـادي  النّشاطوارتفاع لألسعار، ويصُل فيها  اقتصاديحسار انيكون فيها  التي السّنة)، أو peak( القمة
في حالة توازن نسبي، كي تعكـس   االقتصاديكون فيها  سنَةاختيار  ميت هذاعلى  ). وبناءtrough( القاعإلى 
  اً.طبيعية وضعاً القياسيرقام األ

  )).Retail Price Index( جزَِئةتالألسعار  القياسيالرقم : مسرد(راجع 

  :)Consumer’s Surplus( )293( مستهلكالفائض 

ـ  النّظريّـة  في زئيـة  ، ةالجات بخاصفـاه  اقتصـاديّالر 
)welfare economics،( الفائــدة – كُلفــةتحليــل الو                     
)cost-benefit analysisمقياس، نقدي أو عيني،  و)، ه

 منحنـى لين: منتيجةً لعا مستهلكناشئة للالللفائدة اإلضافية 
 التي) equilibrium( وازنتالسالب الميل ونقطة  الطلب

  . العرضو لطلباحقّق نتيجةً للتّفاعالت الحرة بين قوى تت

ـ . وسعرو كمية من نَةومكَ تَوليفة، العرض منحنىنقطة على  لك، والطلب منحنىنقطة على  لكنا تُعطي  لتُمثّ
النقطة علـى   لتُمثّ، ويدفعه أن قبلي سعر أقصىبها المشتري، مقابل  قبلكمية ي لأق الطلب نحنىمالنقطة على 

  يرضى به.  سعر لي بها مقابل أقضحي أنيمكن للبائع  كميةأكبر  العرض منحنى

  .دينار بالوحدة/ السعرو يةمالكَ المرفق، حيث، البياني شكلنتأمل الل

، على التـوالي. وقـد   السـعر و ةيملكَل ،مثالً، )20,15د الزوج المرتب (عن حقّقتقد  وازنتال أن شكلال يبين
تقول، على سبيل  ذجموالنَّفي  المبينَةرقام األ. والعرضو لبالطَّقوى التفاعالت الحرة لبفعل  وازنتالهذا  تحقق

 يحصـل  التي يةمالكَ كانت، إذا سلعةال منللوحدة الواحدة اً ) دينار15لدفع (عداد تعلى اس مستهلكال نإالمثال، 
 اً) دينـار 16( سـعرِ ) وحـدة ب 18( اءلشرعداد تسعلى ا مستهلكال نإ، أيضاً. ويقول األقل)، على 20ا (عليه

 التي وحدة )20الـ( ضمن منها ن، ألاً) دينار15( سعرِ) ب18ه حصل على الوحدات الـ(لكنَّ ،للوحدة الواحدة
عرفقد كسب الفرق ب وبالتَّالي. وازنتاللة بنقطة مثَّاشتراها، والموالس ،ـ إووحدة اشـتراها.   لكل اندينار وه ه ن
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) 15( سعرِا بعليهحصل  هقول إني ذجموالنَّ لكنواحدة، ) ديناراً للوحدة ال17( سعرِ) وحدة ب17( اءلشر عدتسم
 اءديناراً للوحدة الواحدة. وقد وفّرّر20الــ(  ضـمن  منضاً أيها نير في الوحدة الواحدة، ألانثالثة دن هذا ج (

ـ النقطة  من، فتراضيةاالهذه الوفورات  لكا عنمج ولَو). 15( يوازنتال السعر عند اشتراها التيوحدة  زن وات
ـ    لى أقعلى حتى نصل إلاأل إلى ـ مـا   الحاصـل يكـون   نإكميـة ممكنـة، ف                    مسـتهلك الفـائض   ىميس

)consumer surplusو ،(األحوالفي جميع  وه ) ـ  وفائض افتراضي، غيـر ملم (ناال مـن  الإوسٍ فر  حيـة
  ين.مستهلكالنفسية  ال يتحقق إال في، البحتة النّظريّة

  )).Compensating Variation( ضوعالم التغاير: مسرد(راجع 

  :)Consumption( )294(هـالك ستا

ـ consumption expenditure( ياالسـتهالك  اإلنفاقبخاصة في مجال ، الكُلية النّظريّةفي  الفعـل   و)، ه
ة في إشباع الحاجات والرغبات سلعال استخدامي إلى المؤدنة.   (البضائع والخدمات) االستهالكياهالر  

 م)، وهي التـي يـت  consumer durables( رةمالمع سلعه االقتصاديون اليماالستهالكية ما يس سلعال تشمل
حسـاب قيمـة    عنـد ة شـكل م سلعهذا النوع من ال شكلزمنية لسيت قصيرة. وتُ فترةاستهالك خدماتها عبر 

الزمن، لكن  تُعطي تدفُّقاً خدمياً مع سلعهذه ال ن)، ألnational accounts( ةالقوميالحسابات االستهالك، في 
زمنيـة علـى    فترة لدفُّقات الخدمية لكتفة قيمة الاً، وليس من الممكن معرنسبي عاليةاء تكون أثمانها عند الشر
وأعلـى مـن   ة تكون مضلل النتيجة نإه. فإذا أدخلت أثمانها في الحسابات القومية السنوية فلنطاق االقتصاد ك
  من الواقع.   لالنتيجة تكون مضللة وأق نإل في الحسابات فدخالواقع، وإذا لم ت

  :)Consumption Expenditure( )295( هالكيستا إنفاق

ـ المح النَّـاتج و )،aggregate demand( يلالكُلب الطَّبخاصة مكونات ، يةلالكُ النّظريّة في  اإلجمـالي  يل
)Gross Domestic Product (GDP).(  

ــع  ــرد(راج ــاق: مس ــتهلكال إنف ــائع) Consumer Expenditure( مس ــدمات و بض ــتاخ                     هالكيةس
)Consumer Goods and Services.((  

(هالك ستا )اناقتر( ةالَّدConsumption Function( )296(:  

 ياالستهالك اإلنفاق) ومكون aggregate demand( يلالكُلب الطَّ، بخاصة في موضوع الكُلية النّظريّة في
)consumption expenditure ( يةاناقتر) منه، هي عالقةfunctional ينب (خلالد )income( اإلنفـاق و 

  :على النحو اآلتيرياضية مجردة بصيغة  االستهالك) اناقتر( ةالَّد. وعادةً تُكتب ياالستهالك

)(YfC 
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ـ معالاالسـتهالكية،   سـلع ) لإلنفاق على الCرمز (حيث ت رةم )consumer durable( عغيـر ال وـ م رةم 
)nondurableو ،()f( )لالقتران نفسه، وY (خل للـد  الـوطني )national income خل ) أوالـد تـاح الم 
)disposable income.(  

ـ دتحـدثوا عـن    ) من أوائل علماء االقتصاد الذينJ. Keynes( جون كينزكان   اإلنفـاق و االسـتهالك  ةالَّ
 المطلق الدخل فرضيةوكان ذلك في إطار  .يينلاإلنفاق الكُو لبالطَّأكبر مكونات من  ماباعتباره، ياالستهالك

)Absolute Income Hypothesis راتفي إطار )، ثمة في مجاالت  التّطولمية والبحثيةالعخل  فرضيالـد 
 النِّسـبي )Relative Income Hypothesis،( ة ولحيـاة دورة ا فرضـي )Life Cycle Hypothesis،( 

) مـن  wealth( الثَّروةب)، وعالقة االستهالك Permanent Income Hypothesis( الدائم الدخل فرضيةو
  ).Endogenous Income Hypothesis( الباطني الدخل فرضيةخالل 

  غلق، وبسيط:قتصاد مال هالكتسا ةالَّدالتَّالي  الرياضي شكلالل يمثّ

mpcYaC  

              ، االسـتهالك  مـن س نـا ال يحتـاج إليـه   الذي األدنى) للحد a(و ،ياالستهالك اإلنفاق) لقيمة Cحيث ترمز (
      االسـتهالك  مـن حـد الكفـاف    عـن  لقيمـة اهـذه   ، وتُعبـر فرصللمساوياً  الدخل مستوى كان ولَوحتى 

)subsistence level of consumption ،(عوجد بشر في ي بدونه ال الذيجتموالم ،الـذي  االسـتهالك  وه 
ياده علماء يسمصستَق االستهالك االقتن لالمخل عالد )autonomous consumption ،(ًوعادة  مقداره يعتمد

ـ                  )م ح س( هالكسـت لال يالحـد لميـل  ل) mpcلهـم. وترمـز (   ياالسـتهالك مط والـن  كانعلى عدد الس
)marginal propensity to consumeو ،(ر معدل وهرنسبة إلى  االستهالكفي  التَغيمسـتوى فـي   التَغي 

حاصـل   االقتصادعلماء  يمسي وعادةً. ياالستهالك اإلنفاق نَحو المجتمعألفراد  ةمالعاالنزعة  ليمثّ، والدخل
ـ  االسـتهالك ) mpcY( أي، الدخل مستوىفي  يةمالكَهذه  ربض  أي)، induced consumption( زالمحف

ـ   الدخلما زاد لك، فالدخل مستوىيحفزه  الذي االستهالك Ympc( ربزاد حاصـل الض  ) وترمـز .(Y (
ـ الكُ اإلنتاج وه، وكَافَّة والخدمات سلعال من اإلنتاج، أو قيمة للمجتمع الحقيقي الدخل مستوىل  النّـاتج  ، أويل

اإلجمالي ن م ج( المحلي .( وَلختالفات البسيطة، االويعود السبب فيح  ) تعريـفY  تحـويالت   أن)، إلـى
نـزراً   ال، إ، في العـادة شكلتُ ، الاداتاقتص بعضة في الخارج، لالعامل الشّركاتح باروأ ربينغتالم ينالعامل

 .الوطني االقتصاد أي ،االقتصادية اآللة يسيراً مما تنتجه

 مـن نـوعٍ   يوردات أو صادرات ألتستوجد م بدون عالمٍ خارجي، حيث ال أيغلق، م االقتصاد أن نفترضل
ين. مسـتهلك تجـين أو  منوا كانسواء ين، االقتصاديء العمالضرائب على دخل  والحكومة،  ال توجد، وسلعال

 االسـتهالك يتين، هما َأساسللنقود، في قناتين  الشرائية القوةها بعنبراً عم، اإلنتاج، أو قيمة اإلنتاجيذهب وعليه 
)Cو (خاراالد )S .(نإ أي:  
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SCY   

 رةممعال سلعال من االستهالك منأدنى  حد ه دونوجود دامتسي وأ الفرد والجماعة، ،اإلنسان يوجد أنال يمكن 
   .رةممعغير الو

خلزيادة ي تؤدلالكُ اإلنتاج(وهي قيمة  الدةمكَ) إلى زيادة في يفة، سلعمن ال االستهالك يختَلعلى أشكالها الم ،
         في هذه الحالة تُعبـر قيمـة  . والدخل)قيمة ( اإلنتاج، يةمكُلما زادت كتزداد  )C( االستهالك يةمك أني نعما ي
 عن التّعبيرنا يمكن. والدخل رتَغيما لك االستهالك، في قيمة اًان، زيادة أو نقصالتَغير عن) mpc) (م ح سالـ(
  :على النحو اآلتي رياضياًهذا 

12

12

YY
CC

Y
Cmpc








  

)، إلى 400( الدخل مستوى كاندما عن)، 100( منارتفع  االستهالك مستوى أننفترض لوعلى سبيل المثال، 
  )م ح سيكون ( هذاعلى  )، وبناء600ارتفع مستوى الدخل (دما عن) 200(

50.0
200
100

400600
100200










Y
Cmpc  

 ييؤدوحدة واحدة  بِمقدار الدخل تَغير أني نعما ي
) وحدة. وزيـادة  0.5( بِمقدار االستهالك تَغيرإلى 

إلى زيـادة   يتؤد، مثالًحد، دينارٍ وا بِمقدار الدخل
  ) دينار.  0.5( بِمقدار االستهالك

ـ  ةالَّدنا تمثيل يمكن علـى النحـو   اً االستهالك بياني
  .البياني األول شكلفي الالموضح 

ـ لمتعال همـة مال النّقاط لك األول شكليوضح ال ة ق
. وقـد  َأعـاله البسيطة المذكورة  االستهالك ةالَّدب

 عس الخطّوضتقطّ قيمتالمع) 450يصنع زاوية مقدارها ( الذي، عالمـ  اراًمسفق، اُأل م اإلنفـاق لقيمـة   اًمرجعي 
أزواج مرتبة متسـاوية   منتتكون  المتقطِّع الخطّالواقعة على هذا  النّقاطقيم أخرى. و ةأي)، وC( ياالستهالك
القيم، أفقيلك عندميله متساوٍ  نإف وبالتَّالياً، اً وعمودي  1+، وقيمته هي (الخطّعلى طول نقطة .(  

 مـن أعلـى   االستهالك) تكون قيمة )450((خط الـ فوق المسار المرجعي االستهالك ةالَّد منحنىدما يكون عن
)، وإذا وقـع تحـت   negative savingيكون سالباً ( االقتصاد خاراد نإف وبالتَّالي)، C >Y( أي، الدخلقيمة 
ـ  االقتصـاد  ادخـار )، ويكون C<Y( أي، الدخلقيمة  من لأق االستهالك المرجعي، تكون قيمة الخطّ  اًموجب

 األولالشكل 
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)positive saving(خلما ينخفض عند. وتسإلى م الدصبحاً ويات متدنية جداالستهالك من حد الكفاف ي )a (
 االقتصادعلماء  ربيع وعادةً). Y = 0( مستوى عند مةالقي) سالب S( االدخار)، ويكون S( االدخارعبئاً على 

  :شكلال منة رياضي ةالَّد شكلعلى  االدخارهذه الحالة بكتابة  عن

mpsYaS   

، المجتمع ادخارحساب  منتمويله  ميت الذي، االستهالك من) لقيمة حد الكفاف a-(و ،دخار) لالSحيث ترمز (
نسبة إلى  االدخارفي  التَّغير معدل وه)، وmarginal propensity to save( دخارلال يالحدلميل ل) mpsو(
   :ةالتَّالية الرياضيالعالقة  من دخارلال الحدياشتقاق الميل  ميتو .الدخل مستوى) لY(و ،الدخلفي  غيرالتَّ

12

12

YY
SS

Y
Smps








  

ـ )، 50( من االدخاروعلى سبيل المثال، لو ارتفع  دما عن
ما ارتفع الدخل إلـى  عند)، 75)، إلى (100( دخلال كان

   :دخارلال الحديالميل  )، يكون200(

25.0
100200
5075










Y
Smps  

إلـى   ييـؤد وحدة واحدة  بِمقدار الدخل تَغير أني نعما ي

 بِمقدار الدخلوزيادة  ) وحدة.0.25( بِمقدار االدخار تَغير

لحالـة  نا تصور هـذه ا يمكنعِ دينار، فقط. ورب بِمقدار االدخارإلى زيادة  يؤدت، على سبيل المثال، دينارٍ واحد

الثَّاني شكلفي العلى النحو الموضح اً بياني.  

، مةالقينقطة سالبة  من ةالَّالد). وتبدأ mps( وهمتصاعدة، ومقدار ميلها  االدخار ةالَّد أن شكلال مننرى 

  ).C >Y(قطة، حيث نُ ةأيد عن مةالقية موجب)، وC = Y( ما تكونعنداً صفرصبح وتُ

يـؤثر فـي    الـذي ، الـدخل  تَغيـر  نإف وبالتَّالي)، S( االدخارو )C( االستهالكفي قناتين، هما  الدخل يذهب

ـ مـا،  عليهيتـوزع   أن بد ال، االدخارو االستهالك ـ  وبالتَّـالي نفسـه،   الـدخل ره بُّ تـأث  حسـب  لك                                نإف

)1 mpsmpcمكن). وتطابقخالل ال من البدهيةإلى هذه  النّظر يةالتَّالية البسيطة م:  

 الشكل الثاني
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mpsmpcY

mpsYmpcY

mpsYampcYa

mpsYampcYa

SCY

  

. وعلى االستهالك ةالَّد من االدخار ةالَّد، أو االدخار ةالَّد من االستهالك ةالَّدنا اشتقاق يمكنهذه الخاصية  من
  :هي االستهالك ةالَّد أن ثال، لو افترضناسبيل الم

YC 75.050  

   :تكون االدخار ةالَّد نإف

YS 25.050  

  :أنوبحساب بسيط نجد 

YYY

YYSC





25.075.0

)25.050(75.050

  

 شـكل فـي   الثَّانيو األولن يشكلدمج اليمكن 
حيث يتوزع ، الثَّالث َأعاله شكلال وهواحد، و

ـ ين المكون ينب الدخل ). S(و )Cيين (األساس
، السـالب  االدخـار اطق من تحديد وفيه يمكن

 االستهالك، وتساوي موجبال االدخارمناطق و
   .الدخل مع

  

  

 الثالثالشكل 
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  :االستهالك مستوى، والدخل مستوى عن ةالتَّالي البيانات أن لنفترض

 الدَّخل
(Y)  

 االستھالك
(C)  

 االّدخار
(S)  Y

Cmpc



  
Y
Smps




  

0  50  -50  -  -  

100  100  0  0.50  0.5  

200  150  50  0.50  0.5  

300  200  100  0.50  0.5  

400  270  130  0.70  0.30  

500  300  200  0.30  0.70  
 حسـاب ويمكن  فقط. الدخلو االستهالك بيانات من، االدخارهالك وتسين لالالحدي، والميلين خاراالداشتقاق تم 

االستهالك، فقط، في اقتصاد  يةمكغطي ي الذي اإلنتاج أي)، equilibrium output( يالتوازن اإلنتاج مستوى
  :على النحو اآلتيمغلق وبسيط، 

mpcYaC   

  )، تكون Y = C( أي، االستهالكقيمة  مع الدخلما تتساوى قيمة عند

mpc
aY

ampcY
ampcYY

mpcYaY









1

)1(

*

  

 اإلنتـاج )، أو equilibrium income( يوازنتال الدخل عادةبال هينُسم عمالومات قيمة مع نتيجةهذه النا تُعطي

 مـع تسـاوياً  ) مC( االسـتهالك فره حتى يكون ا) الواجب تواإلنتاجقيمة  أي( الدخل مستوى وه، ويوازنتال

  ). Y( اإلنتاج

YC( هي االستهالك ةالَّد أنلنفترض  80.040(  

، االستهالك منأدنى  اًحد) 40يحتاج إلى ( المجتمع نإ أي

ــق ( ــن) 80%وينف ــ م ــٍل لك ــدة دخ ــافي وح                   ة،إض
عيحتاج  هذاعلى  على االستهالك. وبناءجتمنتج   أن المي  

 الرابع الشكل
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200
20.0

40
80.040

* 



Y

YY

  

  ، فقط.االستهالكيةحتى يغطي حاجته ورغبته 

YC( االستهالك ةالَّدنقطة تقاطع  أن ابع نجدالر شكلوفي ال 80.040 (عـ  الخطّ م  رجعـي الم قيمتالمس

  ).C * = 200(و )Y * = 200( مقابلقد وقعت  عالمتقطّ

، عالهَأ االستهالك ةالَّده كما في عن برٍمعهالكي تسبسلوك ا يزميت الذيغلق الم االقتصاد أن نتيجةتخبرنا هذه ال

) حتـى يتـوازن   200مـة ( قيب) Yينـتج (  أن بد ال

  .اإلنتاج مع االستهالك

في اقتصاد ما هـي   االستهالك ةالَّد أن: لنفترض مثال

  :ةالتَّالي يغةالص من

YC 95.065  

 الذي االقتصاد أن ةالَّالدة البسيطة على النّظر منيبدو 
يكـون   أن بـد  ال كاالسـتهال  من شكلبهذا ال يزميتَ

ه تـأمين  عندطيع تسي فيه عالياً إلى حد اإلنتاج مستوى
 الـدخل  عـن  لالمسـتَق  االسـتهالك  منكبيرة  كمية

 بـين  وازنتالد نقطة عن. والدخل من%) 95يبلغ ( الذيالمحفز  االستهالك منعاٍل  مستوى)، و65ومقدارها (
  يكون االستهالكو الدخل

1300
05.0

65
65)95.01(

95.065

* 




Y

Y
YY

  

االستهالكية المطلُوبة.  غطي الرغبة) كي ي1300أدنى قيمته ( اً بحدإنتاجر وفّي أن بد ال االقتصاد نإ أي
 الدخل بين وازنتالالسالب، ونقطة  االدخار، واالدخارطقة من، وهمةمال النّقاطوضح ي الخامس شكلوال
  . االستهالكو

 الخامسالشكل 
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   خارالدا ةالَّدتكون  االقتصادفي هذا 

YS 05.065  

ــع  ــرد(راج ــلعال: مس ــتهالكية س ــرةعمال االس ــاق)، Consumer Durable( م ــتهلكال إنف                     مس
)Consumer Expenditure ،(ةالخدمات و البضائعاالستهالكي )Consumer Goods and Services،( 

  )).Consumption Expenditure( ياالستهالك اإلنفاق)، Consumption( االستهالك

  :)Consumption Possibilities Curve( )297( االستهالكيات كانإم منحنى

الحد النظري  و)، هwelfare economics( الرّفاه اقتصادياتو ،الخارجية التجارةو الكُلية النّظريّة في
تنشأ  التي ية غير المتاحة،موالكَ، هاهلكها، أو يمتلكتيسلما ع لمجتمالمتاحة  سلعية الكُلية من المالفاصل بين الكَ

  مع دولة أو دوٍل أخرى. بها يقوم التي الخارجيةة جارالتّيات نتيجة لعمل

على  السعوديةلألردن و عملألف ساعة  لك ) منproduction possibilities( اإلنتاجيات كانإم أننفترض ل
   النحو اآلتي:

ألف  لك من الممكنة اإلنتاج يّةمكَ  
  لعمساعة 

  

  )Yطن برتقال (  (أو)) Xبرميل نفط (  دولةال

  60  12  األردن

  60  60  السعودية

  :أنالجدول  منما نالحظه 

 ومشابهة)، X( النّفط إنتاجفي  األردن من أكفأ عوديةالس
 األردن من أكفأ عوديةالسو ،)Y( البرتقال إنتاج في له

   .)X( النّفط إنتاج%) في 500بنسبة (

ـ  دولة لكل اإلنتاجيات كانإم منحنىعمال تسا يمكن دف به
  .لواأل شكلالعلى النحو الموضح في المقارنة، 

  .  البرتقال إنتاجفي  نسبية ميزة األردن. ويمتلك النّفط إنتاجفي  نسبية ميزة عوديةالستمتلك 

) برميل، 120( بِمقدار النّفط منه إنتاج نخفضال البرتقال إنتاجإلى  عملف ساعة آال ةعشر األردن جهوفلو 
، الـنّفط  إنتاجإلى  عملف ساعة آال ةعشر عوديةالست جهو ولَو) طن. 600( بِمقدار البرتقال من هإنتاجوزاد 
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ـ النّ نتيجةتكون ال). و600( بِمقدار النّفط من إنتاجها)، وزاد 600( بِمقدار البرتقال من إنتاجها نخفضال ة هائي
   أتي:ن ما يبلديال إنتاجلحاصل مجموع 

  غيرالتّ     
  الدولة

X
  

Y
  

  600+ 120-  األردن

  600-  600  السعودية

  0  480  مجموعصافي ال

 تينالـدول  أني نعما يالبرتقال لم يتأثر،  إنتاج أنين ) برميل نفط، في ح480( بِمقدارزاد  يلالكُ اإلنتاج نإ أي
 زادتن بلـدي ال بـين الفروقـات   زادتما لك. وبينالم حونَّعلى ال اإلنتاجيةترتيب الموارد  عادةإ من انفيدتست

  .جاريالتّ بادلتال من االستفادة إمكانية

 .بتبادل السلع فيمـا بينهمـا   بلدينمح للتس تجارية اتفاقياتفي  الدخولا تقد قرر السعوديةو األردن أنلنفترض 
  .  البرتقال إنتاجفي  األردن وتخصص النّفط إنتاجفي  السعوديةصت فقد تخص وحسب المثال السابق

ـ  سلعوازني للتالوصول إلى السعر ال آليةيشرح  الذي، التَّالي ذجموالنَّنفترض في  ينـتج   األردن أنة، المتبادل
 التـي  السـعودية  أن، والبرتقال من كميةو النّفط من كمية السعودية، وتنتج البرتقال من ميةكو النّفط من كمية

يطلب  أن بد ال النّفطورد تسي الذي األردن أنه، في حين منه أكثر مما تطلب منتعرض  أن بد ال النّفطتُصدر 
  ه.منه أكثر مما يصدر من

  .بلدينفي ال النّفطيصل إليه سوق  الذي وازنتالحالة  الثَّاني شكليوضح ال

 يةمكَتكون  أن) 1، وهما: بلدينفي ال السوقالوصول إلى توازن  آلية بد منهما كي تتوضح اك افتراضان الهن
متسـاوٍ فـي    الـنّفط  سـعر  أنو) 2 ،األردنوردها تسي التي النّفط كميةتساوي  السعودية من رةالمصد النّفط

  .)37(نبلديال

الطلـب   منحنى) DSA( ليمثّ
 االقتصـاد فـي   الـنّفط على 

ــعودي ــو ،الس ) SSA( ليمثّ
فـي   الـنّفط عـرض   منحنى

ـ . والسـعودي  االقتصاد  ليمثّ
)DJ (الطلـب علـى    منحنى

  .األردني االقتصادفي  النّفطعرض  منحنى) SJ( ليمثّ، واألردني االقتصادفي  النّفط
                                                             

  الذي تقوم بھ دولة وال تقوم بھ األخرى. ویؤثر ذلك في منطق التحلیل.من الممكن أن تختلف األسعار بین البلدین بسبب الدعم  - 37
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 )أب( تكـون المسـافة   هذاعلى  ). وبناءPX = 100( المستوى عندقر تسا طالنّفبرميل سعر  أن اآلنلنفترض 
             تجـه مسـاوياً للمسـافة   أن الذي النّفط من السعودي االقتصادهلكه تسما ا كمية)، وتكون د جللمسافة ( مساوية

، تكـون  وبالتَّـالي ). د 0المسافة (ب مقيس وهتجه فأن الذي النّفط من األردني االقتصادهلكه تسما ا امأ). أ 0(
 التـي  كميـة لل اماًتم مساوية) PX = 100( سعرِب األردنتصديرها إلى في  السعوديةترغب  التي النّفط كمية

  ). PX = 100( السعرد عنرادها يتسافي  األردن يرغب

  ).PX = 90إلى ( انخفض النّفطبرميل  سعر أنلنفترض 

ـ ة وضرمعال يةمالكَ لكن)، ح) إلى (أ( من السعوديةداخل  النّفط من المطلُوبة ةيمالكَفي هذه الحالة ترتفع  ه من

)، ـه) إلى (ج( من األردنداخل  النّفط من المطلُوبة يةمالكَترتفع نفسه الوقت في و). ز) إلى (ب( منتنخفض 

ةمالكَ لكنةمالكَ أن ). وتكون محصلة هذه الحركاتو) إلى (د( منتنخفض  وضةمعرال يمنالقابلة للتصدير  ي 

 فـي  األردنـي  االقتصاد ، رغبةُنفسه الوقتفي )، وترتفع، ح - زص لتصبح (لقَتَتَ األردنإلى  السعوديةنفط 
 حقّـق يت أن بـد  الة، التجار من االستفادة من االقتصادكن ميت). وحتى و –ه لتصبح ( السعودي النّفط يرادتسا

 األردنـي  االقتصاد من المطلُوبة يةمالكَتنخفض  أن)، أو PX = 100على (األ السعرعودة إلى بال امإ، وازنتال

  ).PX = 90( السعرلتصديرها ب السعودي االقتصادعد تسي التي) ز ح( يةمالكَ مع تتواءمكي 

علـى   أنمفادهـا   نتيجةى إل نال، حيث توصاألردنة وعوديللس اإلنتاجيات كاننعود إلى جدول إم أنالمفيد  من

ةالسرتقال إنتاجيتخصص في  أن األردنعلى  أن، والنّفط إنتاجتتخصص في  أن عوديبعد، والبانقرر البلدها ي 
  السائدة. األسعارعلى  جاري بناءبادل التّتالدخول في ال

  .األسعار تَغيرطرف ب لكهالك تسكيف يتأثر ا نتعرّفرقام لاأل بعض ربنجل

ألف  لك من الممكنة اإلنتاج كمية  
  عملساعة 

  

  )Yطن برتقال (  (أو)) Xبرميل نفط (  دولةال

  60  12  األردن

ةالس60  60  عودي  

. البرتقالطن  يكافئ النّفطبرميل  نإ أي)، 1:1النسبة ( َأساسن تمت على بلديال بين بادلتال ليةعم أنلنفترض 
على السعودية ال تخسر،  أن، والتجارة منيكسب  األردن أنن، يبدو واضحاً بلديلل جاإلنتايات كانوبناء على إم

 .الثَّالث شكلفي الالنحو الموضح 
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إلـى   هـذا ويعود السبب في  إمكاناته اإلنتاجية. األردن االستهالكية قد زادت، وزادت إمكانات أن شكلال بيني
طـن  ب برميـل نفـط  تبديل ه يمكن، فالتجارة منفيد تسيردن كي يات إضافية لألكانأعطى إم الذي بادلتال سعرِ

وضـعه   أن، في حين برتقال
التخصص، قد حدد  قبل، األول

 مـن ) برميالً 12يته بـ(كانإم
ــنّفط ــ60أو ( ال ــناً ) طنّ  م
مساحة المثلث  لتُمثّ، والبرتقال

 ىميســ) مــا 60 ,60 ,12(
ــب  ــنالمكس ــار م              ةالتج

)gain from trade  ولـم .(
    .اإلنتاجيةياتها كانإم معمتساوية  االستهالكيةياتها كانت إمبقيالوضع الجديد، و من السعوديةفد تست

) طـن برتقـال.   1.5( افئكي النّفطبرميل  نإ أي)، 1:1.5على النسبة ( تمت بناء بادلتال ليةعم أنلنفترض 

 بـادل تال مـن ت نتَحس بلديند العن االستهالكيات كانإم أنواضحاً ن، يبدو بلديلل اإلنتاجيات كانإمإلى ناداً تسوا
 البرتقال منه إنتاجبيع  األردنطيع تس. فيالثَّالث َأعاله شكلفي العلى النحو الموضح خصص، تجاري بعد الالتّ

) برميالً 60اره (ومقد النّفط من إنتاجهابيع  عوديةالسطيع تس، وتالنّفط من) برميالً 40) طناً بـ(60وحجمه (

 .  البرتقال مناً ) طن90ّبـ(

 االسـتهالك يـات  كانفي إم حسنتَّال نإف، األردناً في ) طن60ّ( وه البرتقال من ممكن إنتاجأقصى  نإوحيث 

للسنحنىة يكون إلى يمين عودينحنىوإلى يسار  اإلنتاجيات كانإم ميت ه اللكنَّلها،  االستهالكات كانيإم م ى عـد

 ،اإلنتـاج يـات  كانإم منحنىإلى يمين  وهف األردنهالك تسيات اكانفي إم تَّحسنال امأ. البرتقال مناً ) طن60ّ(
   .أدناه شكلما يوضحه ال وألردن. وهل االستهالكيات كانإم منحنىوإلى يسار 

 )terms of trade (TOT)()38( جاريالتّ بادلتال معدل النّفط بالبرتقال، أو البرتقال بالنّفطسمى نسبة مبادلة تُ

ينو األردن بةالسحاول وعادةً. عوديلك ي  بلد
حسـين  تَ أيلصالحه،  بادلتالتحسين شروط 

 سـعرِ وتخفـيض   رةالمصد سلعالبيع  سعرِ
ات اإليـراد  تَعظيمأجل  من، وردةتالمس سلعال

تفعـت  رما الك. وجاريالتّ بادلتال من الممكنة
ثبات أسـعار   مع، الوطنية ادراتالصأسعار 

                                                             
  عادة تقاس شروط التبادل التجاري بقسمة مؤشر أسعار الصادرات على مؤشر أسعار المستوردات. -38
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، وثبتـت  ورداتتالمسأسعار  زادتإذا  أي. والعكس صحيح، الصادرات من الوطني الدخل، زاد ورداتتالمس
تعتمـد علـى    التـي  فقيرةي الدول الان. وكثيراً ما تعالصادرات من الوطني الدخل انخفض، الصادراتأسعار 

ـ تمليها الجهات  التيالشروط  بِسببِتها ار أسعار صادروهتد منتصدير المواد الخام  ، وهـي فـي   دةورتالمس
  .غنيةدول  األحيانِظم عم

ى ودع)Contagion( )298(:  

به حـدث اقتصـادي أو   الذي يسـب  األثرهي ، بعضبعضها ب قتصاداتالر اتأثُّ، بخاصة االقتصاد الدوليفي 
  .تنشأ في مكان آخر قد التيالسياسية و القتصاديةاألحوال افي سياسي، في مكانٍ ما، 

  )).Butterfly Effect( أثر الفراشة)، Asian Crisis( اآلسيوية األزمة: مسردظر نا(

تلل(وقٌ قابٌل للنقض سيحد( )Contestable Market( )299(:  

حال لسوق  و، هالتكاليفو ،َألرباحاو ،االحتكارو المنَافسةك السوق لكهيبخاصة ، الجزئي االقتصادفي 

منشأة أخرى غير  قليالً، أن تُهمش أو تنهي وجود اًربح)، أو منشأة تُحقّق efficient( ؤةفُكَطيع فيه منشأة تتس

  . ربحكفؤة أو منشأة تُحقّق فائضاً من ال

، بدخول منافس نشأة واحدة) حتى ولَو كان مسيطراً عليه من محديتال( قضللنَّ وق قابالًساليكون  أنيمكن 

 .األولىعلى تهميش المنشأة المحتكرة  قوي يعمل

ــع  ــرد(راج ــار : مس ــادة لالحتك ــريعات مض ــ)، Anti-trust Legislation( تش ةوق ســي                   تنافس

)Competitive Market ،(َّقضسوق قابل للن )يتّالحد) (Contestable Market ،( احتكاريـة  منافسـة 

)Monopolistic Competition ،(ــار ــار )، Monopoly( احتكـ ــراحتكـ                 )، Monopsony( اءشـ

ــار  ــقاحتك ــار )، Oligopoly( ةل ــقاحتك ــي  ةل ــرف ــة)، Oligopsony( اءالش ــتا منافس                       ةم

)Pure (Perfect) Competition.((  

  :)Contingency Reserve( )300( )ظرفي( طارئاحتياطٌ 

ـ الحكومي اإلنفاقبخاصة في مجال )، public finance( ةمالعا المالية في ضـد     و، ه االحتيـاط النقـدي
، ولَيس من الممكن بعدتخصيصه  مفي إطَار إنفاقها العام، ولم يت البريطانية الحكومة، الذي تلتزم به الطوارئ

  ة.  متحديد قيمته في وقت تحديد النفقات العا
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    :)Contingency Table( )301(ل جدول احتما

ـ معغير ال رقطُّالو االحتمال نظريّةبخاصة ، حصاءاإلعلم  في ةلمي )nonparametric methods  هـي ،(
) لَألحداث أو الصفات المراد دراسة احتمال وقوعها، ومقابلتها مـع احتماالتهـا   tabulation( بويبتَعملية 

  ).cross probabilities( ةقاطعيتلاحتماالتها اوالفعلية، 

 ليـة علـى العم يطلـق   وعادةً. المقارنةبغرض  المتغيراتقيم  مثل هذه الجداول في تبويب (جدولة) خدمتتُس
التكـراري   وزيعتال اننا بييمكن دولةطة الجا). وبوسcross tabulation or cross tab( قاطعيةتال دولةالج
  .المتغيرات الليةقتسا فرضيةلها، واختبار  المتَوقّعةتقاق القيم ، واشالدراسةات تحت رمتَغيلل

  :على النحو اآلتي زّعةومة الملك عبدالعزيز، عمطلبة جا من) 100بحجم ( عشوائية نةعينا سحبنا أننفترض ل

  ).40=  اثإن(و )60=  ذكور( -

  ).30=  صات أخرىصخَتَ، 30=  ص اقتصادصخَتَالذكور ( من -

  ).25=  صات أخرىصخَتَ، 15=  ص اقتصادصخَتَاث (اإلن من -

    :على النحو اآلتي اًتقاطعي البياناتهذه  دولةج يمكن

  النوع
  التخصص

  مجموعال  ثىأن  ذكر

  45  15  30  اقتصاد
  55  25  30  أخرى

  100  40  60  مجموعال
 التخصـص و ثـى) أن(ذكر و النوعنيفيين، هما ين تصرمتَغية البسيطة تفاصيل ومجاميع قاطعيتال دولةالج بينتُ

يظهـر   الـذي  )2×2( جـدول هذا الحجم  منالجدول  ىميس عادةًولهذا السبب  (اقتصاد وأخرى)، كاديمياأل
 دولـة الجكاديمي (ترتيب عمـودي). وقـد تتعقـد    األالتخصص و ،ين: النوع (ترتيب أفقي)رمتَغيتفاصيل ال

  الحاجة. حسبفاصيل تات والصنيفتلا من لتشمل عدداً أكبر قاطعيةتال

  :على النحو اآلتينتائجها  وكانت، عةالجامفي  العاملين من) سحبت 200بحجم ( عشوائية نةعي أننفترض ل
- اث.اإلن من )10(و الذكور، من) 30هم (من)، 40=  ينريد(عدد الم  

  .اثاإلن من) 30و( ،الذكور من) 30هم (من)، 60قسام = األ(عدد رؤساء  -
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  اث.اإلن من) 35(و ،الذكور من) 15هم (من)، 50(عدد موظفي الحسابات =  -

  اث.اإلن من) 30(و ،الذكور من) 20هم (من)، 50=  اآلخرينين الموظف(عدد  -

 :على النحو الموضح في الجدول اآلتياً تقاطعي البياناتهذه  دولةنا جيمكن

  النوع
  الوظيفة

  مجموعال  اثإن  ذكور

  40  10  30  ونريمد
  60  30  30  قساماألرؤساء 

  50  35  15  موظفو الحسابات
  50  30  20  موظفون آخرون

  200  105  95  مجموعال
الواردة في الجدول  راتالمتغيما. و رتَغيمل المتَوقّعة مةالقيأجل حساب  منة قاطعيتال دولةخدم الجتسن عادةً
 بين داخلتال ثمخرى)، أئيس قسم، موظف حسابات، وثى)، والوظيفة: (مدير، رأن ،هي: النوع (ذكر َأعاله

  النوع والوظيفة.

  على النحو اآلتي:الحسابات  بعضتنا القيام بطاعتاسب نإف، عشوائية نةعيال نوأل

- ينريداحتمال الم )D (وه:  

푷(푫) =
40

200 = %ퟐퟎ 

  :وهF (( األنثىاحتمال  -

푷(푭) =
105
200 = %ퟓퟐ. ퟓ 

  :وهFD (اث (اإلن يرينداحتمال الم نإف، يريناث والمداإلنين: رمتَغيال ليةقالتسافترضنا ا ولَو

푃(푭푫) =
40

200 ×
105
200 = %ퟏퟎ. ퟓ 

الطـريقتين   منخدم واحدة تسفي الجدول. ون رمتَغي ي) ألexpected value( المتَوقَّعة مةالقينا حساب يمكن
   :حسابهذا التين في التَّالي

على ، وهي المتَوقَّعة مةالقيفي حساب  منالث مثلما تعالحداحتمال وقوع في  نةعيحجم ال ربنض أن امإ: األولى
  :النحو اآلتي
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푬[푭푫] = 푷(푭푫) × حجم العينة = %10.5 × 200 = ퟐퟏ 

  ).21( وه عةالجام كلاث في اإلن ينريللمد د المتوقعالعد أني نعوهذا ي

في هذه  وه، وينريصف المد مجموع)، ثم 105في هذه الحالة ( وهو اثاإلن عمود مجموع: نحدد ةالثَّاني
 النتيجة السابقة:كي نحصل على  ةالتَّالي). ونطبق القاعدة البسيطة 40الحالة (

مجموع الصف × مجموع العمود
حجم العينة

=  
105 × 40

200 = ퟐퟏ 

المذكور سابقاً،  االحتمالفي جدول  المناسبةونضعها في الخلية  المتغيراتة بقيل المتَوقّعةكمل حسابات القيم نُل

  .ايع كربطة توزيع مالمية بوسمعختبارات الالاال بعض نجرِثم 

  ):MDالذكور ( ينريدللم المتَوقَّعة مةالقي -

مجموع الصف × مجموع العمود
حجم العينة

=
95 × 40

200 = ퟏퟗ 

   :في هذه الحالة، وهي ينريدالم مجموعل الفعلية مةالقييعطي  لمتَوقّعةاالقيم  جمعحاصل  أننالحظ  أن بد ال

)21 + 10 = 40(  

الحظة على وتنطبق هذه الميقة القيم وحساباتها.ب  

  الذكور: منقسام األرؤساء  من المتَوقّعة مةالقي -

مجموع الصف × مجموع العمود
حجم العينة

=  
95 × 60

200 = ퟐퟖ. ퟓ 

  اث:اإلن منقسام األرؤساء  من المتَوقّعة مةيالق -

× مجموع الصف مجموع العمود
حجم العينة

=  
105 × 60

200 = ퟑퟏ. ퟓ 

  الذكور: منموظفي الحسابات  من المتَوقّعة مةالقي -

مجموع الصف × مجموع العمود
حجم العينة

=  
95 × 50

200 = ퟐퟑ. ퟕퟓ 
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  ث:اإلنا منلحسابات موظفي ا من المتَوقّعة مةالقي -

مجموع الصف × مجموع العمود
حجم العينة

=  
105 × 50

200 = ퟐퟔ. ퟐퟓ 

  الذكور: من اآلخرينين الموظف من المتَوقّعة مةالقي -

مجموع الصف × مجموع العمود
حجم العينة

=  
95 × 50

200 = ퟐퟑ. ퟕퟓ 

  اث:ناإل من اآلخرينين الموظف من المتَوقّعة مةالقي -

مجموع الصف × مجموع العمود
نةالعي حجم 

=  
105 × 50

200 = ퟐퟔ. ퟐퟓ 

  النوع
  الوظيفة

  مجموعال  اثإن  ذكور

 30  ونريمد
)19(  

10  
)21(  

40  
 )40(  

30  األقسام ؤساءر 
)28.5(  

30  
)31.5(  

60  
 )60(  

 15  موظفو الحسابات
)23.75(  

35  
)26.25(  

50  
)50(  

 20  موظفون آخرون
)23.75(  

30  
)26.25(  

50  
)50(  

  200  105  95  مجموعال
  

 المتَوقّعـة كـرارات  هذه القيم التّ لتُمثّ. حيث َأعاله االحتمالجدول  خاليافي  المبينَة المتَوقّعةننظر إلى القيم ل

ؤساء أقسام،... إلخ). ، رونريد(مظائف والاث، وناإلذكور والن: النوعي من نةعييشغلها أفراد ال التيللوظائف 

 إن :قـول ن أن المنطقـي  مـن الحظها في الواقـع، ف نُ التيفي الجدول هي  بةالمحسو المتَوقّعةالقيم  كانتإذا ف

ع ربين نجري اختبار مرمتَغيالقاللية تسا منوللتأكد . أحدهما عن اآلخر ،نمستقالين: النوع والوظيفة، رمتَغيال

  :ةالتَّاليوات الخط طةاسوب هذا ميتالمزعومة. و االستقاللية حوَل ايك
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  :م والبديلةالعدفرضيتي  تحديد: أوالً

푯ퟎ: نمستقال  ليس هناك عالقة بين المتَغيرين، أي أن المتَغيرين 

푯ퟏ:  هناك عالقة بين المتَغيرين

 المتَوقّعـة : حساب القيم ثاًثال قالليته.تسالمراد اختبار ا رمتَغي) للOiتم رصدها فعالً ( التيالقيم  تحديد ميت: ثانياً
)Eiلل (تَغيتسالمراد اختبار ا رمقالليينَته، وهي مـة عدد درجات ال تحديد ميت: رابعاً ة في الجدول السابق.بريح ،

  ).3( يةرح). وفي هذه الحالة يكون عدد درجات ال1 - ةمدعاألعدد ( ×) 1 -عدد الصفوف ( وهي

  ختبار:اال إحصائيةخامساً: حساب 

(푂 − 퐸 )
퐸  مربع كاي~

훂( ميةاأله مستوىر لنَخْتَ =  يتم. وايع كربم نقارن من جدولثم ختبار، اال إحصائيةقيمة  حسب)، ون%5
  :التَّاليفي الجدول على النحو الموضح ختبار اال إحصائيةحساب 

Oi Ei  (Oi –Ei )  (Oi –Ei )2/Ei  

30 19  11 6.368421 
10  21  -11  5.761905 
30  28.5  1.5  0.078947 
30  31.5  -1.5  0.071429 
15  23.75  -8.75  3.223684 
35  26.25  8.75  2.916667 
20  23.75  -3.75  0.592105 
30  26.25  3.75  0.535714 

 19.54887  مجموعال
 

55.192( بةالمحسو ايع كربقيمة م نإوحيث  ( دولة ايكمربع قيمة  من أكبرجالم )81.72  (
훂( أهمية مستوىو حرية) درجات 3( مقابل = ال  هأنتدعي  التيم العد فرضيةطيع قبول تسنا ال ننإف)، %5

ي النوع والوظيفة.رمتَغي بينتوجد عالقة 
  

تَغيـل  رمـتـصم)مرتسم( )Continuous Variable( )302(:  

رة، ية متَغيمك و)، هeconometrics( القياسيو الرياضي االقتصاد في
ة قيمـة  أية فجوة بين أيمن القيم، بحيث ال توجد  اًنهائيقد تحمل عدداً ال

ر الـزمن  متَغيمن األمثلة لها . وسبقتها التيمة تليها أو القي التيمة والقي



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

497 
 

  ). flowing( تدفقةمها كمية أنريّة والطول (المسافة) والوزن. ومن صفاتها النّظ

 متصـلة رات مثـل الـدخل واإلنتـاج واالسـتهالك     متَغي أنعادةً يفترض االقتصاديون في أعمالهم النّظريّة 
  عالجات النّظريّة لتحليالتهم.من أجل تسهيل االشتقاقات والم)، مرةتسم(

:)Contract Curve( )303( عاقُدتال منحنى
 

  

ـ و الكُلية: نظريتيالنّ في زئيـة فـي   ةالجبخاص ،
 )،trade( ةالتجار) وexchange( بادلتالمجاالت 

 )،welfare economics( الرّفـاه  اقتصـاديات و
)، Pareto Optimality( المثلـى حالة باريتو و
ر، المسار النّظري الذي يتبعه متبادالن، أو أكث وه

  . المثلى نقاط باريتومن  شكليتو، سلعللمنافع أو ال

 نظريّـة  ) فيequilibrium( وازنتالتشير حالة 
 سـلعة  إلـى  ،األحيانظم عم، في العرضو الطلب

الطلـب   نظريّةفي  وازنتالنماذج  تولَيسواحدة. 
يتكون  فعليالواقع ال لكنpartial equilibrium ،(( الجزئي وازنتال ىميسلما  مجردة تبارمقا الإ والعرض

    ة.الجزئيات وازنتال آالفهناك  نإف وبالتَّالينفسها،  سلعال عددلدها بعد، وأسواق تصل سلعالف آال من

   انوعنتحت  مالعا وازنتال نظريّةب  قلمتعه العمل)  Leon Walras()39(  ليون والراسنشر  1874 مالعافي 
ـ ال ملع آليةوشرح فيه  ،)Element of Pure Economics(  افيالص االقتصاد مبادئ فـي   مالعـا  وازنت

 نظـام بعما وصفوه  والراس بعدون االقتصاديواحدة. وقد تحدث  كُتلة بوصفه، األسواق لكل عمالجا االقتصاد
 يؤدي نَحوعلى  هاضبط، وياالقتصاديةيحتوي التفاعالت  الذي النظام وه)، وsystem of systems( األنظمة

   .عامتوازن  وجودإلى 

ـ بعضـها   مرتبطةة جزئياصر عن منيتكون  االقتصاد أنبالمبدأ القائل  إلى مالعا وازنتال ريّةنظند تست  عضبب
يات الطلب َأساستدرس  النّظريّة نإف، وبالتَّالي. األسواقاصر هي عنها. وهذه البينَ المتبادلعتماد االطريق  عن

  . بعضمع  بعضهاواق عدة تتفاعل أس منوالعرض في اقتصاد يتكون 

                                                             

ـ   باستخداموهو أول من كتب حول هذه النظرية، ثم كتب عنها ). 1910 - 1834( عالم اقتصاد فرنسي - 39 ن الرياضيات كـل م
في عقد الخمسينيات من القرن العشرين الماضي. واآلن ) Gerard Debreu( جيرارد ديبرو) وKenneth Arrow( كينيث آرو

  وقد تطورت األدوات التكنولوجية سريعة الحساب، فقد كثر المهتمون بشأن التوازن العام.

 األولالشكل 
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 كانينتمي إليه جدول الطلب إذا  الذي السوقموقعه و حسب، اقتصاديعميل  لكلو أعطي  هأنب النّظريّةتقول 
 االقتصـاد  نإفية... وهكذا، إنتاجصاحب موارد  كانإذا  إنتاج ةالَّد، ومنشأة كاناً، وجدول العرض إذا مستهلك

 حقّقـة المت األسعارجميع  أنة رفكتهدف إلى توضيح  النّظريّة نإف ذاهعلى  وبناء .عام توازنٍيصل إلى حالة 
   واحداً لسلعة واحدة. اًسعر ت، ولَيسفي حالة توازن

 بـادل تال نظريّـة في فهم وشرح   االقتصادند إليها علماء تسي التييات األساس من )40(دجورثيإنموذج  يعتبر
)Exchange Theoryنُشُـــوء)، و 

 وجـود  نتَخيلل هذاسبيل وفي  .األسواق
 كميـة ، وعليو أحمدين: اقتصاديعميلين 

أتـت إليهمـا    اقتصاديةموارد  من معينة
ــى  ــةمن شــكلعل )، endowment( ح

  بطريقة ما. 

 عمل قوةا هأنبهذه الموارد  لتَخينا يمكن
 كانت. ومهما عليتقال لبرو حمدومال لعلي، أو تفاح أل حمدعمل أل قوة، مثالً، أو ألحمد وقطعة أرض لعلي

الموردين هما  أن نفترضلوشخصين بطريقة ما.  بينبحوزتهما، فهي حالة تتوزع فيها الموارد  التيالموارد 
انتعلالس) :X)و (Y.(  

فعة من كمية األصل،نقطة  نَحو مقعر وه، والمنفعة نظريّة) في indifference curve( السواء منحنى يعطي
 منحنـى نقطة وأخرى. وعلى سبيل المثال، يعطي ال بينتختلف  سلعتَوليفة ال لكن، عليهنقطة  ةأي عندمتساوية 

)U1a نمفعة من مستوىأدناه،  شكلال منسر ياأل)، في الجزءعليهنقطة  لك، لاًعي ،ال تَوليفةال لكنمـن  ةشـكل م 
)X( و)Y تختلف (ةنقطة إلى أخرى، حيث تزيد  منكمي )X وتنخفض (ةكمي )Yةاً، وتزيد ) إذا اتجهنا أفقيكمي 
)Y وتنخفض (ةكمي )Xالسواء ( منحنىإضافة إلى أن اً. ) إذا اتجهنا عموديU2a عطيإشباعٍ أعلـى   مستوى) ي

 األيمـن على وضع أحمد في الجزء نفسه  حليلتال. وينطبق علي منمفضل  التَّاليب وه)، وU1a( منحنىال من
  كلالش من

تجارة على نطاق ضيق. فما  أي)، exchange( تبادليقد دخال في نشاط  اًعليو أحمد أن اآلن ناتَخيلْلو 
  ي؟بادلتالنشاطهما  منالمتوقع  النِّهائيالوضع 

فعتـه  من تَعظـيم هما منواحد  لك يحاولكيف و ،سلعة ةيبدون أسعارٍ أل االثنين بين بادلتالحركة  لتَخي يمكن
الـديكارتي   المستوىكي يقابل  حمدألالديكارتي  المستوى، قلبنا الثَّاني المرفق شكلال مع اآلخر. وفي عاونتالب

                                                             
نشر بحثھ المتعلق بالتبادل والتوازن العام في كتابھ إیرلندي، وقد  ) عالم اقتصاد1926 - 1845( فرانسیس إیدجورثنسبة إلى  - 40
)Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences, 1881.(  

 الشكل الثاني
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ت بقي، واأليمنالجزء  من الشرقية - ماليةفي الجهة الش حمدأل) 0( األصلمتماثل، فأصبحت نقطة  بشكل عليل
  سر.األيالجزء  مني ربالجنوب الغ أي، األولها كانفي م عليلاألصل نقطة 

أدناه، نحصل  المرفق شكلفي العلى النحو الموضح ، اآلخرمقابل أحدهما مغلق،  شكلبويين، ستد وضع المعن
 التـي  يـة مالكَ ن، ويتبادالعليو أحمدي يتفاعل النّظر ندوقص. وفي هذا الإيدجورث صندوق ىميسعلى ما 

فعـة  من مـن قيمـة   أييسلب  أنغير  منعته، فمن تَعظيمهما منواحد  لك ليحاوتين، وعلالس منفيها  بانيرغ
 المنفعةويات تسم منإشباعٍ أعلى،  مستوى لىإرتقاء االهما منواحد  لك ليحاو، المنفعة نَظريّة حسبخر. واآل

الشمال الشرقي، في  نَحو علي)، فيتجه U( السواء منحنياتبالممثلة 
  .يربالجنوب الغ نَحو أحمدحين يتجه 

  الحمـراء السـواء   منحنيـات  أن، ، الثَّالثالمرفق شكلنالحظ من ال
أكثر، فـي  ف، أكثر ليلع تقترب من منحيات السواء الخضراء حمدأل

إلـى   تتحققصفقة لم  ةأي لكنهما، بينَ حقّقيت الذي بادلتالإشارة إلى 
    .اآلن

السـواء،   منحنيـات  من، انحنيمن، تقاطع في الشكل المرفق الرابع
 المنفعةإلى تساوي  يشيرهذا التقاطع  لكننقطتين.  عندخضر، األ وهو عليخر لواآلحمر، األ وهواحد ألحمد و

  هما.من يها ألتَعظيمإلى  يشيرهما، وال من لكل المتحققة

يحقق مزيـداً   أناً، مع نااالثنهما، أو منواحد  أيطيع تسي
 المحدبـة سـة  العد شـكل ، إذا تحرك داخل اإلشباع من
علـى   شكلباللون البنفسجي). وقد أعدنا رسم ال للظ(الم

 بعـد ة أدناه، موضحة الالبيانيفي الصورة النحو الموضح 
  ) لنقطتي التقاطع.B(و )Aإضافة (

ـ أنب) B) أو (A(قـاطع  تتُوصف نقطـة ال  ـ ا ه  كفـؤة  تليس
)inefficient ( ةحيـــــة لناا مــــنالتخصيصـــــي                
)Allocative Efficiency،( نَحوالعميلين  من أيتحرك  نأل 

 الضـرر يلحـق   أنلـه، دون   المنفعة منخر يحقق مزيداً اآل
 أنالعميلـين   من أيطيع تس، أدناه، يالمرفق شكلفي ال خر.باآل

 حقّـق يت التـي )، وهي النقطة E( نَحو) B) أو (A( منيتحرك 
. علـي السواء ل منحنىالسواء ألحمد و منحنى بينها تماس عند

   .بادلتالطة اة لهما بوسممكنفعة منها أعظم ندع حقّقيتو

 الثالثالشكل 

 الرابعالشكل 

 الخامسالشكل 
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ييسم اديصمنون الحركة االقت )A) أو (B (نَحو )E ( حسـين بـاريتو  تَ) حالةPareto improvement( ،
             منحنيـات  بـين ). وتسـمى نقـاط التمـاس    لـة لالمظ( المحدبـة سة العدطقة منفي  حقّقتت التيوهي الحالة 

        ناه، ــأد قـالمرف لـشكي الـوف .)Pareto Optimum( ؤةفُأو الكَ المثلىباريتو  حاالتأو نقاط السواء 

 منحنـى  المثلـى نقاط باريتو  بينالواصل  منحنىال ىميسو .المثلى) نقاط باريتو د، أو ج، ب، أ( النّقاط لمثّ
في  موضح وهين. واالقتصاديالعميلين  نبي فاقتّاالنقاط  من المكون منحنىال أي)، contract curve( عاقدتال

    .ينمرفق كلينشآخر 

  :)Contractionary Phase( )304(حسار انمرحلة 

ا قـيم  تتراجع فيه التي)، هي الحالة business cycle( جاريةالتّ الدورةبخاصة في مجال ، يةلالكُ النّظريّةفي 
ة، نمورات الكُليلالكُ كالستهالكا المتغيلالكُ اإلنتاجو يعلى، وما شابه، فتتراجع من مواقع العمالة تَوظيفو ي 

 .منه)، أو قريبة trough( القاع عند)، أو قريبة منها، إلى مواقع peak( القمة

 ثابتساع اتّ)، Convergent Cycle( ملتئمةدورة  ،)Business Cycle( دورة تجارية: مسرد(راجع 
)Constant Amplitude( .(  

 السادسالشكل 

 السابعالشكل 
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  :)Convergence-Divergence Theory( )305) (راقفتاال /تئاماالل( داعتبال /ربالتقا نظريّة

 النموو ،الدولية االقتصادية نميةتالو ،الكُلية النّظريّةفي 
اديصربالتقاو ،االقت هي حالة االجتماعيأو  السياسي ،

ــادية أو السياســ صــا األنظمــة االقت ية أو تتشــابه فيه
كيـر  فت، من حيث األنمـاط أو الوسـائل أو ال  االجتماعية

  والمال.   والمنهج

ف االلتئام (يّرربقـا تالع ()convergence  ًاصـطالحا (
ـ إ أين، التيالمستوى بين حفي تشابه  هأنب ـ ه ال يتعن  قل
ـ  مسـتوى في  ربتقابالعالقة، بل  ربتقاب ـ  نالتيح ا كانت

. اُألخرى مستوى مع هماإحدا مستوى ربتين ثم تقامختَلف
 إنتاجهاويات تسها تتشابه بمنإف )economic systems( االقتصادية األنظمة ربما تتقاعند :وعلى سبيل المثال

ـ هأنبي نعي )social systems( االجتماعية األنظمة ربتقاو .اإلنتاج طُرقيتها أو إنتاجأو   ربا تتشابه أو تقت
 ةالسياسـي  األنظمـة  بـين  ربقـا تلل بالنّسبة األمر ذَلكوك، عادات والتقاليدحيث العالقات وال منالتشابه  من
)political systems(  .

  

 الثّقافة، أو تشابه العادات والتقاليد واالقتصاديةفي الحالة  االستهالكو اإلنتاجماط أنتشابه  بِسببِ هذا يحدث كل
ـ  مثلما، اًشمولي ربالتقا. وقد يكون السياسيال جة في المالسياسي األنظمة، أو تشابه االجتماعيةفي الحالة  وه 

ـ اً. مع االجتماعيةة والسياسيو االقتصاديةفي الحقول  ربي. إذ تتشابه دول الغربالغ ربالتقافي الحال   تولَيس
رازيـل.  الب وأالصـين   وأالهنـد  مثـل  الواحدة  الدولة، حتى داخل باًرها تقامنات بشرية أكثر مجموعهناك 
 وبالتَّـالي قوميـة.   دولة بوصفهاأو الهند أو البرازيل  نفسها ه داخل الصينمنأكثر  ربدول الغ بين ربفالتقا
    .في العالقات ال المستوىفي تشابهاً  ربقاتال يكون

 زيـادة التشـابه، فـي    أي ،ربقـا تها إلـى  منواحدة  لك يتؤدcycles ،(( دورات شكلعلى  ربقاتيأتي ال
بعض  )ربتقاتشابه ( ةتميحب ظريّةنَّالتتنبأ هذه و ة.السياسيأو  االجتماعيةأو  االقتصاديةت المتفاوتة، وياتسالم
 النمـو و نميـة تال مسـتوى  حـولَ  اآلخـر. ها بعضمن  اً ونوعاً،مكوالمتفاوتة  مختَلفةال ،ميةالالع قتصاداتاال

اديصة العولمة و االنفتاح أنإلى  هذاالسبب في قر إلى حين. ويعود تسقد ي الذي ،االقتـاديصانلَعمسـي  االقت 
 ييؤدثناء. وتسغير ا من مالالععبر أقاليم  ،ةفمعروال اإلنتاججيا وولوتكن ،األموالورؤوس  العمالةتقال انعلى 

 يادةالزياء وثراألفي عدد  سبيالنّوالتقلص  ،بعضمن ها بعض اإلنتاجيةو اإلنتاجماط أنأشكال و ربإلى تقا هذا
، صعوداً أو مختَلفةال االجتماعيةللطبقات  االستهالكويات تسم إلى تأثر التَّاليب ييؤداء، وفقرفي عدد ال النسبية
  هبوطاً.
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 أن النّظريّـة ات الواقعيـة والتنبـؤات   المؤشّرتؤكد 
 منة التّاريخي الدورة ةايالمتوقع سيكون في بد ربالتقا

 أي، )upward convergence( علىاألإلى  األسفل
 مسـتوى إلـى   ،القادرة ،فقيرةال دولةية الإنتاجارتفاع 

الصـين   معحدث  مثلماالقادرة،  غنيةال دولةية الإنتاج
مقارنتهـا   عند، واقتصادات أخرى ،والهند والبرازيل

تفحص تـاريخ طفـرات    عندف. رباقتصادات الغ مع
الهنـدي أو   لالقتصـاد الصـيني أو   النمـو و نميةتال

 والقـادرة ، فقيرةال قتصاداتاالهذه  أنالبرازيلي، نجد 
 نميـة تالو اإلنتاجويات تساللحاق بم منقفزت وتمكنت 

 تحديـد ) 1ع دورات تاريخية هـي:  ربطة أابوس هذا حقّقت. وقد مثالً، حدةتالم اتاليالوالقتصاد  النموو
المضـافة   مةالقية فمعرفي  المحلي االقتصادجتهاد ا أي)، comparative advantage( الميزة النسبية

 جياوولالتكنو مالأس الر تقالان) 3، ميالالع االقتصادعلى  االنفتاح) 2، ميالالعلالقتصاد  يقدمهاقد  التي
 بينق ت على تقليص الفارعمل التي، الرقمية الثَّورةخالل  من ميالالع االقتصاد مع التكامل) 4، ةفمعرالو
    اء.فقرغنياء والاأل

سسي االلتئام لكنصـبح حتماً ل نَعكاألسـفل علـى إلـى   األ مـن  ي )downward convergence(،  نإ أي 
القادرة، مهما اجتهدت في  فقيرةللدول ال نميةتالويات تسالهبوط التدريجي إلى م نَحونزع تس غنيةال قتصاداتاال

 علىوإدارته،  اإلنتاججيا وولمجال تكن
سيطرتها علـى المـوارد   من رغم ال

 لدختس :ى آخرمعنللعالم. وب األساسية
شـديدة   منافسةفي  رباقتصادات الغ

ية الكبرى: كاناقتصادات الكتل الس مع
، روسياوالبرازيل، والهند، والصين، 

  .هامن ربوتتقا
 عن االقتصادي االلتئام فصل يمكنال 

تكـون   مع حالة سياسية مزدهـرة ة يالمزدهرة متساو االقتصاديةالحالة  أن بهذا، والمقصود السياسي االلتئام

علـى هبـوط الحالـة     عملتسف االنحسار عن عبرةم، الالهابطة االقتصاديةالة حال امألها.  اًجتتويالديموقراطية 
وازية السياسيـ  مـن  شـكل  نَحونزع تسالديموقراطيات  أني نعة لها بالضرورة، ما يالم أو  االسـتبداد كال أش

 التكيفـي  )االلتئـام ( ربالتقـا  هذا المعجـم  اضعها وييسم). وهي حالة anarchy( الفوضىالدكتاتورية أو 

)Adaptive Convergence.( ـ تالفي حدوث اختالالت  التَّاليي بنعما ي  واالجتماعيـة االقتصـادية  ات وازن
) كبيـراً  divergence( )افتراقـاً ( اًباعـد ت نإ أيد السـابقة،  خالل العقو مالألفه العتختلف عن ما والسياسية 

ـ فـي الم ، شديد انحسارمن حاالت كون عليه توما سالقيم،  عالية اقتصاديةتوازنات بين سيحدث  غيـر   قبلتس

 البعيد.
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  :)Convergence Thesis( )306(تئام االلة طروحُأ

 األنظمـة  نبـأ قـول  ت التي، هي مجموعة األفكار االقتصادية مظالنو السياسي االقتصادو الكُلية النّظريّةفي 

 ها تعملأنا، ولهونشأت منها وح التيتبتعد عن األشكال األصلية (المثالية)  الرأسماليةو شتراكيةاال االقتصادية

تشابهة. أناً على تطوير أساليب تفكير ومؤسسات وتلقائيماط سلوك م  

رت فيما ، وتطوJan Tinbergen()41(( تينبيرغين انجم في األصل إلى عالم االقتصاد ترجع أطروحة االلتئا

طور تتشابه ال يمليها التي)، بِسببِ الضرورة inevitable convergence( تئامااللة حتميبعد إلى نظريّة في 
  وجي).قني (التكنولالتّ

  )).Theory of Convergence?Divergence) (فتراقا /تئاملاال( دباعتَّال /ربالتقا نظريّة: مسرد(راجع 

  :)Convergent Cycle( )307(دورة مـلتـِئـمة 

 الدورةبخاصة في مجال ، يلالكُ االقتصاد نظريّة في
 التـي )، هـي الحالـة   business cycle( جاريةالتّ

ــدورة) amplitude( ســاعاتّيتضــاءل خلَالهــا   ال
  .جاريةالتّ

 حسارانمرحلة )، Constant Amplitude( ثابت ساعاتّ)، Business Cycle( تجاريةرة دو: مسرد(راجع 
)Contractionary Phase .((  

  :)Conversion( )308(حويل تَ

لية إصدار أسهم ة، هي عموتصنيفاتها المتعدد األسهمو )corporate finance( الشّركاتمويل تَمجاالت  في
مسـاهمة   شـركة حصص أخرى حان أجلها. وعلى سبيل المثال، قد تقوم وتخصيص حصص مقابل أسهم و

أو خاصة، أو مؤسسة ما، كانت قد أصدرت أسهماً ذات آجال منتهية، بإصدار أسـهمٍ جديـدة لحـاملي     ةمعا
  .نفسها(المؤسسة)  الشركةهم مساهمين في هم منتهِية اآلجال، كي تشجع بقاءاألس
حويل تة القابلي)Convertibilty( )309(:  

 النّقـد  صـندوق ك الدولية نميةتالو مويلتالمؤسسات  ومجاالت عمل الخارجية التجارةو البنوكو النّقود في
الدولي )International Monetary Fund (IMF)( البنك وميزت، والمؤسسات ذات العالقة، هي الدولي 

)، أو hard currency( لَـة صـعبة  عم، وبخاصة أخرى ةإلى عمل التحويلالعملَة المحلية لدولة ما بخاصية 
  .الذهبكالعملَة المحلية إلى أحد المعادن النفيسة،  قابلية تحويل

ــالتأســعار صــرف : مســرد(راجــع  ــ)، Exchange Rates( العم ــاط مــن عم                     صــعبةالت احتي
)Exchange Reserves ،( الذهب مناحتياط )Gold Reserves ،(الذهب يارمع )Gold Standard((  

                                                             
).1994 - 1903عالم اقتصاد هولندي ( -41
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  :)Convertible Bond( )310(حويل تسند قابل لل

 األسهمو )corporate finance( الشّركاتتمويل و )financial market( مويلتالسوق و مويلتالعلم  في

ة مساهمة عام شركةرها مويلية، تُصد) تdebt instrument( دين أداة هو)، options( الخياراتو اتالسندو

) maturity( أجالًو ) محددةface value( ةاسميّقيمة أو خاصة، أو مؤسسة ما، بحيث تحمل األداة التمويلية 

  .اً) معينcoupon rate( فائدة سعرو اًمحدد

الـة)  اً صريحاً يقضي بإمكانية تحويل األداة التمويلية (السند في هـذه الح اء السند) نصفاقية بيع (شرتحتوي اتّ
(المؤسسة) بنسـبة   الشركة) لحامل السند، بحيث يصبح الحامل مالكاً في صةحسهم ( شكلعلى  لكيةمإلى أداة 
نة معيسبقاً.تمفق عليها م  

  )).Convertible Security( حويلتقابلة لل تمويليةورقة : مسرد(راجع 

  :)Convertible Loan Stock( )311(حويل تقابل لل )قرض( سهم دين

 الشَّـركات مويـل  تَ) ومجـاالت  Capital and Financial Markets( مويـل تالو رأس المالسوق  في
)corporate finance( األسهمو تعددة، هتُصد ووتصنيفاتها الم ساهمة عا شركةره سهمـ م  ،ة، أو خاصـة م

 وأسنادواع القُروض والسندات أنة يختلف بطبيعته عن بقي ولمساهم (مالك السهم). وهلقرضٍ  شكلتبيعه على 
  الدين، واألسهم الممتازة والعادية.

 حويـل تغيـر قابـل لل  و )،convertible( حويـل تقابـل لل ن: يشـكل يأتي هذا النوع مـن األسـهم علـى    
)unconvertible ( عادي سهمٍة مقايض حويلتللالقابل ). ويحق لمالك السهمordinar share(  بالسهم الذي

  .فاقية البيعِاتّد األجل المحدد في ، عنيملكه

  :)Convertible Security( )312(قابلة للتحويل  تمويليةورقة 

 الشّـركات تمويـل  ) ومجـاالت  Capital and Financial Markets( مويـل تالو رأس المالسوق  في
)corporate finance( ة تُصد، هي أداة تماألسهموسة ما، مساهمة عامة أو خ شركةرها ويلية، أو مؤساص

  .النّقدويشمل هذا ، فاقية البيعِاتّيه في ها إلى شيء منصوص عللويح أنتُعطي الحق لمالكها 

من أشكالها الراهنة  قابلة للتحويلتعتبر األسهم غير المصنّفة من فئة الممتاز أو العادي، أو السندات التمويلية، 
  أجل محدد، وحسب شروط اإلصدار. عندألسهم الممتازة أو العادية، إلى أشكاٍل أخرى من األصول، كا

ةالَّد مبة حد)Convex Function( )313( :  

، هي المنفعة، بخاصة في مجاالت ةالجزئي النّظريّةو القياسي االقتصادو الرياضي االقتصادو الرياضياتفي 

 :األول الموضحة في الشكل يةيز بالخاصم)، يتةالَّدmathematical function) (( رياضي اناقتر
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)، y(و )x) تقع بين القيمتين (wقيمة ( لاألول، لك شكلفي ال
 إحداثيات من) أسفل w, f (w)الزوج المرتب ( إحداثيةتكون 

(األزواج المرتبة)  اإلحداثيتينقيم الواصل بين تالخطّ المس
)x, f(x)( و)y, f(y).(

 
  

ــن    ــان م ــاك نوع ــدب: حــدبتالهن                       صــارم تح
)strict convexity،( ــدبو ــدث  ).convexity( تح ويح
فيحـدث   حـدب تالا مة أكبر من صفر. أالَّها قيمة المشتقّة الثَّانية للدتكون في التيفي الحاالت  الصارم حدبتال

فر.لصالمشتقّة الثَّانية مساوية لما تكون عند
  

  

 في تحليل بعـض  حدبتالخدم االقتصاديون مبدأ تيس
ــد ــادية، الـ ــدكوال االقتصـ ــةالَّـ              ة المنفعـ

)utility function  نها من اشـتقاقاتوما ينتج ع ،(
ــاتك ــواء منحني )، indifference curves( الس

ـ دكضاً في تحليل دوال أخـرى،  أيه نوعملتويس ة الَّ
  . )marginal cost function( الحديةالتكاليف  ةالَّدو )average cost function( تكاليفال متوسط

  

  

  

  

  

 )6يات المحصورة بين (مناشئ من الكَال الكُليةالتكاليف  متوسط أن ،، على سبيل المثالالرابع شكلنجد في ال
).12(و )8بين ( اًكون مقيدي)، مثالً، 17(و

 
  

 المشتقّةطة ابها، بوسدة أو تَحالَّتَقَعر الد يدتحديمكن 
ما تكون عند. فةالَّلدل) second derivative( ةالثَّاني

 ّليـد هـذا   نإمة، فسالبة القي ةالَّلدل ةالثَّاني المشتقّة
نفترض ل :. وعلى سبيل المثالمقعرة ةالَّالد أنعلى 
  ةالَّالد وجود

 األولالشكل 

 الشكل الثاني

 الثالثالشكل 

 الرابعالشكل 
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)(xfy 
  

  فإذا كانت

0'' 2

2


dx

ydf
  

  . مقعرة ةالَّالد أنعلى  ّليدهذا  نإف

  ا إذا كانتمأ

0'' 2

2


dx

ydf
  

  .محدبة ةالَّالد أنعلى  ليدهذا  نإف

  )). Concave Function( مقعرةٌ ةالَّد: مسردظر نا(

  :)Cooling Off Period( )314(تبريد  فترة

 ،العمـل شروط بيئة و ظروفو األجور تحديدو )،collective Bargaining( جماعيال فاوضتالمجال  في
يـدعو   أنيجوز خلَالها  اليفرضها القانون،  فترةعويضات والتأمينات، هي تكاإلجازات وال اإلضافيةافع منالو

نهم، مالعأو من ينوب ع (وظفونوالم) ـة كالماليالنّقابات الع )labor unions،(    .ـن العمـلإلى إضراب ع
 لية والمشـاك ، من أجل درء المخاطر الصحتأجيل اإلضراببوعادةً يأمر القاضي المختص بمثل هذه القضايا 

  ه الخصوص.جو، على مة، وترجيح الصالح العامقد تلحق بالسالمة العا التي

  هذه األمور. لمثلاظمة من بلد إلى آخر، وقد ال تشرع بعض البلدان قوانين ن التبريد فترةتختلف 

   :)Coordinated Wage Policy( )315( األجور حوَلقة سمنسياسة 

                  البشَـرية المـوارد  و )labor economics( العمـل  اقتصـاديات و ،الكُليـة و الجزئيـة  :نالنّظـريتي  في
)human resources،( ـة  النّقابـات وماليـة و العـ دالع، وموضـوعات  المهني ـ : ةال ـ و ةاألفقي وديمةالع                 
)horizontal & vertical equity،( ت، هي اساايالمزو األجورووَل األجور ومزايا العالمراتيجية تفاوض ح 
ة لهـا فـي دول   شـبيه نشأت سياسات ، والسويدفي  شروط العمل. وقد نشأت هذه السياسةو ظروفو بيئةو

مهنة، وتقليـل   لت ُأجور منتظمة، لكمعدالية إلى ترسيخ ال السويدمدات العحااتّ. حيث سعت أخرى أوروبية
فـاوض الجمـاعي المركـزي    تال راتيجية على نظامتسن المهن. وقد اعتمدت هذه االالفروقات في األجور بي

  ت األجور.عدالممية الثَّانية، في تقليل الالمساواة في الالع الحربالتي تلت سنوات الي، ونجحت، في السويد
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ـ ب العمـل، والع بابتلك السياسات. إذ ثار ضدها أر االستمرارأصبح من الصعب، في السنوات الالحقة،  ال م
وال عـدد   لذين ال يملكـون الخبـرات الكافيـة   ُأجوراً أعلى من أقرانهم ا يستحقونهم أنوا الذين ظَنّالمهنيون 

  السنوات المقبولة في العمل. 

المركزي. مـا أدى إلـى نُشُـوء سياسـات      فاوض الجماعي السويدي، إلى نظامتَل نظام الونتيجةً لذَلك تحو
ور العنها زيادة في ُأجاً أعلى.حاربتُحقّق أ التيال في القطاعات متفاوضية جديدة، نتج ع  

 )). Solidaristic Wage Policy( األجور حوَلية منتضاسياسات : مسردظر نا(

  :)Core( )316(اة ون

ـ الو )،Exchange Theory( بـادل تال نظريّـة بخاصـة  ، الجزئـي  االقتصـاد  نظريّـة في                  مالعـا  وازنت

)general equilibrium،( ةوّاللعبة نظري )Game Theory،( اطُؤوتَالو )collusion  مـن هي تصور ،(

 اد البريطانيصـ إسيس انفرابتكار عالم االقت               ) الحـد ( ايـة النه نظريّـة  فـي )، F. Edgeworth( دجورثي

)Limit Theorem ل( لعبة تعاونية)، وفيها يتَخيcooperative game) فيها (n من الالعبـين (  سـبوح .

)، pure exchange economy( تبادٌل صـاف  الين في اقتصاد ال يوجد فيه إما زاد عدد الالعبل، كإيدجورث

 relative prices( وازنيـة تال النسـبية  األسعار ةمجموع وأصبحتفائدة ونفعاً،  لأق يئاطُوالتَالسلوك  غدا

equilibrium.أصغر (  

ـ   أن. وقال بالنواةاسم  وازنيةتال النسبية األسعار ةعلى مجموع إيدجورثطلق أ ين ه إذا مـا آل عـدد الالعب

صمد، وهي المتوافقة مـع  تس وازنيـة تال النسبية سعاراألمجموعة واحدة من  نإ(المتبادلين) إلى ما النهاية، ف

  .العام وازنتالاألسعار السائدة في حالة 

لالح الزاوية ،القُرنَة(كن الر( )Corner Solution( )317(:   

 نظريّة، بخاصة الرياضي االقتصادو ،الجزئي االقتصاد نظريّة في
ــةألا ــو )،Optimization Theory( مثلي ــاتالعملوث بح  ي
)operation researchـرات   حالـة قـي   و)، هتغيم (قيمـة) الم

تَغيم ميت التير) (الميم (التقليـل)، أو  اختيارها في عة التَعظالتـي لي 
 التـي لطبيعة المسألة نفسها،  نتيجةًتفرض نفسها على حل المسألة 

 تكون صفراً.
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وضرفق ح شكلح اليـين ركن، القرنة)ن من حل الزاوية (الالتيالمبال  مسـتهلك منفعـة ال  أن : الجزء العلوي ي
ـ الزاوية، القرنة( حل الزاوية بمزيد من البرتقال، وال شيء من التفاح. وموقع التتَحسن إ و) في هذه الحالة ه 

  النقطة الزرقاء الواقعة على المحور األفقي (البرتقال).  

 الال تتَحسـن إ  مستهلكمنفعة ال أن ا الجزء السفلي فيبينمأ
حـل  بمزيد من التفاح، وال شيء من البرتقـال. وموقـع   

النقطة الزرقاء  و) في هذه الحالة هالقرنة، الركن( الزاوية
  على المحور العمودي (التفاح).

  :)Corn Laws( )318( ةالذرين انقو

) المنـتج  price subsidy( دعـم أسـعار  ال بخاصة في مج ،ةالجزئي النّظريّةو االقتصادي الفكرتاريخ  في
حلالمة التجارة، واإلعالناتو يةالو ،الخارجيغالقيةاإل حمائي )protectionism( تـم سـنها    قـوانين ، هي

  من القرن التاسع عشر. األولى، خالل العقود حدةتالمالمملكة وتطبيقها في 

ريطانيين من المنَافسة الخارجية. وقد سـمحت القـوانين   كَمن الهدف من تلك القوانين في حماية المزارعين الب
تلك القـوانين قـد أدت    نإمعين. وحيث  ارتفاع أسعارها المحلية فوق حد في حال الذرة سلعةيراد تنفسها باس

  ).1846( مإلى ارتفاع سعرِ الخبز، فقد تم إلغاؤها في حوالي العا

  :)Corporate Capitalism( )319( )الكبرى( الشركة ماليةرأس

     ةالجنسـي  ةمتعـدد  الشّـركات و )،globalism( العولمـة و ،الرأسمالي الفكر، بخاصة االقتصادي الفكر في
)multi-national corporations( ة، هي العقيدة العابرة للدولونشـأت فـي    التـي  الحديثـة  الرأسمالي

) هي من يسيطر علـى  large corporations( الكبرى كاتالشّر أنرة، ومفادها المتطو يةالغربقتصادات اال
بين  أي، وإداراتهاكها ركات بالفصل الكامل بين من يملميز مثل هذه الشّفي االقتصاد، وفيه تت ياإلنتاجالقطاع 

ةالملكي )ownershipمن جهة ( سيطرة دارةاإلوالم )controlأنني ) من جهة أخرى. ما يع صة االقتةالقوادي 
  الفنيين. ينريفاوضية قد انتقلت من أصحاب رأس المال إلى مجموعة محترفة من المدتالو

الفنيين المسـيطرين   ينريفئة المد أن ظنت، فسهمأنرين االقتصاديين، وأصحاب رأس المال هناك فئة من المفكّ
ها األصلي. ويعود شكلالق الرأسمالية بعلى إدارة مثل هذه الشّركات العمالقة، يتصرفون بعكس ما تمليه األخ

  القيود المفروضة عليهم من أسواق رأس المال. عاليةإلى عدم فهذا السبب في 

  )).Managerial Theories of the Firm( منشأةدارية للاإليات النّظر: مسرد(راجع 
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  :)Corporate Conscience( )320( )الكبرى( الشركةير إدارة مض

ـ  ينريقيـام المـد   و، هالكبرى الشّركاتو ،األعماللقطاع  االجتماعية يةمسؤولالمجال  في شـركة ن لليالفني 
أكثر تعاطفـاً   تكونلحملة األسهم،  البحتة دة شيئاً ما عن المصالح الماديةالمساهمة الكبرى بتبني سياسات بعي

  ي.لالمجتمع المح جاهاتّ شركة) للsocial reponsibility( االجتماعية مسؤوليةالمع مبدأ 

 )separation of ownership from control( دارةاإل عن لكيةالممبدأ فصل  تَراقي بعدتعاظم هذا الشعور 
  .وتفعيله

  )).Corporate Capitalism( )الكبرى( الشركة ماليةرأس: مسرد(راجع 

  :)Corporate Risk( )321( )الكبرى( الشركةمخاطر 

)، هـي مجمـوع   corporate finance( الشَّركاتتمويل و ،مويلتالو ،هاعملمخاطر و تالشَّركامجال  في
   ما، عادةً تكون كبرى. شركةتواجهها  التي المخاطر

)، وتأتي مـن  financial risks( التمويليةالمخاطر ) 1عادةً يقسم المختصون مجموع المخاطر إلى نوعين: 
قـة  ل)، وهـي متع business risks( األعمالمخاطر ) 2. نفسهامويل تقة ال، وطريالشركةلية تمويل نشاط عم

  .هماسويق، وما شابهتق منها باإلنتاج والل، بخاصة ما يتعشركةباألعمال اليومية لل
  :)Corporate State( )322( شركةال دولةال

اقتصادية، نشأت  – لة سياسية)، هي حاcorporation( الكبرى الشَّركاتو ،السياسيو االقتصادي الفكر في
سياسي، يكون  – اقتصادي نظام شكلير والشّركات العمالقة، وفيها يتفي أوروبا مع بداية عصر اإلنتاج الكب

عاون بين الحكومة ونقابات ت، تتم إدارتها بالشركات كبرىة لفيه تنظيم القطاعات االقتصادية الرِّئيسية تحت مظ
ات أرم(تنظيمات) العب العمل.باال ومنظَّم  

إلدارة المنشآت الصغرى، وتكون مسؤولة عن  تنظيمية ةًلمظبوصفها ، ، في هذا النظامالكبرى الشركة تعمل
فـي   الشـركة  دولةالرة يته. وقد تطورت فكمإدارة مدخالت هذه المنشآت ومخرجاتها، وأسعار بيع المنتج وكَ

  مية الثَّانية، نظريّة متكاملة في االقتصاد والعلوم السياسية.الالع حربال قبلالعقود الالحقة حتى أصبحت، 

ـ  يطالياإ) في fascist( الفاشياالقتصادي  النظام أنرة مفادها تبنى بعض المفَكّرين الغربيين فك اً ، كـان مبني
ميـة الثَّانيـة،   الالع الحـرب  بعدية، بقتصادات الغراالفي  تراقت التيعلى أفكار هذه النّظريّة، لكن التّطورات 

الغربية برمتها  قتصاداتاال إن :قول)، إلى الJ. Galbraith( جون جالبريثرين آخرين من أمثال دفعت مفَكّ
  .الشركة دولةالإلى ما يشبه حالة  تتحول
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  :)Corporation ()323( )كبرى( شركة

اعتبارية،  – ة أو منشأة أو شخصيّة معنوية، هي مؤسسمالاألعو اقتصاد المالو الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
معنـويين،   – دة أشخاص، طبيعيين أو اعتباريينِإنشاُؤها من شخصٍ واحد أو ع ميت عادةً تكون كبيرة الحجم،

  .األنشطةمن أجل القيام بنشاط صناعي أو تجاري أو خدمي، أو خليط من هذه 

  )).Company( شركة: مسرد(راجع 

  :)Corporation Tax( )324( )الكبرى( الشركةضريبة على 

القابلة  اَألرباح، بخاصة اَألرباحو االستثمارو ،الضرائب)، بخاصة public finance( ةمالعا الماليةمجال  في
 علـى  كَافَّـة، والفوائـد   طرح النفقات التشـغيلية  بعد، الشركة، هي الضرائب المفروضة على دخل للتوزيع

ة مبالغ ذات عالقة، منصوص عليها فـي  أياآلالت واألبنية)، وو المعداتالقُروض، وبدل اهتالك رأس المال (
  نافذ.الالقانون 

ضاً القوانين المطبقة في هذا المجال، أيعلى الشَّركات من دولة إلى أخرى، وتختلف  الضريبةت دالمعتختلف  
ينب وأخرى. وعادةً تتَغي مرة ك ر وتتعدلدولة ،ريبةوَل الضعمول بها حين،  لالقوانين المقدعقد أو ع سـبح 

 يننَافسة الشديدة ببِ المة على تشجيع وجذب االستثمارات.االالحاجة، بِسبقتصادات الدولي  

ضريبة ة تصحيحي)Corrective Tax( )325(:  

ما،  سلعةتفرضها الحكومة على  التي رائبالضمن أشكال  شكل)، هي public finance( ةمالعا المالية في
هالكها. وعلى سبيل المثال، عادةً تفرض الحكومات على مشتقّات النّفط، بخاصة وقـود  تبهدف التقليل من اس

فـي دفـع   هـذا  أخرى. ويكمن الهدف مـن   سلعوسائط النَقل، ضريبة أعلى من الضرائب المفروضة على 
 لوث. تلتخفيف ال سلعةذه الهالك هتين للتقليل من اسمستهلكال

  :)Correlation( )326(ارتباط 

مدى العالقة  و، هاالرتباط يسايمقمجال و القياس نظريّة، بخاصة القياسي االقتصادو اإلحصائية النّظريّةفي 
  رين.ية بين متَغيالخطّ

ــأتي  ــاييست ــي:    مق ــة، ه ــكاٍل ثالث ــى أش ــاط عل ــاينتالاالرتب ــتَركال ب ــلو)، covariance( مش                                  معام
                              للرتبـــة انســـبيرم معامـــلو )،Pearson correlation coefficient(  بيرســـون لالرتبـــاط 

)Spearman rank correlation coefficient.(   
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) variation( التَّغاير هأنب)، Y(و )Xين (الحقيقيين رغيمتَال بين مشتَركال باينتال عرّفي :مشتَركال باينتال -أ

  :ةالتَّالية الرياضي يغةالص طةاحسابه بوس مسواء كان صعوداً أو هبوطاً. ويتين، رمتَغييطرأ على ال الذي اآلني

  

 يعنيما )، سهنف الوقت في أيآني ( شكلاناً، وب، زيادة أو نقصبعضمع بعضها ما تتقلب قيم المتغيرات كثيراً 
 )Xين (رمتَغيال عن ةالتَّالي الرقمية البيانات أننفترض لما. وعلى سبيل المثال،  شكلب مرتبطة المتغيرات أن
  :هي )Y(و

  X(  5  9  8  10  15  23( رُمَتغّیال

  Y(  37  15  7  0  -7  -20( رُمَتغّیال

  

   :لنحو اآلتيعلى ا )XY(و )Y( طمتوس) وX( طمتوسحساب  ممن هذه البيانات يت

XY Yi Xi 

185 37 5 

135 15 9 

56  7  8 

0  0 10 

-105 -7 15 

-460 -20 23 

  جموعمال  جموعمال  جموعمال

-189 32 70 

  

  

n

YXnYX

n

YYXX
YXCov

n

i
ii

n

i
ii )())((

],[ 11









...3333.5
6

32
1

,6667.11
6

70
1
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  :على النحو اآلتي) Y(و )Xين (رغيمتَلل مشتَركال التباين يكون

  

  هما. ينَب لالرتباط اماًين مقياساً خرمتَغي أي بين مشتَركال التباينويعد 

ـ  ):Pearson's Product – Moment Correlation Coefficient( ارتباط بيرسـون  معامل -ب د عن

مؤشـراً   باعتبـاره قيمتـه،   أنالحساب، نجد  نتيجةين ورمتَغي بين مشتَركال باينتالإلى طريقة حساب  النّظر
قيمة على خـط   ةأي تأخذقد  مشتَركال باينتالمة قي نإ أي، )unbounded( محددةين، غير رمتَغيال بينللعالقة 

، متغيرينال من لكل يمعيارال االنحراف ربهذا العيب، نقسمه على حاصل ض منأجل تصفيته  منعداد. واأل
ـ  بـينcorrelation ( ( االرتباطب فرع، يمةالقي محدد ،مشذب مقياس ليةالعمهذه  منفينتج  تَغييأخـذ  ين،رم 
ةاليالتَّ يغةالص:  

  

فـي   )bounded( محصـورة وقيمته 

 اسـتخدام بو). ( فترةال
المذكورة فـي المثـال    الرقمية البيانات

               ،)( أننجد  ،َأعاله
ـ  وبالتَّالي)، (و  نإف

  :وهY ((و )X( بين االرتباط

  

الصـورة   التَّـالي  شكلال ى حد ما. ويبينية إلين عكسية، وقورمتَغيال بينالعالقة  أن )البةالس( مةالقيهذه ني تع
  :مختَلفةم بقي) ( االرتباط معاملة لالبياني

أدناه بقسمة طول الضلع المجاور للزاوية على طـول الـوتر.    شكلفي ال )    ( جيب تمام الزاوية حساب ميت
 التـي بداللة جيب تمام الزاويـة   عالهَأ بينالم االرتباط معامل عن التّعبير يمكنثية لثالدوال الم لُغةعمال تسبا

7220.93
6

)3333.5)(6667.11(6189],[ 








n

YXnYX
YXCov
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 الداخلي ربعلى ناتج الض الحصولين، وجهتم شكل) إذا تم تمثيلهما على Y(و )Xين (رمتَغيفراج الانيصنعها 
  هما.بينَ

 يمكن هذامن أجل توضيح 
ـ كتابة  يغةالص  ة الرياضـي

ين جهتمال بينلجيب الزاوية 
)X( و)Y،(  ــو ــى النح عل

  :اآلتي

 

  :أن فعرن

 

 بين مشتَركال باينتال اممنهما عن وسطه الحسابي. أواحد  لك انحرافين بداللة رمتَغيال عن تم التّعبير أي
  على النحو اآلتي: وفهين رمتَغيال

  

 )Xiين (رمتَغين الايتعريف تب امأ. االنحرافات بصيغة مشتَركال باينتال وَأعاله ه يغةفي الص األخير والجزء
  وهف االنحرافات بصيغة) Yi(و

 

  :نإف وبالتَّالي

  

YX
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.

.cos 
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  .)y(و )xين (نحرافاال بين فراجاالنصنعها  التي) الزاوية ( لتُمثّحيث 

ـ  االرتباط معاملة وراء منالكا األساسيةة الفكر ـ  وه ه مؤشـر  أن
 )Xين، (عشـوائي ين رمتَغي بين ةالخطّيالعالقة  قوةيقيس  يمعيار

ـ ، الالبيانـات  منتين مجموع بين(أو  ) مثالً،Y(و  )Xة (مجموع
  .))Yة (مجموعالو

، العـادي ها شكلب، َأعاله البياناتتي مجموعفي  رفكّنُ أن منوبدالً 
   ).nXn(و )nXn( متشابهة أبعاد من) Y(و )Xين (جهتم شكلجاءت على  البياناتهذه  أن نتَخيلل

قـوة العالقـة بـين     تكـون وبالتَّالي )،   بالزاوية ( ن) مفصوالY(و )Xين (جهتمال أن َأعاله شكلويوضح ال
( جاهاتّ كانفإذا  ).  (جهين محكومة بجيب تمام الزاويةتالمdirection(  ال منواحدـع ين متشـابهاً  جهتمم 
 كـان  ). وإذا1الواحـد الصـحيح (   منقيمة جيب التمام تكون قريبة  نإف)، نفسه جاهاالتّبيكونا  أن أيخر (اآل

إذا  امأ). 1-الواحد الصحيح السالب ( منقيمة جيب التمام تكون قريبة  نإفاكساً لآلخر معين جاهاالتّ من واحد
 بينالعالقة  قوةل ةمالعاقاعدة الأدناه  شكلال وضحيواً. صفرقيمة جيب التمام تكون  نإفدين معامت جهانتمال كان
  .االرتباط معاملخالل قيمة  منسة يقم ينرمتَغي أي

ـ  ):Spearman's Rank Correlation( تبةللر انارتباط سبيرم معامل -ج عمقيـاس غيـر    وهلمـي  م
)nonparametric يقيس مدى ،(الز) أو يادة(الحاصلة في  النقصانتَغيعنـد ما  رم ) يـنخفض)  أو ما يـزداد
ارتباط الرتبة يكـون سـالباً.    معامل نإف، لثَّانيا انخفضو األول رمتَغيبه. فإذا ارتفع ال المرتبط اآلخر رمتَغيال

 معامـل ة التطبيقية للالرياضي يغةالص تُكتباً. وموجبيكون  االرتباط معامل نإفاً، مع والثَّاني األولوإذا ارتفع 
  :على النحو اآلتي

  

   ):Y(و )Xرين (متَغية عن الالتَّاليلدينا القيم  أنلنفترض 

X Y  ) رتبةX(  ) رتبةY(  di 2)di(  
80  3  1 1 0 0  
92  12  2 3  1 1  
102  8  3 2 -1 1  
110  20  4 4  0 0  
115  33  5 5 0  0  

  َمجموعال          

          2  
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  معاملال صيغةتطبيق  عند

  

  تكون

  

:)Correlogram( )327( ذاتيصورة ارتباط 
  

) الـذَّاتي ( متسلسـل ال االرتبـاط ، بخاصـة فـي مجـال    القياسـي  االقتصـاد و اإلحصـائية  النّظريّـة في 
)autocorrelationر ما  و)، هتَغيعضها تمثيل بياني الرتباط قيم مع ببعضم. 

) TACF(theoretical autocorrelation function(() د ر ذ ن( النّظريّـة  الذاتي االرتباط ةالَّد عرّفتُ
اصر عن لكفرت ا، (إذا توالزمنية سلسلةها المنن تتكو التي البيانات بين االرتباط قوةيقيس  الذي انقتراالا هأنب
 االعتياديةعات الصغرى ربالمعمال المقدرات، على غرار مقدرات تسا ميت ةالَّالدّمثل هذه  تُقاسوكي . )سلسلةال
)ordinary least squares (OLS) ()قدرات ()م ص عسن، يشكل) على د ر ذ ن. وتأتي مل ىمياألو ةالَّد 

 ةالَّد الثَّاني ىميس)، وsample autocorrelation function (SACF)) (د ر ذ ع( نةعيلل الذاتي تباطاالر
قيمة  ةأيوتنحصر  ).partial autocorrelation function (PACF)) (ر ذ ج د( الجزئي الذاتي االرتباط

، مـثالً ) Yt( سلسلةلل )د ر ذ ع( منقيمة  لك). وتقيس ( المغلقة  فترة) في الد ر ذ ج) أو (د ر ذ ع( من
      أنفـي الحسـاب. فـي حـين      الداخلة) lagsد المتأخرات (بعدالمشاهدات، مفصولة  بين الخطّيةالعالقة  قوة

. وفي المجال التطبيقـي تعتبـر   مثالً)، Yt+k(و )Yt( بين الذاتي االرتباطتقيس  ،)k( متأخّرةال عند ،)د ر ذ ج(
 .)د ر ذ نقولة ومقبولة لـ(معات رتَقدي) د ر ذ ج(و )ر ذ ع د( عن ةنّاتجالات رقديتال

  :اآلتيبعلى النحو  رياضياً) د ر ذ ع( عرّفتُ -أ

  

 )9( من نَةومكَ زمنية ةلسللدينا س كانلو  :). وعلى سبيل المثال…,k =1,2 ( االرتباط) لقيم rkحيث يرمز (
  :نفإ)، X1, X2, …, X9مشاهدات (

)1(
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يّرأ الخط فعالمعياري )standard error (لكل )rk (على النحو اآلتي:  

  

 حاصل القسمة من) tr( ختباراال إحصائيةوتكون 

  

 عن األخرى الواحدةفيها تبتعد  التي سلسلةشاهدات الم بين الخطّيةالعالقة  قوةعلى سبيل المثال،  )،r3( يقيس
أ الخط) وrkبرامج حاسوبية متقدمة في حساب ( استخدام ميت ةالعادي الحاالت. وفي متأخرات )3بِمقدار (
المعياري )Srة) وعقَّدالحسابات اليدوية صعبة و ن(ت)، أل إحصائيةتطاق،  ة إلى درجة المما عند وخاص
  .طَويلةً سلسلةتكون ال

  ما: ةزمني ةلسللس ةالتَّالي البياناتلدينا  أننفترض على سبيل المثال ل

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 
65 25 10 5 -1 -5 7 6 5 Xt 

  

  :على النحو اآلتي) د ر ذ عنا حساب (يمكن
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 التيتأخرات الم بِمقدار ،خرىالواحدة عن األ ،دةباعتالم سلسلةمشاهدات ال بين الخطّيةالعالقة  هذه القيم تقيس
 أيعلى طرفي المتأخرات،  ماثلةمت ةالَّد هاأن) 1): (د ر ذ علـ( الرِّئيسيةالصفات  مندخلت في الحساب. و

   هاأن) 3(و الصحيح، للواحد مساويةأو  من لأقنقطة فيها تكون  ةيأل المطلَقة مةالقي أن) 2)، و(rk = r-k( نإ

  

  

  

في  ةالَّد هاأنعلى  َأعاله بةالمحسو االرتباطت معامالتصور  ويمكن .نوعها من )nonunique(  غير فريدة
القيم الخمس  من) د ر ذ علـ( ةالبيانيالصورة األول  شكلال . ويبينسلسلةال نةعيحجم و تأخراتعدد الم

  .االرتباطصورة  تُسمىهي ما . وَأعاله

قيمة ابتدائية مقدارها  من انخفضتمتسارع، حيث  شكلبهارت انقد  ةالَّالدّقيم  أن االرتباطصورة  من نالحظ
)r1=0.329248( قدارها) إلى قيمة نهائية مr5=-0.2571 ،( دماأنعلى  لي سلسلةدة في الاعبتَشاهدات المالم 

  ة.قبله في الصفحات المضعيف. وهذا ما سندرس شكلب بعضببعضها ترتبط 

 : على  النحو اآلتي رياضياً) د ر ذ ج( عرّفتُ - ب
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  أو 

 

  حيث 

  

  ي:تعلى النحو اآل) د ر ذ ج( منقيمة  لكل المعياريأ الخطويكون 

  

  :على النحو اآلتي) تختبار (اال إحصائيةو

  

  )، وعلى سبيل المثالد ر ذ ج( صيغةتطبيق  كانلة بموهالس من

 

يحتـوي   الـذي ، أدناهالواردة في الجدول  البياناتخدم تسنل
 االقتصاد) في mct( روالجمهبيد  النّقد عنعية ربال البيانات
ـ ، وهي م)1995-2010( فترةخالل ال األردني فـي  ة جمع

 الحصـول في  البياناتعمال هذه تس) مشاهدة. وقد تم ا66(
فـي   صورتها البيانية، عاله، ونعيد رسماألول أ شكلالعلى 

    :لمزيد من التوضيح ،أدناهالشكل الثاني 
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  mct نة السَّ mct نة السَّ mct نة السَّ  mct نة السَّ mct نة السَّ mct السَّنة 

1995 1083.1 1998 1018.4 2000 1132.4 2003 1406 2006 1886.3 2009 2716 

1995 1110.4  1998 1068.3 2000 1239.9 2003 1443.7 2006 2027.4 2009 2679.5 

1995 1127.3 1998 993.4 2001 1188.4 2004 1421.6 2007 1961.6 2010 2691.7 

1995 1050.9 1998 952.8 2001 1231.5 2004 1402.2 2007 2050 2010 2767.7 

1996 1032.1 1998 952.8 2001 1203.9 2004 1414.3 2007 2077.1 2010 2855 

1996 983.9 1999 962.5 2001 1202.4 2004 1414.4 2007 2172.4 2010 2843.6 

1996 979.2 1999 987.3 2002 1206.3 2005 1472.1 2008 2262.4   

1996 952.2 1999 997.3 2002 1250.4 2005 1590.8 2008 2403.9   

1997 971.9 1999 1106.6 2002 1250.7 2005 1608.8 2008 2692.9   

1997 997.2 1999 1106.6 2002 1252.8 2005 1657.2 2008 2664.8   

1997 990.6 2000 1073.5 2003 1366.5 2006 1715.2 2009 2583.2   

1997 987.6 2000 1128.9 2003 1395.9 2006 1912.7 2009 2604.7   

  ) ,www.cbj.gov.joCentral Bank of Jordan(المصدر: البنك المركزي األردني، قاعدة البيانات 

علـى   َأعـاله تـين  بينَعمال الصيغتين المتس)، باد ر ذ ج(و )د ر ذ عحساب ( البيانات،على هذه  بناء يمكن،
الحسـابات   :على النحو اآلتـي النتائج  وكانت)، k =10تأخرات (ن لعشر مالتيساب الد. وقد تم ح)42(واليتال
  على النحو اآلتي: هي )،د ر ذ ع(ـل )النسبة(

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 k 
0.480 0.550  0.607 0.660 0.71 0.764 0.814 0.859 0.906 0.954 1.00 r

k 

  ).rkحساب ( منة النّاتج االرتباطصورة الثاني  شكلاليبين 

  :على النحو اآلتي هي) فد ر ذ ج( ةالَّدحسابات  امأ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 k 
-0.2 0.04 -0.2 0.24 0.15 -0.17 0.11 -0.02 0.05 0.95 1 rkk 

  

)، د ر ذ جلـ( االرتباطصورة  الثالث شكلال بيني
 متـأخّرة ال بعد موجبالسالب وال بينتناوبت  وقد

 تأخّرةمال بعد حاد شكل)، وانخفضت بk=3( الثَّالثة
  ).k=2( األولى

         هـا تقارنم) ود ر ذ ع( شـكل  إلـى  عند النّظـر 

 همـا. من كلاختالفاً في نمط  نجد) د ر ذ ج(  بـ

                                                             
  ,autocorr (y,10,2)=[ACF,Lags,Bounds]  ) كما یلي:Y) للسلسلة (MATLABاستخدمت أوامر برنامج ( -42

 الثالثالشكل 

http://www.cbj.gov.jo/
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)، ولم تصل قيمة slow decay( البطيء خفاض التدريجيناالت بَأخَذَها أن) د ر ذ علـ( االرتباطصورة  بينتف

  ).k=9التاسعة ( متأخّرةال بعد الإ بتدائيةاال مةالقيفيها إلى نصف  طاالرتبا معامل

) فقد أظهرت د ر ذ ج( امأ .ةالَّالدّيتحكم بهذه  الذي وه )linear decay(  الخطّـي خفاض ناال نمط أن يالحظ

 بعد ةالَّالدcuts off ( ( قطعتان طاً مختَلفاً، حيثنم

)، وتناقصت قيمها k=1باشرة (م األولى متأخّرةال

)، fairly quicklyة (متوسـط بسرعة كبيرة أو 
االرتبـاط صورة رسم  عندفر. وجهة نَحو الصتم 

وفق مـا  الصورة  كانتمتصل  منحنى شكلعلى 

ـ أ ) تقريباً.sinusoidal( جيبيةة الَّد شكل في  ام

  ر).(األخي الرابعالبياني  شكلال يأخذف ،)د ر ذ ج(لـ جيبيةال ةالَّالد نمط

  :)Correspondent Bank( )328(مراسل  )بنك( مصرف

  بنك (مصرف) ينوب عن بنك (مصرف) آخر، في مكان ال يوجد و، هالخارجيةة جارالتّ، والبنوكو النّقودفي 

) فـي المكـان   البنكيةسبب من القيام بالعمليات المصرفية ( يكن ألملهذا األخير فرع في ذَلك المكان، أو لم يت

برعاية مصالح البنك األصيل، من حيث دفع الشيكات المسحوبة على البنك  البنك المراسللمعني. وعادةً يقوم ا

  األصيل، وتحصيل قيمة الشيكات المسحوبة لصالحه.

 أن. وجرت العـادة علـى   البنك المراسلتضبط أعمال  التيتختلف سياسات الدول المختَلفة حوَل التشريعات 

، حسابات متقابلـة  المراسلو األصيل :يفتح البنكان أن، وبنك مراسل، له مصالح في مكان ما، بنك ييكون أل

  لدى الطرف اآلخر، من أجل تسهيل أعمالهما.

 :)Corruption( )329( فساد

ـ العاالمشاريع بق لخاص، وما يتع شكلب الموازنةو ،)public finance(ة مالعا الماليةفي   االقتصـاد و ،ةم

كومةدور و السياسيالدولةفي ضبط  الحياسة و، هعو حالة تسود في السجتماد، تحمل ثالثة أبعاد و المصاالقت

في المجـال   )2القانوني، تنعدم المؤسسات ويختفي دورها.  – االجتماعي – ) في المجال السياسي1أساسية: 

 - مـي التعلي – ) في المجال االجتمـاعي 3حقيقة. مناف لل شكلة بمم تكاليف المشاريع العااالقتصادي، تتَضخّ

، وجلب المنـافع  م، بخاصة في القطاع العاالعاملينالوظيفية من  الواجباتوإهمال  لالثقافي، تنتشر ثقافة التواك

 الرابعالشكل 
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ع، ة على نطاق واسيوحيزات الثَّقافية والجهتوتحقيق مكاسب مادية ومعنوية بغير حق، وانتشار المحسوبية وال

  م، وانحسار دور المثقَّف.وتدني التعلي

ة واألجنبية، المباشـرة  تؤدجمل هذه األوضاع إلى تراخي قبضة القانون، وهروب رؤوس األموال الوطنيي م
المشروعِ إلى ثقافـة الريـع والصـفقات     ربحوغير المباشرة، ويتجه االقتصاد والمجتمع من ثقافة اإلنتاج وال

حـدوث ثـورات    إلىما بداد السياسي، وربتنف واالسة. وتعمل بالتَّالي على انتشار العروعالسريعة غير المش

  .اجتماعية

  )).Crony Capitalism) (حميمة( صديقة ماليةرأس: مسرد(راجع 

ودائع إضافية ة إجباري)Corset ()330(:  

               جلتـرا نإبنـك  كـان   تـي ال، هـي االحتياطيـات اإلضـافية    صـرفية المالرقابـة  و البنـوك و النّقودفي 

)Bank of Englandة لرقابته، من أجل تعزيز دوره الرقابي على حجم الودائـع  ) يطلبها من البنوك الخاضع

  ).1980( مفي العا إيقافها) وتم 1973( مالبنكية. وقد بدأ بها في العا

  )). Competition and Credit Control( االئتمانو المنَافسةضبط  :مسرد(راجع 

  :)Cost( )331( )تكاليف أو لفةكت( كُلفة

، هي مقياس لقيمة الشيء المضحى اَألرباحو اإلنتاجبقة ل، والموضوعات المتعةالجزئيو الكُلية: نالنّظريتيفي 

  به، سواء كان نقداً أو عيناً، بوعي أو غير وعي، من أجل الحصول على شيء مقابل.

جنيه، أو ما أو دوالر، أو ما هي عشر وحدات من العملَة: دينار،  سلعةحدة واحدة من كُلفة إنتاج و إن :قولن

) وخمـس  عمالـة ال (مهي ثالث ساعات من شغِل الع سلعةوحدة واحدة من ال إنتاجكُلفة  إن :قولشابه. أو ن
 )،... إلخ.  لمالرأس ااآلالت والمعدات وخطوط اإلنتاج ( عملوحدات من المواد الخام، وثالث ساعات من 

 الفرصة البديلة كُلفةخدم االقتصاديون مصطلح تعادةً يس
)opportunity cost ةاديصة الموارد االقتن كميللتعبير ع (

ما  سلعةيضحى بها من أجل الحصول على كمية ما من  التي
 بين الفرصة البديلة كُلفة. وتُقاس سلعأو مجموعة من ال

) ترمز X( أنلنفترض  النحو اآلتي: على) عتينشيئين (سل
) لكمية Yفي مكان ما، وترمز ( إنتاجها ميت التيلكمية الموز 
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)، هي مقدار ما OCتكون كُلفة الفرصة البديلة، ( هذافي المكان نفسه. وبناء على  إنتاجها ميت التيالبرتقال 
  :أييضحى به مقسماً على مقدار ما يــكسب، 

X
YOC




  

االقتصاد  أنلو  :: على سبيل المثالعلى النحو اآلتيالقتصاد ما، باألرقام،  الفرصة البديلة كُلفةيمكن حساب 
يات كانإم منحنى) وحدة من البرتقال على 30) وحدات من الموز، و(10ل (تُمثّ التي) Aالنقطة ( عندكان 

) وحدة من الموز مقابل االنخفاض إلى 18ل (تُمثّ التي) B( تقل إلى النقطةناو ،المرفق شكل، في الاإلنتاج
  نإ، ف) وحدة من البرتقال17(

62.0
13
8

3017
1018





OC  

 لعلى ك نفسه) وحدة من البرتقال. وينسحب المبدأ 0.62وحدة موز إضافية تساوي ( لكُلفة ك أنني ما يع
  ة في الحساب. عملتالمس ت القياس، واألشياءيكمن في وحدا أشكال التكاليف المعروفَة، لكن االختالف

  :)Cost-Benefit Analysis( )332(الفائدة  – كُلفَةتحليل ال
، هي مقارنة اإلنتاجو ،الخارجيةثار اآلو العامةالمشاريع ، بخاصة في مجال ةمالعا المالية اقتصادياتفي 

  ة منه.والمرج الفوائدبمشروع المنوي تنفيذه كُلفة ال

ــع (ر ــرداج ــدة : مس ــل الفائ ــةال – تحلي ــ)، Benefit –Cost Analysis( كُلف ــمر ايتغ                  ضوع
)Compensating Variation ،( عويضتالمبدأ )Compensating Principle.((  

  :)Cost – effectiveness Analysis( )333( )فةلُكالت( كُلفةال عاليةتحليل ف

أسلوب تحليلي مرتبط  و)، هbudget( الموازنةبخاصة في موضوع ) public finance( ةمالعا الماليةفي 
 تحليل الفائدةلمشابهة  جوانبه إلى نتائج )، ويصل في بعضالفائدة -كُلفةال( – كُلفةال – تحليل الفائدةأسلوب ب
ف يمكن تحقيق ي: كتحديديطرحها. وعلى سبيل ال التياألسئلة  شكلالشيء، في  عنه بعض ختلفوي. كُلفةال –

ما عنـد هذا األسلوب  استخدام م. وعادةً يت؟كُلفة ممكنة لمثالً)، بما يتوافر من موارد، بأق هدف ما، (مشروع
 بيناالختيار من  على فاألسلوب يساعدهذا ). ومع نَقدية لنتائج الهدف (المشروعيكون من الصعب وضع قيم 

  يؤخذ. أنبديل يجب  أيحاسم  شكلب البدائل، لكنَّه ال يبين

  :)Cost - inflation( )334(التكاليف  تَضخُّم في

ملحـوظ.   شكلحالة ترتفع فيها تكاليف اإلنتاج ب واإلنتاج، هق بلبخاصة ما يتعالجزئية، و ن: الكُليةفي النّظريتي
انخفاض عـرض العمالـة   زيادة األجور في أوقات بوعادةً تالم في حصوله النّقابات العمالية، بِسببِ مطالبها 

  الفنية الماهرة، والمدربة.

  )).Cost – push Inflation( زيادة التكاليف عنناتج  تَضخُّم: مسرد(راجع 
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  :)Cost Insurance Freight( )335(شحن  ُأجورو ،تأمينو ،كُلفة

 تَسـعير وكُلفـة نَقـل    أنمصطلح يشير إلى  و، هأمينتالو قلنَّال اقتصادياتو الدوليةو المحلية التجارةفي 
  البضائع وثمنها ورسوم التأمين عليها مدفوعة بالكامل.

  )). CIF( بالكامل كُلفةال)، Charged in Full( بالكامل )التكاليف( كُلفةمدفوعة ال: مسرد(راجع 

  :)Cost Minimization ()336(كاليف تتقـليل ال
 اإلنتاج بخاصة في مجاالت، الجزئي االقتصاد نظريّةفي 

م وومدخالته، هـدخالت اإلنتـاج،   عة اختيار تَوليفة ملي
ـ مالعَأساسي مدخل  شكلوب رأس مـدخل  و )labor( ةال

وليفة المختارة من هذه )، بحيث تؤدي التcapitalَّ( المال
ـ اإلنتـاج   كُلفـة المدخالت إلى جعل   يمكـن مـا   لأق

)minimum or least - cost قابلـ  أي)، م ن ة كميـة م
  ها.تحديد ماإلنتاج يت

)، … i = 1,2,3)، حيـث ( Qiل (المرفق تُمثّ شكلالفي 
ما كان ل). وكisoquants( المتساوية ياتمالكَ منحنيات

المنحنـى الـذي يمـس     تختاريات المتساوية. لكن المنشأة ممستوى اإلنتاج عالياً، ارتفع معه موقع منحنى الكَ
ـ   عند، ومعينةنقطة  عندقيد التكاليف على المنشأة،  و)، وهisocost( التكاليف المتساويةمنحنى   ةتلـك النقط

  ما يمكن، خضوعاً لقيد التكاليف. لفقط تكون كُلفة اإلنتاج أق

على النحو طريقة الغرانج،  استخدامالرياضية، ب – ناحية النّظريّةالما يمكن، من  أدنىالتكاليف إلى  تقليل ميت
  اآلتي:

  

  

   

  دوغالس التَّالية: – ة كوبالَّخضع لدتلية اإلنتاج في منشأة ما عم أنفترض نل :مثال

3.5.
3 KLQ   

  :وه المنشأةتخضع له  التيقيد التكاليف  أنو

)20(),4(),5(  TCPP KL  
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  :على النحو اآلتي جانالغر ةالَّدترتيب  ميت

)2045(3),,( 3.5.  KLKLKLf   

)3......(..........02045

)2....(04)3(.3

)1.......(05)5(.3

7.5.

3.5.

















KLf

KL
K
f

KL
L
f





  

  :أنة، نجد والثَّاني األولىادلتين، عمال نم

)9(.
4
1),5.1(

5
1 7.5.3.5. 

 KLKL   

  :نإف ِإذن

)9(.25.)5.1(2. 7.5.3.5. 
 KLKL  

)(بقسمة الطرفين على 
7.5.  KL وشطب الفواصل نحصل على:  

LK
LK

75.
25.23


  

   :نحصل على  )K( عنعويض تبال

875.1*
5.2*

20)75(.45






K
L

LL
  

  :وه تَوليفةهذه ال منه إنتاج مكنيأعظم ما  يكونِإذن 

728.5)875.1()5.2(3* 3.5.
Q

  
  ).)Constraint( قيد )Constrained Optimization( دةالمقي )مثليةاأل( المثلىالحالة  :مسرد(راجع 
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  :)Cost of Capital( )337(رأس المال  كُلفة

    زّعـة ومغيـر ال  اَألربـاح و ،اتالسـند و األسـهم و )،corporate finance( الشّـركات تمويل في مجال 
)retained profitة لل ل)، هي نسبة كُلفة كشركةمصدر من مصادر تمويل النفقات الرأسمالي. 

. والمصادر الرِّئيسية للتمويل الشركةمصدر من مصادر تمويل اإلنفاق الرأسمالي الذي تقوم به  لهناك كُلفة لك
 م)، يتinternal financing( داخليتمويل ) 1هي: 

بزيادة رأسمالها عن طريـق   الشركةمن خالل قيام 
حسـب   لطرح أسهم (حصص) جديدة لمساهميها، ك

رغبته، وحسب نسبة حصته األصيلَة من رأس المال 
مويل الداخلي عـن طريـق   تال مالمكتتب به. وقد يت

ــملة ــاح) capitalization( رس ــ اَألرب المدوةر 
)retained profit .(2 (ــارجي ت ــل خـ  مويـ
)external financingــت ــق   م)، وي ــن طري ع

صـة، أو  راض من البنوك والمؤسسات المتخصاالقت
 ).debenture( سند تمويليعن طريق إصدار 

واء أكانـت مـن المسـاهمين    )، سopportunity cost( فرصة بديلة كُلفةضمن تت الداخلي مويلتالطريقة 
فيتضمن كُلفـة الفوائـد علـى     الخارجي مويلتالا م. أةرودحهم المابرأبطريقة غير مباشرة من  مباشرة، أم

ـ   فة الكُلية لرأس المال من الوسـط اشتقاق الكُل مالقُروض أو السندات التمويلية. ويت مصـادر   لالمـوزون لك
 Weighted Average Cost( رأس المال كُلفةالموزون ل وسطالمويل تف في مجال المويل، أو مما يعرتال

of Capital (WACC).(  ة، على األقالومنّون  م، يتلناحية النّظريوزعلـى النحـو   حساب هذا الوسط الم
  :اآلتي

)، على القـرض أو  yield to maturity( االستحقاق العائد حتىمويل، هي تكُلفة االقتراض، أو كُلفة سند ال

                                . الشـركة علـى دخـل    للضـريبة  حـدي ال معـدل لل) t)، حيث ترمز (t - 1(في ، مضروباً مويلتالسند 

                                     الرأســمالي األصــل تَســعيرنمــوذج حســابها مــن  ما كُلفــة الســهم أو اَألربــاح المــدورة، فيــتمــأ

)Capital Asset Pricing Model (CAPM).(  

) مـن األسـهم   90%( وما ه شركة) لcapital structureمال (رأس ال لهيك أننفترض على سبيل المثال ل

صدكُلفـة الفرصـة    أنمويل. وت) من القُروض، أو سندات ال10%(و رة، أو من اَألرباح المدورة،الجديدة الم

خصـم   بعـد مـويلي)،  ت)، وكانت كُلفة االقتراض (أو سند ال15%البديلة لألسهم (أو اَألرباح المدورة) هي (

 ريبة12%، (شركةالممنوحة لل اإلعفاءاتوالض.(  
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  :يكون الوسط الموزون لكُلفة رأس المال ما سبق لبناء على ك

%7.14)12.010.0()15.09.0( WACC
  

               الرأســمالي األصــل تَســعيرنمــوذج )، Capital Structure( رأس المــال لكــهي: مســرد(راجــع 
)Capital Asset Pricing Model CAPM).((  

  :)Cost of Living( )338(شة يمع كُلفة
   قياسـي رقـم   هـي )، econometrics( القياسـي  االقتصادو ،حصاءاإلو ،ةالجزئيو الكُلية: نالنّظريتيفي 

)index numberة وكَ سلعاشتقاقه من أسعار ال م) يتاتها المشتراة خالل سلسلة مـن السـنوات   ماالستهالكيي
  تتم مقارنة األسعار بناء عليها.   التي)، base year( ساساأل سنَةالمتتابعة، ومنها ما تسمى 

  قة بمستوى المعيشة.لالمتع وحاالت الفقر مستهلككُلفة المعيشة في دراسة رفاه الخدم الرقم القياسي لتيس

الـرقم   ،)Consumer Price Index) (مسـتهلك الألسعار ( يشةمعلتكاليف ال القياسيالرقم : مسرد(راجع 
 )).Retail Price Index( جزَِئةتالألسعار  لقياسيا

  :)Cost of Living Adjustment( )339(يشة معال كُلفةعديل تَ

        جمـاعي ال فـاوض تالبخاصـة  ، العمـل  نظريّـة و ،ةالقياسـي رقـام  األو ،ةالجزئيو الكُلية: نالنّظريتيفي 
)collective bargainingتعديل الدوري ُألال و)، هور وتعويضات العمجالعمل، نتيجةً للزيـادة   ال من رب

المحافظـة   إلـى الحاجة بعديل ت. وعادةً يرتبط مثل هذا ال)cost of living( يشةمعتكاليف العلى  تَطرأ التي
الدول، علـى الرواتـب واألجـور     ، في بعضهذاف) وأسرته، وينسحب (الموظ العاملعلى مستوى معيشة 

  ).pensionاعدية (عويضات التقتوال

، يشـة معال كُلفةاالرتفاعات (أو االنخفاضات) في  معكامل،  شكلعويضات، بتالو من الصعب تعديل األجور

فاق االتّ ميت التيا ود العلي) الحد2في األسعار،  االرتفاع الفعلي تحديدفي معرفة و ) التأخر1: هي ألسباب عدة

عويضات والمنـافع اُألخـرى غيـر    ت) تعدد مصادر ال3 ،عديلتار الالعمل، حوَل نسبة أو مقد ا مع ربعليه

خدمها األطراف المعنية في حسـاب نسـبة   تست التيالحسابية  يغة) قصور الص4قة بالرواتب واألجور، لالمتع

  عديل أو مقداره المطلَق.تال

  :)Cost of Protection( )340( ايةالحم كُلفَة

، هي مستهلكالفائض و )،welfare economics( الرّفاهاقتصادات و ،اإلنتاجو ،الخارجية التجارة نظريّة في

فات معنية بفرض رسوم وتعرما تقوم السلطَة العندها االقتصاد، ليتحم التيالخسارة المنظورة وغير المنظورة، 

  ة.وردتيات المسم) على الكquotaَ( حصصوردة، ووضع تالمس سلعجمركية على ال
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) سوء تخصيص الموارد اإلنتاجية داخـل  1ن: يشكليحققها االقتصاد تحت الدراسة، على  التيتأتي الخسارة، 
              ).value of marginal productلعوامـل اإلنتـاج (   الحـدي  نّـاتج القيمـة  االقتصاد، حيـث تـنخفض   

  ).consumer surplus( مستهلكالفائض ) حدوث تشوه في النمط االستهالكي، حيث ينخفض 2

  :)Cost-plus Pricing( )341( تَسعير بناء على الكُلفة واإلضافة عليها

 تبيعهـا  التـي  سـلعة لية تَسعير ال، هي عماألسعارو التكاليفو اَألرباحبخاصة ، الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
ـ ال كُلفـة العـين إلـى متوسـط    هـامش م ، بإضـافة  سلعةسعرِ ال تحديد، وتقوم من خلَالها بالمنشأة تَغيةرم                   

)variable cost ( ةالثَّابت كُلفةال)، من أجل تغطيةfixed costربح) وتحقيق نسبة من ال.  

 )).Average Cost Pricing( الكُلية كُلفةال متوسطبناء على  تَسعير: مسرد(راجع 

  :)Cost – push Inflation( )342(كاليف تزيادة ال عنناتج  تَضخُّم

 aggregate demand & aggregateيـين ( لالعـرض الكُ و في النّظريّة الكُلية، بخاصة في مجال الطلب
supply،( ات العملوو اقتصاديشكلمن أشكال ارتفاع األسعار ب شكل واألجور، ه تمسو ملحوظ مر إلى حـد 

  .هاوالطَّاقة، وما ماثل العمالةتاج، كالمواد الخام وما، نتيجةً الرتفاع أسعار مدخالت اإلن

 بعضـها بـبعض  مية مرتبطة الالع قتصاداتاال نضخُّم، ألمن التَّ شكلهذا ال مثلليس هناك اقتصاد بمنأى عن 
 األحيـانِ،  ضخُّم، في بعضى هذا التَّموردات). ولهذا السبب يستالخارجية (الصادرات والمس التجارةطة ابوس
  ).imported inflationورد (تضخُّم المسالتَّ

ـ الكُزيـادة الطلـب    عنناتج تَضخُّم : مسرد(راجع                        التكـاليف  تَضـخُّم )، Demand-pull Inflation( يل
)Cost Inflation.((  

اديشارين ستمجلس المصين االقت)Council of Economic Advisers (CEA)( )343(:  

 االسـتهالك و الضرائببقة لالمتع يلالكُ االقتصادبخاصة في حقول  االقتصاديةالشؤون و السياسات في مجال
وكالـة   هـو قة بالعالقات االقتصادية الدولية، لالمتع ةالسياسيالشؤون  ، وبعضالخارجيةة جارالتّ، واإلنتاجو

  حدة األمريكية.تالم الوالياتشاراً اقتصادياً لرئيس تسم عمل)، لت1946( مأمريكية، تم ِإنشاُؤها في العا

ة، إضـافة إلـى خبـراء    عة األكاديمية والعلمية الراقيمن ثالثة أكاديميين من ذوي السم الوكالة مجلس شكليت
اء الدراسـات  فـي إجـر   المجلس عملوينحصر  آخرين من أصحاب الرؤى والخبرات االقتصادية الممتازة.

االقتصادية الالزمة، بناء  التنبؤات عملمي، ويقوم بال: األمريكي والعباالقتصادينقة لالقتصادية المتعوالبحوث ا
المناسـبة،   االقتصادية السياساتعلى معلومات وبيانات علمية، ويقدمها إلى الرئيس األمريكي من أجل وضع 

السنوي للرئيس  االقتصاديالتقرير ضاً بِصياغَة أي المجلس). ويقوم fiscal policy( المالية السياسةبخاصة 
 غمِ من ضعف التأثير السياسيوعلى الر .ياسةفي صياغة  لتوصياته أثراً كبيراً أن ال، إلمجلسلاألمريكيالس 

  حادية األمريكية.للحكومة االتّ المالية
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  المشتَركة االقتصادية المساعداتمجلس 

 )Council for Mutual Economic Assistance( )344(:  

) 1949( مسياسي تم إنشاؤه في العا – تَجمع اقتصادي و، هالسياسيو االقتصادي يميلاإلق عاونتالفي مجال 
ى يوعية في شرق وجنوب أوروبا، وبقي موجوداً إلالسابق، وعضوية الدول الشُّ تيالسوفيي حاداالتّتحت قيادة 

   من القرن العشرين. واندثر في بداية العقد األخير يتالسوفييحاد تفكك االتّ أن

  )):COMECON( )المشتَركة االقتصادية المساعداتمجلس ( كوميكون :مسرد(راجع 

  :)Council of Arab Economic Unity( )345( العربية االقتصاديةمجلس الوحدة 
مؤسسـة   و، هاإلقليميةو يةالبين التجارة، والجمركيةات حاداالتّو ،السياسيو ادياالقتص عاونتالفي مجاالت 
)، من أجل تحقيق الوحدة االقتصادية العربية. وقد تم، بناء 1957( معة العربية، تم ِإنشاُؤها في العاتابعة للجام

ـ  بداياتعلى النّشاط الذي مارسه المجلس في  ـ ته، تأسـيس مـا   عمل               المشـتَركة  العربيـة  السـوق  ىمس
)Arab Common Market،( ندوقويربقد العنال ص )Arab Monetary Fund هذه المؤسسات لم لكن .(

العربيـة،   قتصـادات االتحقيق الوحدة بـين   هذه اللحظة، تحقيق ما كان مرجواً منها على صعيد إلىطع، تتس
  .معا شكلب

  :)Countercyclical( )346( )التِّجارية(ورة لـلـد )فمـخـاِلـ(مـضـاد 

 نّاتجال ي بعكس نمولر الكُفيها المتَغي عملحالة ي و، هالتِّجارية الدورةمجال بخاصة في ، يلالكُ االقتصادفي 
المحلي ن م ج( اإلجمالي) (Gross Domestic Product (GDP)ي إلى إضعاف )، ما يؤدالنمو 

  عام. شكلالقتصادي با

ـ ر الكُالمرفق، يتحرك المتَغي شكلالفي   ي باتِّجـاه ل
 أننـي  القاع، مـا يع  نَحو) ويدفعه ن م جيضعف (

 :يكون مضاداً للدورة. وعلى سبيل المثـال  رمتَغيال
 يتباطـأ     الصـادرات ات واالسـتثمار تنخفض  ماعند

، ويرتفـع  االستهالكويات تس). وتنخفض من م ج(
  البطالة. عدلم

  )).Business Cycle( دورة تجارية: مسرد(راجع 

  :)Countervailing Power( )347(ـة لمعد قوة

ـ ةالسياسـي العلـوم  و )،market power( السوقية القوة، بخاصة في موضوع الجزئي االقتصاد في و، ه 
 الرأسمالية) في كتابه "J. K. Galbraith( بريثجون كينيث غالخدمه عالم االقتصاد األمريكي تمصطلح اس

مجموعـة مـن المنشـآت أو     قـوة  أن)، وقصد به 1952( م)، للعاAmerican Capitalism( "األمريكية
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قوة النّقابات العماليـة،   عملت :مجموعة أخرى. وعلى سبيل المثال قوةعلى موازنة وتعديل  عملالمؤسسات، ت
 السـوقية  القـوة  أنلمنشأة محتكرة. أو  السوقية القوةة التنفيذية، على تعديل وموازنة والقوة الرقابية للسلط

تبيـع المشـتقّات    التـي للمنشآت  السوقية القوةعلى تعديل وموازنة  عمل، تمثالًلشركات التنقيب عن النّفط، 
  جزَِئة.تالنّفطية بال

القوى بعض تعدل فيها  التيفي وصف الكيفية  ـةلمعدالـ ةالقوخدم المختصون في العلوم السياسية تيس
  بد إحداها باُألخرى، أو تسيطر على المسرح السياسي دون اُألخرى.ت، بحيث ال تساآلخربعضها السياسية 

  )).Monopoly( احتكار)، Market Power( قوة سوقية: مسرد(راجع 

 دطُرق الع)Counting Techniques( )348( :  

)، هي أساليب مساعدة probability theory( االحتمال نظريّةبخاصة في )، statistics( حصاءاإلعلم في 
  جمع العينات العشوائية. على

ـ يتعفيمـا  –بهـا   ويقصد ينها.انوقو االحتمال نظريّةفي  همةمال اتاألساسي من العد طُرقتعد  ـ  قل  المجتمعب
  محدد. إحصائي مجتمع من معينذات حجم  عينةسحب  خلَالها من يمكن التي قرطُّة عدد الفمعر –اإلحصائي

ـ عدمشق إلـى   منهناك طريقين متاحين  أننفترض ل  أن، وانم
هـذا  إلى مكة. بنـاء علـى    انمع من متاحةً طُرق ةهناك ثالثَ

ة، مختَلف طُرق ةتسطة ادمشق بوس منطيع الذهاب إلى مكة تسن
ـ على ا صفهويمكن   األول المرفـق  شـكل ي الالنحو الموضح ف

  :  ةالتَّالي رقطُّإحدى ال اتباعنا يمكن أي): اًيسار(

)1,1( ،)1,2( ،)1,3(  

)2,1( ،)2,2( ،)2,3(  

 سـت التوليفـات ال  مـن يتكون  اإلحصائي المجتمع نإف وبالتَّالي
         ةسـت ال طُّـرق ال مـن أردنا اختيـار طـريقين    ولَوالمذكورة. 

  . وهنصيبيهما  نإف)، شوائيةع عينة(

على  اإلحصائي يكون المجتمعفدين الحاصلين. العدسب مجموع حأردنا أن نورميت قطعتا نرد مرة واحدة. 
  في الجدول أدناه:النحو الموضح 

  6  5  4  3  2  1  األّولالنرد 

  6  5  4  3  2  1  الثَّانيالنرد 









3
1
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 :ة ومجموعهاالتَّاليرق طُّبإحدى ال مجموعه نحصل على المنو

  

  مرة واحدة. الإ هنفس، وأردنا ترتيبها بحيث ال يظهر الترتيب األشياء من )n(لدينا  أننفترض ل

نفترض  :لهذا مثلةاأل. ومن بادلتخدم مبدأ الت، دون تكرار، نساألشياءتُرتب فيها هذه  التيفة عدد المرات معرل
  :هي طُرق تبسيتحقق  هذا نإف وأردنا ترتيبها، )1,2,3لدينا األعداد ( أن

  

  على النحو اآلتي:وعشرين طريقة  بإمكاننا ترتيبها بأربع نإ) ف1,2,3,4ولَو كان لدينا األرقام (

  

  

ة فمعرأجل  منترتيبها بمضاعفات كبيرة. و طُرقإلى زيادة عدد  يؤديواحد  بِمقدارد العدزيادة  أننالحظ 
  لنحو اآلتي:على ا ةشكلمل اللحنُ اماًتم رقطُّعدد ال

ـ نا ننإف، هنفس وأردنا ترتيبها دون تكرار الترتيب األشياء من) n( لو كان لدينا  )n(ء الفراغـات  طيع مـل تس
) طريقة، ليبقـى  n-1ة بـ(تبقيء الفراغات الم) طريقة، فنقوم بملn-1طريقة، فيبقى لدينا ( )nبـ(      األولى

)n-2ي) موقعاً للقلَالها من نُرتب التي رقطُّة، وهكذا فيكون عدد الباألشياء خ  

  

36)66( 
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) n: مضروب الـ(وتُقرأأو أكبر).  صفر) عدد صحيح (n(و )،n( يةمالكَ) لمضروب !nحيث ترمز (
)factorial of nينَةعة األربلألرقام  بالنّسبة). وبصفُوفَةفي ال المرقطُّعدد ال نإف، م وه 

  . أنبطريقة لترتيبها. علماً 

يجلسون في الصف األول من قاعة المحاضرة. كم  ؛وجماالً ويوسفَ اًوعبداهللا وسالم اًدممح الطلبة أنلنفترض 
  جابة:اإليمكن أن يجلس بها هؤالء الطلبة؟  طريقة

  

  طريقة مختَلفة.

  .اإلحصائي المجتمع منترتيب جزء  طُرقإلى حساب  األحيانِ يحتاج الباحث في بعض

صر ذي الموقع نعها. في هذه الحالة نقوم بترتيب المن) r( نُرتب أنوأردنا  ءاألشيا من) nلدينا ( أننفترض ل

)nفيبقى ( (n-1) نال منع) اصر، ونقوم بترتيبn-r(  مرة باقية. فنحصل على لكفي ) وهي ،(

  ناصر.من الع )nمن ( من العناصر )r( ترتيب يمكن التي رقطُّعدد ال

 )95( :ماتالعالتُعطى فيها  أن يمكن طريقة. كم القياسي القتصادا ان) طالباً تقدموا المتح20( أننفترض ل
  :الجواب (وهي أعلى ثالث عالمات)؟ )،75(و )85(و

  

  

  طريقة.

مرة، بحيث ال يتكرر ترتيب  لمنها في كمن العناصر ) rن (نُكو أنوأردنا  شياءاأل من) nلدينا ( أنلنفترض 
  :ةالتَّاليمرة بالطريقة  لكها في من من العناصر) rن (نُكو أنطيع تنا نسنإ مرة واحدة، فالناصر إعال

  

  :ةالتَّالي الصيغةب تُكتب وعادةً

          

  مرة. كل) في rمأخوذة بحجم ( األشياء من) n: توفيق (وتُقرأ

  من خالل: اعليه الحصولنا يمكنهم. من اثنين من) أشخاص وأردنا تشكيل لجنة 5هناك ( :مثال
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  طُرق.

 تَشكيلُها يمكنورقة  )14( منة مجموعورقة. كم  )52( منتتكون  عبلمن ورق الة ناك مجموعه :مثال
  مرة؟ الجواب: لتكون مختَلفة في كبحيث 

  

  :وهمرة؟ الجواب  لكفي  مختَلفةبحيث تكون  تَشكيلُها يمكنورقة  )52( منة مجموعوكم 

  

  :نإ أي

  

ةنظ خدم مبدأ التوافيق في صياغةتسيّيذات  رينالحد )binomial theorem(يذ معامل ، حيث يسمى 

   :نإف، كامالً اًموجب اًحقيقي اًعدد )n( وكانتين حقيقيعددين  أي )y) و(x( كانت. فإذا نالحدي

  

  على النحو اآلتي: نالحديبالتطبيق المباشر لذي   قيمة
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يعطينا  نالحديذي  صيغة استخدام أن الإ، بالحساب المباشر )( جادإيقدرتنا على من غم على الر
  عن كيفية تطبيقها في حاالت أكثر تعقيداً.ة رفك

ة الرياضـي كتشـافات  اال ) مـن Pascal triangle( مثلث باسكال ريعتب

رغم وعلى ال. االحتمال نظريّةوالحساب و العدفي مجال  خاصةب، همةمال

فـي العصـور    ربالصينيين والعروفاً لدى قدماء مع كانالمثلث  أنمن 
الفرنسـي   الرياضياتالفضل يعود إلى الفيلسوف وعالم  أن الإى، وسطال

. وهذا المثلـث لـيس   االحتمال نظريّةيات التباديل والتوافيق، ثم في عمله في استخدامفي تطوير  بليز باسكال

 شـكل على بعض فوق بعضها  جمعتتعداد أ منمثلث يتكون  وه، بل ضالعاألوايا ذي الزو يالتقليدكالمثلث 

 شـكل ببناء المثلث  ميت. وبعضب بعضهاحيث عالقتها  منهرمي، وتنتظم 
  :ةالتَّاليوات الخط حسبالقمة إلى القاعدة،  منهرمي 

الثَّـاني   شكلال)، على النحو الموضح في 2) مرتين لينتج (1نكرر العدد ( .1
يقع في أعلـى الهـرم.     يالذالوحيد  وه) 1د (العد أنمع العلم  ،)اً(يسار

 نفسه.  شكلفي العلى النحو الموضح الثَّالثة مثلثاً عداد األبحيث تصنع 

علـى  ) في الوسـط  2)، ونضع النّاتج (2=1+1دين (العد جمعنقوم ب .2
  :شكلالالنحو المبين في 

دين الـواقعين فوقهـا   العـد  من أي مع) 2( األخيرة نتيجةا النجمعلو  .3
) فـي  3( نتيجةا النعوض ولَو). 3يسار لنتج (مباشرة إلى اليمين أو ال

 بـين ، لت)اًالثَّالث (يسـار  شكلفي العلى النحو الموضح  الثَّالثالصف 
ما يسـمى   لنتجزدنا عدد الصفوف أكثر فأكثر  ولَونمط بناء المثلث. 

باسكال ثلثم.  
ومجاميعها، حيث  عداداألتسلسل المرات ينتج نمطاً واضحاً ل منعدد  يوألنفسها الطريقة ب ليةالعمتكرار  نإ .4

  .)… ,a = 0,1,2()، حيث ( عنعبارة  وهصف  لك مجموع أن ،َأعاله الخامس، شكلال يبين
  

  مبدأ وه األول :ربينفي مجالين متقا ثلث باسكالمتطبيق مبدأ  يمكن

: نقـوم بترتيـب   ةالتَّاليالقاعدة  من خالل م، ويتَأعاله وافيق المبينتال 
   :شكلفي ال بينالم نَحوفي المثلث، وعلى الوفق ورودها عداد األيق تواف

4)36( 

a2
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  ):2) مأخوذة (4تَوافيق الـ( سبحنل
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ثلث باسكال متوافقة مع موقعها في م شكلفي هرم التوافيق المبين في الودها ورحسب اإلجابة  أنيتضح 
ود. ومن أجل الحدة متعددة الَّفة قوة الدّمعرعماله في تاس وفه نيلثّااا المجال مَأعاله. أ شكلفي ال المبين

  يةملدينا الكَ أننفترض لتوضيح ال

,...)2,1,0()(  ayx a  

  :التَّالينا نحصل على النمط نإفالمرغوبة،  مةالقي حتى فرصال من سلسلةم متيبق) a( عن عويضتالد عن
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ت القـوس  معامال)، و1,1هما ( الثَّانيالقوس  نتيجةي معامل أن)، و1هي ( األولقيمة القوس  أنالواضح  من
مثلـث   شكلا بترتيبها على من). وإذا ق1,3,3,1هي ( الرابعت القوس معامال نإف)، وأخيراً 1,2,1هي ( الثَّالث

على  المثلث يكبر نإففك القوس لقوى أكبر  ليةعما نع. وإذا وسَأعاله شكلالنا نحصل على ما يشبه نإفباسكال 
  الحاجة. حسب، أو أكبر شكلفي ال حو المبينالنَّ

ختصار. االو يلسهالتة ألغراض الرياضي شتقاقاتاالوات يالنَّظر منفي كثيرٍ  عمإشارة الج خدمتتُس

   نإ أي، ) مرات3إلى نفسه (جمع ) 5العدد (بأن  تعني  وعلى سبيل المثال

)(  

  . وهذه بعض األمثلة:(the sum of (5) from (i = 1) to (3)) )3) إلى ( i = 1( من) 5( عم: جوتُقرأ
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  لور تكونايت ةلسوفي سل
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  :)Coupon( )349(دين  أداةالعائد على  معدل

مصطلح يحمُل معنيين:  و، هاتالسندو األسهمو )،corporate finance( الشّركاتتمويل و ،مويلتالعلم  في

ـ تقديمها لجهة معنية من أجـل دفـع الفائـدة ال    م) يتwarrant) (أمر( مذكّرة) 1            ديـن  أداةحقة علـى  تمس

)debt instrument ( ثابتاً دخالً)، تدفعfixed income .(2 (ع القيالفائدة المذكور ص سعر وهمـة  راحة م

  دفعها حسب شروط إصدار وبيع السند. م)، يتdebenture( سند تمويليأو  عادي سندلاالسميّة 

عـالوة  ب السندات تصـدر  أنإلى هذا ، ويعود السبب في الفائدة االسمي عن عائد الفعلي قد يختلف عائد الفائدة

  )، أو بالسعر المذكور على السند دون تَغير. discount( خصمب) أو premium( إصدار
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  :)Coupon Payments( )350( السنددفعات عائد الفائدة على 

، هي اَألرباح السنوية األسهمو اتالسندو )،corporate finance( الشّركاتتمويل ، بخاصة مويلتالعلم  في
، لسـند لة مة االسـمي مئوية من القي نسبةًا حسابه م)، يتdebenture( سند تمويليأو  عاديسند يحققها  التي

  .لسندل) prespectus( صداراإلوثيقة المنصوص عليها في 

 السـند ة المبينَة على مة االسميلى من القيبيعه أع ) فيكون سعرpremium( عالوة إصدارب السند ريصدعادةً 
نفسـه، أو   السـند ة المبينَة على مة االسميمن القي لبيعه األول أق )، ويكون سعرdiscount( خصمبنفسه، أو 

  .شراءبالسعر المنصوص عليه في اتِّفاقية ال

  :)Cournot, Antoine()43 ( )351(كورنو  أنطون

 لـب الطَّبخاصة في مجاالت ، ةالجزئي النَّظريّةو ،االقتصادي الفكرتاريخ  في
 االقتصـاد و الرياضـي  االقتصادو )،doupoly( ثُّنائيال االحتكارو ،العرضو

القياسي )econometrics،( ةوّاللعبة نظري )game theoryفيلسوف  و)، ه
 النمذجـة ة فـي  ورياضياتي وعالم اقتصاد فرنسي، كانت له مساهمات كبير

)modelling،ةاديصة االقتة والقياسيةو ) الرياضيّالنّظري زئيةالج.  

        يةالسـعر الطلـب   مرونـة م ومبـدأ  و، وأول من أدخل مفهاللعبة نظريّةم وأول من صاغ مفه كورنويعتبر 
)price elasticity of demandة  ت)، ومن أوائل من اسة     خدم النمذجـة الرياضـيـاديصفـي أبحاثـه االقت

 االحتكارو )perfect competition( ةمالتا المنَافسةوتحليالته عن  العرضو الطلبوالقياسية، وكانت دوال 
)monopoly،( ال االحتكارورائب، من أشهر ما قدمه، إضافة إلى أثر إدخال ثنائيالطلـب تفـاعالت   في الض 
 .العرضو

   :)Cournot’s Duopoly Model( )352( نائيثُّال االحتكارنموذج كورنو في 

ـ market structure( السـوق  لكهيبخاصة في موضوع ، الجزئي االقتصاد نظريّةفي  ـ  و)، ه ل تَخي
 منشأتين في سوق ينتنافسٍ ب واحـدة. وفيـه تقـرر     سـلعة نظري لحالة

واحدة منهما  لعن اُألخرى، وتسعى ك لقتمس شكلتان كمية اإلنتاج بأالمنش
كمية اإلنتاج من المنشأة المنَافسة تبقـى   أنإلى تَعظيم أرباحها، وتفترض 

   ثابتة.

                                                             
فـي العـام   أبحاث في مبادئ نظريـة الثـروة   ، ظهرت أشهر إنجازاته العلمية في كتابه الشهير: 1801 – 1877) ( -43

 Recherches sur les Principes Mathematiques de la Theorie des)، وعنوان الكتاب بالفرنسـية ( 1838(

Richessess) وباإلنجليزية ،(Researches on the Mathematical Principles of the Theory of Wealth .(
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ـ د) اخـتالف  2للمنشأتين،  كاليفتال ةالَّد) تشابه 1ن منفصلين: يشكلعلى  نموذج كورنويأتي   كـاليف تال ةالَّ
  للمنشأتين.

  المتشابهة: التكاليف ةالَّد) حالة أوالً

 التكاليف ةالَّدو )،inverse demand function (P)( الطلب العكسية ةالَّد أنسبيل المثال،  ، علىنفترضل
  :على النحو اآلتيللمنشأتين، وكانتا  متشابهة)، total cost function (TC)( الكُلية

xTC
XP

520
5105



  

). وفي هذه الحالة من i = 1,2يث ()، حi) إلنتاج المنشأة (x(و ) لمجموع إنتاج المنشأتين،Xحيث ترمز (
 ةالَّد)، وتكون X = x( أنني ). ما يعmonopoly( احتكاريةالمنشأة  أنكشف تَعظيم اَألرباح لو تنس أنالمفيد 
  :على النحو اآلتي) profit function( اَألرباح

205100

5205105

520)5105(
520

)5105(*
)(

2

2

2
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XXXPTR
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، ثم إيجاد فرومساواتها بالصة اَألرباح الَّلد األولىنحصل على أعظم اَألرباح من خالل الحصول على المشتقّة 
  :على النحو اآلتيالحاصلة  معادلةحل ال

10010100  XX
dX
d

  

  :يكون هذا)، وبناء على X = 10ح المحتكر هي (باتُعظِّم أر التيية مالكَ نإ أي

70)10(520520
55)10(51055105




XTC
XP

 

  :ِإذن

48070)10()55(

)()(



 XTCXTR
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X P  
  

TR  TC 
10  55  480  550  70  

  

اُألخـرى   إنتـاج  أنحها بافتراض بامنشأة إلى تَعظيم أر ل)، تسعى كنموذج كورنو( ثُّنائيال االحتكارفي حالة 
  :على النحو اآلتيمنهما  للك اَألرباح ةالَّدثابت. وتكون 

  :أنني )، ما يعx2بـ( ةالثَّاني نشأةالم إنتاج كميةو )،x1بـ( األولى المنشأة إنتاج كميةلنرمز إلى 

X = x1+x2 

  :ِإذن

2212212

1211211

520)](5105[),(
520)](5105[),(

xxxxxx
xxxxxx







  

  :ية اإلنتاجمه كَأن) بNash equilibrium( ناش توازنيعرّف 

*
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*
1 , xx

  
  تجعل: التي والي،تمنشأة على ال لِلك
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x2ية (مالكَ أنني ما يع
ـ تَعظيم هـذه الد  م)، فقط. ويتx1ة في (الَّد األولىلمنشأة اأرباح  أن) تكون مثبتة، و* ة الَّ

x1 = x1( عند
* .(  

x1ية (مالكَ نإا بالنّسبة للمنشأة الثَّانية، فمأ
تَعظيم هذه  م)، فقط. ويتx2ة في (الَّحها تكون دباأرو) تكون مثبتة، *

عندة الَّالد )x2 = x2
*.(  

05105105),(
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*
2

*
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2

2

21
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1
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  :ند حل المعادلتين اآلنيتين، نحصل علىع

111.202
111.202

34.1367.62
67.6

2

1

*
2

*
1









X

xx

  

x1 x2 X  P  1
  

2
  6.67  6.67  13.34  38.3  202.11  202.11  

  

  غير المتشابهة: كاليفتال ةالَّد) حالة ثانياً

ـ د أنمنشأتين، ولنفترض على سبيل المثال ال عندغير متشابهة  يةلالكُ كاليفتال ةالَّد أننفترض ل ة الطلـب  الَّ
د ت كما في المثال َأعاله، لكنيقة لكالَّالعكسية بلى والثَّانية، على التوالي، منشأة أصبحت لألو لة التكاليف الكُلي

  :على النحو اآلتي

22

11

1024
520

xTC
xTC




  

علومات تكون دعلى هذه الم على النحو اآلتيمنشأة، على التوالي،  لكة اَألرباح لالَّبناء:  

2212212

1211211

1024)](5105[),(
520)](5105[),(

xxxxxx
xxxxxx







  

  على النحو اآلتي:الحل،  إليجادح باة أرالَّد ل، نشتق كتوازن ناشللحصول على 

010105105),(

05510105),(

21
*
2

*
1

2

2

21
*
2

*
1

1

1









xxxx
x

xxxx
x




  

  :ومنها نحصل على

156,225

40,13,6,7

21

*
2

*
1
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  :)Covariance( )353( مشتَركن ايبتَ

مقياس من  وه ،االرتباط يسايمقمجال و القياس نظريّةبخاصة ، القياسي االقتصادو يةاإلحصائ النّظريّةفي 
) بين متَغيرين يرتبط أحدهما باآلخر variation( رياالتَّغطته حساب ابوس م، ويتالخطِّي االرتباط يسايمق

  ة في حسابه:غة الرياضية التَّاليالصيخدم تتَغير اآلخر. وتُس معه يقيس تَغير أحدهما نإ أيخطِّياً، 

  

  ) للمتَغير اآلخر.Y(و ) لمتَغير ماXحيث ترمز (

  )).Correlation( ارتباط: مسرد(راجع 

  :)C P R S( )354( السياساتراجعة لم المركزية جنةلال

 عالي المسـتوى  ين في مكتب حكوميالعامل المتخصصين، هي مجموعة من االقتصادي الفكرو السياسات في
  االقتصادية. السياساتمتخصص بمراجعة 

  )).Central Policy Review Staff( السياساتلمراجعة  المركزية جنةلال :مسرد(راجع 

  :)Craft Unions( )355(ة حرفي )نقابات( اتِّحادات

، هي مؤسسـات (منظَّمـات)   )collective bargaining( جماعيال فاوضتالو ،النقابيو مهنيالفي العمل 
ـ ي التيق بالحرفة، بصرف النّظر عن الصناعة لفي حرفة ما، وما يتع لعاملينمعنية بتنظيم األشخاص ا ون عمل

 فيها.

 :)Cramer’s Rule( )356(كرامر  )ونانق(قاعدة 

                    االقتصــادو ،)linear algebra( الخطّــي  الجبـر بخاصــة فـي موضــوع  ، الرياضـيات م وعلــفـي  
ادو الرياضيصاالقت ـ    القياسي ـ  المعـادالت خدم فـي حـل   ت، هي وسـيلة (أسـلوب أو طريقـة) تُس  ةاآلني

)simultaneous equationsطة المصفوفات.ا) بوس  

 تُحقّـق  التـي  المتغيراتجاد قيم يإ، في )inverse matrix( كوسةمعال مصفُوفَةلل بديالً القاعدةهذه  خدمتتُس
  :ةالتَّاليظومة نملدينا ال أن. لنفترض الخطّيةة اآلني عادالتالم من معينةومة ظمن

n

YXnYX

n

YYXX
YXCov

n

i
ii

n

i
ii )())((

],[ 11
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  حلول بأبعاد جهتمd ((و )،ات بأبعاد (رمتَغي جهتم) X(و )،ثوابت بأبعاد ( مصفُوفَة )Aحيث (

  :نإف ِإذن ).(

  

  :ةالتَّاليع رباألوات الخطخالل  من بطريقة سريعة، َأعالهظومة منال تُحقّق التي قيم قاعدة كرامر ناتُعطي

ثم  )A( مصفُوفَةالفي مكان أول عمود  )d( جهتموضع ال) A( det .2( أي، )A( مصفُوفَةال محددةجاد يإ )1
   :فتكون ،ة بالرمزالنّاتج محددة، ولنرمز للبدالاالست منالحاصلة  محددةجاد قيمة اليإ

  

بدال، تساال من محددة الحاصلةالقيمة جاد يإ، ثم )A( مصفُوفَةبال الثَّانيود العم كانم )d( جهتموضع ال) 3
  .ة بالرمزنّاتجال محددةلل لنرمز

                                              فتكون

 :سبيل المثالوعلى  ة القيم.بقية. وهكذا ليتبقّالمx3( ( للحصول على قيمةنفسه الترتيب ب ليةالعمتكرار ) 4
  :ظومةمنال أننفترض ل

  

  أني نعما ي

  

dAX 

nn1n

1n
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  حيث

  

  و

  

          نإِإذن ف

  و

  

            نإو

  على النحو اآلتي: كانت ةاآلنيظومة منال أن لنفترض

  

  :على النحو اآلتي المطلُوبةترتيب المصفوفات  يمكن

  

  

  








 


31
22

A

261412
37
24

826)det(

1 
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25.3
8
26

1 x

10414
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42
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25.1
8

10
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  هامنو

  

  ِإذن

8235.2
34
96,2353.3

34
110,1765.10

34
346

321 











 xxx  

ـَ   :)Creative Destruction( )357(ق لّاخَ )هـدم(ـيـر دمت

ـ  االستهالكو اإلنتاجو ،السياسي االقتصادو ،االقتصادية مالنُّظعلم و ،االقتصادي الفكرفي  رة مـن  ، هـي فك
ردت في كتابـه  و)، Joseph Schumpeter( جوزيف شومبيتراألمريكي  – ابتكار عالم االقتصاد النمساوي

 يـات التحـول  عمل)، وفيها يشرح كيف تؤدي 1942( مللعا" الديموقراطيةو ،شتراكيةاالو ،ةالرأسماليالقيم "
قَديم وبنـاء  ال لاالقتصادي الراهن في دولة ما، من خالل تدمير الهيك لالصناعي المتواصلة، إلى تثوير الهيك

  جديد. لهيك

ـ بناء الترتيبات  إعادة ات والمخترعات الجديدة إلىما تؤدي اإلبداععند هذايتحقّق  ترتيبـات   بدالتالراهنة واس
تَوظيفها في مجاالت أخـرى. وقـد    موتؤدي إلى تحرير الموارد االقتصادية كي يت متواصل، شكلب هاجديدة ب

 ينـن    أن التدمير الخالقرة في شرحه لفك شومبيتربة تشي بشـيء عـيرورة طبيعة الرأسماليـ تطور س ةي 
)evolutionary processيةتال أن)، وة تأتي  نماديصوق، يـت  ثمرةًاالقتخلقهـا   ملقوى كامنة في جوانية الس

  لكية.والثَّروة والم ربحطة البحث عن الابوس

  :)Crawling Peg( )358( زاحفرف ص سعر

ة السـلطَة  كيف مع حاجت، قابل للتعديل والالعملَةصرف  سعرِلنظام  و، هالعمالتسوق و ،البنوكو النّقودفي 
مة، وقد سالنّقدي ة. الصرف الزاحف سعرياديصوق أو األحوال االقتع أوضاع السبِ تكيفه مبِسب  

عرل يسمح هذا النظامثبت لسالم )fixed exchange rateم نطاق ن من ) بالتذبذب في حدودأسعار الصرف عي
 مـة القييل من خالله تعـد  المختَلفة. ويمكن

ة وحدود النطاق عمل) للpar value( ةمياالس
الذي تتحرك فيه أسعار الصرف، بخاصة في 

ألسعار العملَة. وعادةً  عاليةأوقات التذبذبات ال
جوء إليه في ضبط حركة تبديل العملَة لال ميت

 العملَـة تخفيض قيمـة  ما تبرز مخاطر عند
)devaluation  ــات ــي أوق ــة ف بخاص ،(

96)det(,110)det(,346)det(,34)det( 321 A
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من أجـل   العمالت شراءقرار االقتصادي، ويتزامن مع تطبيقه قيام السلطَة المعنية ببيع وتضخُّم وعدم االسالتَ
  . هامن معينةود الة في الحدعمللل ةميّاالس مةالقيالمحافظة على 

النقطـة   عندمثبت  وصرفه مقابل الدينار، وه رفقة طلب وعرض الدوالر ($) وسعرالصورة البيانية الم تُبين
)E .(سمح  لكنأنب الصرف الزاحف سعرِلي  ينييتحرك بفـي   قصى واألدنىاألن الحد ،وديمعلى المحور الع

  ها ضرورية لالقتصاد والسوق.أنترى السلطَة النّقدية  التيالحاالت 

ين. خاصة بين الشركاء التِّجاريب، الصرف سعرِقرار في ت، في تحقيق االسالهدف الرئيس، من هذا النظاميكمن 
حقّـق مـا   ية، ما يؤدي بالتَّالي إلى تد السلطَة النّقدويحبطوا جه أن العمالتيمكن لمتداولي سوق  هذا لومع ك

الذي لم يحقق ما تصبو إليـه   أي)، broken peg( التثبيت المكسـور يطلق عليه علماء االقتصاد المختصون 
دية.  السلطَة النّق

  

  :)Credentialism( )359( ماديةاعت

في  ظائفويواجهها طالبو ال التي ل، هي المشاكاألجورو وظيفتَّالو العملفرص و البشَريةالموارد مجال  في
بها المعايير المشددة، التي يفرضها صـاحب  وتُسبالبحث عن فرص العمل، 

 حرفنـة يـانِ  األح لمتقدمين للتشـغيل، وتسـمى فـي بعـض    العمل على ا
)professionalizationظائفو) ال  .  

ب العمل إلى ارتفاعٍ كبير في بايطلب تطبيقها أر التيأدت المعايير الصارمة 
ـ  األكاديمية، إلى حد عدد حملة الشهادات مية دفع بعض االقتصاديين إلى تس

ــة  ــخُّمالحال ــعليت اًتَض ــخُّم) أو educational inflation( اًمي ــهادات   اًتَض ــي الش ــاألف ةكاديمي             
)academic degrees inflation.(  غمِ منمفتوحـة لكثيـرٍ مـن     تبقى فرصة التّقدم بالعمل هذاوعلى الر

  .ةياألقدماألشخاص اعتماداً على الخبرة أو ما تسمى 

  :)Credit( )360( انائتم

ليـة تقـديم القُـروض    عم و، هالفائدة سعرِو عليه بالطلو النّقدعرض و ،البنوكو النّقودو ،مويلتالعلم  في
غيـر  و باشـر متمويـٍل   شكلاالئتمان على  تقديم مألفراد أو مؤسسات. وعادةً يتقُدمت جل، سواء األقصيرة 
حقة عليهـا،  تالمس المقترضة في المواعيد المحددة، مع الفوائد، مقابل تعهد من المقترض بتسديد المبالغ مباشر

  وجدت.إن 

 حساب جـاري مـدين  ه النّقدي، ومثال عليه شكلمويل في تإذا حصل المقترض على ال باشراًميكون االئتمان 
مة النّقدية علـى  ، إذا حصل المقترض على بدل القيغير مباشرالبنك إلى زبائنه. ويكون االئتمان يقدمه الذي 
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القرض  غير المباشردم الخدمة. ومثال على االئتمان بِضاعة أو خدمة تلقاها من المنتج مباشرة أو من مق شكل
قـروض   شكلتبيع منتجاتها من السيارات على  التيالذي يحصل عليه الزبون من شركات صناعة السيارات 

ـ   التيقصيرة األجل، أو شركات اإلسكان  مويـل  تطة البنـوك، أو مؤسسـات ال  اتبيع المساكن من غيـر وس
تخصصة.الم  

  العمليات المصرفية (البنكية).و تنشأ من القُروض التيه جزء من النّقود ن، ألالنّقدرض عفي يؤثر االئتمان 

  )).Money Supply( النّقدعرض ) Bank Credit) (بنكي( مصرفيائتمان : مسرد(راجع 

  :)Credit Account( )361( انحساب ائتم

 جزَِئـة تالبـائع  صه خط ائتمان يخص و، هزَِئةجتالتجارة و الشّخصيّة القُروضو الجزئي االقتصادفي مجال 
)retail traderئه (زبائنه).عمال) ل  

  )).Charge Account( بالدينحساب : مسرد(راجع 

        :)Credit Card( )362( انبطاقة ائتم

 سعرِو عليه لبالطَّو النّقدعرض و ،البنوكو النّقودو ،مويلتالعلم  في
 تقـدمها ) digital( ةرقمييكية أو تس، هي وثيقة ورقية أو بالالفائدة

فـي   صـة متخصغيـر  ، أو ، كالبنكمويلتالفي  صةمتخصمؤسسة 
بيع البضائع، أو الفنادق،  مثل محالتجزَِئة، تمويل كشركات بيع التال

الحاجـة. ويكـون    عندالحصول على النّقد السائل،  أوالبضائع والخدمات،  شراءزبائنها كي تسهل عليهم  إلى
 فتـرة قصير األجل، وبسعرِ فائدة عاٍل، إذا تجاوز  االئتمانبطاقة طة اتمان الذي يحصل عليه الزبون بوساالئ

  السداد المتفق عليها.  

  :)Credit Ceiling( )363( انسقف ائتم

، )money supply(النّقد عرض )، بخاصة حوَل monetary policy( النّقدية السياسةو البنوكو النّقود في
األعلى من االئتمان، الذي ت وه قدمه الحدسة تمويليمؤستخصسة إقراض مزبائنها.لصة، ة، بنك أو مؤس  

، االئتمـان سقف ، ه)، أو ما شابهcentral bank( المركزيالبنك كتحدد السلطَة النّقدية، في االقتصاد المعني 
ـ ي اآللة االقتصادية، بخاصة فـي مراحـل مـا    بيانات عن حجم النّقد المتداول فو بناء على معلومات  ىميس

سـقف  يـد  لطَة النّقدية، مـن وراء تَحد ). وعادةً تهدف السcontractionary policy( ةكماشياالن السياسة
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، من خالل تخفيض حجم السيولة النَّاشئة من االئتمان، وبالتَّالي تقليل اإلنفـاق  النّقدعرض ، إلى تقليل االئتمان
   ن وجد.إالخاص والعام، وكبح جماح التَضخُّم، 

  :)Credit Control( )364( االئتمانضبط 

، )money supply(النّقد عرض )، بخاصة حوَل monetary policy( النّقدية السياسةو البنوكو النّقود في
جموع اإلجراءات  وهما من أجل التيم ة في اقتصادلطَة النّقديمن خالل تقنين النّقدعرض ضبط  تتخذها الس ،

  .ضخُّمتَّالكاالقتصادية،  لالمشاك ، ومعالجة بعضماإلنفاق الخاص والعاو حجم السيولة

  )).Money Supply( النّقدعرض ) Bank Credit) (بنكي( مصرفيائتمنان : مسرد(راجع 
  :)Credit Creation( )365( انخلق ائتم

، )money supply(النّقد عرض )، بخاصة حوَل monetary policy( النّقدية السياسةو البنوكو النّقود في
ة  وهة الالزمة تست التياآللية، في توفير السيولة النّقديخدمها مؤسسات اإلقراض، كالبنوك والمؤسسات التمويلي

  .لزبائنهاالقُروض  لتقديم

ث، أهم العـب فـي   الحدي) banking system) (البنكي( المصرفي ظامالنّ شكلتُ التية البنوك مجموعتُعتبر 
بعـض  تسمى في  التينفسها لية وهي العم، النّقودو االئتمانخلق  ليةعمي في األساس، والمحرك النّقودسوق 

  ).disguise money creation( بالخفية النّقودخلق  ليةعم األحيانِ

 وهي، يةالتقليد الماليةواحدة، تقوم بدور الوساطة  وحدةًعلى أنه  )البنكي( المصرفي النظامننظر إلى  أن بد ال
حشد مةلديها فوائض  التيوالمؤسسات  األشخاصخرات دي انتع التيوالمؤسسات  ألشخاصل راضهاوإق، نَقدي

  .النّقودعجزٍ في  من

  أدناه: المبينَةوات البسيطة الخطخالل  من التَّاليالوضع  نتَخيلل

لقـاء   مة ألف دينار، كان قد قبضهيقاً به، وأودع شيكمعل معايت الذيالبنك  وه)، وسإلى البنك ( محمدذهب 
شهرٍ، مبلغـاً   كليقبضها  التيجارات والرواتب، اإلي منيدخر  أن دممح عادة من كانبيعه سيارة لصديقه. و

 إلـى  الولم يحتج محمد إفي حسابه لدى البنك.  بإيداعهايقوم و ) دينار،200(و )100( بينيتراوح  النّقود من
يراكم مبلغـاً   دممح كان، هذاها في قضاء حاجاته. ولعملتس) دينارٍ في الشهر، ي100( على يزيد حب مبلغٍ الس

 عـن تزيد أو تنقص قليالً  بمبالغه، نفسالعمل يقومون ب دممحأصدقاء  ) دينار. وكان100( عنيقل  ال شهرياً
حساباتهم  أنوأصدقائه  دممحعادات  منالبنك قد تعلم  أنهذا  لكفت في اللخرها. وايد دممح كان التيالمبالغ 

  .متوسطقيمة ثابتة، باللدى البنك حافظت على 

 محمـد حاجـة   عنالفائضة  النّقود خدم جزءاً منتيس أن واعه هاتبينبغي على البنك  الذي ينالسلوك العقال إن
حتياطات اال يأخذ أنطيع البنك تس. ويالنّقديةيولة نقصٍ في الس منون انن يعالذي فراداألوأصدقائه، في إقراض 
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، ووضعها النّقود مجموع منحتفاظ بنسبة االخالل  منلديه،  النّقود منسحب غير متوقع  أيالالزمة لمواجهة 
 عمالها وقت الضرورة، فقط.تسفي حساب خاص، وا

ـ ، يهـذا على  ). وبناء10%البنك كانت ( هاالتزم التي) reserve ratio( حتياطاالنسبة  أنلنفترض  طيع تس
ـ محأودعـه   الذيقيمة الشيك  مننقصٍ في السيولة،  مني انعتُ التيوالمؤسسات  األفراديقرض  أنالبنك  ، دم

 أقصى. اًحد) دينار، 900مبلغاً مقداره (

ـ الله  يقدم أنرر البنك دراسة طلبه، ق بعده. ومنإلى البنك وطلب قرضاً  منذهب عبدالرح  رض المطلـوب ق
 ) دينار.900مة (بقي

 أثاث لبيته. شراءه في بإنفاقالمبلغ، وقام  منقبض عبدالرح

) دينار، في حسابه لـدى  900، ومقدارها (منعبدالرح منقبضها  التي النّقودداع إيثاث باألقام صاحب محل 
%)، واحتفظ بها في الحساب الخاص. وخصـص مـا   10( لغةالبا االحتياطيالبنك. وقام البنك باقتطاع نسبة 

 يرغب. منقراضها لإل ) دنانير810( ومن المبلغ وه تبقى

ذهب أحمد قرضـاً  أن يقدم لـه  دراسة طلبه قرر البنك  بعد. والنّقود منم طلباً القتراض مبلغٍ إلى البنك، وقد
 تبه.لمك حاسوبٍ شراءفقها على أنير. فقبضها أحمد وان) دن810مة (قيب

أحمد، فـي حسـابه.    منقبضه  الذيذهب صاحب محل بيع أجهزة الحاسوب، وأودع المبلغ،  التَّاليفي اليوم 
يريـد.   من) ديناراً، لإلقراض ل729، وخصص باقي المبلغ، ومقداره (هاالتزم التيفقام البنك باقتطاع النسبة 

ـ قرضـاً  أن يقدم لـه  لبنك دراسة طلبه قرر ا بعدالبنك. و منيوم تقدم سالم بطلب قرض  بعدو ) 729ة (بقيم
  ديناراً.

 رباًتس أن، بافتراض النّظريّةحية لنَّاا من لاألقمتواتر، على  شكلب اإلنفاقو االقتراضداع واإلي ةلسسلمر تست
   ؟اآلناه إلى ظنالح الذي. فما )44(لم يحدث أبداً المصرفي النظامخارج 

ـ محأودعه  الذي ياألصلعمال المبلغ تسا منتمكن البنك  لَقَد ) دينـار، فـي إقـراض    1000، ومقـداره ( دم
) دينار، وحصل 900على ( مناً، حصل عبدالرحتحديد. واألصليالمبلغ  تَفوق وأحمد وسالم مبالغ منعبدالرح

                 أن، نجـد  الثَّالثـة  القُـروض  جمـع ) دينـاراً. وب 729ير، وحصـل سـالم علـى (   ان) دن810أحمد على (
ثالثـة   مـن ، ونتج األصلمقدار  منمبلغٌ أكبر بكثير  وه) ديناراً، و2439) = (729) + (810) + (900(

  قروض فقط.  

                                                             
بقي عليهـا فـي   ي وذج أن قطاع األعمال، الذي يتلقى األموال المقترضة لقاء بيعه السلع للمقترضين، المنفترض في هذا الن - 44

  خزائنه، بل يودعها لدى النظام المصرفي مرة ثانية.
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ـ يقـوم   التي االئتمانو النّقودخلق يات َأساس منخطوة خطوة،  لية، المبينَةتُعتبر العم  البنكـي  النظـام ا عليه

ـ  مويـل تالو االقتصـاد اصر. وقد اكتشف علمـاء  عمال يغةالص  تـتحكم ب  التـي ة الرياضـي قصـى األ الحـد                        

                   مضـاعف حسـابات تحـت الطلـب     وتُسـمى . ئـه عمالل يقدمـه  أن نظـام لل يمكـن  الـذي ، القُروض من
)demand deposit multiplier.(  

نسـبة   يسـمى قروض، على ما  شكل على يقدمه أن) المصرفي( البنكي للنظام يمكن الذي)، Lيعتمد المقدار (
اإل االحتياطيجباري )required reserve ratio (rr)()45( ،البنك . وهي نسبة يحددها، ويفرضها المركـزي 

، ويراقب تقيد البنوك والمؤسسات المصرفي النظامة في العامل مويلتال) على البنوك ومؤسسات النّقدية السلطَة(

ـ ها اقتطـاع مبـالغ   من يطلب وعادةًيطبقها.  التي ألنظمةاين ووانخالل الق منبها،  جباريـة اإلات االحتياطي ،
  نفسه.  المركزيلدى البنك  خاصةفي الحال، ومباشرة، إلى حسابات  هاوتحويل

 إلى القُروض من تقديمه المصرفي النظامطيع تسي الذي) Lmax( قصىاأل الحد). فما rr = %10( أنلنفترض 

   ئه؟عمال

شرحناها، حيث حصـل   التي اإلنفاقو االقتراضو داعاإلي ةلسسل ايةبدفي  دممحأودعه  الذيالمبلغ  منبدأ لن
  :على قرضٍ مقداره منعبدالرح

9009.01000)1(1000(  rr  

  :مقداره كان، ومنقرض عبدالرح من لأقوحصل أحمد على قرضٍ 

810)1(1000)1()1(1000( 2  rrrrrr  

  :، ومقدارهعليهن بقيلساا االثنين من لأقوحصل سالم على قرضٍ 

729)1(1000)1()1(1000( 32  rrrrrr  

 أن هذا منهم األيتناقص تدريجياً. و ئهعمالل تقديمه المصرفي النظامطيع تسي الذيمقدار القرض  أننرى 
)، declining infinite series( متناقصة هائيةنال ةلسسل شكلي بعضفي  هابعض) rr - 1( ربحاصل ض

  :على النحو اآلتي، النهائي هامجموعة فمعر يمكن

                                                             
45 - ومن مفارقـات  2012)، وذلك في نهاية العام 7%حددة من البنك المركزي األردني (بلغت نسبة االحتياطي اإلجباري الم .

األمور أن البنك قد خفض النسبة إلى هذا الحد كي يشجع البنوك على التوسع في منح التسهيالت االئتمانية، ويزيد من عـرض  
، مـا  الوقت نفسهت األسعار، والبطالة في عارتف النقد، إال أن السوق لم يستجب لذلك بسبب االنحسار االقتصادي العالمي. وقد

  ).slumpflation)، أو (stagflation( لركود التضخميا االقتصادية، وأوصلها إلى حالةالمشكلة  عمق
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  :يكون وبالتَّالي)، x = 1 - rr( فعرنُل 
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ـ ي الـذي  قراضاإل من) Lmaxقصى (األ الحدة فمعرالبسيطة في  نتيجةعمال هذه التسنا ايمكن  النظـام طيع تس

صرفيةالودائع  من تقديمه المـ محأودعه  الذيلديه. وفي حالة المبلغ  النّقدي ) دينـار،  1000، ومقـداره ( دم

  :يقرض أن) سطيع البنك (تسي
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قيمة الودائع لديه  نتكاإذا  تقديمها المصرفي ظامالنّطيع تسي التي القُروض منالمقادير القصوى  : مامثال
  والي؟ت) على ال20%(و )15%(و)، %5( (rr) جبارياإل االحتياطي) دينار، ونسبة 500(

  :)، تكونrr = %5( كانتإذا : أوالً

000,10
05.
1500max 





L  

  :)، تكونrr = %15( كانتإذا : ثانياً

33.3333
15.
1500max 





L  

  :)، تكونrr = %20( كانتإذا : ثالثاً

2500
20.
1500max 






L  

  :نإف، وبالتَّالي). Lmaxفي الـ( تَغيرٍإلى  ييؤديطرُأ على حجم الودائع  تَغيرٍ أي إن









rr
AL 1

max  

 .المرفق شكلال يوضحه. وهذا ما الممكنة القُروضمقادير  انخفضت جبارياإل االحتياطينسبة ما ارتفعت لكو
هائياً نعدداً ال يقدم أنطيع تسي المصرفي النظام أني نعي هذا ن)، ألrr = 0( تكون أنحال،  ةأي، في وال يتوقع

 أنقـول  معغير ال منوالممارسة. و فعرطق والمناف للمنمة غير محدودة. وهذا الوضع بقي، والقُروض من
 أن لمركزيـة االبنوك  عادة منالبنوك، أصالً. و وجود منالسبب  تفاءاني نعيهذا  ن)، ألrr = %100( تكون

، المصـرفية  القُـروض ، في نواآلمقول، معال وسعتالإلى  يتؤد، جبارياإل االحتياطي منقولة معتختار نسبة 
 عن. وسنتحدث الحقاً االستهالك، وزيادة التجارة، ورواج االقتصادي النموإلى تسريع نفسه الوقت في  يتؤدو

ـ . ويأتي ضخُّمتَّمخاطر ال أ، كي يدرجبارياإل االحتياطيفع نسبة إلى ر المركزييضطر فيها البنك  حاالت  لك
  .المركزيالبنك يتبناها  التي)، monetary policy( النّقدية السياسة ىميستحت ما هذا 
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ميه الضـيق  وه، بمفالنّقدعرض  منحسابات تحت الطلب هي جزء  أنهذه اللحظة،  عندر، نتذكَّ أن المهم من
)M1سع () والواM2.( النظام قُدرةزيادة  نإف، وبالتَّالي صرفيالقُروض تقديم على الم  إلـى زيـادة    يتـؤد

ة دولة، ويهدف من خلَالها إلـى  أيي ف المركزييتبناها البنك  التي السياسات أهميةهنا تنبع  منو. النّقدعرض 
  .دياالقتصا النمو ةمادتساو ،األسعار مستوىقرار تساعلى  المحافظة

ـ بمـا   يحـتَفظَ  أن، جبـاري اإل االحتياطينسبة ب، إضافة إلى تقيده العاديقد يختار البنك   االحتيـاطي  ىميس
به  يحتَفظ الذي االحتياطي وهو ).excess reserve( الفائض االحتياطي) أو optional reserve( ياالختيار

موقفه في مواجهة  تَقوية، بهدف جبارياإل االحتياطيياً على الودائع، ويكون مقداره (أو نسبته) إضاف منالبنك 
ـ actual reserve( فعليال االحتياطيين: االحتياطي مجموع ىميسالسحوبات المفاجئة، أو الكبيرة. و ي ). وف

، ونبالقان عليهصوص منال جبارياإل باالحتياطي الإتحتفظ  الَّأ، جاهدة، عظم المؤسساتم تحاولجميع األحوال 
  .ربحال من، لتحقيق مزيد اإلقراض من حها قدراً أكبرمني هذا نفقط، أل

  )).Money Supply( نقدعرض )، Money Creation( نقودخلق : مسرد(راجع 

  :)Credit Crunch( )366( االئتمان )سحق(قف و

)، central bank( المركـزي  البنـك و ،البنوكو النّقودفي 
، هـي  االئتمـان و )،money supply( النّقدعرض بخاصة 

، عن إقراض األموال، مفاجئ شكلحالة تتوقف فيها البنوك، ب
 اتالسـند سـوق  السيولة المتوافرة فـي  فيها تتبخر  أو حالة

)bond market ـول عنـد  هـذا ). وعادةً يحدثتجنّمإلـى   لالئتمـان  المقـدمون  ما يتح بـين خـاطرة للم             
)risk averse.(  

محـب  )، Money Supply( نقدعرض )، Credit( انائتم)، Central Bank( نك مركزيب: مسرد(راجع 
  )).Risk Neutral( المخاطَرة نَحوحيادي )، Risk Lover( للمخاطرة

  :)Credit Guarantee( )367( االئتمان ضمان

 ضـمان بتقـديم  يـة،  جمعأو  شركةصة، قيام مؤسسة متخص و، هةالمؤسسيو الشّخصيّة القُروضمجال  في
من أشكال التأمين على القُـروض   شكل تقديم)، من خالل default risk( دادمخاطر عدم السضد  للقروض

  نفسها.

  )).Credit( انائتم: مسرد(راجع 
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االئتمانضاعف م )Credit Muliplier( )368(:  

، )money supply(النّقد عرض )، بخاصة حول monetary policy( النّقدية السياسةو البنوكو النّقود في

أو االئ وه) صرفيمكن لالئتمان المالذي ي الحدتخصإليهيصل  أنصة) تمان من مؤسسات اإلقراض الم.  

 أنوتقدم القُروض،  إيداعات قبلت التي) الذي يجب على المؤسسة، cash reserve( يالنّقد الحتياطيلنرمز ل

 نسبة االحتياطي النّقديلو )،D) بالرمز (total deposits( داعاتاإلي مجموعلو )،Rتحتفظ به بالرمز (

)reserve ratio) الواجب االحتفاظ به (r على مكن  هذا). وبناءاستخدامي ة  يغةالصةالتَّاليالحسابي:  

) rعلى ( معادلةبقسمة طرفي ال
  :نحصل على

DR
r

DR
r

D
r
R





1

1

  

)، r = %10( أنلنفترض 
  :قروضاً بِمقدار يقدم أنصة، ن بنوك ومؤسسات تمويلية متخصطيع نظام اإلقراض، متيس اهذوبناء على 

RDR  10
1.0

1
  

) Dالتَغيـر فـي (   نإ)، ف100) بِمقدار (Rر (االحتياطي النّقدي. فلو تَغي غير فياف التَّبِمقدار عشرة َأضع أي
  :على النحو اآلتييكون 

100010010 D
 

) نتيجةً للتَغير الذي حصل في االحتياطي النّقدي، 1000طيع زيادة االئتمان بِمقدار (تاإلقراض يس نظام نإ أي
إذا انخفض االحتياطي النّقدي، نتيجةً لسحب أحد العمـالء مـا    أي). ويكون العكس صحيحاً، 100ومقداره (

  ).1000اإلقراض تنخفض بِمقدار ( ظامقُدرة ن نإ)، مثالً، ف100أودعه في حسابه، بِمقدار (

ـ خلـق  : مسرد(راجع                  نقـد عـرض  ) Money Creation( خلـق نقـود  ) Credit Creation( انائتم
)Money Supply.((  
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  :)Creditor( )369) (ضمقرِ(دائن 

 يقـدم )، legal person) (قانوني( اعتبـاري ) أو natural person( طبيعيشخص  و، همويلتالفي مجال 
فـي الوقـت    الذي يكون في ذمة اآلخـرين،  لمالبدفع ايسمح  أو)، bonds( اتالسند، أو يشتري القُروض

  .قبلتالراهن، في المس

  )).Interest Rate( الفائدة سعر)، Credit( انائتم: مسرد(راجع 

  :)Creditor Nation( )370(نة داِئ دولة

 )،balance of payments( المدفوعات ميزانو الخارجيةة جارالتّضوع بخاصة في مو، يلالكُ االقتصاد في

 ميزانفائضٍ في بيز اقتصادها ميت التي الدولة، هي الدولي النّقد صندوقو الدوليالبنك و ،الدولي االقتصادو

  ). balance of payments surplus( المدفوعات

               )، Debtor Nation( مدينـة  دولـة )، Balance of Payments( مـدفوعات  ميـزان : مسـرد (راجـع  

                  دوليــةســيولة )، International Monetary Fund (IMF)( الــدولي النّقــد صــندوق

)International Liquidity ،(زخُطَّة كين )Keynes Plan.((  

  :)Credit Rationing( )371( االئتمانتقنين 

 عليـه،  الطلـب و النّقـد عـرض  و )،monetary policy( النّقديـة  السياسـة و ،البنـوك و النّقـود  فـي 

القُـروض، بأشـكالها المختَلفـة، عـن      بتقـديم ، التمويليـة، كـالبنوك   قيام المؤسسات و، هأسعار الفائدةو

حجـم   تحديـد عـن طريـق    بـل عن طريق رفع سعرِ الفائدة،  ال، التقنين أي، المحددة حاصصةالمطريق 

) excess demand( لـب فـائض فـي الطَّ  إال إذا كـان هنـاك    هـذا . وال يحدث للزبائن المقدمةروض القُ

ـ     التقنـين ( حاصصةالمتكون  أنعلى االئتمان. ويمكن  ـلطَة النّقديوجـب تشـريعات مـن السة، مـن  ) بم

زاحمة المقترضين الكبار.أجل حماية المقترضين الصغَار من م  

  :)Credit Restrictions( )372( االئتمانتقييد 

، أسعار الفائدةو عليه، لبالطَّو النّقدعرض و )،monetary policy( النّقدية السياسةو ،البنوكو النّقود في
ما، وت التياإلجراءات و القَرارات وه في دولة ،(البنك المركزي) ةلطَة النّقديلَالها على  عملتقوم بها السمن خ

  ، إلى زبائنها.التمويلية، كالبنوك (المصارف) ئتمان الذي تقدمه المؤسساتالحد من حجم اال

نسـبة  ) 1ة، منهـا  د االئتمان من خالل وسـائل متعـدد  السلطَة النّقدية، في االقتصاد المعني، على تقيي عملت
جبارياإل االحتياطي )required reserve ratio ،(ها على المؤسسات التمويل التية، تفرضتسـمى   مـا ) 2ي
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 سعر و)، وهdiscount rate( الخصم معدل )open market operations،( 3( المفتوحة السوقيات عمل
  تقترض من السلطَة النّقدية. التيالفائدة الذي تفرضه السلطَة النّقدية على المؤسسات التمويلية 

على تقليل قُدرة المؤسسات التمويليـة   عملها تنإف ،جبارياإل طياالحتيانسبة عندما تقرر السلطَة النّقدية رفع 
 عالية، في حالة بيع الحكومة للسندات، بأسعار المفتوحة السوقيات عملي . وتؤدزبائنهالالقُروض  تقديم على
 تقـديم علـى  ي إلى تخفيض قُدرة المؤسسـات التمويليـة   النّقدية، ما يؤد ، إلى سحب مقدار من السيولةنسبياً

 تفرضـها المؤسسـات   التـي ي إلى ارتفاع سعرِ الفائدة ارتفاعه يؤد نإ، فالخصم سعرا م. أزبائنهالالقُروض 
 الطلب على االئتمان ينخفض. أنني التمويلية على زبائنها، ما يع

ـ ضاعف مCredit Creation ،(( انائتمخلق : مسرد(راجع   نقـود خلـق   )،Credit Muliplier( انائتم
)Money Creation ،( ضاعفالنّقودم )Money Multiplier.((  

  :)Credit Squeeze ()373( االئتمانضغط 

 الطلـب و )money supply(النّقـد  عرض و )،monetary policy( النّقدية السياسةو ،البنوكو النّقود في
)، Credit Restriction( االئتمـان تقييد تتبنّى  التي النّقدية السياسةمرحلة من  و، هأسعار الفائدةو عليه،

  .النّقدعرض وتخفيض 

 نقـود خلـق  )، Credit Restriction( االئتمـان قييد تَ)، Credit Creation( انائتمخلق : مسرد(راجع 
)Money Creation(، ةسياسة نَقدي )Monetary Policy ،( النّقدعرض )Money Supply.((  

  :)Credit Tranche Facility ()374( ان بالشريحةائتمصندوق 

 القُـروض و )،International Monetary Fund (IMF)( الـدولي  النّقـد  صـندوق دور  إطَـار فـي  
 دولـة لل الـدولي  النّقد صندوق يقدمهقرض  وه، األعضاءللدول  يقدمها التي الفنيةو مويليةتال المساعداتو

 balance of( المـدفوعات  ميـزان  لكأجل تصحيح مشا من)، مالية( تمويليةتحتاج مساعدة  التيالعضو، 
payments .ةاتّتشترط  وعادة) لديهاالدولةقيام  االئتمان فاقي ال تتجـاوز   فترةقترضة بسداد القرض خالل الم

    .عليهتاريخ حصولها  منخمس سنوات، 

 ). )International Monetary Fund (IMF)( الدولي النّقد صندوق: مسرد(راجع 

  :)Credit Transfer( )375( االئتمانتحويل 

تحويل األموال عبـر المصـارف    مالنظام الذي بموجبه يت والدولية، هو جارة المحليةالبنوك، والتّو النّقود في
ـ  مالحاجة إلى الشيكات. وقـد يـت   دونين، فيدت(البنوك) والمؤسسات التمويلية، إلى حسابات المس  أيطة ابوس

  شخص.

  )).Clearing House( بيوت مقاصة)، Clearing Bank( بنك مقاصة: ردمس(راجع 
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  :)Creeping Inflation( )376( )ـللمـتــس(زاحـف  تَضخُّم

 و)، هprice level( األسعار مستوىو )،aggregate demand( يلالكُالطلب ، بخاصة الكُلية النّظريّة في
 التييادة الحاالت إلى الز . ويعزى في بعضمالعا األسعار وىمستمر في تحالة من االرتفاع البطيء والمس

  .يلالكُلب الطَّتحصل في 

ارتفاع الطلب  عنناتج  تَضخُّم)، Cost-push Inflation( ارتفاع التكاليف عنناتج  تَضخُّم: مسرد(راجع 
  )).Demand-pull Inflation( يلالكُ

  :)Cretical Value()46( )377(جة قيمة حرِ

)، hypothesis testing( الفرضياتاختبار بخاصة في موضوع )، econometrics( القياسي االقتصادي ف
  .دفةالصيقع بمحض  أناحتمال و طبيعي متوقع شكلما ب يقع حدثٌ أن هي حد فاصٌل بين احتمال

 زّعـة وم وهيحمراء، الخضراء والالكُرات،  من هما عددمن لك، في )B(و )A(ين: صندوق هناك أننفترض ل
  :على النحو اآلتي

 )B( ندوقالص )Aندوق (الص اللون

 5  3 األحمر

 2 4 خضراأل

دوق سحبت الكـرة، ونرغـب فـي    صن أيف من نعر لمون، فكانت خضراء. يصندوقأحد ال منكرة  سحبت
   .)B(أم  )A( منأهي ، من أي صندوق سحبتفة معر

ـ عانت الـذي  )state of world( مالالعحال ياق الس في هذا صندوقانال ىميس ـ ل م         حـال الطبيعـة  ه، أو مع
)state of nature(ــندوقال مــن، تتكــون الطبيعــة، فــي هــذا المجــال تحديــدال، وب ّين ص)A( و)B(                    

ـ  مننة. والكرات الملو انيحتوي اللذين ـ  ة لطبيعـة هـذا  الصفات الرئيس ـ م الـذي نتعا الالع                       معـه فـي   لم
ـ يكـون (أو يحـدث)، و   أن يمكن ما لن منفصلتين، وشاملتين لكالتيوي حه يحتأنة ربجتال فعـر مـا ي  وه 

ـ بال والمقصود. )mutually exclusive and collectively exhaustive events(بـ فصـلتين  منال نالتيح
في إطَار حال الطبيعـة،  وث، الحد ممكن وهما  لك انتويوتح األخرى،عن  ةلقتمسكل واحدة  أنوالشاملتين 
ـ . فال توجد أوضاع أو أوصاف أخرى لهذه الحالة. فقط مـا  اإلحصائيةة ربأهداف التج تحديدومطلوب ل وه 

                                                             

يختلف تعريف القيمة الحرجة في السياق المبين أعاله عن التعريف المتعلق بمشتقة الدالة والقيم القصـوى   -46
  المحسوبة بوساطتها.
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ـ أوضـاع لعـالم التج   )3( وجـود صـناديق لنـتج    )3(لدينا  كان ولَو. )B(و )A(ين صندوقمشمول بال ة رب
  .اإلحصائية

 ليـة عم لها تُمثّن)، ألstatistical experiment( اإلحصائيةة ربالتج صندوقال منسحب الكرة  يةلعمتسمى 
ـ التج ، يلجـأ صـاحب  الممكنةالنتائج . وفي ضوء )uncertain( غير مؤكدةتجريبية ذات نتائج  ة إلـى  رب

  ؟)B( منأم  )A( من: هل أتت الكرة هائيالنّ القَرار خلَالها من، يتخذ خاصة ات وقواعداءإجر

)، الممكنـة النتائج ( نةعيال فَضاءخالل  منته ربتج اءإجرة بربأجل الوصول إلى هدفه، يقوم صاحب التج من
إلـى   منها) للوصـول  على أحدها (أو جزءيسير  أنيجب  التي مختَلفةالمسارات ال منه عدداً أمام أن تَخيلوي

 مـن الكرة أتت  أنما يقرر ربالسليم (الصحيح). ف القَرار إلىطريقه ة صاحب التجرب وقد يضلُّ. األخير القَرار
)A( حبت أن، في حينمنها س )B(قرر رب. ومصدرها  أنما يوه )B( ،مصدرها  لكنالحقيقي وه )A( وفي .
  ).القراره ارتكب خطأ في أن، (أو خاطئة قد توصل إلى قرارٍ رب، يكون صاحب التجنالتيحتا اللك

الكرة لم تُسحب  أنة قد قرر ربصاحب التج أنالسابقة،  اإلحصائيةة ربجتال منلومات معال استخدامنفترض، بل
ه نإفي هذه الحالة  فنقول. )B( منها سحبت أنقد قرر هذا ، فيكون ب)A( منها سحبت، فعالً، أن مع، )A( من

ـ   ىعلى الرغمِ من صـحته، فارتكـب مـا يسـم     )A( منرفض قبول احتمال السحب                     األولوع خطـأ النَّ
)type I error(ال من. ومنالكرة جاءت  أنقبول احتمال  ضمنقراره ت أن طبيعي )B( .  

أو  )significance level( األهمية مستوى، أو خطأ األحيانِ، بعضفي  ،األولوع النَّ منأ الخطيسمى 
  :نإ أي، أو رفض الحالة الصحيحة. حتمال رفض الصحيحا وه). وfalse negativeأو ( ،جةالحرِ مةالقي

    = P (رفض الصحيح) 

  حتمال.لال) Pحيث ترمز (

. )B( مـن  الحقيقـة فـي  ها سحبت أن مع، )A( منالكرة قد سحبت  أنة ربصاحب التج ريقر أن ممكنال من
صـاحب   نإ :ه الحال نقول. في هذ)A( منها أنباحتمال  قبل، و)B( منقد رفض احتمال السحب هذا فيكون ب

خطأى ميس وعادةً. أالخطاحتمال قبول  وه، و)type II error( الثَّانيخطأ النوع ة قد ارتكب ما يسمى ربالتج
ـ قبـول   (( نإ أيقبول الحالـة وهـي خاطئـة.     أي)، false positive، أو (أو                     )أالخط

P =ُأنالصة ). والخ:  

   = P )رفض الصحيح(

    = P) أالخط(قبول 

)(

)(

)()( error

)(

)(

)(



   مجمع اللغة العربية األردين  االقتصادي لسانُ العرب عبدالرزاق بين هاين

 

558 
 

ما تُعطى إجابة عندويحدث )، type III error( الثَّالثالنوع  منأ الخط ىميس، واألخطاء منهناك نوع آخر 
. ألسـباب خاطئـة   نلكويكون الرفض صحيحاً، ، مالعد فرضية ما تُرفضعندسؤاٍل خاطئ، أو عن صحيحة 

)، type IV error( النـوع الرابـع   منأ الخط ىمويس، نةالممك األخطاء منهناك نوعاً رابعاً إضافة إلى أن 
فسـير  تّالعنـد  يحـدث  ، أو ة تكون خطأشكلعالجة للمالمغير أن  ويحدث في حال التشخيص الصحيح للحال،

    رفضها ألسباب صحيحة. عندم العد فرضيةل الخاطئ

  تين:التَّاليالطبيعة  التيح ودنفترض وجل

  
  الَقرار

 حاالت الطبیعة

  غیر ماطر  ماطر جو

  صحيح  خطأ ة واقية من المطرل. عدم حمل مظ1
 

  خطأ صحيح ة واقية من المطرل. حمل مظ2
 

في الحالة  امأ .أالخطالمطر) فارتكبنا  ة واقية منلظمنا برفض الصحيح (عدم حمل م، قاألولىفي الحالة 
  .أالخطفارتكبنا  ،ة في حال الصحولظحمل م خطأ ناقبلة، فقد الثَّاني

   :على النحو اآلتيالطبيعة  حاالت وكانتقيادة السيارة  انتقدم شخص المتح :مثال

  الَقرار
  حاالت الطبیعة

 حقستال ی حقستی

  صحیح  ارة. عدم منحھ رخصة قیادة سی1َّ

  صحیح . منحھ رخصة2

  :على النحو اآلتيتقدم طالب المتحان وكانت حاالت الطبيعة  :لمثا

  
  

  

P)الصحیح (رفض

Perror) اخلطأ(قبول

)(

)(

)(error

)(error

  طالب كسول  ھدطالب مجت  الَقرار

 صحیح خطأ . رسوب1

 خطأ صحیح . نجاح2

)(

)(
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ارة يح رخصة قيادة السمنعدم  أنما يعتقد، مثالً، رب، فالقَراري لصاحب الشّخص أيعلى الر تعيين يعتمد
تعيين  علىمحدد يساعد  معيار وجودي عدم نعحقها، وهذا يتسال ي لمنحها من عنحقها ال يقل خطورة تسي لمن

 المنشـأة ة بقلمتعال ةمالمهات القَرارين باتخاذ المعنيا عليال اإلدارة أشخاص منها تحديد م). وعادةً يت( ألخطا
  .  ه صواباًتهم، وما يروناون على إدارتها، بناء على خبرعملي التي

  . ناسالعظم مال بلد على مدار الساعة، وتط أيفي  رقطُّحوادث ال تقع :ةالتَّاليالحالة  نتأمللهذا لتوضيح 

ــرضل  أن نفتــ
 منتسعين سيارة 

مئة تتعـرض   لك
ــير  ــوادث س لح

 كانـت  ولَويومياً. 
هـــذه الحالـــة 
ــحيحة،  صـــ

نا أيوواقعية، لما ر
 بسيارتهيسير  من
 مـن العائد  أنون نّيظ، وعاليةال المخاطَرةن يحبون الذيئك أولس، وهم ناال من لى الطُّرقات إال النزر اليسيرع

قيادة السعتالاحتمال  منارة أعلى بكثير يهِم.   يوديلحادث سير قد  ضرياتبح  

، رقـات يرتفـع  على الطُّ سياراتهمون ن يقودالذيعدد  أننا أيلر عينم بِمقدار رقطُّنسبة حوادث ال انخفضتلو 
  اد.  ون الطُّرقات قد زادوا باطّرن يرتادالذي أننا أيالحوادث أكثر ثم أكثر لر انخفضت ولَو

قد  الذي) الممكنة المخاطَرةنسبة  أينسبة الحوادث ( منالمقبول  األدنى الحدما في هذا المجال: المهم  السؤال
 ذا السـؤال هعن  واإلجابة ؟ارتياد سيارته قد ارتادها فعالًفي يرغب  من لك أنشخص، كي نرى  أي هليتحم
 حالة إلى أخرى. منصٍ آلخر، وشخ من، ويختلف قرار شخصي بامتياز). وهي هذه النسبة هي ( أن هي

                              ،منطقيـة  تكـون  أن )1 :ميـز بثالثـة مظـاهر   وهـي فرضـية تت   المقبولـة،  الفرضيةوصف  منال بد 
  في مجالها. المنَافسة الفرضيات من غيرها منأفضل  تكون أنو )3 ،قابلة لالختبار تكون أنو )2

 )classical method( سـيكية الالكالطريقـة   تحت صنفين رئيسين، هما: رضياتالفاختبارات  طُرقتندرج 
   .)modern method( الحديثةالطريقة و

، )test t( )ت( اختبـار و )Z test(، طبيعيال وزيعتالاختبار اختبارين، هما:  منطالقاً ان الحديثةالطريقة تتم 
  .)confidence interval( قَةالثّ فترة وتتبعهما طريقة تكوين

)(
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، 50 قـد تكـون   في هذه الحالة، معينةقيمة  وه(و متوسطاً، ذا عينم إحصائياًاً مجتمعلدينا  أننفترض ل
، معينـة  ةصفبموا نةعيهذه ال ميزتت أن، على المجتمعهذا  من عشوائية نةعينسحب  أنونريد  ... مثالً)،،70
... ،80، 65أخـرى،   معينةفي هذه الحالة هي قيمة  ، (ولاألقعلى   وه متوسطها نإ :نقول نأك

  ؟اإلحصائي المجتمع من نةعيمثالً). فما احتمال سحب مثل هذه ال

 منفرصٍ، فقط،  )5(هناك  نإ أي،  وهالمذكورة  ةصفبالموا نةعياحتمال سحب ال أن نفترضل
احتمال ارتكاب خطأ  أني نعي . وهذالاألقعلى  متوسطهابحيث يكون  نةعيفرصة لسحب ال )100( لك

 وه، ووه المجتمع متوسط أناً، ضمنا قد قررنا، أنبالتذكير  مع). 5%( وهوهي صحيحة  نةعيرفض ال
  المراد اختبارها.  الفرضيةموضوع 

  :ةالتَّالي يغةالصب تُكتبو )null hypothesis( مالعد فرضية الفرضيةتسمى هذه 

  

 ميتو محددة. عدديةقيمة  وه، ووه متوسط المجتمع نأب(أو تدعي)  تقول ملعدا فرضية :وتُقرأ
أو أنبتقول  )alternative hypothesis( بديلة فرضية حة هذه الفرضية مقابلاختبار ص

  :ةالتَّالييغ بإحدى الص تُكتبو .أو 

  

  

  

مـا   مؤسسةات) في الطّابع( السكرتيراتعدد  أننفترض ل :ةاليالتَّمثلة األأجل إدراك هذه المفاهيم نلجأ إلى  من
 انحـراف ومة بالدقيقـة،  لك             وسطاً بطبيعي، موزع باعةطسرعتهن في ال متوسط أن، و)180(يبلغ 

سةقامت الو. اتملك مقداره معياريبعـد . وباعةطالفي بترتيب دورة تدريبية لزيادة سرعتهن  مؤس 
 متوسـط  أن، فوجد باعةطالفي سرعتهن  منللتأكد            حجم  من عشوائية نةعي، سحبت ةالدورتهاء ان
اً قد طرأ على قدرات نتَحس أن: كيف نتأكد وهفي هذا السياق  المهمالسؤال ومة بالدقيقة. لك  نةعيال

  ؟  السكرتيرات

تكون حداً  محددةنختار قيمة احتمال  أننا يعل نإهذا السؤال،  عنجابة اإل، في سيكيةالالكتقول الطريقة 
  : التَّالينطرح السؤال  هذا. وتوضيحاً لعادي شكلبيحدث  أن يمكنما و يحدث بالصدفة أن يمكنما  بينفاصالً 
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)  47()؟( نهايوتب ه متوسط مجتمع من)، ( نة متوسطهاعيما احتمال اختيار 

 أنب) الفرضيةدعاء (االرفض  نإفصدفة  الإالمذكورة ال تظهر  المجتمعمواصفات ب نةعيهذه ال أنفإذا اعتبرنا 
ـل  أننـا  علي يصعبه ن، يكون صعباً. لماذا؟ ألالسكرتيراتاً قد طرأ على قدرات نتَحسـ ظ نتَخي ر وهنـة عي 

نا نتوقع في نوأل .            نهايه وتبمتوسط مجتمع من، متوسطها عشوائية
 الإ، حـولَ  ولَيس                 مةالقي حوَل نةعيال متوسط تركّزي أن، باحتمال كبير، األحوال جميع

قـد   َأعـاله  ةصفالمواذات  نةعيال نإنقول  هذاه. ولعننتحدث  الذي للمجتمع رايمغ مجتمع من نةعيإذا أتت ال
  ).( يمعيارال هانحرافو) ( همتوسط مجتمع منليس  أي، مختَلف مجتمع منجاءت 

 يحدث أن يمكنما و الصدفةبيحدث  أن يمكنما  بينالفاصل  الحدكي يكون  االحتمالر لنَخْتَ
) نةعيال أيرها (وهظ نإف)، 5%( منأكبر  بـ نةعير وهاحتمال ظ كان. فإذا متوقعطبيعي  شكلب

. السكرتيراتعلى قدرات  لم يطرأ اًنتَحس أن اهذضوء  فياً، ونقرر طبيعيشيئاً  يعتبر ةصفبالموا
قد أتت  نةعيتكون ال ماربف ،الفاصل الحد من لأق رها بـوهاحتمال ظ كانإذا  امأ

  . هطمتوسآخر  إحصائي مجتمع منفعالً 

  نإ) central limit theorem( )ن ن م( المركزية الحد نظريّةتقول 

  

  .)ن (ايوتب متوسط، (تقريباً)، باًطبيعيتتبع توزيعاً  نإو

  :ِإذن

  

  

                                                             
رجالً. ما احتمال سحب عينة عشوائية بحيث  35ربما تتضح المسألة بعقد مقارنة مع القضية التالية: لدينا مجتمع يتكون من  -47

نساء؟ ستكون اإلجابة: إن االحتمال هو صفر. لماذا؟ ألننا حددنا ماهية المجتمع اإلحصائي سلفاً. وفي الحال أعاله  5يظهر فيها 
     ن خالل متوسطه وانحرافه المعياري. وطرحنا سؤاالً حول احتمال سحب عينـة بمواصـفة معينـة،    تم تحديد ماهية المجتمع م

  ). ) وانحراف معياري (ي متوسط (ـات معينة هـإذا علمنا أن المجتمع يتميز بمواصف
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السـكرتيرات ذي   مجتمـع  مـن ، )n = 25(بحجم  عشوائية نةعي )10,000( ه لو سحبناأني نعت نتيجةوهذه ال

          أو أكبـر.   )67( متوسـط ها، فقط، تكـون ب من )36( أننا لوجد، التباينو متوسطال

 دفةالص بين) حداً فاصالً            . فلو حددنا (عيــطبي أو دفةص :نالقما عندضح ما قصدناه تي هذا منو

قد  متوسطذات ال نةعيال أناً ضمني نعما يناً لم يطرأ. تَحس أنالفرضية القائلة ب، لرفضنا طبيعيالو

  .هطمتوس مجتمع منأتت فعالً 

أو  الداللة مستوىأو  )level of significance()48( ةاألهمي مستوى، أو جةالحرِ مةالقي مةالقيسمى تُ

م العـد  فرضـية احتمال رفـض   ، وهي)statistical significance( اإلحصائية األهمية األحيانِ بعضفي 

 كانتبقراره،  ثقَةيكون أكثر  أنما أراد لك. فالقَرارصاحب  أي. ويعتمد اختيارها على رما تكون صحيحةعند

  .خفاضان معوء الحظ، تزداد لس، أالخطقيمة  أن الإضئيلة.  قيمة

البديلـة  الفرضيةو،  مدــالع فرضيةين: ادتتكوين الفرضيتين المتض َأعاله الفرضيةوجب اختبار تسي

 .  

 مةقيالو ختبار،اال آليةخالل  من ميت. واُألخرىقبول  يمكنه ال أني نععدم رفض إحدى هاتين الفرضيتين ي إن
  على النحو اآلتي:ن ارتب الفرضيتتُ وعادةً. )األهمية مستوى( حرجةال

   

  

 أن) H1ما تدعي البديلـة ( بينَ)، 63مساوٍ لـ()      ( متوسطال أنتدعي  )Ho( مالعد فرضية نإ أي         
متوسـطه  مجتمـع  من                  متوسطب نةعياحتمال اختيار ال كان). فإذا 63( من) أكبر ( متوسطال

متوسـط بال نـة عياحتمال اختيار ال كانإذا  امأغير مقبولة.  البديلة الفرضية نإف، منأكبر  
هذا . ولالعدم فرضيةطيع قبول تسنا ال ننإف ، أو يساوي لأق همتوسط مجتمع من 

كي تكون فاصالً      نختار أنى معنو              للفرضيتين.  بالنّسبةحدود الرفض والقبول  لتُمثّ نإف
ينالرفض والقبول  باحتمال ظ أني نعت      منقيمة أكبر  ةأي أناعتقادنا  وهر الوهالمذكورة  نة بالمواصفةعي
أمر وه مكن، وطبيعيعلى  منحدوثه  ي ة مستوىاختيار  نإفهذا غير مصادفة. وبناءاألهمي        وه   قـرار

  .األول شكلظر النامحض. شخصي 

                                                             
)، وهـو اختبـار   ?how significant is it different from zeroتُطرح في بعض األدبيات اإلنجليزية على شكل سؤال ( -48

  فرضية العدم القائلة بأن المعلمة (كذا) تساوي صفراً.
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 مـن ، االقتصادأحد مساقات  سدرموجد  :مثال
اً طبيعيت الطلبة موزع امعال متوسط أنخبرته، 

مقـداره  يمعيـار  انحرافو  وسطب
تبنـي أسـلوبٍ جديـد فـي      بعد. و

يعاب الطلبـة قـد   تسا أن سمدرال ظَندريس، تال
 شوائيةع نةعيقام بسحب  هذا من. وللتأكد تَحسن
ـ عال متوسط أن، فوجد حجمها ت ام

 معنويـة  ةأي نةعيال متوسطو  المجتمع متوسط بين. فهل للفرق كان نةعيال
ظهرت  متوسطذات ال نةعي: هل الأي؟ و  مقدارها قيمة حرجة على إحصائية

ال من أنأم  دفةصظ طبيعيعرها في وهجتم؟ و َأعاله ذي الصفات المذكورة الم  

اً قد طرأ نتَحس أنتدعي  التي البديلة الفرضيةعدم قبول أو  عدم رفض بيناً فاصالً دح اخترنا
 مجتمع من متوسطب نةعياحتمال اختيار  كان. فإذا يعاب مادة المساقتسفي قدرات الطلبة على ا

، صدفة محض كانالمذكور  متوسطبال نةعير هذه الوهظ أنقرارنا  كان، ل)5%( من لأق همتوسط
يعاب تسأسلوب التدريس الجديد قد ساعد الطلبة على ا أنب القائلة البديلة الفرضيةرفض  طيعتوبالتَّالي، ال نس

  :على النحو اآلتينا صياغة الفرضيتين يمكن ِإذن. قبل منمادة المساق أكثر 

  العدم فرضية: 

  البديلة الفرضية: 

  التساؤل.  عن جابة اإل علىتساعدنا  التيعن المنطقة تحت المنحنى الطبيعي، ة رفك الثَّاني شكلاليعطينا 

  

  

  

  

  فإن: هذاول
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  :نإف وبالتَّالي

  

ـ ا المنخدتسا الذي، شكلالفي  تَغيمعيـار ال رمي )Z(   فـي
 )Z = 2( يمين إلى المنحنى المساحة تحت أنرسمه، نجد 
ـ قيمة ، وهي )2.28%(مساوية لـ  التـي ) مـن (  لأق

الصدفة والطبيعي ينالشـكل (انظر  جعلناها حداً فاصالً ب 
 ةصـف بالموا نـة عياحتمـال اختيـار    نإ. وحيث الثالث)

محض  وهالمذكورة  صفةذي الموا مجتمعال منالمذكورة 
، ، رفـض نتيجةهذه ال منطيع، تسنا ال ننإفصدفة، 

 نتَحس علىاعد أسلوب التدريس الجديد س أن ضمنتت التي
    يعاب الطلبة للمادة.تسا

ستوى ناللو عدةال معنوية مالفرق  اإلحصائي)ينالصـدفة   ب
  :نإف، يصبحل )العاديو

  

أسلوب التدريس لم يساعد  أن)، ومعنويةال من المستوىد هذا عن( البديلة الفرضيةطيع قبول تسنا ال نأني نعما ي

  .قبل منأكثر  فهم المادةعلى الطلبة 

 متوسـط لقيمـة   بالنّسبة النّظرات هجودما تختلف عن الفرضياتاختبار  ميتكيف  نبقيالمثالين السا منا ظنالح

 فرضـية  يهتدعأكبر مما  كانت المجتمع متوسطقيمة  أنقد تم بافتراض  ختباراال أن أيضاًا ظن. والحالمجتمع

. وفـي  وزيعتال متوسطعلى يمين  كانتالمراد اختبارها  مةالقي أن الَنهذين المثالين يظهر  من. والعدم

، تحديـد ال). وبذيل واحد) أو لـ(one-tail test( واحدة ايةلنه اًاختبارما يسمى  اءإجرا بمن، قنالتيحهاتين ال

  اءجـر إأخرى قد نحتـاج إلـى    ان) للتوزيع. وفي أحيright-tail test(  ىمنالي ايةالنهاختبار  اءإجرا بمنق

ختبارات االأكثر  وه األخير). وهذا two-tail testاً (مع للجهتين) أو left-tail test( ىاليسر ايةالنهاختبار 

  شيوعاً.

 مـن  نـة عي . سـحبت ملم )250(ها تحتوي على أن علبة الشراب الغازي بات علىيكتب مصنع للمرطّ :مثال

 أنرضـنا  تفاللعلبـة. لـو    ملـم                 كـان رطب المشروب الم كمية متوسط أنعلبة، فوجد  )100(

مكتوب علـى   وهوما  نةعيال متوسط بينفهل للفرق   وه اإلحصائي للمجتمع يمعيارال االنحراف

  الرابع) الشكل(انظر ؟ الحرجة مةالقيمستوى على  إحصائية أهميةالعلبة 
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على  البديلة الفرضيةو العدم فرضيةتشكيل  ميت ِإذناً. طبيعي زّعةومة أبعمالغازي ال كمية الشراب أننفترض ل
    :النحو اآلتي

  

  

لتوزيع اليسرى ايةالنه ما يتطلب اختبار
  نإ، وحيث 

  

  نإف ِإذن

  

  ناأنختبار اال بين. ويمستوىعلى  طيع قبولتسنا ال نأني نعوهذا ي

ابع شكلظر النا. لأقأو  ملم) 247.5حتوي على (تسالعلبة  أن) 95%تأكدون بنسبة (مالر.   

واضح،  شكلب، والثَّاني األول، الخطّان يتداخل
 شـكل سير القَـرار. وال في هما حيث تأثير من

النـوع   منأ الخطتقليل  أنكيف  بيني الخامس
النوع  منأ الخط تَعظيمإلى  ييؤد) ( األول
  ). ( الثَّاني

 العمـودي  الخـطّ  ِإزاحة أن شكلال منيظهر 
 يدتـؤ ) إلى اليمين    (و )    ( بينل ـالفاص

ـ  لكـن ، األولأ الخطإلى تقليل   الثَّـاني أ الخط
 يتؤدإلى اليسار  اإلزاحة أنيتعاظم، في حين 

ـ أيالخط منالمقبولة  تَوليفةاختيار ال نإف وبالتَّالييتعاظم.  األولأ الخط لكن ،الثَّانيأ الخطإلى تقليل  ى ن يعود إل
على النحو الذي  األولأ الخطياً في ضوء اختيار عمليتحدد  الثَّانيأ الخط أنمالحظة مع نفسه،  القَرارصاحب 

  ة.قبلمثلة الماأليتضح في س
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 نَقديـة ونـة  معة قرار بتقديم األردني الحكومةتها طلقأ التي االجتماعي األمانجاء في أحد مشاريع شبكة  :مثال
بنـاء علـى    فقيـرة ي لألسر الالنّقدفي حينه على تقديم العون  القَرار. وقد اعتمد )49(فقيرةال عيةاالجتماللفئات 
) أشـخاص أو  6( مـن  نَةومكَسرة األ كانتودخلها الشهري. فإذا  فقيرةسرة الاألحجم  ا:يين همَأساسن يمعيار

ها نإف، لأق) دينار أو 200دخلها ( كانأكثر، و
تـم   صـندوق  مني دالنّقمؤهلة لتلقي الدعم 

 القَـرار . وقد واجه متخذو ايةالغشاؤه لهذه نإ
البـدء ببرنـامج    كيفية حوَلات حديتال بعض

 حـولَ ة المحتمل، والمخاطر الوطنيةونة معال
العون  منحق هذا النوع تسحق أو ال يتسي من

  ي.  النّقد

حبت سة نةعيمن عشوائي )n = 100(   أسـرة
على دراسات سابقة قامت بها دائرة  نةعيدخلها الشهري. وقد اعتمدت ال متوسطسرة واألحجم  متوسط تحديدل

) ديناراً،           مقداره ( معياري بانحراف، دخل األسرة موزع طبيعياً أنوجدت  التي، ةمالعاحصاءات اإل
 القَـرار التخـاذ   محـددة ، إلـى قاعـدة   ). نحتاج، في هذه الحالة                         ( نةعيال نايتبه يكون منو
)decision rule (وَلعح المنح أو عدم من حةونة موَل أي، النّقديالفصل  من القَرارتمكين متخذ  حينسر األ ب

، فـي  القَـرار . وقد ارتأى متخـذ  هامنتجني أكثر  التيسر األ، وشهرياً) دينار 200( من لأقتجني دخالً  التي
)، وفي critical line( ىميسما  وه، والقَرار) ديناراً قد يصلح قاعدة التخاذ دار (المق أنحينه، 
  ). cut - off rule( األحيانِ بعض

). ( نايوتب)  هي ( عةتوقَّقيمة مباً طبيعي زّعةوم نةعيتكون ال اإلطَارفي هذا 

        كان ولَو)،                  ( متوسطذي ال عالمجتم منقد جاءت  نةعيال أن)، مثالً، العتقدنا ( كان ولَو
 وبالتَّـالي ).  ( متوسطذي ال المجتمع منقد جاءت  نةعيال أن)، مثالً، العتقدنا (

 مـن المحسوب أعلى  الدخل متوسط كانإذا  أي)،  ( على النحو اآلتي: القَرارتكون قاعدة 
نا ترتيـب  يمكن ما سبق). وبناء على  (و .النقديةونة معالح منلقررنا عدم  االفتراضية مةالقي

  :على النحو اآلتيم والبديلة العد فرضيتي

  

                                                             
  .1997األردن،  –شبكة األمان االجتماعي، وزارة التخطیط، عمان  - 49

195* X

195][ XE
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X
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2* AXX 

1* AXX 

200:
200:
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                 عنـد ). و                          ( نـة عيال متوسـط ل المعيـاري  االنحـراف يكـون   )،n = 100د (عنو
) و( ) دينـار 200( بـين الفـرق   نأ طبيعيالجدول ال من)، نجد  ( األهمية   مستوى

    مقابل، اًدينار

) (وه )نإف ِإذن). 1.645  

  

  :نإف وبالتَّالي

  

  :نإو

  

  :نإف مةالقيبناء على هذه 

  

  :نإف ِإذن

  

 أن) 93%مقداره ( االًهناك احتم أن)، و7%تقريباً ( وهحقها تسي لمن النّقديةونة معح المناحتمال عدم  نإ أي
  حقها.تسي ونة لمنالمعح منت

نا يمكن). و(: وهو المحتمل الدخل متوسط منمقدار واحد  مقابلقد تم حسابها  )7%الـ( قيمة نإ
  ات على التوالي.متوسطة تس) ل(و )يحتوي حسابات ( التَّالي ه لمتوسطات مختَلفة. والجدولحساب

      الدَّخل ُمتوّسط

200  0.9500 0.0500 

198.37 0.3740 0.2660 

197.37 0.5000 0.500 

196.37 0.266 0.7340 

195.37 0.1056 0.8944  

194.37 0.03034  0.96966  

%5195* X

%951 

645.1
6.1

*200


 X

632.2*200  X

37.197* X

48.1
6.1

19537.197





%94.6)/( 12  SAP
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1

)/( 12 SAP1
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100
16
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أدنـاه،   شـكل فـي ال على النحو الموضـح   بيانياًرسمه  يمكن، وقوة االختبار الذي قام به الباحث) B( لتُمثّ
  وما تؤول إليه. الفرضيةبه لفهم طبيعة  ةانعاالستو

ـ عاهــا تتأنفــي  الفرضــياتفــي اختبـار   الحديثــةالطريقــة  ميـز تت                               الفرضــياتمــا يســمى  مــعل م
حساب  من خالل ميت مة الحرجة (مستوى األهمية)القي تَحديد أن، و)composite hypotheses( المركبة
هـذه   اسـتخدام ولتوضيح  .)test statistic( ختباراال إحصائيةطة ما يسمى ات بطريقة عكسية بوساالحتماال

مثلة األ ربالطريقة، نض
  :ةالتَّالي

تشـير سـجالت    :مثال
إحدى شركات الخدمات 

) 2500لـديها (  أنإلى 
ـ موظف، ي ون فـي  عمل

التخصصـات،   مختَلف
رواتــبهم  متوســط أنو

حجـم  من عشوائية نةعيديناراً. سحبت  مقداره يمعيار بانحرافدينار،  وهالشهرية 
  ديناراً.   كان نةعيالراتب الشهري لل متوسط أنموظف، فوجد  

الفرضيتين  نإف ِإذن. مستوىعلى  أنب  الفرضيةلة نريد اختبار في هذه المسأ
  :هما

  

  

دينار،  )300(ه ال يساوي أن يما تدعبينَ، )300( وهالراتب الشهري  متوسط إن العدم فرضيةتقول 
وجب تقسيم تسما ي، وزيعتالتي اي. وهذه الحالة تتطلب اختبار نههامنأو أعلى  )300( من لقأ يكون ماربف

، )50()نفسه تين الوزنايللنه أنلليسار (بفرض  و ،لليمين ن: سميإلى ق األهمية مستوى

  :نإف وبالتَّالي

  

                                                             
ات االقتصاد القیاسي ھو تقسیم           -50 ي أدبی ھ ف ارف علی ع، لكن المتع ى قسمین    یمكن إعطاء وزنین مختلفین لنھایتي التوزی إل

  متساویین.

)(

)( 300)( 23

)200( n)5.288( X
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ي إلى يمينها تساو منحنىتجعل المساحة تحت ال التي )Z(حساب قيمة  وهوالمطلوب  وإلى يسارها2

. طبيعيال وزيعتالجدول  منبطريقة عكسية  االحتمالحساب  ميت أن يه هذا. والطريقة الوحيدة لتحقيق 

  .بالرمز )Z(إلى يسار  مةلقيلو بالرمز )Z(فلو رمزنا للقيمة إلى يمين 

  :نإف

  

  :نإو

  

  نإ أي

  

  .)test-statistic( رختبااال إحصائيةوتسمى  )Z( رمتَغيلل المطلَقة مةالقيوهي 

  :نإف ِإذن

  

  :نإو

  

  :هي َأعاله المطلَقة مةالقي معادلة تُحقّق التي )Z(قيمة  أننجد  طبيعيالجدول ال منو

  

  







 
2

)( *
1X)( *

2X

%5.2)( *
1  XXP
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2  XXP
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  :ختبار هياال إحصائيةقيمة  نإف، ِإذن

  

ال نـا  نإف  القيمتين المجـدولتين  بينختبار) اال إحصائية(وهي قيمة  بةالمحسو )Z(وقعت قيمة فإذا 
ـ نا ال ننإفخارج القيمتين المذكورتين،  كانتإذا  امأ. طيع قبول تسن . والشـكالن  طيع قبـول تس

  ).Z( منحنىتحت  المطلُوبةالمساحة  الثامن شكلال ويبين طقتي القبول والرفض.من انبيني السابع والثامن

   :)Crisis ()378(  أزمة

    كـارل مـاركس  )، بخاصة حوَل فكـر  History of Economic Thoughts( االقتصادي فكرتاريخ الفي 

)Karl Marx ورة )، هي مرحلة منـة التّ الـدجاري 

)business cycle ،(اد من الهبوط  فيهاصينتقل االقت

 االنحسـار وضـع   إلـى  الدورة) trough( قاعإلى 
)recession  .(  

عتقـد  ل هذه األزمـة الحتميـة، حسـب الم   تحدث مث
عقد (عشر سنوات). نتيجـةً لزيـادة    ل، كالماركسي

ت معـدال التَوظيف وارتفاع األجور، ثـم انخفـاض   

ي بالتَّالي إلى اقتصادات الرأسمالية. ما يؤد اَألرباح في
  .تخفيض االستثمارات، وتَباطُؤ التراكم الرأسمالي  

ـ )، Communism( يوعيةالشُّ: مسرد(راجع   انالبي

    كارل ماركس )،Communist Manifest( يوعيالشُّ

)Karl Marx.((    

  :)Crony Capitalism( )379) (حميمة( صديقة ماليةرأس

 ، أسلوب في األعمال وإدارة العطاءات، يقوم من خاللـه صـاحب السـلطَة   السياسةو االقتصاديةدارة اإلفي 
  خاصة.  فادة من عقود وعطاءات حكومية، أوتواألصدقاء، ومنحهم فرصاً لالس بمحاباة األقارب

96.1

1
200/23

30096.1 







N
nN

X

).( 961
)( 1H)( H

 السابعالشكل 

 الثامنالشكل 
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الدول اآلسيوية الغنية، وأدت إلى تـدني نجاعـة اإلنتـاج     لممارسة، الفاسدة، سائدة في بعضكانت مثل هذه ا
  .1996 مللعا اآلسيوية االقتصادية األزمة بعدوتشوه االستهالك فيها، لكنَّها َأخَذَت بالتالشي التدريجي 

  )).Corruption( فساد: مسرد(راجع 
  :)Cross Elasticity of Demand( )380(ة لب تقاطعيط مرونة

من  المطلُوبة يةمالكَجابة ت، هي اس)econometrics(القياسي و الرياضي االقتصادو ةالجزئي النّظريّةفي 
 ) لها فيcomplement( مةمتّم) عنها في االستهالك أو substitute( بديلة سلعة سعرِغير في ما للتَّ سلعة

  ستهالك.اال

  على النحو اآلتي: رياضياً الطلب التقاطعية مرونة عرّفتُ

  
)، على X( سلعةال منة والثَّاني األولىللكميتين  )QX2) و(QX1، و(الطلب التقاطعية مرونةل )حيث ترمز (
 أننفترض لبيل المثال، لي. وعلى س)، على التواY( سلعةللين األول والثَّاني ) للسعرPY2) و(PY1التوالي، و(

  وحدة: اً، دينار/سبوعيُأ) X( سلعةال على لطلبا ليمثّ التَّالي ذجموالنَّ

ما كان عندوحدة،  /اً) دينار25سبوعياً، بسعرِ (أ ) وحدة/60) كان (X( سلعةالطلب على ال أنذج موالنَّيخبرنا 
) إلـى  X( سلعةتقل منحنى الطلب على الان)، Y( لعةسال سعرما ارتفع عندوحدة. و /دنانير) 10( سلعةال سعر

مة ممت) Y( سلعةال أنني عأسبوعياً، ما ي ) وحدة/45انخفض الطلب عليها إلى (ف)، backward shiftاليسار (
  ).X( سلعةفي االستهالك لل

ـ  ناليمثّ) 15) و(10(، على التوالي، و)QX2) و(QX1(تين يمالكَ النيمثّ) 45) و(60الرقمين ( نإ ينعرالس :
)PY1)و (PY2 على على التوالي. وبناء (رونةتكون  هذاتالطلب ال مةقاطعي )( على النحو اآلتي :  

7143.0
105
25

5
15

4560
1015

1015
6045

%
%

















Y

X

P
Q


  

 من لأق) بنسبة X( سلعةالخفاض الطلب على انإلى  ييؤد معينة) بنسبة مئوية Y( سلعةال سعرِارتفاع  نإ أي
السعلة ( سعرِفي  ةيادالزY ( سلعةال سعر). فلو ارتفعY) سلعةاللب على الطَّ نخفض، ال)، مثال10ً%) بنسبة 
)X) 10) بنسبة x 0.7143 = %7.14.(  
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 كانت ولَو. االستهالكفي  انمتممت) Y(و )Xتين (سلعال أنعلى  التقاطعية مرونةالالبة لقيمة الس اإلشارة تدل
 في االستهالك. انبديلتتين سلعال نأعلى  تة لدلّموجب اإلشارة

للصناعة( دخول تقاطعي( )Cross-entry( )381(:  

خدم لمنشآت تَدخل حديثاً إلى صناعة مـا،  تتصنيف يس و)، هindustrial organization( الصناعي مالتنظيفي 
  .ة في الصناعة نفسهاعاملالخدمها المنشآت اُألخرى تست التيتقنية مشابهة للتقنية  تستعملة أصالً، وتكون موجود

شتقة مزئيجة ة تقاطعي)Cross Partial Derivative( )382(:  

، هي القياسي االقتصادو الرياضي االقتصادو ،التَغير معدلو مشتقّاتالبخاصة في مجال ، الرياضياتعلم في 
 رغيمتَل) مثالً، بالنّسبة Xما، ( رمتَغيلب ) المحسوinstantaneous rate of change( اللحظي التَغير معدل

  ر األول.لمتَغيحسابه للمتَغير الثَّاني نسبة إلى ا) مثالً، ثم Yآخر، (

    :يغةالصهي بين متَغيرفي  ةالَّد أننفترض ل

2323),( xyyxyxfz   
  

. األولـى طة المشتقّة الجزئية ا، بوسهما معاًالكو أ )x(أو  )y( رتَغيإذا  )z( ةالَّالدفي  التَغير معدلحساب  ميت
),(انلالقتر األولىة الجزئي المشتقّة فعرحيث ت yxf إلى  بالنّسبة)x (اهأنب:  

236),( yxy
x

yxff x 



  

ة الجزئي المشتقّة أنثابتة. في حين  بقيت )y( أناعتبار  مع، )x(إلى  بالنّسبةمرة واحدة  ةالَّالدتم اشتقاق 

  :) هيy(إلى  بالنّسبة األولى

 xyyx
y

yxff y 29),( 22 



  

  ثابتة.  بقيت) x( أن باعتبار

ـ ما نحصل على  ـ  المشـتقّة  ىميس زئية الج
ـ  المشـتقّة اشتقاق طة ابوس التقاطعية زئية الج

آخـر.   رمتَغينسبة إلى  رمتَغيل بالنّسبة األولى
ـ الجزئ المشتقّة فعروت ة التقاطعيـة ي  ـينب 
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)),(( ةالَّللد ةالجزئي المشتقّةا هأنب )y(و )xين (رمتَغيال
x

yxf


 إلى  بالنّسبة)y ويرمز لها بالرمز ،()( xyf ،

)),((ةالَّللد ةالجزئي المشتقّةأو 
y

yxf


 ى لإ بالنّسبة)xويرمز لها بالرمز ( )( yxfاً تكونتحديد. و:  

yxyf xy 218 2   

  و 

yxyf yx 218 2   

  :نإ أي

yxxy ff   

  .صحيح دائماًساوي توهذا ال

)() ويرمز لهما بالرمزx) أو (y(إلى  بالنّسبة ةالَّللدة الثَّانية الجزئي المشتقّة امأ yyf و)( xxfّوالي فهي على الت
  )x(ى لإ بالنّسبة

36
)(

)),(( y
y

yxff xx 



  

  )y(إلى  بالنّسبةو

xyx
y

yxff yy 218
)(

)),(( 2 





  

 ضرب تقاطُعي)Cross Product( )383( :  

 المحـددات و )،matrices( المصـفوفات )، بخاصـة فـي موضـوع    linear algebra( الخطّي الجبرفي 
)determinants،( هعتاسوةا ماالتاديصاالقتناتج ضرب و، ه هين أو أكثر، وتكون محصـلة الضـرب  جتم 

  كمية ثابتة. 

ها وحدة واحدة منواحد  لك)، حيث يبلغ طول k=[001](و )j=[010](و )i=[1 0 0]( الثَّالثة اتجهتمال نتَخيلل
)unit vector .( 
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  : أدناه التَّاليين نيشكلفي العلى النحو الموضح  اقطة األصل، ويمكن تمثيلهن من جه منهاتم لك ينبثق

المصورة بيانياً في  )right hand rule()51( ىمنقاعدة اليد الي األحيانِ، اعدة الضرب، في بعضسمى قتُ

  : أدناه، التَّالي شكلال

  :على النحو اآلتي) scalars( ثابتةكونات م من شكل) المa( جهتمال وجودلو افترضنا 

  

  :على النحو اآلتي) X, Y, Zأو () i j k ( اتجهتمالبداللة  جهتمالطيع تمثيل هذا تسن
  

  

  :حيث

]00[]00[]00[][ 321321 aaaaaa   

   ثالثة مكونات من نشكالتهما يأن)، وb(و )aين (جهتملدينا ال أننفترض لة الفكرأجل توضيح  من

  )(و )(

                                                             
من علمي الفيزياء (الكهرباء والمغناطيسيا) والميكانيكا، وال غنى عن إقحامها هنا لتوضيح المعنى  التسمية مقتبسة أصالً هذه -20

  الهندسي لمحددة المصفوفة.

][ 321 aaaa 

kajaiaa 321 

321 aaa321 bbb
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   :ِإذنعلى التوالي. 

  

  

فيّرقاطتال ربالض ناتج علل عيين (جهتمa( و)b (على النحو اآلتي:  

  

 شكلمساحة ال عنعبارة  وه. وأدناه التَّالي شكلفي العلى النحو الموضح بيانياً  ربالض ناتجنا تمثيل يمكنو
  ).b(و )a( ينجهتمال بينالمحصور  ضالع)األ(متوازي  عيبارال

  
  ة:التَّالي يغةالص طةاالمساحة بوس نا حسابيمكن )sin( الجيب ينانقو منو

  

) ( ) لجيب الزاوية(و ) على التوالي،b(و )aين (جهتم) لطول ال(و )( من لكحيث ترمز 
 األضالع زيلمساحة متوا المطلَقة مةالقي) هي a x b( مصفُوفَةال محددة أني نعين، ما يجهتمال بينالمحصورة 

  .َأعاله شكلفي ال المبين

  :)Cross-section( )384(ة مقطعي بيانات

 شكل و، هالجتهاعمو البيانات)، بخاصة في موضوع econometrics( القياسي االقتصادو حصاءاإلعلم في 
بيانات إنفاق األسرة خالل  لها ةمثلمن األزمنية موحدة، و فترةها خالل جمع ميت ،النوعيةو من البيانات الرقمية

  ).time series( الزمنية ةللسلساطة اهذه البيانات مع البيانات المجموعة بوس مثلسنَة ما. وعادةً تتم مقارنة 

  )).time series( ة زمنيةلسلس: مسرد(راجع 
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تسا ةالَّدة هالك مقطعي)Cross-section Consumption Function( )385(:  

 االقتصـاد و )،aggregate demand( يلالكُالطلب من  االستهالكن وبخاصة حوَل مك، يلالكُ االقتصادفي 
القياسي )econometrics ةعالقة )، هيخل داليالد يناإلنفاق االستهالكي، بحيث تكون البيانات الداعمـة  و ب

خالل شهر معـين أو   :ن نقولأ، كواحدةزمنية  فترةخالل ختَلفة، ت عبر فئات الدخل الممعجللعالقة الدالية قد 
  .عينةمسنَة 

ينَت الدخل واالسـتهالك. و  أنأجريت على هذا االقتران  التيراسات بالد ينب (وجبةم) أنهناك عالقة طردية 
  )، يكونmarginal propensity to consume (mpc)( هالكتسلال الحديالميل 

apcmpc
mpc


 10

  

). وقد بينَـت بعـضaverage propensity to consume   ( هالكتسالميل لال طمتوسل) apcحيث ترمز (
ما ارتفع الدخل. وفي المجمل دعمت هذه لها تتراجع كأنبينَت أخرى  ن) ثابتة، في حيmpcقيمة ( أنالدراسات 

 absolute income) حـوَل فرضـية الـدخل المطلَـق (    John Keynes( جـون كينـز   أيالدراسات ر

hypothesis،( والبسيط التَّالي: شكلال االستهالك منة الَّد  

mpcYaC 
  

 االســتهالك ةالَّــدAbsolute Income Hypothesis ،(( المطلَــق الــدخل فرضــية: مســرد(راجــع 
)Consumption Function ،(ـ د  Long-run Consumption( مـد الطويـل  األفـي   االسـتهالك  ةالَّ

Function ،(مد القصيراألفي  االستهالك ةالَّد )Short-run Consumption Function .(( 

دعم تقاطعي )Cross-subsidization( )386(:  

 عنتَعويضها  ميت التيالخسارة  و، هسلعة مننتج أكثر تُ التي المنشأةبخاصة في مجال ، ةالجزئي النّظريّة في
  أخرى تكون رابحة. سلعةخاسرة من  سلعة

  :)Crowding Hypothesis( )387(المـزاحمة  فرضية

رتيبات المؤسسية وعوائق دخـول  ت، هي الوالقانوناالقتصاد و ،اقتصاديات الرّفاهو ،االقتصاد المؤسسي في
 ي إلىتؤد التي) المتاحة في السوق، informational imperfection( لوماتمععدم اكتمال الو سوق العمل

يات العرقية واللونية، وتحشرهم فـي فئـة   ل، كالنساء واألقالجتماعيةاالفئات  تقليل فرص العمل المتاحة لبعض
  قليلة األجور.   ظائفوال

ــع     ــابه راج ــي مش ــدأ فن ــة بمب ــل المقارن ــن أج ــرد(م ــةم: مس ــر الم(أو  زاحم ــةأث                                 )زاحم
)Crowding Out or Crowding Out Effect.((  
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  :)Crowding In ()388( )حشر، أو ةداخلي(مزاحمة 

ال  ي مج ةدور ف ي  الُحكوم ادف ةو ،االقِتَص فال، و)public finance( ةمالعا المالّی  تَّوظی
)employment(ثمارات القطاع الخاصتتقوم بھا الُحكومة بقصد تحفیز اس التية م، ھي النفقات العا.  

  )). Crowding Out or Crowding Out Effect( أثر المزاحمة، أو خارجیَّة( مزاحمة: مسردراجع (

    )أثـر الـمـزاحـمـة، أو خارجية( ةممـزاحـ

)Crowding Out or Crowding Out Effect( )389(:   

 المتوافرة األموالو سلعالأسعار و اإلنفاق، بخاصة في مجال مالعاو الخاص لقطاعينل االقتصادي النّشاط في
القطـاع  ي إلـى تثبـيط   أو اقتراض، ما يؤد إنتاجبنشاط ما،  مالعاالقطاع قيام حتمية ل ، هي نتيجةلالقتراض

   .نفسهعن القيام بالنّشاط  الخاص

، العـادة  المبالغ التي يطلبها، في حجمكون من القطاع المصرفي، ي باعتباره مقترضاً مالعاالقطاع عندما يدخل 
، سـواء لألفـراد أو   لقطـاع الخـاص  ل جم السيولة المتوافرةي إلى انخفاض حؤده يأنني ب، ما يعنسبياً كبيراً

ب ارتفا القطاع الخاص زاحم مالعاالقطاع  أن والمؤسسات. وما يحدث بالتَّالي، هعاً في مجال القُروض، وسب
  حجم االستثمارات الخاصة. انخفاضوخفاض السيولة النّقدية المتوافرة، في أسعار الفائدة نتيجةً الن

س سـلباً علـى   لألسعار، ما ينعك مإلى ارتفاع في المستوى العا ميادة في اإلنفاق العال آخر، تؤدي الزفي مجا
  النّشاط اإلنتاجي بِسببِ زيادة أسعار مدخالت اإلنتاج، وعلى النّشاط االستهالكي نتيجةً الرتفاع األسعار.

)، Crowding In) (حشر، أو ةداخلي( مزاحمةو )،Crowding Hypothesis( المزاحمة فرضية: مسرد(راجع 
  )).Fiscal Policy( سياسة مالية

  :)Crude Birth Rate( )390(واليد خام م معدل

 حياءواليد األالم عدد وقة به، هلالمتع االقتصاديةبعاد األبخاصة حوَل )، Demography( كانعلم السفي 
  غرافية محددة، خالل سنَة ما. رقعة ج فيمن السكان القاطنين  ) شخص1000( للك

  :)Crude Death Rate( )391(وفيات خام  معدل

) 1000( للك الوفيات وقة به، هلالمتع االقتصاديةبعاد األبخاصة حوَل )، Demography( كانعلم السفي 
  غرافية محددة، خالل سنَة ما.رقعة ج فيمن السكان القاطنين 
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  :)CSO( )392(لإلحصاء  مركزيكتب م
وتحليل  جمعمؤسسة حكومية مخولة بموجب القانون ب و، هتوافرهاو لوماتمعالو الحكم الرشيدفي مجال 

  .اإلحصائية البياناتونشر 

  )).Central Statistical Office( لإلحصاء مكتب مركزي: مسرد(راجع 

  :)Cubic( )393(ة ادلة تكعيبيمع

 االقتصـاد و الرياضـي  االقتصـاد و ،الرياضياتعلم  في
 القياسـي )econometrics تكون قيمة أكبر  معادلة)، هي

 معادلـة ال ). وعلى سبيل المثـال: 3د () فيها العدقوة( أس
  تكعيبية.

35 xy 
  

  :)Cultivated Land( )394( )محصودة(أراضٍ مزروعة 

 التـي )، هـي األرض  economics of resources and environment( لبيئةاو الموارد اقتصادياتفي 
حيازات، من أجل زراعتها ورعايتها، من أجـل أهـداف تجاريـة، أو     شكلفي ترتيبها على اإلنسان ل يتَدخّ

ـ  التياالكتفاء من المحاصيل الزراعية  ات يجنيها منها. وتختلف مثل هذه األراضي عن األراضي البرية والغاب
  نبت من البشَر. تتسال ال تفلح أو  التي

  :)Cultural Change( )395( ثقافي تَغير

ـ الماديث حديتالو ،ةرتطوالم) التقنية( جياوولالتكنبخاصة في مجال  ،نميةتال اقتصاديات في ـول  و، هالتح 
هالكية غريبة علـى هـذه   تية واستاجإنماط أنعن إدخال أساليب و نّاتجالالحاصل في ثقافة المجتمعات المحلية، 

ات تَغيـر حـداث  المرغوب فيه من غير إ تنمويالو التقنير الوقت الذي يمكن تحقيق التّطو المجتمعات. في
  عميقة. ثقافية

  )).Cultural Momentum) (ثقافيعزم ( دافعةقوة ثقافية : مسرد(راجع 

  :)Cultural Momentum( )396( )عزم ثقافي(ة دافعة ثقافي قوة

 ةالمؤسسـي  مصـفُوفَة ال)، بخاصة فـي موضـوع   institutional economics( المؤسسي االقتصادفي 
)institutional matrixجموعة اليشغل)، هي م كانيقُوى اإلرادية لجسمٍ س ناً.حيعيزاً جغرافياً م  
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ها عامٌل فاعٌل مـن عوامـل   أنمن عوامل اإلنتاج، أو  عالًباعتبارها عامالً فا الدافعة الثَّقافية القوةينظر إلى 
  الهدمِ والتخريب.  

يجعـَل منهـا أداة لتقـدم     أنيختار المجتمع  أنإذ من الممكن  ،ة على خيارات المجتمعويعتمد تشكيل هذه الق
ـ المجتمع، من خالل تمجيد قيم مثل الصدق واألمانة، واإلخالص والتفاني وحب الـوطن واال   ة، وقـيم مقاتس

على سـحب المجتمـع إلـى     عملى سالبة تيجعل منها قو أنيختار المجتمع  أنإيجابية أخرى. ومن الممكن 
  الوراء، معنوياً ومادياً.

  )).Cultural Change( ثقافيتَغير : مسرد(راجع 

  :)Cultural of Poverty Hypothesis( )397( فقرثـقـافـة الـ فرضية

        الرّفـاه  اقتصـاديات و نميـة تال اقتصـاديات و )،institutional economics( المؤسسـي  صـاد االقت في

)welfare economics،( جياوولثروباألنو )anthropology،(   عـضب ـينالطبقـات   هي الثّقافة السائدة ب

علـى إدامـة الفقـر     عمـل تو، هانفسالعادات والتقاليد واألعراف  المجتمع، وفيها تتوارث األجيالمن  فقيرةال
  والبؤس االجتماعي بين السكَّان الفقراء.

) في العـام  Oscar Lewis( أوسكار لـويس وجيا األمريكي لعالم األنثروبول فقرثقافة اليعود إدخال مصطلح 

ـ  لويس. وقد رصد المكسيكو بورتوريكو، في فقيرة)، في بحثه حوَل المجتمعات ال1966( اهر عشرات المظ

بد بأذهان الفقراء حوَل أوضاعهم النّفسية والمعيشية، ومنهـا  تتس التيوالتعريفات الذاتية والمشاعر المشتَركة، 
) عن تعديل الوضع powerlessness( العجزو )،marginalization( التهميشبعلى سبيل المثال: الشعور 

نمـط   والفقر ه أنني ما يع .قدر عليهم فقرال نإ أي)، fatalism( يةبرالجو )،inferiority( الدونيةو القائم،

  منه. اإلفالتهم غير قادرين على أنهم فسهم، لظَنّأنطة الفقراء اتصميمه وإدامته بوس ممعيشي يت

، ومنها: الشعور بالجبرية، فقرثقافة ال فرضيةل، تخضع فقيرةز الطبقات التُمي التيهناك مجموعة من الظواهر 

عدن أطفال العائلة، وتركّز ترب هما،يللطالق، وتخلي األب أو األم، أو كل اوارتفاع مية ورعاية األطفال بيـد  ع

 االنتماءم بعد)، بِسببِ تخلي األب عن واجباته األبوية والعائلية، والشعور matrifocal( ها للعائلةتادقيو األم

شفيات. تللخدمات المصرفية والمس جداًقليل  ستخدامانشاط سياسي، و أيللمجتمع المحلي، وعدم المشاركة في 
مـاء اقتصـاد واجتمـاع    ، لكن علفقيرةم الثَّالث الالمثل هذه الثّقافة هي السائدة في دول الع أنوقد ظَن لويس 

اً لـدول الغنيـة والمتقدمـة اقتصـادي    هذه المجتمعات والثقافات الفرعية توجد فـي ا  مثل أنوا آخرين قد بين
  واجتماعياً.
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  :)Cultural Revolution ()398( الثَّقافية الثَّورة

ــاريخ فــي  ــرت ــادي الفك صاالقت )History of Economic Thoughts،( جتمــاعاالو – السياســي             
)socio-politics،( اتوـــاديصـــة االقتماعياالجت )socioeconomics،( ـــروالثقـــافي التَغي                      
)cultural change،(  رات الجامحةعيم    التـي هي التَغيأدخلهـا الـز

المجتمـع   لـى إ)، Mao Zedong( ماوتسي تونـغ الصيني (الراحل) 
الممتدة من نهايـة عقـد    فترة، خالل الالصينفي والسياسة واالقتصاد 

ات يحتى وفاته في منتصف عقد السـبعين ات من القرن العشرين، يينتالس
  . نفسهرن من الق

يحوَل المجتمع الصيني، من مجتمـع زراعـي    أن ماوتسي تونغأراد 
متخلف، يغلب عليه الجهل، إلى مجتمع صناعي، منافس على المستوى 

ع الالعوقد قرر، بالتوافق م .ة جنةلالميالشُّللحزب  المركزيميفتح أبواب الصين أ أن، الصيني يوعيالع م الام
، والتحرر من االعتمـاد علـى   ي، باعتباره الخصم التّاريخي للصينم الغربالام العمي، بخاصة أتدريج شكلب

ثوري الحواجز الثَّقافية واالقتصادية بـين المنـاطق الحضـرية     شكليلغي ب أنتي (السابق)، وحاد السوفيياالتّ
ـ  الثَّقافية ورةالثَّوالريفية في الصين. وقد تمكن االقتصاد الصيني بِسببِ  دخول إلـى عـالم الصـناعة    من ال

ة من مية، وجذب رة، ومنافسة الصناعات الغربالمتطورؤوس األموال االستثماريةم، العظم دول العمن  بخاص
مية، الالصينية إلى جعل الصين موئالً للصناعات الع الدولةاءات حدة. وأدت إجرتالم والوالياتية أوروبا الغرب

منحتها  التيوكان ذَلك نتيجةً للحوافز الضريبية  ،الرقمية، وتقنية االتصاالت كالحواسيبرة، وفي قطاعات متط
ت األجور، وأسعار المواد الخام. وقد أدت الثَّـورة الثَّقافيـة إلـى تهمـيش     معدالالحكومة الصينية وانخفاض 

ي النجاح الذ لنتيجةً لعدم تُمكنها من المنَافسة. ومع ك، والقضاء على جزء كبير منها، فقيرةصناعات الدول ال
المجتمع الصيني قد دفع ثمناً باهظاً، ومنه  أن ال، إالثَّقافية لثَّورةلحتمية  نتيجةحققه االقتصاد الصيني بوصفه 

جان الثورية بتهمٍ نفذتها الل التية سببِ الجوع، واإلعدامات الممنهجموت ما ال يقل عن ثالثين مليون صيني، بِ
   .الثَّورةمختَلفة، ومنها محاولَات إجهاض 

 )).Communism( شُيوعية: مسرد(راجع 

  :)Cum Dividend ()399( اَألرباح مع

 مويـل تالو )stock exchange( األسهم لاوق تدسو)، بما فيها capital markets( أسواق رأس المالفي 
)financeحقـاً غيـر    شتري السـهم ، تُعطي ماألسهم اولسوق تدمدرجة في  شركةصنفٌ من أسهم  و)، ه

 اَألربـاح  مـع وعادةً يتداول سهم  ح على سهمه، حتى ولَو لم تعلن قيمة أو نسبة اَألرباح.باأر تسلممنازع في 
 .اَألرباح مع أيفَة المذكورة، حامالً للص هبعدحتى تاريخ اَألرباح السابقة، وال يعود 
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  :)Cumulative Causation Model( )400( ياكمرتال سبيبتالنموذج 

سلبي،  شكليم ما، بلفي إق نميةتما يؤثر مستوى العند، هي حالة عدوى تحدث يميةلاإلق نميةتالو نميةتاقتصاد الفي 
  .اًفضأو منخ يم المؤثر، عالياًلفي اإلق نميةتيم آخر من البالد نفسها، سواء كان مستوى اللفي إق نميةتمستوى ال في

)).Backwash Effects) (العكسي( الخلفي) الغسيل( جترافاالآثار : مسرد(راجع 
  

  : )Cumulative Distribution( )401( يتراكُمتوزيع 

 و، هاالقتصادية اإلحصائياتو )،descriptive statistics( حصاء الوصفياإل، بخاصة اإلحصاءعلم في 
وزيع تالخدم ت. وعادةً يسبعضعن فر واالقتراب وابتعاد بعضها التناو ماثلتحليل توزيع البيانات من حيث الت

  فة وتوضيح سلوكها التجميعي.للبيانات اإلحصائية من أجل معر التراكمي

  عشرة أسرة: تة عن توزيع دخل سلدينا البيانات التَّالي أن، على سبيل المثالنفترض، ل

  :التَّالي كلالش من هوخالل طرح سؤال بسيط، على عدة مراحل، و يمكن توزيع هذه البيانات تراكمياً، من

(ألف دينار) الدخلفئة  د)العدكرار (تال   

5.000-9.999  6 

10.000-14.999  4 

15.000-19.999  4 

20.000-24.999  2 

مجموعال  16 

 قابلـ أو  ينـار دآالف ) 9.999يبلغ دخلها السنوي ( التي: كم عدد اُألسر لاألق األولىالفئة  م ؟ لأق
 ) أسر.6( وهوالجواب 

 قابلـ ) ألف دينـار أو  14.999يبلغ دخلها السنوي ( التي: كم عدد اُألسر لاألقة الثَّانيالفئة  م ؟ لأق
 الفئة السابقة في السؤال والجواب. نالنا شمن) أسر، أل10( وهوالجواب 

 قابلـ ) ألف دينـار أو  19.999لسنوي (يبلغ دخلها ا التياُألسر : كم عدد لاألق الثَّالثةالفئة  م ؟ لأق
 الفئتين السابقتين في السؤال والجواب. نالنا شمن)، أل14( وهوالجواب 

  ،ًقابلوأخيراالتياُألسر : كم عدد ةاألخيرالفئة الرابعة و م  ألـف  24.999( يبلغ دخلها السـنوي (
طيع، تسفي السؤال والجواب. ون الفئات الثالث السابقة نالنا شمن)، أل16( وه؟ والجواب لأقدينار أو 

 :  على النحو اآلتيات في جدول تراكمي وضع هذه الحساب ،التَّاليب
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سرةاألدخل  يراكمتكرار التال  (ألف دينار)   

)9.999أو يساوي ( من لأق  6 

)14.999أو يساوي ( من لأق  10 

)19.999أو يساوي ( من لأق  14 

)24.999أو يساوي ( من لأق  16 

يكون على النحو الموضـح  ل هذه البيانات يمثّالذي  راكميتالمنحنى ال نإ)، فXللدخل التراكمي بـ( لو رمزنا
  التَّالي: شكلفي ال

 
 عـادة  من). وless than or equal to( أو يساوي من لأق منحنى، الحاالت المنحى، في بعضهذا  ىميس

 منحنى طةا، بل بوسأو يساوي من لأق وزيعتالطة افقط بوس ، ليستراكميةال البياناتالباحثين والمهتمين تمثيل 

علـى  اكسـة،  عمسئلة السابقة بطريقة األخالل طرح  من)، more than or equal to( أو يساوي منأكثر 

  :النحو اآلتي

 قابل؟ دينـار  آالف) 5أو يسـاوي (  مـن يبلغ دخلها أكثر  التياُألسر عدد  : كمياعلال األولىالفئة  م

 في السؤال. اشتُملتالفئات قد  لك ن)، أل16( وهوالجواب 

 قابلدينـار أو   آالف) 10أو يساوي ( منيبلغ دخلها أكثر  التياُألسر : كم عدد ياعلالة الثَّانيالفئة  م

 .العلياالسؤال شمل الفئات الثالث  ن)، أل10( وهأكثر؟ والجواب 
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 قابلألف) 15أو يساوي ( منغ دخلها السنوي أكثر يبل التياُألسر : كم عدد ياعلال الثَّالثةالفئة  م 

 .يينلعالالجواب شمل الفئتين  ن)، أل10( وه؟ والجواب دينار

  ،ًقابلوأخيراألف 20أو يساوي ( منيبلغ دخلها أكثر  التياُألسر : كم عدد يالعال األخيرةالفئة  م (

 ).2( وهدينار؟ والجواب 

 التَّالي: اً، في الجدول ، تنازليتراكميةال البياناتوضع هذه  ميت

  يتراكمالتكرار ال  (ألف دينار) اُألسردخل 

أو يساوي  منأكثر 
)5(  

16  

أو يساوي  منأكثر 
)10(  

10  

أو يساوي  منأكثر 
)15(  

6  

أو يساوي  منأكثر 
)20(  

2  

  .شكلالفي على النحو الموضح يع ة للتوزالبيانيوتكون الصورة 

نسـب مئويـة    شكلعلى  البيانات اتكون فيه التي أي، النسبية يتراكمال يعوزتال منحنيات خدمتوفي العادة تُس
  ة.األصلي البيانات منمشتقة 
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ـ توزيـع  إلـى   التنازليأو  التصاعدي يتراكمال وزيعتالتحويل  يمكن وعلى سبيل المثال: ، نسـبي  يتراكم
راكمتكرار الت، بقسمة التصاعدي وتنازليجموع التكراراتعلى  يفي الجدول التَّالي:  على النحو الموضح ، م 

أو  من لأق
  يساوي

التكرار 
  يتراكمال

 يتراكمالتكرار ال
  سبيالنّ

أو  منأكثر 
  يساوي

التكرار 
  يتّراكمال

 يتّراكمالتكرار ال
  سبيالنّ

9.999  6  0.3750  5  16  1.000  
14.999  10  0.6250  10  10  0.6250  
19.999  14  0.875  15  6  0.3750  
24.999  16  1.000  20  2  0.1250  

  

  :وهi () للفئة ( f ( سبيالنّكرار تال نإ أي

n
f

Rf i
i   

 وزيعتال منحنى شكلال ي. ويبينلكرارات الكُت) لمجموع الn(و )،iلعدد تكرارات الفئة ( ) fi حيث ترمز (
 حرفمنالضلع ال منحنىهذا ال ىميس عادةًو، اعتماداً على قيم مراكز الفئات. صاعديالتّ سبيالنّ يراكمتال
)ogive ا)، أوبِ، لقوس القوطيان بِسبتدرج.حنائه الم  

 
  . وعلى سبيل المثال:همةمالات المؤشّر بعضطيع قراءة تسن شكلال منو

 ّجمـوع  مـن ) 37.5%ما نسـبته (  لأق) أو 7.5مركز الفئة ( ضمنيقع دخلها  التي األسر لتُشكم 

 الفئات.

 ّجموع من) 100%( لأق) أو 22.5مركز الفئة ( ضمنيقع دخلها  التي ألسرا لتُشكاألسر م. 

 ّجموع من) 87.5%ما نسبته ( لأق) أو 17.5مركز الفئة ( ضمنيقع دخلها  التي األسر لتُشكم 

  . وهكذا.األسر
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  :)Cumulative Preference Shares( )402( تراكميةأسـهـم مـمـتـازة 

 التـي  األسهم، هي اتالسندو األسهمو )،corporate finance( الشّركاتتمويل خاصة ، بمويلتالعلم  في
لت  التيأ في الماضي، أو لم توزع بالخط التييتلقى مالكها اَألرباح  أنلكيتها (عقد البيعِ) على ينص عقد مأهم

، مثالً. ويمكن العادية ألسهما، أو مالك الممتازة ألسهملمالك آخر  أيتدفع إلى  أن قبل، لسبب ما، الشركةمن 
  :على النحو اآلتيحساب نسبة اَألرباح لمثل هذه األسهم 

 لسـعر ل )CPS(و )،percentage of cumulative return( يتراكمالعائد ال نسبةل) ترمز PCR( لنجعل
للسهم الحالي )current price of the security،( و)OPS (عرللس للسهم األصلي )original price of 

the security على النحو اآلتي)، فتكون النسبة:  

OPS
OPSCPSPCR 


  

، حاالت العسر المالي، بِسـببِ أوضـاع   تراكميةالممتازة ال ألسهمل رةالمصد، الشركةتواجه  أنمن الممكن  

ياتها الحيويّة، بمـا فيهـا   عملركيز على اإلنفاق الجاري الضروري لتاقتصادية غير مواتية، ما يضطرها إلى ال

ـ  الشركةما تنفرج أوضاع عندحقة عليها. وتدفعات الديون المس أول متلـق   نإ، وتعود إلى تحقيق اَألربـاح، ف

 الممتازة األسهم. وإذا بقي شيء من اَألرباح يتلقى حملة تراكميةالممتازة ال األسهمح المتأخّرة هم حملة بالألر

  سهم من التّصنيفات اُألخرى.ثم حملة األجزءاً منها، 

ة مقدارها ألف دينـار للسـهم   مي، بقيمة استراكميةأسهماً ممتازة أصدرت  عامةمساهمة  شركة أنلنفترض 

دفع  من الإ الشركةونتيجةً ألوضاع اقتصادية غير مواتية لم تتمكن  ).5%( معدلبحاً سنوية باالواحد، تدفع أر

 ديناراً )25مقداره (مبلغ ب يتراكمالسهم الممتاز المدينة لمالك  الشركة أنني يعنصف العائد على السهم، ما 

دفـع   بعـد أولَوياتها تنحصر،  نإ، وتعود إلى تحقيق اَألرباح، فالشركةما تتَحسن أوضاع عندسهم. و لك عن

  .يتراكمسهم ممتاز  لك عن ديناراً) 25بِمقدار (ح تراكمية بااألساسيات العملياتية، في دفع ما عليها من أر

 )).Cumulative Shares( أسهم تراكمية)، Financial Capital( رأس مال تمويلي: مسرد(راجع 

 ةأسهمتَراكمي )Cumulative Shares( )403(:  

 التـي  األسهم، هي اتالسندو األسهمو )،corporate finance( الشّركاتتمويل بخاصة ، مويلتالعلم  في
  ح األسهم.بايكون مالكها أول من يتلقى أر أن(عقد البيعِ) على  لكيتهامينص عقد 

   .)Cumulative Preference Shares( أسهم ممتازة تراكمية :مسرد(راجع 
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  :)Currency( )404(ة لَعم

)، central bank( المركـزي البنك بخاصة ، البنوكو النّقود في
) الجزء السائل مـن  1 :نيينوظائفه، مصطلح يحمُل معو وأعماله
ـ  money supply( النّقدعرض  مـا، وه النّقـود   و) في اقتصاد

مهعدنية، والمتداولة بيد الجة ومسكوكات م2ر من أوراق نَقديو) ه 
دينـار  و ،رلينيتسجنيه إو ،أمريكيدوالر  :ن نقولأاسم العملَة، ك

 .أردني

  )).Money Supply( النّقدض عر)، Central Bank( مركزي بنك: مسرد(راجع 

  :)Currency Appreciation( )405(ة عملَ ارتفاع قيمة

 )،international finance( الـدولي  مويـل تالو )،exchange rates( العمالتأسعار صرف و النّقود في
 معـدل يادة في الز و)، هinternational monetary fund (IMF)( الدولي النقد صندوق عملمجاالت و

  قد نتج.   األولىارتفاعاً في قيمة  أنني ة أخرى، ما يععملا نسبة إلى م ةعملصرف 

                الصـرف المـرن أو العـائم    سـعرِ  نظـام ب فعـر مـا ي  خـالل  مـن أخـرى   مقابل ما ةعملترتفع قيمة 
)flexible or floating exchange rate system(لنظـام افي هـذا   العمالتأسعار صرف  تحديد م. ويت 

 مـن عتماد على تفاعالت قوى الطلب والعرض. وتتكون قوى الطلب والعـرض  االب أي، السوق آليةطة ابوس
 التحوط. وينحصر هدف هذه الجهات في مويلتالواعها، والبنوك ومؤسسات أنب، المنشآتو األفرادالحكومات و

)hedging ( ةربالمضا)، أوspeculation أو ،(آخر البيعسوق و من شراءال في سوق )arbitraging ،(
 سعرِ خفاضانإلى  على العملَة خفاض الطلبان ييؤدما تكون هناك أهداف أخرى. ورب. وربحبهدف تحقيق ال

 يتـؤد . والسـوق في  حقّقت) قد currency depreciation( العملَةخفاضاً في قيمة ان أني نعما يصرفها، 
) قد currency appreciation( العملَةارتفاعاً في قيمة  أني نعما ي ها،سعرِإلى ارتفاع  عليها زيادة الطلب

 .حقّقت
 العملَـة ارتفـاع قيمـة   ليـة  عمو )،revaluation( العملَـة رفـع قيمـة   ق بين عمليـة  نفر أنمن المهم 

)appreciation ٌل مرتبطفاألو ،(ثبت سعرِ نظامبالصرف الم )fixed exchange rate ني مـرتبط  )، والثَّـا
  ).floating exchange rate( الصرف العائم سعرِ نظامب

  :)Currency Board( )406(نقد مجلس 

مؤسسة تقوم بحماية العملَة  و)، هmonetary authority( المعنية بالنّقد السلطَةبخاصة ، البنوكو النّقودفي 
أصـوٍل   أيالصعبة، أو بالذهب أو ب العمالتتفاظ بباالح المجلست. وعادةً يقوم هذا باة مضارأيالمحلية من 

  . صرف ثابت سعرِ عندرة قد المصد، كمية النّل، على األقئسائلة، بحجم يكاف
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ـ  مما تتوافر الكَعندى خالف ممارسة البنوك المركزية، بإصدار العملَة عل، النّقدمجلس يقوم  ة مـن  يـة الكافي
 شكلتتكيف أسعار الفائدة ب مراقبته وتحت، رةية العملَة المحلية المصدكمتدعم  التياألجنبية الصعبة  العمالت

ـ  يبتقليص أو زمجلس التلقائي. وفي األحوال العادية، يقوم  ثمرين تادة حجم العملَة المحلية في حال قيـام المس
ـ  ي مثل هذه الخطتؤدتخلص منها. وة صعبة، كاليورو، أو العملجه نَحو وبالت اع أو انخفـاض  وات إلـى ارتف

أسعار الفائدة المحلية حسب واقع الحال. فإذا زادت كمية العملَة المحلية ارتفعت أسـعار الفائـدة مـن أجـل     
التخلص من السيولة الزائدة، وفي حال انخفضت كمية العملَة المحلية انخفضت أسعار الفائدة لجعـل العملَـة   

قرار أسـعار صـرف   تيحافظ على اس أنمجلس للاألساسية  ظائفوثمرين. ومن التالمحلية أكثر جاذبية للمس
ة، فهملَة المحليأسعار الفائدة. تحديديمنع الحكومات من  والع  

 )،Currency Depreciation( العملَـة قيمـة   خفـاض ان)، Central Bank( بنك مركزي: مسرد(راجع 

 )).Exchange Rates( العملَةصرف  سعرِو

  :)Currency Control( )407( العملَةضبط 

)، أو مـن يقـوم مقامـه،    central bank( المركزيالبنك  أيقيام السلطَة النّقدية،  و، هالبنوكو النّقودفي 
  نافذة.الطة القوانين اود الوطنية لالقتصاد المعني، بوس، وضبط كميتها وحركتها داخل الحدالعملَةإصدار ب

 )). Money Supply( النّقدعرض )، Central Bank( المركزيبنك ال: مسرد(راجع 

  :)Currency Depreciation( )408( العملَةخفاض قيمة ان

 )،international finance( الـدولي  مويـل تالو )،exchange rates( العمالتأسعار صرف و النّقود في
 معدلاالنخفاض في  و)، هinternational monetary fund (IMF)( الدولي النقد صندوق عملمجاالت و

  قد نتج. األولىانخفاضاً في قيمة  أنني ة أخرى، ما يععملا نسبة إلى م ةعملصرف 

 )،Currency Appreciation( العملَـة ارتفاع قيمـة  )، Central Bank( المركزيبنك ال: مسرد(راجع 
   )).Exchange Rates( العملَةصرف  سعرو

  :)Currency Notes( )409(ة لَعمأوراقُ 

                      النّقــدعــرض و وظائفــه،و )، وأعمالــهcentral bank( المركــزيالبنــك و ،البنــوكو النّقــود فــي
)money supply ة.يمطبوعات ورق شكلتأتي على  التي)، هي النّقود  

ما عنـد إلى منتصف العقد الثَّاني من القرن العشـرين الماضـي،    العملَةأوراق من تاريخ  وجيزة فترةتعود 
العملَة الذهبية من التداول، في خطـوة رأتهـا    ت، وسحبةيورق ةًعمل ارة المالية البريطانية الجنيهدرت وزأص

مهة من أجل تلبية طلب الجر على النّقود.  وضروري  
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  :)Currency Peg( )410( العملَةط رب

 العمـالت أسـعار صـرف   و ظائفـه، وو )، وأعمالـه central bank( المركزيالبنك و ،البنوكو النّقود في
)exchange rate(،  لطَةهي حالة تعلن فيهاة السالنّقدي ) ما ن أو في دولةما)، ع صرف سعرِتثبيت اقتصاد 

الدينار األردنـي   صرف سعرِط األردني برب المركزيالبنك قيام  على سبيل المثالة أخرى. عملتها مقابل عمل
قابل الدوالر األمريكيم.  

  )).Exchange Rate( العملَةصرف  سعر)، Central Bank( مركزيالبنك ال: مسرد(راجع 

  :)Currency Principle ()411( العملَةمبدأ 

                       النّقــدعــرض و وظائفــه،و )، وأعمالــهcentral bank( المركــزيالبنــك و ،البنــوكو النّقــود فــي
)money supplyه ،(ارتاالسأفضل طريقة لتحقيق  أنئل بالمبدأ القا ويالنّقـد  قر )monetary stability (

ـ banknotes) (البنكية( الورقية العملَةتكمن في ضبط كمية العملَة، بخاصة  مـات  طة قواعـد وتعلي ا)، بوس
) convertability( قابليـة تحويـل  مرار تاس يالنّقد قرارتالسبا) صارمة. وقد قصدautomatic ( تلقائية
 أيذهـب أو فضـة، أو    أيالمعنية ( الدولةخدمه تسالذي ت معيار، حسب الدنيةمعة عملإلى  الورقية العملَة

  معدن نفيس آخر).

لية. وقد تم تحقيـق  التمويو جاريةإمكانية درء مخاطر األزمات التّ، في السياق َأعاله، يالنّقد قرارتاالسيشمل 
)، من خالل 1844-1845( فترةالواقع، من البنوك البريطانية، بخاصة خالل العتقد، على أرض مثل هذا الم
 ملَةإصدار  علىوضع سقفعادن النفيسة.، الورقية العوجعلها كما لو كانت من الم  

)، Currency School( العملَة مدرسة)، Banking School) (البنكية( المصرفية مدرسةال: مسرد(راجع 
  )).Peel’s Bank Act of 1844 & 1845) (1844 & 1845( مللعا لبنوكبييل ل ونانق

حتفظ بها  صةالحملَة منالمالع )Currency Retention Quota( )412(:  

بخاصة االشتراكية منها، الدول،  حق المصدرين في بعض و، هالعملَةأسعار صرف و ،الخارجيةة جارالتّ في
ن هؤالء المصدرين يتحـررو  أنني الصعبة، ما يع العمالتحصلوا عليها ب التي إيراداتهمجزء من  شراءفي 

  الصعبة إلى الخارج.   العمالتعادةً تفرضها السلطات على تحويل  التيالقيود  من بعض

  :)Currency School( )413( العملَةة مدرس

                        النّقــدعــرض و وظائفــه،و )، وأعمالــهcentral bank( المركــزيالبنــك و ،البنــوكو النّقــود فــي
)money supplyاديين ومدصجموعة من االقتياسةبين، اهتمت البنوك والسياسيين البريطاني يري)، هي مالس 

 العملَـة مبدأ ) البريطانية، في حوالي منتصف القرن التاسع عشر، ودافعت عن monetary policy( النّقدية
)currency principle( ون بييلانق، وتطبيق بنود )Peel’s Act ملَة)، الذي قنن إصدارمـن   الورقيـة  الع
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 المصـرفية  مدرسـة اليرلندا. وقد القت أفكار هذه المجموعة معارضة قوية من أصـحاب  إو اسكتلندابنوك 
  ).Banking School( )البنكية(

 العملَةمبدأ )، Central Bank( بنك مركزي)، Banking School( البنكية مدرسةال: مسرد(راجع 
)Currency Principle ،( النّقدعرض )Money Supply.((  

  :)Currenct Account( )414(حساب جارٍ 

                        النّقــدعــرض و وظائفــه،و )، وأعمالــهcentral bank( المركــزيالبنــك و ،البنــوكو النّقــود فــي
)money supplyو)، ه  يسحب منه، حتى  أنطيع العميل ت(بنك) ما باسمِ عميٍل له، يس مصرف ينشئهحساب
 عليه بين المصرف المحدد، والمتفق) credit ceiling( االئتمانسقف لم يكن فيه رصيد من النّقود، حتى  نإ
والعميـل.   ين المصرففاق بالمترتبة عليه حسب االتّ تسديد الرصيد القائم مع الفوائدالعميل. ويقوم العميل بو

ـ  بإيداعقام العميل  إذاة فائدة على الرصيد الدائن، أيال يدفع البنك  وفي العادة حقه تمبلغٍ من النّقود يفوق ما يس
  البنك من مبالغ.

ـ سـقف  )، Central Bank( بنـك مركـزي  : مسرد(راجع             مرئيـة ودائـع  )، Credit Ceiling( انائتم
)Sight Deposits.((  

  :)Current Assets( )415( )ةمتداولراهنة، (جارية  )تموجودا(أصوٌل 

، وتكون الشركةمن من بيانات يتقع في الجانب األ التي الشركة، هي موجودات قيمتهاو الشّركاتمجال  في
  في صالحها. 

   تحت ثالثة تصنيفات رئيسة: الجارية األصولتندرج 
، بما فيه من بضـائع جـاهزة وغيـر    المخزون) 1

، وهي الديون حسابات مدينة) 2مواد خام، جاهزة، و
                     علــى اآلخــرين فــي األجــل القصــير،    

  .جلاألات قصيرة االستثمارو النّقد) 3

، المخـزون ر قيمة ) تَقدي1عادةً يكون من الصعب: 
ـ   .دومةمعالديون القيمة  تحديد) 2 خدم توعـادةً تُس

 سـيولة ) لـتلمس وضـع   األصـول ( موجوداتال، بما فيها كةشر) للfinancial ratios( التمويلية النسب
)liquidity (الشركة.  

ـ عارأس مـال  )، Current Liabilities( جاريـة  مطلوبـات )، Company( شـركة : مسرد(راجع   لم
)Working Capital ،( ةالنسبالتمويلي )Financial Ratios.((  
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كاليف جارِحاسبة تَمة ي)Current Cost Accounting( )416(:  

 الشركةتقيم من خلَالها أصول  التيمصطلح يشير إلى الطريقة  و، هالشّركاتمحاسبة بخاصة ، المحاسبة في
). وعلى سبيل historical value( ةالتّاريخي كُلفةال) بدالً من fair market value( العادلة السوقية مةالقيب

) دينار، فـي  50,000هي ( الشركةقيمة بناء ما تملكه  إلى) book value( الدفترية مةالقيقد تشير  :المثال
ــة الســوقيةقيمتــه  حــين تكــون  العادل

  ) دينار.75,000(

ـ   محاسـبة  طة اتساعد طريقة التقيـيم بوس
 قيمة عادلـة على إعطاء  التكاليف الجارية

حواذ ت، بخاصة في حالة االسالشركةألصول 
أخـرى، أو فـي حـال     شـركة عليها من 
  تصفيتها.  

  )).Inflation Accounting( ضخُّمتَّمحاسبة ال: مسرد(راجع 

  :)Current Income( )417( )نراه(دخٌل جارٍ 

ــي ــاد ف صــالكُ االقت ــوعات  ، يل ــي موض ــة ف ــتهالكبخاص ــيةو ،االس ــدخل فرض ــدائم ال                      ال
)permanent income hypothesis،( ةوحيـاة لدورة ا فرضي )life-cycle hypothesis ـ خل  و)، هالـد 

مـن ارتفـاع قيمـة     ولَيس)، rent( جاراإليو )dividends( األسهمح بارأو )interest( الفوائدالمتأتي من 
  يمتلكُها الفرد.   التياألصول 

)، Permanent Income Hypothesis( الدائم الدخل فرضية)، Consumption( هالكتسا: مسرد(راجع 
  )).Life-cycle Hypothesis( حياةلدورة ا فرضية

  :)Current Liabilities( )418( )راهنة(مطلوبات جارية 

، الواجب تسويتها في الشركةحقاقات اآلخرين على ت، هي ديون واسالشّركاتمحاسبة بخاصة ، المحاسبة في
م نظر إلى قبلفتراتةثلن األم، ومالشركةعلى  قصيرة األجل اًباعتبارها ديون المطلوبات الجاريةة. وعادةً ي 

  .. وتشمل االلتزامات االئتمانية، ودفعات الفوائدشركةعليها: بضائع مشتراة، أو خدمات قدمها آخرون لل

لـتلمس وضـع    الجارية المطلوبات، بما فيها شركة) للfinancial ratios( التمويلية النسبخدم توعادةً تُس
  .الشركة) liquidity( سيولة

 لمعارأس مال )، Current Assets( جارية )أصول( موجودات)، Company( ركةش: مسرد(راجع 
)Working Capital،(  ةالنسبالتمويلي )financial Ratio.((  
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  :)Current Profits( )419( )راهنة(ح جارية بارأ

فائض فـي   وه ،الشّركات عمل، ومجال التكاليفو اإلنتاجبخاصة في موضوع ، الجزئي االقتصاد نظريّةفي 
 فتـرة خـالل ال  شـركة حقّـق لل )، يتopportunity cost( للفرصة البديلة الكُلية كُلفةالعن  الكُليةات اإليراد

  الراهنة.

 هذا)، وبناء على TCCبـ( ة للفرصة البديلةالراهن الكُلية كُلفةالو )TCRبـ( ةالراهن الكُليةات إليرادلنرمز ل
  :حو اآلتيعلى الن) Pt( ربحاليكون 

TCCTCRPt 
  

  :)Custom and Practice( )420(وممارسة  عادةٌ

 التـي ) informal( كليةالالش، هي القواعد صغيرة الحجم المنشآتفي  العملبخاصة ، العمل اقتصادياتفي 
 العـادات لعـب  ة من المهام. وعادةً تمهم لالحاالت تحدد مستوى األجر لك ، وفي بعضاتتحكم توزيع المهم

بخاصة في سـوق العمـل   )، wage differentials( األجورفروق في لا تحديددوراً فاعالً في  الممارساتو
.المحلي 

 األجورفروق في )، Labor Market( العملسوق )، Informal Sector( ظمقطاع غير من: مسرد(راجع 
)Pay or Wage Differentials .((  

  :)Customer Markets( )421(أسواق الزبون 

يـات  مر السعر فيهـا علـى مسـاواة الكَ   متَغي عملال ي التي سلع، هي أسواق الة المتقدمةالجزئي النّظريّةفي 
ـ ال أنني ما، ما يع سلعةيات المعروضة من مالمطلُوبة مع الكَ ـ  ) ال يتequilibrium( وازنت طة احقّـق بوس

. العرضو طلبالالتفاعالت الحرة التلقائية، بين قوى 
تها سـلع هذه األسواق تقوم المنشأة بعرض  مثلوفي 

 price( ةسعيريتالطاقات بالمع قائمة من األسعار أو 
tags ،(ــيس ــالل   ولَ ــن خ ــنم ــزادم  ظم الم

)auctioneer،(     ـة تـنظم تنظيـفأو من خالل آلي
السوق من الفوائض على جانبيه: الطلب والعـرض.  

فـي هـذه األسـواق     وال يقوم البائعون والمشترون
طة عالقات شخصـيّة،  اخفي، بل بوس شكلبادل بتبال

حتى مع وجود عدد كاف مـن الزبـائن والمنتجـين    
الزبائن  أنني إلى حالة توازن تنافسية. ما يعللوصول 

  .أسواق الزبونين والمنتجين الذين يمكن االعتماد عليهم، هم عناصر أساسية في الجيد
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اللجوء إلى العالقة الشّخصـيّة   أنني فاً، ما يعل) قد يكون مكshopping( التّسوق أنإلى  ذاهيعود السبب في 
بقاء على سـعرِ  اإلالعالقة الشّخصيّة، يلجأ المنتج إلى  لسواء. وفي ظ كون أفضل للزبون والمنتج، على حدي

. وفي حـال  يعةبالميات مالكَ ، من أجل الحفاظ على الزبون وزيادةقدر استطاعتهمستوى منخفض  عندمنتجه 
ة آلية تساعد علـى اإلبقـاء علـى    أيسعير المبنية على الكُلفة أو تارتفاع تكاليف اإلنتاج يلجأ المنتج إلى آلية ال

  الزبون.

العملسوق م أسواق الزبون على وينطبق مفه )labor marketبا)، حيث يتعاون أرع العال فـي  مب العمل م
 األسـواق يطلق عليها االقتصـاديون   التيوهي األسواق  ،ليحافظ بعضهم على بعضة ت شخصيّالقاإطَار ع

  ). obligational markets( لتزاميةاال

  )).obligational markets( التزاميةأسواق  )،auctioneer( ظم المزادمن: مسرد(راجع 

مجلس جمارك تعاوني )Customs Co-operative Council( )422(:  

         شـاري تـم تأسيسـه فـي    تمجلس اس و، هالجمركيةات حاداالتّو ،يميةلاإلق التجارة، والخارجية ارةالتجفي 

  أوروبية. ) دولة17)، من (1950( م، في العابلجيكيا – بروكسل

 الجمارك عمليهدف المجلس إلى تحسين وتنسيق العمل الجمركي بين الدول األعضاء، وتقديم المشورة حوَل 

ظمـة الجمـارك   منمـع   المجلسالبضائع، والتنسيب بالرسوم المناسبة. وعادةً ينسق  انسيابمن أجل تسهيل 

ةالالعمي )World Customs Organization (WCO) ،(التي ) 179وصل عدد أعضائها إلى.(  

ـ عرت: مسرد(راجع   كـي جمرحـاد  اتّ)، Brussels Tariff Nomenclature( الجمركيـة ات بروكسـل  ف

)Customs Union(، ظمة الجمارك منةالالعمي )World Customs Organization (WCO).((  

  :)Customs Excise and Protective Duties( )423( حمائيةوس رسوم جمارك ومكُ

 التجـارة ، وجاريـة التّ السياسـات و ،الضـرائب بخاصة في مجال )، public finance( ةمالعا الماليةفي 

ينو ،ةالخارجيةالبةلاإلقو يرائب يميها حكومة دولة ما على المبيعات من بضائع بعينها،  التي، هي الضتفرض

الصـناعات   ايـة حمو بمزيد من اإليـرادات،  ةمالعارفد الخزينة ، ومنها: األهدافمن أجل تحقيق جملة من 

  دوٍل) ما.أو ( دولة منيراد تسإعطاء أفضلية لالو ،المحلية

، علـى مشـتقّات الوقـود، والمشـروبات     عالية اًحكومات، وفي األحوال العادية، ضرائب ومكوستفرض ال

  الروحية، والتبغ، سواء كانت منتجة محلياً أو في خارج البالد.

 )). Ad Valorem Tax( مةالقيضريبة : مسرد(راجع 
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  :)Customs Union( )424( مركيج حاداتّ

اتّفقت على إزالة الحواجز  عدة من دوٍل جمعتَ وه ،يميةلاإلق التجارة، ويةالبين ةالتجار، والخارجية التجارة في

جارية والجمركية نَحو اآلخرين من غير األعضـاء، وتبنـت   ها، وقامت بتوحيد سياساتها التّبينَ كَافَّة الجمركية

  على بضائع الدول اُألخرى. فات الجمركية المفروضةعرتسياسة موحدة في مجال الرسوم وال

  حادات الجمركية.من أوضح األمثلة على االتّ األوروبي حاداالتّيعتبر 

      جمركيحاد اتّ)، Brussels Tariff Nomenclature( الجمركيةات بروكسل فعرت: مسرد(راجع 
)Customs Union ،(ظمة الجمارك منةالالعمي )World Customs Organization (WCO).((  

  :)Cyclical Unemployment( )425(ة دورانيبطالة 

خفـاض  نال نتيجـةً تحدث  التي، األجلقصيرة  العمالية البطالة، هي العمل اقتصادياتو ،يلالكُ االقتصادفي 

، )business cycle( جاريـة التّ الدورةنّاتجة عن الاالقتصادي  االنحسار حاالتب مرتبطةهي ، ويلالكُ اإلنتاج

  .البطالة منهذا النوع  معدل انخفض ما تراجعلها، وكمعدلزاد  االنحسارما تعمق لكف

  :)Cycling( )425( اندور

صويت التي ت)، هي حالة الcollective choice( جماعيالخيار الو )،voting theory( صويتتال نظريّةفي 
  جة حاسمة.)، في الوصول إلى نتيparadox( تناقض ظاهريتفضي إلى 

)، إذا كانـت  transitive( تحويليةبـ)، Z(و )Y(و )X) بين الخيارات (preference( التفضيلتسمى حالة 
)X بالنّسبة (تلصولم )voter( ) أفضل منY) وكانت ،(Y) أفضل من (Zتكـون   أنوجب الضرورة ت). وتس
)X) أفضل من (Zفي األفضليات ولم تكن ا إذا ظهر تنام. أتحويليةاألفضليات  أنني )، ما يع تحويليـة قض 

  :على النحو اآلتيَأعاله،  بالمعنى المبين

)X) أفضل من (Y،( و)Y) أفضل من (Zلكن ،( )Z) أفضل من (X(وتكون ناًادورهذه الحالة تسمى  نإف ؛ .
  .تناقضة ظاهرياًم النتيجة

 )،Condorcet Criterion( كوندورسيت معيار)، Collective Choice( خيار جماعي: مسردنظر ا(
 )). Voting Theory( صويتتال نظريّة
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