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ملخص

ى تھدف ھذه الدراسة للتعرف  ى إل ة عل صادیة والمالی ر التحوالت االقت اس أث قی
ي  الي األردن ي اإلجم اتج المحل یة . الن الیب القیاس ة األس تخدمت الدراس واس

صاد  ى االقت ة عل صادیة العالمی رات والتحوالت االقت ر التغی االقتصادیة لقیاس أث
ي،   والت األردن صائیة للتح ة إح ر ذو دالل ود أث ى وج ة إل لت الدراس وتوص

ي الي األردن ي اإلجم اتج المحل وتوصي الدراسة . والتغیرات االقتصادیة على الن
ي  ر ف ادة النظ نفط إلع عار ال ي أس ر ف اض األخی ن االنخف تفادة م التركیز لالس ب

اق في البنى سیاسات الدعم بما یحقق الترشید المطلوب في اإلنفاق العام، واإلنف
التحتیة والتي تمثل العامل الرئیس في تعزیز االستفادة من منطقة التجارة الحرة 
ي  ة الت ارة االلكترونی ة للتج ى التحتی شریعات والبن ویر الت رى، وتط ة الكب العربی

.تمثل بوابة العبور للمستقبل

مالي، التحوالت االقتصادیة والمالیة، الناتج المحلي االج: الكلمات المفتاحیة 
.االقتصاد األردني 
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Abstract

This study aims to measure the impact of the
economic and financial changes on the Gross
Domestic Product of Jordan. Using Econometrics
model to measure the impact of some indicators on
the economic variables. The results of the study
confirm the existence of a statistically significant
effect of the economic transformations and changes
in the Gross Domestic Product of Jordan. The
prsent study recommends concentrating on the
latter Alankhvaz in oil prices is an opportunity to
reconsider its support policies in order to achieve
rationalization is required in public spending , and
spending in infrastructure, which represents the
main factor in promoting the benefit of the Greater
Arab Free Trade Area , and the development of
legislation and infrastructure for electronic
commerce which It represents the transit gate for
the future

Keywords : Economic and Financial  transition,
Gross Domestic Product    Jordanian Economic
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:املقدمـة

نوات مرحلة تحول في عدد من الدول یشھد العالم العربي منذ أكثر من أربع س
العربیة ناجمة عن مجموعة من العوامل التي یمثل اإلحباط تجاه البیئة 

ًاالقتصادیة جزءا أساسیا منھا ویأتي ذلك واالقتصاد العالمي لم یتعاف من . ً
م، وقد یحتاج لعدة سنوات ٢٠٠٨األزمة االقتصادیة الكبرى التي دخل فیھا عام 

یق االنتعاش المطلوب في معدالت النمو واالستثمار، قبل أن یستطیع تحق
ًخصوصا وأن التحوالت الدولیة تترافق مع إعادة تغیر جذریة في الخارطة 

.االقتصادیة العالمیة 
وال شك أن ھذه التغیرات ستحمل تأثیرات بالغة األثر على كافة نواحي الحیاة 

تصاعد االقالیمیة، في االقتصادیة واالستثماریة في العالم العربي، من حیث 
ًمقابل ضعف التكامل االقتصادي العربي، وخصوصا االتجاھات الحدیثة على 
الساحة الدولیة في نشوء األقالیم االستثماریة والتجاریة العمالقة التي تضم 
مجموعات عدیدة وكبیرة من الدول عبر القارات، وتأثیر االكتشافات 

ي القطاعات، بما فیھ التطورات الحاصلة والتكنولوجیا الجدیدة على االستثمار ف
في مجال النفط والغاز، في مقابل استمرار ضعف التكنولوجیا في اإلنتاج 
العربي، واعتماده الشدید على مصادر الطاقة التقلیدیة، إلى جانب انعكاسات 

.التغیرات البیئیة على خیارات االستثمار والمستثمرین 
لیمیة والدولیة المتنوعة، تترنح المؤشرات وعلى وقع التطورات المحلیة واإلق

االقتصادیة في عدد من الدول في العالم العربي بین جمود وانخفاض معدالت 
النمو، وبین تراجع ومراوحة معدالت االستثمار والتجارة، إلى تفاقم في معدالت 

% ١٤مقارنة مع نسبة % ١٦البطالة التي یقدر أن متوسطھا ارتفع إلى نسبة 
.١م٢٠١١عام لما قبل 

وفي ظل ھذه التحدیات وما یرافقھا من عدم یقین ومخاطر وظروف سیاسیة 
مضطربة، ال بد من تعزیز التعاون في سبیل تعزیز الثقة وتحقیق النھوض 
االقتصادي المنشود، ویتطلب األمر التعاون في إدارة التغیر االقتصادي، 

مستقبل، بالتركیز على وتقلیص المخاطر خالل فترة التحوالت للعبور نحو ال
المشروعات المعززة للنمو ولخلق الوظائف، وتفعیل آلیات تمویل مشروعات 
القطاع الخاص في العالم العربي، وتعزیز التكامل التجاري واالستثماري العربي 
عن طریق إزالة كافة المعوقات التي تواجھ حركتي التجارة واالستثمار بین 

.    الدول العربیة 

م -١ سنوي رق ر ال ة، التقری بالد العربی ، ٨االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لل
.٦م، ص ٢٠١٥
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: نستطیع صیاغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤل التالي : كلة الدراسة مش
ھل یوجد أثر للتحوالت االقتصادیة والمالیة على الناتج المحلي اإلجمالي 

األردني ؟
:یھدف ھذا البحث إلى -:أھداف الدراسة

التعرف على التحوالت والتغیرات االقتصادیة والمالیة التي تحدث على -١
.لعالم مستوى ا

.التعرف على أثر ھذه التحوالت االقتصادیة والمالیة على االقتصاد األردني -٢
.بیان أثر ھذه التحوالت -٣

تأتي أھمیة ھذا البحث في الوقت الذي حدثت تغیرات وتحوالت : أھمیة الدراسة 
اقتصادیة ومالیة واجھت معھا البلدان النامیة ومنھا األردن ظروف اقتصادیة 

لذا جاءت ھذه الدراسة  لتساعد الدول النامیة ومنھا األردن على إدارة صعبة؛
.ُّھذا التحول بأمان قدر اإلمكان

:تحقیقا ألھداف الدراسة تم استخدام المنھجین  اآلتیین :منھج الدراسة 
من خالل استقراء المواد والدراسات  التي تبحث : المنھج االستقرائي -١

لمالیة وآثارھا على دول الشرق األوسط في التحوالت االقتصادیة وا
. وخاصة األردن 

من خالل تحلیل البیانات بصیاغة النموذج القیاسي : المنھج التحلیلي -٢
، ) كمتغیر تابع(البسیط والمتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي األردني

كمتغیرات (وبعض المتغیرات المتعلقة بالتحوالت االقتصادیة والمالیة 
ا معدالت الضریبة، سعر الفائدة، أسعار النفط، وذلك ومنھ) مستقلة 

a: على الشكل التالي + b١X١ + b٢ + b٣X١
٣ =GDP

مجال البحث  في ھذه الدراسة التركیز على التحوالت : محددات الدراسة 
. م ٢٠١٣-١٩٩٠االقتصادیة والمالیة وأثرھا على االقتصاد األردني للفترة 

ث تحوالت اقتصادیة ومالیة كبیرة خالل تلك الفترة قید الدراسة وذلك بسبب حدو
.

:ھناك ثالث فرضیات تم صیاغتھا بصورتھا العدمیة : فرضیات الدراسة 
ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لسعر الفائدة على الناتج المحلي -١

.اإلجمالي 
ي ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لمعدالت الضریبة على الناتج المحل-٢

.اإلجمالي 
ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة ألسعار النفط على الناتج المحلي -٣

.اإلجمالي 
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ظھرت بعض الدراسات التي تابعت :  الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة 
تطور األزمة المالیة والعالمیة المعاصرة وما تبعھا من تحوالت وتغیرات في 

:ه الدراسات على سبیل المثال ال الحصرمن ھذ، المجالت االقتصادیة والمالیة
العالقة بین التدفقات : "١)م٢٠١٦عبد الحلیم جبران، (دراسة -١

المالیة الخارجیة وسیاسات استثمار الھبة السكانیة في المملكة 
" األردنیة الھاشمیة 

ھدفت الدراسة إلى توصیف محتوى وابعاد الفرصة السكانیة بداللة 
حلیل تكالیف الفرصة السكانیة ومكاسبھا معدل اإلعالة الفعلي، وت

االقتصادیة، وتوصلت الدراسة إلى امكانیة تحقیق وفر في االیرادات 
القومیة من خالل إعادة توظیف االستثمارات األجنبیة المباشرة في 

.مرحلة التحول السكاني
أثر الصیرفة اإللكترونیة في : "٢)م٢٠١٦یحي الخصاونة، (دراسة -٢

"   التنافسیة للبنوك اإلسالمیة العاملة في األردنتعزیز المیزة 
ھدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الصیرفة اإللكترونیة في تعزیز 
المیزة التنافسیة للبنوك اإلسالمیة العاملة في األردن، وتوصلت 
الدراسة إلى أن تقییم العمالء ألبعاد الصیرفة اإللكترونیة في البنوك 

ألردن والمتمثلة بالبنیة التحتیة وسرعة تقدیم اإلسالمیة العاملة با
خدمة االنترنت وانتشار خدمة الصراف اآللي؛ كانت بدرجة عالیة 

.ولجمیع األبعاد
أثر االستثمار األجنبي المباشر : " ٣)م٢٠١٦، خالد السواعي(دراسة -٣

" على المتغیرات الكلیة في االقتصاد األردني
دلة التجریبیة حول تأثیر االستثمار ھدفت الدراسة إلى الحصول على األ

األجنبي المباشر على بعض المتغیرات الكلیة لالقتصاد األردني للفترة 
وتوصلت الدراسة . باستخدام طرق تحلیل السالسل الزمنیة٢٠١٣-١٩٨٠

إلى وجود أدلة على اتجاه إیجابي لسببیة غراینجر من تدفقات االستثمار 

ة -١ تثمار الھب ات اس ة وسیاس ة الخارجی دفقات المالی ین الت ة ب یم، العالق د الحل ران، عب جب
می ة الھاش ة األردنی ي المملك سكانیة ف ة ال شر لكلی ادي ع ي الح ؤتمر العلم دم للم ث ق ة، بح

ن  اریخ م اء، األردن، بت االقتصاد والعلوم اإلداریة، الذي نظمتھ جامعة الزرقاء باألردن، الزرق
.م ٢٠١٦مایو / آیار٥-٣
وك اإلسالمیة -٢ سیة للبن زة التناف ز المی ي تعزی الخصاونة، یحي، أثر الصیرفة اإللكترونیة ف

ة، العاملة في األرد وم اإلداری صاد والعل ة االقت ن، بحث قدم للمؤتمر العلمي الحادي عشر لكلی
.م ٢٠١٦مایو / آیار٥-٣الذي نظمتھ جامعة الزرقاء باألردن، الزرقاء، األردن، بتاریخ من 

صاد -٣ ي االقت ة ف رات الكلی ى المتغی ر عل ي المباش تثمار األجنب ر االس د، أث سواعي، خال ال
تمر العلمي الحادي عشر لكلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، الذي نظمتھ األردني، بحث قدم للمؤ

.م ٢٠١٦مایو / آیار٥-٣جامعة الزرقاء باألردن، الزرقاء، األردن، بتاریخ من 
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حلي اإلجمالي وإلى الصادرات وإلى األجنبي المباشر إلى الناتج الم
.المستوردات على المدى الطویل والقصیر

االتجاه نحو : " ١)م٢٠١٦حسین سمحان، أحمد الخطیب، ( دراسة -٤
دراسة " المصرفیة اإلسالمیة في األردن وأثره على الناتج المحلي اإلجمالي

.مقارنة بین المصارف اإلسالمیة والتقلیدیة
تحلیل تطور الجھاز المصرفي بشقیة اإلسالمي والتقلیدي تناولت الدراسة بال

والمقارنة بینھما من حیث المؤشرات المختارة، ثم دراسة مساھمات القطاعات 
االقتصادیة في الناتج المحلي اإلجمالي كنسب مؤیة وعالقتھ بالتمویل 
المصرفي، وتوصل الباجث إلى نتائج تؤكد فرضیات الدراسة من حیث تنامي 

صارف اإلسالمیة في تمویل القطاعات المكونة للناتج المحلي على دور الم
.حساب المصارف التقلیدیة مع االختالف في طبیعة توزیع التمویل 

أثر التحرر التجاري : " ٢)م٢٠١٦أحمد مالوي، ، طارق الدویري( دراسة -٧
"على السعر الحقیقي لصرف الدینار األردني مقابل الدوالر األمریكي

لدراسة إلى إستقصاء أثر التحرر التجاري على السعر الحقیقي لصرف ھدفت ا
واشتمل ). م٢٠١٣-١٩٩٢(الدینار األردني مقابل الدوالر األمریكي خالل الفترة 

، نموذج الدراسة على متغیرات التحرر التجاري، ومعدل التبادل التجاري
ار وسعر الصرف الحقیقي للدین، وعرض النقد، وصافي تدفق رأس المال

األردني مقابل الدوالر األمریكي
.قسمت الدراسة إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة والمراجع: خطة الدراسة 

 المقدمة، وقد أشتملت على عنوان الدراسة، مشكلة الدراسة، أھداف
الدراسة وأھمیتھا، ومنھج الدراسة ومحدداتھا، فرضیات الدراسة 

.والدراسات السابقة ذات الصلة
مفھوم التحوالت االقتصادیة وصورھا: ألولالمبحث ا
مظاھر التحوالت االقتصادیة العالمیة وأثرھا على العالم : المبحث الثاني

العربي
مظاھر التحوالت االقتصادیة والمالیة األردنیة: المبحث الثالث
 الجانب التطبیقي: المبحث الرابع

ى -١ ره عل ي األردن وأث سمحان، حسین، أحمد الخطیب، االتجاه نحو المصرفیة اإلسالمیة ف
الي ي اإلجم اتج المحل ة مقارن" الن ةدراس المیة والتقلیدی صارف اإلس ین الم دم ، ة ب ث ق بح

اء  ة الزرق ھ جامع ذي نظمت ة، ال وم اإلداری صاد والعل ة االقت للمؤتمر العلمي الحادي عشر لكلی
م٢٠١٦مایو / آیار٥-٣باألردن، الزرقاء، األردن، بتاریخ من 

صر-٢ ي ل سعر الحقیق ى ال دینار الدویري، طارق، أحمد مالوي، أثر التحرر التجاري عل ف ال
صاد  ة االقت ي الحادي عشر لكلی ؤتمر العلم دم للم ي  ، بحث ق دوالر األمریك ل ال ي مقاب األردن

ن  اریخ م اء، األردن، بت األردن، الزرق اء ب ة الزرق ھ جامع ذي نظمت ة، ال وم اإلداری ٥-٣والعل
م٢٠١٦مایو / آیار
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النتائج والتوصیات.
من إصابة فھي من هللا، وما كان فیھ من ھذا ھو مضمون البحث، فما كان فیھ 

خطأ فھو من نفسي والشیطان وهللا ورسولھ منھ بریئان، وفي الختام أسأل هللا 
الكریم رب العرش العظیم أن یرزقنا السداد واإلعانة، وأن یرزقنا اإلخالص في 

.األقوال واألعمال، وأن یجعل ھذا العمل في موازین حسناتنا
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املبحث األول
التحوالت االقتصادية واملالية وصورهامفهوم 




ًأن ھناك مالمحا خمسة رئیسة لخریطة التحوالت١یرى یاسین 
ًالعالمیة أعرضھا وفقا للمفھوم الذي نراه محققا ألغراض البحث ً:

النمـوذج االنتقال من النموذج المعرفي للمجتمع الصناعي إلى : ـ التغیر األول١
ًوقد أنشأ مجتمع المعلومات العالمي مجاال . المعرفي لمجتمع المعلومات العالمي

ًعاما جدیدا غیر مسـبوق في تاریخ اإلنسانیة ھو الفضاء االفتراضي الذي تتدفق  ً
فیھ المعلومـات مـن خالل شبكة االنترنت، وتتم فیھ التفاعالت االقتصادیة 

.عالمیة شتىوالسیاسیة والثقافیة بـین أطراف
:ھو االنتقال من الحداثة إلى العولمة، التي لھا تجلیات متعددة: ـ التغیر الثاني٢

وشعاراتھا الدیمقراطیة واحترام حقوق اإلنسان واحتـرام : العولمة السیاسیة
.التعددیة

ُالتي تسعى إلى خلق سوق عالمیة واحدة، تعبـر عنھـا : العولمة االقتصادیة-
ة التجارة العالمیة، وجوھر العولمة االقتصادیة ھي برنـامج وتدعو لھا منظم

الذي یضم كل من حكومة الوالیات المتحدة وصندوق النقـد ) وفاق واشنطن(
الدولي والبنك الدولي، ویھدف إلى تحویل االقتصادات االشتراكیة والموجھة 

.والتدخلیة إلى اقتصاد السوق
كونیة، أساسھا إحداث تغییر في معتقدات وتعني بروز ثقافة : ـ العولمة الثقافیة

الناس وعاداتھم وقیمھم، وتعمیم ثقافة السوق واالستھالك والعولمة المتأمركة، 
.ًوالتي ستتصادم حتما مع خصوصیات الثقافات الوطنیة والمحلیة

وھذا التغیر، یأتي كمحصلة للتحوالت العالمیة فـي االقتصـاد : ـ التغیر الثالث٣
وھو ما یعنینا فـي ھـذا البحـث، . قافة والمعرفة والتكنولوجیاوالسیاسة والث

وكان عالم االجتماع األلماني ". مجتمع المخاطر"وأعني بھ بروز ظاھرة 
قد تحدث عن التلوث بأنواعھ كافة، والذي جعل المجتمع " إیرلیشن بیك"

ور بسـبب انتشار التلوث وظھ. اإلنساني ینتقل من األمن النسبي إلـى الخطـر 
إال أن عالم االجتماع البریطاني . أمراض جدیدة تساعد العولمة على نشرھا

مجتمع "أضاف إلى مفھوم " الطریق الثالث"صاحب كتاب ) انتوني جیدنز(
المجتمع الـذي تتزاید فیھ الفجوة الطبقیة "معاني أخرى ھامة ھي أنھ " الخطر

َ، فھـذا المجتمـع یعد مـن مج"بین األغنیاء والفقراء ویقول السید . تمعات الخطرُ

ال: یاسین، شبكة الحضارة المعرفیة -١ ى الع شر من المجتمع الواقعي إل م اإلفتراضي، دار ن
.٥٠-٣٤م، ص٢٠١٠میریت، القاھرة، 
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. ًیاسین ھنا، أن ذلك ینطبق علـى المجتمعـات العربیة جمیعا بال استثناء واحد
ویضیف على أن مـن مجتمعـات الخطـر، المجتمع الذي تزید فیھ معدالت البطالة 

.ًخصوصا بین الشباب
ید ھو سقوط النموذج القدیم لألمن القومي وبروز نموذج جد: ـ التغیر الرابع٤

.ھو األمن القومي المعلوماتي
ھو بروز قیم حضاریة جدیدة فـي أنحـاء العـالم، : ـ التغیر الخامس واألخیر٥

الذي أشرف علیھ عـالم االجتمـاع األمیركـي " المسح العالمي للقیم"أبرزھا 
مما یكشف عن بروز وعي كوني جدید، من عالمات ھذا التغیر ) إنجلھارت(

رونیة وتخریب قواعد البیانات واسـتخدام الجماعـاتظواھر القرصنة اإللكت
. اإلرھابیة لشبكة االنترنت في التواصل




عام، باستثناء عام ٥٠لقد سجل االقتصاد العالمي معدالت نمو متواصلة منذ 
دولي ، حیث كان عمق األزمة المالیة العالمیة، ویتوقع صندوق النقد ال٢٠٠٩

، لیسجل ارتفاع طفیف عن عام ٢٠١٥لسنة % ٣.٥أن  تكون معدالت النمو 
ومن المتوقع أن یستمر النمو البطيء % . ٣.٣حین كان یبلغ  ٢٠١٤

.١% ٣.٧لیبلغ ٢٠١٦لالقتصاد العالمي في عام 
وتأتي ھذه الترجیحات نتیجة لضعف النشاط في بعض كبرى الدول المصدرة 

.اد في أسعار النفط للنفط بسبب الھبوط الح
إلى تحسن ٢٠١٥وتشیر توقعات تقریر حدیث لمؤسسة التمویل الدولیة لعام 

وشیك في معدالت النمو للدول المتقدمة، مقابل بعض التراجع في اقتصادیات 
.٢الدول الناشئة 

فبینما یستمد النمو العالمي زخما من التراجع الملموس في أسعار النفط في 
، ومن التراجع في أسعار العمالت الصعبة من الیورو والین، األسواق العالمیة

تأتي التغیرات والتحوالت االقتصادیة بتوقعات خجولة للزیادة في معدالت النمو، 
وضعف االستثمارات األجنبیة، لكثیر من اقتصادیات الدول الصاعدة، والدول 

.النامیة، بسبب استمرار تداعیات األزمة االقتصادیة العالمیة 
ومن المنتظر أن یشھد االقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة تباینا في أداء 

ذلك أن التطورات االقتصادیة الحالیة ستكون لمصلحة كل الدول . مختلف الدول
المستوردة للنفط على حساب الدول المصدرة لھ، ولمصلحة الدول المستوردة 

دولي -١ ك ال دولي والبن د ال ندوق النق ,IMFص World Economic Outlook
update, january ٢٠١٥.

٢-IIF, Global Economic MONITOR, Feb ٢٠١٥
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طة بعمالت الیورو للسلع على حساب المصدرة لھا، ولمصلحة الدول المرتب
.والین على حساب الدول المرتبطة بالدوالر األمیركي 

بتطورین بارزین ستستمر تأثیراتھما في الفترة القادمة ٢٠١٤وقد طبع عام 
:ھما 

انخفاض سعر برمیل النفط في األسواق العالمیة بنسبة تجاوزت : التطور األول 
مي، ترسم معھا مالمح ً، مخلفا وراءه خارطة جدیدة لالقتصاد العال%٥٠

.التنمیة والتطویر في المنطقة العربیة والعالم 
صعود الدوالر األمیركي الذي تصدر العمالت العالمیة الرئیسیة : التطور الثاني 

، والسیما تجاه الیورو، مما یتوقع ١عند مستواه األعلى منذ تسع سنوات
یابان والدول االنخفاض في سعر صرف الیورو، وكذلك في أسعار عمالت ال

الناشئة التي ستحذو حذوھا، مما یبقي حرب العمالت مفتوحة خالل الفترة 
ویخشى من أن یؤدي تواصل االختالل في االقتصاد العالمي إلى مزید . المقبلة

من سیاسات الحمایة االقتصادیة، والسیما في الدول الناشئة والنامیة في 
حركة التجارة واالستثمار العالمیین االقتصاد العالمي، مما من شأنھ أن یحد من 

.
إن ھذه التحوالت والتغیرات االقتصادیة العالمیة المتالحقة وبوتیرة متسارعة 
تفرض تحدیات جسیمة على العالم العربي على مستوى حریة التجارة الدولیة 

ھذه التحدیات تمس في الصمیم أمنھ السیاسي . وتحریر رؤوس األموال العالمیة
لقد تناولت الدراسات المختلفة آثار ھذه التحوالت . قتصادیةوتنمیتھ اال

االقتصادیة الدولیة على العالم ما بین منتقد لھا ومشید بھا، متناولة بالدرس 
: والتحلیل التحدي األعظم في نھایة القرن الماضي وبدایة ھذا القرن الجدید

تحدي العولمة

وب من العالم العربي االندماج ھذه التحوالت الدولیة تؤسس لنظام عالمي مطل
-فیھ سواء كان ذلك عن اقتناع أم ال یحمل ھذا النظام العالمي في طیاتھ 

الكثیر من -خصوصا بالنسبة للدول النامیة والوطن العربي في مقدمتھا
المخاطر وإن كان یحمل أیضا في طیاتھ الكثیر من الفرص التي یمكن 

ر أو أمة سوف تتحدد بمدى الكفاءة والمحصلة النھائیة ألي قط. استثمارھا
. ٢والجدیة في التعامل معھ

وسنحاول في ھذا البحث بیان أثر التحوالت االقتصادیة الدولیة على االقتصاد 
. األردني 

١-BMI, Business Monitor International, January ٢٠١٥
اري-٢ شاذلي العی ي، ال الم العرب ي الع ا ف ة وأثرھ صادیة الدولی رات االقت ي التغی ات ف ، دراس

.٢٠٨ھموم اقتصادیة عربیة، ص 
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ا توجھ: التحوالت المالیة ھي المرحلة الثالثة من النظام الرأسمالي من مظاھرھ
ات  داث البورص صادیة وإح شطة االقت ف األن ي مختل تثمار ف و االس اك نح األبن

.١وشركات التأمین
:٢من صور التحوالت المالیة ھي : صور التحوالت المالیة

صادیة -١ ظھور مؤسسات مالیة أصبحت تستثمر في مختلف األنشطة االقت
.إلى جانب تقدیم القروض وجمع الودائع

ة-٢ صادیة قوی سات اقت ور مؤس مالي ظھ ز الرأس ن الترك ة ع ل ( ناتج مث
ة ادة معین سویق م اج وت ر إنت ة (؛ أو )شركة ضخمة تحتك مؤسسة مالی

).تمتلك شركات وتساھم مساھمة رئیسیة في رأسمالھا
.ظھور شركات كبیرة ذات رأسمال موزع على أكبر عدد من المساھمین-٣




ى یقف اال قتصاد العربي على مشارف تحوالت جذریة لھا انعكاسات أساسیة عل
ي  صادي العرب ل االقت ة والتكام ستقبل التنمی دیات . م ى التح افة إل فباإلض

الي  سوریة (المتصاعدة منذ مطلع العقد الح اء التطور العسكري )الحرب ال ، ج
ة األخیر في الیمن، والحرب ضد اإلرھاب والتطرف الفكري في المنطقة . العربی

ل  ر أن ال تق ث ینتظ االت، حی ف المج ى مختل ات عل ھ انعكاس یكون ل ذا س ل ھ ك
ستوى  ى أي م ة عل أثیرات المتوقع صادي عن الت ى المستوى االقت أثیرات عل الت

ي ستترتب عن . آخر  سانیة الت اء والمآسي اإلن على أن ذلك لن یخلو من األعب
ذه الحروب ، ًالعملیات العسكریة في المنطقة العربیة، خصوصا إذا طالت آماد ھ

.وما یترافق معھا من خسائر بشریة ومالیة ال یستھان بھا 
ة  رة نتیج رات كبی ا تغی ة حالی صادیة العربی ة االقت شھد البیئ ًومن ناحیة أخرى ت

ام  ة ع صادیة العالمی ساحة االقت ، وأضافت ٢٠١٤عوامل أساسیة دخلت على ال
ومن أھم ھذه . بطء نمو االقتصاد العالميأعباء جدیدة إلى األعباء المترتبة عن 

.العوامل االنخفاض الحاد في أسعار النفط 
ن استیعاب التطورات  نفط م ة المصدرة لل وعلى األرجح أن تتمكن الدول العربی
و  م النم ي الحد من زخ ك سیؤثر ف ان ذل ة، وإن ك ا النفطی السلبیة على إیراداتھ

.WWWموقع الشامل على االنترنت، -١ Achamel.info
.WWWالقصباوي، المصطفى، -٢ Achamel.info
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لى معدالت اإلنفاق في المشروعات المتحقق في السنوات السابقة، كما سیؤثر ع
.المخططة، والجاري تنفیذھا 

دول  ي ال صادي ف كما سیساھم تراجع سعر النفط في تعزیز فرص االنتعاش االقت
ي  دول، والت ین ال اوت ب شكل متف و ب ًالعربیة المستوردة للنفط، كاألردن مثال، ول

وى  ي الق ة ف م البطال اع حج راء ارتف شیر تتزاید فیھا المعاناة من ج ة، وت العامل
ة أدت  أحدث التقدیرات إلى أن التحوالت والصراعات الجاریة في المنطقة العربی

سبة  ن ن ل أحداث % ١٤إلى ارتفاع في حجم البطالة م ا قب ي (لم ع العرب ) الربی
.١ًحالیا % ١٦إلى ما یفوق نسبتھ 

لعام % ٢ز١وجاءت المحصلة العامة لمعدل النمو االقتصادي ضعیفة عند نسبة 
الذي سجل نموا في الناتج ٢٠١٣، وإن تكن أفضل من العام الذي سبقھ ٢٠١٤

، بالمقارنة مع %٥ز٠بنسبة ) الثابتة٢٠١٠بأسعار (المحلي اإلجمالي الحقیقي
ام % ٤ز١ ام % ٠.١-، و٢٠١٢لع ل ٢٠١١لع ي المقاب ط % ٤.٤، وف لمتوس

سنوات  سنوات القادم. ٢٠١٠-٢٠٠٠ال ي ال و ف ل النم ع تواص ن المتوق ة وم
.٢٠١٧٢عام % ٣.٥لیصل إلى 

ي،  الي العرب ي اإلجم اتج المحل ي الن و ف ٢٠١٧-٢٠١١، ٢٠١٠-٢٠٠٠النم
)١جدول رقم ( 

)٢٠١٠نسب مئویة، باألسعار الثابتة لعام ( 
٢٠٠٠متوسط

-٢٠١٠
٢٠١

١
٢٠١

٢
٢٠١

٣
٢٠١

٤
٢٠١

٥
٢٠١

٦
٢٠١

٧
٠.١١.٤٠.٥١.٢٢.٥٣.٠٣.٥-٤.٤

,World Bank :لمصدر ا Global Economic Prospects,
January ٢٠١٥

املبحث الثاني
مظاهر التحوالت االقتصادية العاملية  

وأثرها على العامل العربي



:تراجع حركة التجارة الخارجیة العربیة : ًأوال 

عالمیة أن حجم التجارة الدولیة توسع بأقل من تبین مصادر منظمة التجارة ال
% ٤.٥-٤، مع توقعات بالتحسن إلى ما یتراوح بین ٢٠١٣عام % ٢.٥نسبة 

.المرجع السابق نفسھ -١
٢-World Bank, Global Economic Prospects, January ٢٠١٥
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، ٢٠١٤-١٩٩٠، وھو أقل من المعدل السنوي المسجل للفترة ٢٠١٤لعام 
.١%٥.٥والبالغ 

وتظھر اإلحصاءات المتوفرة في الجدول أدناه انخفاض الصادرات العربیة من 
ملیار دوالر، مقارنة ١٤٩٧إلى % ٥.١بنسبة ٢٠١٤والخدمات عام السلع 

وجاء ذلك نتیجة التراجع النسبي في . ٢٠١٣٢ملیار دوالر لعام ١٥٠٢مع 
األسعار العالمیة للنفط، باإلضافة إلى تأثیر ضعف النشاط االقتصادي في منطقة 

وفي . الیورو، والتي تعد الشریك التجاري الرئیسي لمعظم الدول العربیة
% ٥.٦المقابل ارتفع معدل نمو الواردات العربیة من السلع والخدمات بنسبة 

وقیاسا على ھذا المنوال، یرجع استمرار . ملیار دوالر١١٧٢إلى ٢٠١٤عام 
ًالتراجع في تدفقات التجارة الخارجیة العربیة تصدیرا واستیرادا للعام  ً٢٠١٥.

)  ملیار دوالر ( تطور التجارة الخارجیة العربیة من السلع والخدمات 
)٢جدول رقم (

، ٢٠١٥المؤسسة العربیة لضمان االستثمار، النشرة الفصلیة، ینایر :المصدر
عن صندوق النقد الدولي

وتشیر دراسة دولیة حدیثة إلى أن المنطقة العربیة تصدر بنسبة ثلث طاقاتھا 
، وضعف الشركات ٣سبب تركز التصدیر في الشركات الصغیرةالتصدیریة ب

التجاریة الكبیرة القادرة على تعبئة طاقات التصدیر وعلى الحث على االستثمار 
ولدى . في تنویع قواعد اإلنتاج والتصدیر واستیعاب وخلق فرص العمل الجدیدة

ن التعبیر قیاس مدى تنوع الصادرات ومساھمتھا في سالسل اإلمداد، كما یمك
عنھ بمقدار التجارة العربیة البینیة في السلع الصناعیة، فیتبین أنھا أقل من 

.جمیع األقالیم التجاریة في العالم، بما فیھا إفریقیا 

.م ٢٠١٤منظمة التجارة العالمیة، تقریر التجارة العالمي، -١
.صندوق النقد الدولي -٢
٣-Peterson Institute of International Economics

متوسط 
٢٠١٠-٢٠٠٠

التغییر % ٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤
٢٠١٤-٢٠١٣

٥.١-٦٣٩١٣٤٦١٥٠٨١٥٠٢١٤٩٧الصادرات العربیة 
من الصادرات %

العالمیة
٠.٣-٤.٩٦٦.٧٦.٤٦.٢

٤٢٥٩٢١١٠٤٢١١١٠١١٧٢٥.٦الواردات العربیة
من الواردات %

العالمیة
٣.٨٤.٢٤.٧٤.٩٥٠.١
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وباستثناء عدد قلیل من الدول العربیة، فإن التجارة ال تزال بعیدة عن كونھا 
ًمحركا رئیسیا للتنمیة العربیة كنسبة من الناتج وتعتبر الصادرات السلعیة . ً

المحلي اإلجمالي أقل بكثیر من المستوى المتحقق لدى الدول الصاعدة والنامیة، 
كما أن مستوى المكون التكنولوجي والقیم المضافة في السلع المصدرة ضئیلة 

.للغایة 
:تصاعد الحمایة التجاریة من قبل االقتصادیات العالمیة : ًثانیا 

ریة تعتبر من أبرز سلبیات األزمة االقتصادیة العالمیة، تصاعد الحمایة التجا
ًخصوصا من قبل كبرى االقتصادیات العالمیة التي لھا الثقل األكبر في التأثیر 

ووفقا لمنظمة ". مجموعة العشرین" على التجارة الدولیة، وباألخص من دول 
نشأت من عام التجارة العالمیة، فإن مجموع اإلجراءات التجاریة التقلیدیة التي 

إجراء ٢١٤٦فمنذ ذلك العام، أضیف . تستمر بالتصاعد على نحو مقلق٢٠٠٨
١٦٣٨، حیث یبلغ عددھا نحو %٢٤للحمایة التجاریة، ولم یلغى منھا سوى 

.١إجراء
ًوھذه التطورات تھم الدول العربیة كثیرا ألن المنطقة العربیة من أبرز مناطق 

ًكما أن الصادرات العربیة تتأثر كثیرا . اجاتھاًالعالم اعتمادا على استیراد احتی
.بتصاعد الحمایة التجاریة في الدول التي تصدر إلیھا

:تصاعد وزیادة عدد االتفاقیات التجاریة العالمیة : ًثالثا 
إن السمة األبرز للتحوالت الجاریة في النظام االقتصادي العالمي ھي تصاعد 

التفاقیات التجاریة اإلقلیمیة في إطار التطور دور األقالیم التجاریة وزیادة عدد ا
وتشیر آخر المعلومات . الكبیر الذي تشھده التجارة داخل األقالیم وفیما بینھا 

المتوفرة إلى أن عدد االتفاقیات اإلقلیمیة العالمیة التي وضعت موضوع التنفیذ 
.٢اتفاقیة٢٥٣وصل إلى 

، )EU(ل من االتحاد األوربي ومن أشھر وأھم األقالیم التجاریة العالمیة ك
، والمنطقة الحرة لجنوب شرق )EFTA(ومنظمة التجارة الحرة األوروبیة 

) .AFTA(أسیا 
ًوھناك حالیا اتفاقیتان إقلیمیتان كبیرتان یجري التفاوض إلطالقھما قریبا، حیث  ً

ًیتوقع أن یكون لھما تأثیرا كبیرا على التجارة الدولیة ى االتفاقیة األولى تدع. ً
بین الوالیات المتحدة " الشراكة التجاریة واالستثماریة العابرة لألطلسي"

١-Director-General Roberto Azevedo, in introducing his
annual report “Developments in the International Trading

Environment” to the Trade Policy Review Body on December
٨, ٢٠١٤

ة، -٢ ارة العالمی ة التج ام لمنظم دیر الع ر الم ة، تقری ارة العالمی ة التج وبر، ١٥منظم أكت
.م ٢٠١٤
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التي تضم " الشراكة العابرة للباسیفیك" أما الثانیة؛ فتدعى . واالتحاد األوروبي
.١دولة، بما فیھا الیابان والوالیات المتحدة ١٢




تأثرت التجارة العربیة البینیة بتداعیات التحوالت الجاریة في عدد من الدول 
العربیة، السیما تأزم األوضاع في سوریا وتأثیرات ذلك على تجارتھا والتجارة 

ویبین الجدول التالي انخفاض حصة . البینیة عبرھا مع الدول المجاورة
إلى ٢٠١٠عام % ١٠.٨الخارجیة من الصادرات البینیة من إجمالي التجارة

% ١٣.٥، مقابل انخفاض في الواردات البینیة من نسبة ٢٠١٣عام % ٨.٦
.للفترة ذاتھا% ١٣.٤إلى 

)ملیار دوالر ( ٢٠١٣-٢٠١٠تطور التجارة العربیة البینیة من 
)٣جدول رقم (

٢٠١٤التقریر االقتصادي العربي الموحد، جامعة الدول العربیة ، : المصدر 
وتواجھ منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى عراقیل أساسیة تحد من تطور 
التجارة والتأثیرات اإلیجابیة غیر المباشرة لذلك على حركة ونشاط االستثمار 

ویتصدر ھذه العراقیل القیود غیر الجمركیة التي . على المستوى العربي البیني
وھناك تقدیرات تشیر أن . لى تعطیل الفوائد المتحققة من إزالة التعریفاتتؤدي إ

ًتقریبا من التعریفة الجمركیة على المبادالت % ٣٢ھذه التدابیر تعادل ما نسبتھ 
.٢على الواردات الزراعیة % ٢٩الصناعیة، و

واستنادا إلى التقریر األخیر الصادر عن االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة
ّوالزراعة للبالد العربیة الذي یقیم أداء منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى من 
منظور القطاع الخاص العربي، فإن طول مدة العبور للسلع والمنتجات یتصدر 

. قائمة المعوقات األساسیة التي تواجھ التجارة العربیة البینیة في إطار المنطقة
ن ارتفاع التكالیف للنقل، وصعوبة ویلیھ من حیث األھمیة النسبیة كل م

.نفس المصدر السابق -١
٢-WWW.trademap.org

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣
التغییر % 

٢٠١٣-٢٠١٢
٩٨.٥الصادرات العربیة البینیة

١٠٣.١١١٠.٤١١٢.٩
٢.٣

١٠.٨٨.٦٨.٤٨.٦لعربیةمن إجمالي الصادرات ا%
٨٣.٨٩٨.٦الواردات العربیة البینیة

١٠٧.٦١١٤.٣
٦.٣

١٢.٧١٣.٣١٣.٠١٣.١من إجمالي الواردات العربیة% 
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الحصول على سمات الدخول إلى الدول العربیة للتجار وسائقي الشاحنات الناقلة 
للسلع والخدمات، إلى جانب غیرھا من القیود التي تتركز في مجال القیود 

.الجمركیة 
املبحث الثالث

مظاهر التحوالت االقتصادية واملالية
ادي األردنيوأثرها على النشاط االقتص

م؛ كان أھم ١٩٨٩تعرض األردن إلى أزمة اقتصادیة ومالیة كبیرة عام 
:١مؤشراتھا 

من الناتج % ٢٠ارتفاع عجز الموازنة قبل المساعدات إلى أكثر من -١
.المحلي اإلجمالي 

.من الناتج% ١٩٠تزاید حجم المدیونیة الخارجیة لتصل إلى -٢
یونھا الخاجیة وتوقفت عن أصبحت الحكومة عاجزة عن تسدید مستحقات د-٣

.السداد
% .٢٥,٧ارتفاع كبیر في معدالت التضخم لیبلغ -٤
دوالر عام ٢,٩٦انھیار سعر صرف الدینار األردني مقابل الدوالر من -٥

١,٤٧، وواصل اإلنخفاض لیصل إلى ١٩٨٩دوالر عام ١,٧٤إلى ١٩٨٧
.١٩٩١دوالر عام 

دني مثبت بالدوالر االمریكي م وحتى یومنا ھذا والدینار األر١٩٩١منذ عام -٦
:  عند

١)USD ( دینار أردني ٠.٧٠٧٥= دوالر أمریكيJOD)(
١)JOD ( دوالر أمریكي ١.٤١٣٤= دینار أردني)USD(

.تدھور كبیر في احتیاطیات البنك المركزي األردني من العمالت األجنبیة -٧
% .١٣تراجع وانكماش في الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي بأكثر من -٨
زیادة كبیرة في معدالت الفقر والبطالة وتدني مستوى الثقة باالقتصاد -٩

.الوطني وقدرتھ على الصمود في وجھ التحدیات 
إضطر األردن إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتوقیع -١٠

على برنامج تصحیح ھیكلي اقتصادي من أجل الحصول على تمویل سریع 
االنھیار، والحصول على ضمانات من الصندوق للدائنین إلنقاذ االقتصاد من

في كل من نادي لندن ونادي باریس بقدرة األردن على تسدید دیونھ 
.الخارجیة، والحصول على قروض مالیة ومساعدات فنیة 

/ ١/ ٢٥، تاریخ الزیارة )سبقوزیر المالیة اال( موقع باسم عوض هللا على الفیسبوك-١
م٢٠١٦



-٢٣١١-

تم تطبیق العدید من برامج التصحیح االقتصادي بالتعاون ١٩٨٩منذ عام -
ملت إصالحات في مجال السیاسات مع صندوق النقد والبنك الدولیین ش

المالیة والنقدیة والتجاریة والبیئیة التنظیمیة والتشریعیة وتعزیز المناخ 
االستثماري وتشجیع القطاع الخاص وتطبیق استراتیجیة التخاصیة 

تم إطالق برنامج التخاصیة ومن ثم تبني االستراتیجیة ١٩٩٦في عام -
بعد أن تم عرضھا على –صیة الوطنیة للتخاصیة وإصدار قانون للتخا

ینظم عملیات التخاصیة وتحدید القطاعات –مجلس النواب واالعیان 
والشركات ذات األولویة بالتخصیص، فكان برنامج التخاصیة جزء من 

.برنامج التصحیح االقتصادي 
، ٢٠١٤وحتى نھایة عام ٢٠٠٥االرتفاع الكبیر في أسعار النفط منذ عام -

الموازنة العامة للدولة، وكانت الدولة األردنیة تقدم شكل تحدي كبیر أمام
ًدعما كبیرا ألسعار كافة المشتقات النفطیة م التي ٢٠١٢وحتى نھایة عام ً

.قررت الحكومة فیھ رفع الدعم عن المشتقات النفطیة
٦٩,٩حوالي ٢٠٠٥بلغ عجز الموازنة العامة في النصف األول من عام -

من الناتج المحلي اإلجمالي، % ١,٦جاوز ملیون دینار، ونسبتھ ال تت
، أي ما ٢٠١٦ملیون دینار أردني في موازنة ٩٠٧وارتفع العجز إلى 

.من الناتج المحلي اإلجمالي % ٣نسبتھ 
ملیار دینار  ٣,٦٤٠ارتفاع مستوى المدیونیة العامة للدولة األردنیة من -

نھایة م، وفي ٢٠١١ملیون دینار عام ٤٠٢ملیار و١٣إلى ٢٠٠٨عام 
بلغ حجم الدین الخارجي للمملكة األردنیة الھاشمیة  ٢٠١٥تشرین ثاني 

من الناتج المحلي % ٩٠ملیون دینار ، وھذا یشكل نسبة ٦٠٠ملیار و٢٤
؛ مما اضطر الحكومة للتوسع في ٢٠١١عام % ٧١اإلجمالي، مقابل نسبة 

ًاالقتراض محلیا وخارجیا لتغطیة نفقاتھا المتزایدة، خصوصا ف ً ي السنوات ً
األخیرة نتیجة األعباء التي تحملھا وال تزال یتحملھا االقتصاد األردني من 
التداعیات السلبیة األقلیمیة الصعبة وتطور الصراعات الدائرة في سوریة 

.١والعراق إضافة إلى التكالیف الباھضة الستضافة الالجئین 
عمالت الصعبة في العنصر االیجابي یتعلق بارتفاع قیمة االحتیاطیات من ال-

بلیون ١٥,١١إلى ٢٠١٥خالل عام % ٧,٢البنك المركزي األردني بنسبة 
دوالر ، وھي تعبر عن مقیاس المالءة المالیة التي یتمتع بھا االقتصاد 
األردني ألنھا تغطي حاجة المملكة من الواردات لفترة تتجاوز سبعة شھور، 

خالل ثمانیة % ٤٨سبة وقد ساھم بھذا النمو انخفاض فاتورة الطاقة بن
. ٢أشھر، نتیجة االنخفاض الكبیر السعار النفط العالمیة

١-com.alhayat.www ٢٠١٦/ ١/ ٢٥، تاریخ الزیارة.
٢-com.alhayat.www ، موازنة األردن وبرنامج صندوق النقد" مقال بعنوان" ،

/٢٠١٦/ ٢٥/١تاریخ الزیارة 
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املبحث الرابع
اجلانب التطبيقي

اختبار الفرضیة األولى 
Hئدة على الناتج المحلي اإلجماليال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لسعر الفا-٠١

جمالي تبین أن ھذا لدى إجراء اختبار أثر سعر الفائدة على الناتج المحلي اإل
وذلك ) أسي ( األثر یمكن وصفھ من خالل نموذج انحدار من الدرجة الثالثة 

:حسب المعادلة التالیة 
Y = a + b١X١ + b٢X١٢ + b٣X(١)..........             ١٣
y = ٥٤١٩٥,٣٨ – ٣٢٢٢٤,٢٧ X١ + ٧٢٠٥,١٤١ X١٢ – ٥٣٥,٠٢١

X(٢). ١٣
) GDP( المتغیر التابع : y:  حیث أن 

X : سعر الفائدة ( المتغیر المستقل(
، والمتغیر المستقل )GDP( ویشیر النموذج إلى العالقة بین المتغیر التابع 

:لیست عالقة خطیة، وكما ھو بالشكل أدناه ) سعر الفائدة(
)١(شكل رقم 
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د  ل التحدی ة معام ا أن قیم ت ) R٢( كم ل % ٣٧,٧بلغ ص معام ا یخ ، وفیم
دة ( والمتغیر المستقل ) GDP(االرتباط بین المتغیر التابع  د أن ) سعر الفائ نج

ت %) ٣٧,٧(االرتباط یساوي  ث بلغ ) ٠.٠٢١(Sig.tوذو داللة إحصائیة حی
ائج أن ز.  شیر النت سبة وت دة بن عر الفائ ادة س اتج % ١ی ع الن ى تراج ؤدي إل ی

. ملیون دینار) ٣٢٢٢٤.٢٧(المحلي اإلجمالي بمقدار 
اع  ث أن ارتف دة، حی وھذا یؤكد العالقة السالبة بین حجم االستثمار وأسعار الفائ
ى  ؤدي إل الي ی ھ وبالت ا یثبط تثمار مم الیف االس سعر الفائدة یزید من أعباء وتك

.قتصادي تراجع النمو اال
ضي  ي تق ة والت یة البدیل ل الفرض صفریة ونقب یة ال رفض الفرض ھ ن اء علی وبن

.ًبوجود أثر دال إحصائیا لسعر الفائدة على الناتج المحلي اإلجمالي 
:اختبار الفرضیة الثانیة 

Hي : ٠٢ اتج المحل ى الن ضریبة عل دالت ال صائیة لمع ة إح ر ذو دالل د أث ال یوج
.اإلجمالي 

ین أن لدى إجراء اخ الي تب ي اإلجم اتج المحل ى الن ضریبة عل دالت ال ر مع تبار أث
وذلك ) أسي ( ھذا األثر یمكن وصفھ من خالل نموذج انحدار من الدرجة الثالثة 

:حسب المعادلة التالیة 
Y = a + b١X١ + b٢  + b٣X١

(٣)……………………… ٣
Y = ١٤٠٧٧٤,٣٥٦- ٨٤٧٦,٢٥٢X١ + ١٣٢,٢١٢X١٢ + (٤).…  ٠

)GDP( المتغیر التابع  : yحیث أن  
 X : معدالت الضریبة ( المتغیر المستقل (

ابع  ر الت ین المتغی ة ب ر المستقل ) GDP(ویشیر النموذج إلى أن العالق والمتغی
)Taxes ( خطیة، وكما ھو بالشكل أدناه لیست عالقة.

د  ل التحدی ة معام ا أن قیم ت ) R٢(كم ل %٠,٦٥٦بلغ ص معام ا یخ ، وفیم
د أن ) taxes(والمتغیر المستقل ) GDP(، بین المتغیر التابع )r(االرتباط  نج

ة % ٧٦,١االرتباط یساوي  ) ٠,٠٠(Sig.tوذو داللة إحصائیة حیث بلغت قیم
ة ونقبل الفرضیة البدیلة التي تقضي بوجود وبناء علیھ نرفض الفرضیة العدمی

.ًأثر دال إحصائیا لمعدالت الضریبة في الناتج المحلي
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) ٢(شكل رقم 

:اختبار الفرضیة الثالثة 
Hoلمحلي اإلجمالي ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لسعر النفط على الناتج ا: ٣

.
ین أن  الي تب ي اإلجم لدى إجراء اختبار أثر معدالت سعر النفط على الناتج المحل

وذلك ) أسي ( ھذا األثر یمكن وصفھ من خالل نموذج انحدار من الدرجة الثالثة 
:حسب المعادلة التالیة 

Y = a + b١X١ + b٢  + b٣X١
(٥)..……………………  ٣

Y = ٢٦٢٥,٩٨٥ + ٦٨,٨١ X١ + ١,٩٠٤ X١٢ – ٠,٠٩ X(٦)..… ١٣
ستقل ) GDP(ویشیر النموذج إلى أن العالقة بین المتغیر التابع  ( والمتغیر الم

.لیست عالقة خطیة ، كما في الشكل أدناه ) سعر النفط
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)٣(شكل رقم 

اط %٩١,٦بلغت ) R٢(كما أن قیمة معامل التحدید  ل االرتب ، وفیما یخص معام
)r( ابع ر الت ین المتغی ستقل ) GDP(، ب ر الم نفط(والمتغی عار ال د أن ) أس نج

ة % ٩٥,٦االرتباط یساوي  ) ٠,٠٠(Sig.tوذو داللة إحصائیة حیث بلغت قیم
لة التي تقضي بوجود وبناء علیھ نرفض الفرضیة العدمیة ونقبل الفرضیة البدی
.ًأثر دال إحصائیا ألسعار النفط في الناتج المحلي اإلجمالي 

الناتج السنة 
المحلي 
اإلجمالي

اإلیرادات 
المحلیة

أسعار 
النفط

متوسط سعر الفائدة
على التزامات الدین 

الخارجي الجدید

اإلیرادات =الضرائب
الناتج المحلي /المحلیة

%   ١٠٠اإلجمالي  
**

١٩٩٠٢٧٦٠.٩٧٧٣.٩٢٤.٤٧٣.٩٠٢٨.٠٣٠٧١
١٩٩١٢٩٥٨٨٨٦.٨٢١.٥٠١.٨٤٢٩.٩٧٩٧٢
١٩٩٢٣٦١٠.٥١٢٢١.٣٢٠.٥٦٢.٩٤٣٣.٨٢٦٣٤
١٩٩٣٣٨٨٤.٢١٢٤٣١٨.٤٥٦.٣٣٣٢.٠٠١٤٤
١٩٩٤٤٣٥٧.٤١٣٦١.٨١٧.١٩٤.٨٨٣١.٢٥٢٥٨
١٩٩٥٤٧١٤.٧١٤٣٧.٢١٨.٤٤٤.٦٨٣٠.٤٨٣٣٨
١٩٩٦٤٩١١.٣١٤٧٦.٢٢٢.١١٥.٠٥٣٠.٠٥٧٢١
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١٩٩٧٥١٣٧.٤١٤١٥.٨٢٠.٦١٤.٥٤٢٧.٥٥٨٦٩
١٩٩٨٥٦٠٩.٩١٥٢٩.٢١٤.٤٥٣.٩٢٢٧.٢٥٨٩٥
١٩٩٩٥٧٧٨.١١٦١٧.٤١٩.٢٦٥.٠٢٢٧.٩٩١٩
٢٠٠٠٥٩٩٨.٦١٦١٠.١٣٠.٣٠٤.٧٩٢٦.٨٤١٢٦
٢٠٠١٦٣٦٣.٧١٧١٨.٥٢٥.٩٥٢.٢٢٢٧.٠٠٤٧٣
٢٠٠٢٦٧٩٤١٧٥٠٢٦.١١٢.١٥٢٥.٧٥٨٠٢
٢٠٠٣٧٢٢٨.٨١٦٧٥.٦٣١.١٢٢.٣٦٢٣.١٧٩٥
٢٠٠٤٨٠٩٠.٧٢١٤٧.٢٤١.٤٤٢.٥٨٢٦.٥٣٩١١
٢٠٠٥٨٩٢٥.٤٢٥٦٢.٩٥٦.٤٩٢.٩٤٢٨.٧١٤٦٨
٢٠٠٦١٠٦٧٥٣١٦٤.٤٦٦.٠٢٣.٤١٢٩.٦٤٣٠٩
٢٠٠٧١٢١٣١٣٦٢٨.١٦٨.١٣٤.٦٤٢٩.٩٠٧٦٧
٢٠٠٨١٥٥٩٣٤٣٧٥.٤٩٧.٠٠٣.٤٠٢٨.٠٦٠٠٣
٢٠٠٩١٦٩١٢٤١٨٧.٩٦١.٨٠٢.١٢٢٤.٧٦٢٨٩
٢٠١٠١٨٧٦٢٤٢٦١.١٧٩.٠٠١.٩٨٢٢.٧١١٣٣
٢٠١١٢٠٤٧٧٤١٩٨.٨١٠٤.٠٠١.٧٢٢٠.٥٠٤٩٦
٢٠١٢٢١٩٦٦٤٧٢٦.٩١١٤.٧٠١.٩٥٢١.٥١٩١٧
٢٠١٣٢٣٨٥٢٥١١٩.٨١١٠.٠٠١.٩٥٢١.٤٦٤٨٧

موقع صندوق ، jo.gov.cbj.WWWموقع البنك المركزي األردني: المصدر 
org.imf.WWWالنقد الدولي 

.عن الضرائبproxy variableیعتبر ھذا المتغیر متغیر بدیل ** -
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:النتائج والتوصیات 
ھدفت الدراسة إلى قیاس أثر التحوالت االقتصادیة والمالیة على الناتج المحلي 

راسة أسالیب القیاس االقتصادي لقیاس أثر اإلجمالي األردني، واستخدمت الد
التغیرات والتحوالت االقتصادیة العالمیة على االقتصاد األردني، وتوصلت 

:الدراسة إلى النتائج التالیة 
.وجود أثر سلبي لسعر الفائدة على الناتج المحلي اإلجمالي األردني -١
.دني وجود أثر سلبي للضرائب على الناتج المحلي اإلجمالي األر-٢
وجود أثر إیجابي النخفاض أسعار النفط على الناتج المحلي اإلجمالي -٣

األردني، بسب مساھمتھ في تعزیز فرص االنتعاش االقتصادي، وتخفیف 
العجز في المیزان التجاري األردني، وبالتالي تخفیف حجم الدین العام 

.  الخارجي، وخاصة في الدول العربیة المستوردة كاألردن
:دراسة بالتوصیات التالیة توصي ال

النظر إلى االنخفاض األخیر في أسعار النفط كفرصة إلعادة النظر في -١
.سیاسات الدعم بما یحقق الترشید المطلوب في اإلنفاق العام 

یجب اإلنفاق في البنى التحتیة والتي تمثل العامل الرئیس في تعزیز -٢
.االستفادة من منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى

، )كما أشارت إلیھ معادلة الضرائب(إزالة العراقیل غیر الجمركیة -٣
والسعي لتنویع قواعدھا التصدیریة لزیادة القیم المضافة في السلع 

.والمنتجات
المضيء بالتقدم في المجال اإلصالحي في بیئة أداء األعمال لیتناسب -٤

ة كما مع حجم االستثمارات المطلوب استقطابھا لدول المنطقة العربی
.أشارت إلیھ نتیجة معادلة الضریبة

یوجد أثر سلبي لسعر الفائدة على الناتج المحلي اإلجمالي، وعلیھ -٥
.نوصي بتخفیض أسعار الفائدة إلى أدنى حد لزیادة النمو

:قائمة المراجع العربیة 
:الكتب-ًأوال

الفرص( طاھر، جمیل، النفط والتنمیة المستدیمة في األقطار العربیة-١
.م١٩٩٧، الطبعة األولى، )والتحدیات

عبد العزیز، أحمد، جاسم زكریا، العولمة االقتصادیة وتأثیرھا على الدول -٢
.م٢٠١١، ١العربیة، ط

:المؤتمرات والملتقیاتً-ثانیا
التحدیات االقتصادیة وأثرھا على التنمیة "المؤتمر السنوي بعنوان -١

السودان / قد في جامعة الخرطوماالقتصادیة وتقدیم الخدمات الالمركزیة، ع
ینایر  ، كلیة الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة، ٣١-٣٠للفترة من 

.م٢٠١٣
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/ ، عقد في جامعة الیرموك"فرص وتحدیات: التحوالت الراھنة"مؤتمر -٢
نیسان، ٣٠-٢٨كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، خالل الفترة -األردن
.م ٢٠١٥

التحوالت المالیة والمصرفیة " حادي عشر بعنوان المؤتمر العلمي الدولي ال-٣
٥-٣األردن للفترة / ، عقد في جامعة الزرقاء)الواقع واآلفاق المستقبلیة(

. م٢٠١٦مایو / آیار
:األطروحات والدراساتً-ثالثا

شیخ موسى، عبد الوھاب عثمان، األمة اإلسالمیة والتحوالت السیاسیة -١
.م٢٠٠٥منشورة، واالقتصادیة المعاصرة، دراسة غیر

مستقبل العالم اإلسالمي بعد ( ، التحوالت الكبرى ٢٠١٤مجلة البیان، -٢
).مائة عام من الحرب العالمیة األولى

:التقاریرً-رابعا
آفاق االقتصاد ( ؛ ٢٠١٤أكتوبر / تقریر صندوق النقد الدولي تشرین األول-٤

ودراسة ، المركز العربي لألبحاث)العالمي إرث، وغیوم، وال یقین 
.السیاسات

، نحو ٢٠١٤صندوق النقد الدولي؛ إدارة الشرق األوسط وآسیا الوسطى، -٥
.آفاق جدیدة التحول االقتصادي العربي في غمار التحول السیاسي

، االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة )م٢٠١٥(التقریر السنوي-٦
یة والعربیة في ظل تزاحم للبالد العربیة، استشراف اآلفاق االقتصادیة العالم

.م٢٠١٥التحوالت والمتغیرات، 
، األمم المتحدة ، أمانة مؤتمر األمم )مـ٢٠١٢(تقریر التجارة والتنمیة-٧

.المتحدة للتجارة والتنمیة
:قائمة المراجع األجنبیةً-خامسا

- Daniel Mitchell, The Impact of Government
Spending on Economic Groth, Published by The
Heritage Foundation, March ٢٠٠٥, No ١٨٣١.
- Daniel Gros, The Impact of Finacial Crisis On the
Real Economy, Intereconomices, ٢٠١٠.

:مواقع االنترنتً-سادسا
-org.imf.WWW
-jo.gov.bjc.WWW
-org.albankaldawli.www


