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مناذج اجلاذبية لتف�سري 

تدفقات التجارة



اأهداف  »ج�سر التنمية«

و�سع �سريحة من اأفراد  اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأ

املجتمع، يعترب �سرطًا اأ�سا�سيًا جلعل التنمية ق�سية وطنية ي�سارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�سرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�سعًا  وال�سفافية  امل�ساركة  على  قائمًا  ن�ساطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�ساءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �سياق  يف  التنمية«  »ج�سر  �سل�سلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�سايا 

ي�ساعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�سيا�سات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�ساركني  دائرة  تو�سيع  على 

التنمية  خطط  و�سع  يف  امل�ساركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�سايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

و�ساع القت�سادية والجتماعية  للتنمية ي�ستند اإىل خ�سو�سية الأ

التوجهات  من  دائمًا  ال�ستفادة  مع  العربية،  واملوؤ�س�سية  والثقافية 

خرين. الدولية وجتارب الآ

متنا العربية،،، زدهار لأ واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإ

       د. عي�سى حممد الغزايل
مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت



املحتويات

اأوًل: مقدمة ...........................................................................  2

ثانيًا: منوذج اجلاذبية واملربرات النظرية........................................................  2

4 قليمية للتجارة ....................   ثالثًا: منوذج اجلاذبية املو�سع وتقييم اأثر التفاقات الإ

7 رابعًا : اخلامتــــة..................................................................... 

املراجع ................................................................................   8



�

بالغة  باأهمية  يحظى منوذج  اجلاذبية   

)يف  يجعل،  حيث  الدويل،  القت�ساد  اأدبيات  يف 

�سا�سي(، التوقعات ب�ساأن تدفقات التجارة  �سكله الأ

مبنية على اأ�سا�س امل�سافة  التي تف�سل بني الدول 

حجام القت�سادية لهذه الدول.  والتفاعل بني الأ

يحاكى هذا النموذج قانون نيوتن للجاذبية الذي  

يعترب اأي�سًا امل�سافة واحلجم املادي بني  كتلتني.

من  �سريحًا  جناحًا  النموذج  هذا  لقى    

تبقى  حني  يف  القيا�سي،  القت�ساد  نظر  وجهة 

يهدف  وا�سع.  خالف  مو�سوع  النظرية  مربراته 

هذا العدد من  ج�سر التنمية اإىل ا�ستعرا�س بع�س 

منوذج  ا�ستخدام  عن  الناجمة  ال�ستنتاجات  اأهم 

اجلاذبية ل �سيما  يف ما يتعلق  بالتدفقات التجارية 

اأجزاء  ثالثة   من  ويتكون  العربية،  املنطقة  يف 

التوايل  على  يناق�س  حيث   املقدمة.  با�ستثناء 

يتناول  ثم  اجلاذبية،  لنموذج  النظرية  املربرات 

اأثر  تقييم  يف  ودوره  للجاذبية  املو�سع  النموذج 

قليمية للتجارة، واأخريًا اخلامتة. تفاقات الإ الإ

مناذج اجلاذبية لتف�سري

 تدفقات التجارة

اإعداد :د. وليد عبد موله

منوذج اجلاذبية واملربرات النظريةاأوًل: مقدمة ثانيًا: 

التجارية  التدفقات  ددات   حمحُ لفهم   

�سكله  يف  اجلاذبية  منوذج  فاإن   الدول،  بني  ما 

حجام  والأ امل�سافة  اأهمية  يفرت�س  �سا�سي   الأ

النموذج  يعرف   و  للدولتني،  القت�سادية 

اأو  )�سادرات  التجارة  تدفق  للجاذبية  �سا�سي  الأ

ijF على اأنه     j اإىل  الدولة  i واردات( من الدولة

جمايل لكل  ي�ساوي حا�سل �سرب الناجت املحلي الإ

امل�سافة  على  مق�سومًا   jM و    iM الدولتني  من 

بينهما وتنميط التعبري بثابت G . وميكن كتابة 

هذا التعريف يف �سكل معادلة فنية على النحو ا 

لتايل:
	 				G	×	Mi	×		Mj	 	 Fij	=		 	 	 (1)

																			Dij			

 ) اأو  واردات  ا )�سادرات   التجارة  حيث: تدفق 

. j اإىل  اأو من  الدولة  i من الدولة

FijG						=	ثابت.

 MiMj   =	يعربان عن احلجم  القت�ســادي 

جمالــي  للدولتني، كما يقا�س بالناجت املحلي الإ

. jو  i للدولتني

ميال(   Dij    =	امل�سافة )بالكيلو مرتات اأو الأ

بني الدولتني، وهي موؤ�سر لتكلفة التجارة.

شكله  في  اجلاذبية  منوذج  يجعل   
تدفقات  بشأن  التوقعات  األساسي، 
املسافة  التجارة مبنية على أساس 
التي تفصل بني الدول والتفاعل بني 

األحجام االقتصادية للدول.
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وهمية  متغريات  اعتماد  مت  فقد  كذلك  املتبادل. 

قليمية يف تعزيز التدفقات  لتقييم اأثر التفاقات الإ

التجارية بني الدول املنتمية لهذه التكتالت. 

ونظرًا لب�ساطة  هذا النموذج الذي عر�س   

	(1954) اإيزارد  طريق  عن  القت�ساد  جمال  يف 

فقد حتول اإىل   (1963) وبوهنن    (1962) وتنربجن 

التجارة  حتليل  يف  امل�ستخدمة  النماذج  اأهم  اأحد 

على  خرية  الأ ال�سنوات  يف  العمل  وتركز  الدولية.  

على  اإعتمادًا  النموذج  هذا  معامل  تقييم  حت�سني 

وتو�سيع  احلديثة،  القيا�سي  القت�ساد  منهجيات 

التي  املتغريات  من  كبرية  جمموعة  لت�سمل  نطاقها، 

منوذج  لربط  واأخريًا  التجارة،  تدفقات  على  توؤثر 

و  الدولية.  للتجارة  النظرية  �س�س  بالأ اجلاذبية 

اإىل  املعادلة  هذه  تتحول  اأن  وميكن                  

من  القت�سادي  التحليل  غرا�س  لأ خطي  �سكل 

تتمثل  حيث   .(Ln)
 
اللوغاريتم توظيف  خالل 

تي: املعادلة يف �سكلها اخلطي كالآ

Ln(Fijt)	=	α0	+	α1In(Mit)	+	α2In(Mjt)	-	α3In(Dij)
(2)

تف�سري   اخلطية  املعادلة  هذه  يف  يالحظ   

لوغاريتم تدفقات التجارة من �سادرات اأو واردات، 

وهي املتغري التابع هنا اإعتمادًا على  ثالثة  متغريات 

اإقت�ساد  حجم  لوغاريتم  يف   واملتمثلة  تابعة  

الدولة  اإقت�ساد  امل�سدرة ولوغاريتم حجم  الدولة 

وميكن  بينهما.  امل�سافة  ولوغاريتم  امل�ستوردة 

3α  كمقيا�س  2α و 1α و ا�ستخدام معلمات النموذج   

ملرونة التدفقات التجارية لتف�سري م�ستوى اأحجام 

اإقت�سادات الدول اأو امل�سافة بينها. 

وجه  على  التجارة  تدفقات  تزيد   

اإقت�ساد  حجم  زاد  اإذا   % 1α مبعدل  التحديد 

تدفقات  تتقل�س  حني  يف   ،%1 بن�سبة   i الدولة 

امل�سافة  ما  زادت  اإذا   j و   i الدولتني  بني  التجارة 

التطبيقية  النتائج  وت�سري   .%1 بن�سبة  بينهما 

جزءًا  تف�سر  �سا�سي  الأ النموذج  متغريات  اأن  اإىل 

لذلك  التجارة.  تدفقات  يف  التغريات  من  ب�سيطًا 

املتغريات  من  العديد  اإدخال  على  الكثريون  عمل 

عدم  العتبار  بعني  تاأخذ  التي  �سافية،  الإ

جتان�س هذه الدول. تعك�س هذه املتغريات م�ستوى 

�سعار،  متو�سط الدخل، وعدد ال�سكان، وم�ستوى الأ

واحلدود امل�سرتكة، والعالقات  اللغوية، والتاريخ 

ال�ستعماري امل�سرتك، واأ�سعار ال�سرف  اأو تذبذبها 

املبا�سر  جنبي  الأ ال�ستثمار  اإىل  �سافة  بالإ

أن  إلى  الدراسات  من  العديد  خلصت 
اخلارجية  للتجارة  النظرية  األسس 
تؤدي إلى وجود عالقة جاذبية لتدفقات 

التجارة.

على  األخيرة  السنوات  في   العمل  تركز   
حتسني تقييم معالم هذا النموذج إعتماداً 
على منهجيات االقتصاد القياسي احلديثة، 
وتوسيع نطاقها لتشمل مجموعة كبيرة 
من املتغيرات املؤثرة على تدفقات التجارة، 
باألسس  اجلاذبية  منوذج  لربط  وأخيراً 

النظرية للتجارة الدولية.

يجدر الذكر يف هذا اخل�سو�س باأن منوذج  اجلاذبية 

للتجارة تعر�س يف ال�سابق، رغم ا�ستخدامه الوا�سع 

من طرف القت�ساديني القيا�سيني، لنتقادات عديدة 

�س�س النظرية. وذلك بالنظر لفتقاره اإىل الأ
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القت�سادية  النظرية  اأن  ويالحظ    

مبا  خمتلفة،  اأ�س�س  على  تقوم  نف�سها  للتجارة 

التقنية،  والختالفات  الطبيعة،  هبات  ذلك  يف 

الريكاردي  النموذج  �سوء  يف  الغلة  وتزايد 

الغلة  تزايد  ومناذج  – اأولني،  هيك�سور  ومنوذج 

نتاجية على التوايل.  على م�ستوى الوحدات الإ

�س�س  الأ اأن  اإىل   
)1(

وراق الأ من  العديد  وخل�ست 

وجود  اإىل  توؤدي  اخلارجية  للتجارة  النظرية 

اإىل  واأدت  التجارة،  لتدفقات  جاذبية  عالقة 

التجارة،  لتدفقات  املحددات  من  املزيد  اعتبار 

وتذليل امل�سافة بني خمرجات منوذج اجلاذبية 

التجارة  تف�سري  يف  النظرية  �س�س  الأ واأهم 

الدولية.

وتقييم  املو�سع  اجلاذبية  منوذج  ثالثًا: 

قليمية للتجارة اأثر التفاقات الإ

وحجم  امل�سافة  عاملي  اإىل   �سافة  بالإ   

دبيات التطبيقية اإىل  القت�ساد، فقد  �سعت  الأ

ددات التدفقات التجارية. على �سبيل  تو�سيع حمحُ

لل�سريك  الفرد  دخل  ملتو�سط  اأن  تبني  املثال، 

نه  لأ ال�سادرات،  على  اإيجابي  اأثر  التجاري 

يعك�س القدرة ال�سرائية للم�ستهلكني. كما تظهر 

الدرا�سات اأن املتغريات التي  تعرب عن  القرب مثل 

احلدود واللغة والتاريخ  امل�سرتك  توؤثر  اإجماًل 

اإيجابي على التدفقات التجارية. كذلك  ب�سكل 

املتعلقة  املوؤ�س�سية،  البيئة  نوعية  فاإن  احلال، 

عمال والف�ساد، توؤثر   بحرية التجارة وقيام الأ

عك�ست  ما  اإذا  التجارية  بالتدفقات  اإيجابا 

وؤ�س�سات راقية و�سلبًا اإذا عك�ست بيئة  موؤ�س�سية  محُ

التدفقات  تعزيز  وجه  يف  عقبة  تقف  رديئة 

التجارية.

اإىل  الدرا�سات  من  العديد  وقد توجهت   

قليمية  الإ لالتفاقات  التجارية  ثار  الآ تقدير 

وروبية وجمموعة  دول  للتجارة، كاملجموعة الأ

الهادي  واملحيط  اآ�سيا  ومنظمة  اأمريكا  �سمال 

با�ستخدام متغريات وهمية  للتعاون القت�سادي 

ينتمي  التجاري  ال�سريك  كان  اإذا   1 تاأخذ قيمة 

.
)2(

اإىل التفاقية و0 ما عدا ذلك

وقد اأدى ذلك  اإىل العديد من النتقادات،   

حيث يظن البع�س اأن ا�ستعمال املتغريات الوهمية 

�سافة اإىل  يوؤدي اإىل �سوء �سياغة النموذج، بالإ

الت�سكيك اأ�ساًل يف مدى مالءمة النموذج اخلطي 

تقديرات  انحياز  لحتمال  وذلك  للجاذبية، 

املرونة احلقيقية من خالل تقدير معامل النموذج 

.
)3(

اخلطي با�ستخدام طريقة املربعات ال�سغرى

وغريها،  النتقادات  هذه  من  وبالرغم   

وا�سع  ب�سكل  ي�ستخدم  اجلاذبية  منوذج  اأن   اإّل 

القت�ساد  منهجيات  يف  الهام  بالتطور  مدفوعًا  

تقدير  من  متكن  التي  املختلفة،  القيا�سي 

املف�سرة  املتغريات  بني  ال�سببية  العالقات 

 باإلضافة إلى عاملي املسافة وحجم 
االقتصاد، سعت  األدبيات التطبيقية 
التدفقات  ُمحددات  توسيع  إلى 
الدخل  متوسط  منها  التجارية، 
املشترك  والتاريخ  واحلدود  واللغة 
واالستثمار  املؤسسية  والبنية 
األجنبي  املباشر، باإلضافة إلى تقييم 

أثر االتفاقات اإلقليمية للتجارة.
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Ln(Exportsijt).t يف ال�سنة j اإىل الدولة i لوغاريتم �سادرات الدولة

LnGDPijt جمايل للدولة جمايل للدولة i �سرب الناجت املحلي الإ لوغاريتم الناجت املحلي الإ

.t يف ال�سنة j
LnDis tan ceij.jو i لوغاريتم امل�سافة بني الدولتني

Borderijj و i متغري وهمي ياأخذ القيمة 1 اإذا ما كانت هناك حدود م�سرتكة بني الدولتني

و0 ماعدا ذلك.

Languageijj و i وىل م�سرتكة بني الدولتني متغري وهمي ياأخذ القيمة 1 اإذا ما كانت اللغة الأ

و0 ماعدا ذلك.

Colonizerij يف التاريخ ال�ستعماري j و i متغري وهمي ياأخذ القيمة 1 اإذا ما ا�سرتك الدولتني

و0 ما عدا ذلك.

TradeFreedomij.t يف ال�سنة j موؤ�سر احلرية التجارية لل�سريك التجاري

Complementarityijt يعرب عن مدى توافق �سادرات ،t يف ال�سنة jو i  موؤ�سر توافق التجارة بني الدولتني

.j مع واردات i
Arabij تنتميان اإىل الدول العربية jو i متغري وهمي ياأخذ القيمة 1 اإذا كانت الدولتان

و0 ما عدا ذلك.

GAFTAij
متغري وهمي ياأخذ القيمة 1 اإذا كانت الدولتان  i وj اأع�ساء يف منطقة التجارة 

احلرة الكربى العربية و0 ما عدا ذلك.

GCCij اإىل جمل�س التعاون لدول jو i  متغري وهمي ياأخذ القيمة 1 اإذا انتمى الدولتان

اخلليج العربية  و0 ما عدا ذلك.

الدرا�سات  هذه  مكنت  وقد  التجارة.  وتدفقات 

من الوقوف على اأهمية هذه التكتالت التجارية 

ع�ساء. يف  يف تعزيز التجارة البينية للدول الأ

العربية  قليمية  الإ التفاقات  حتظى  مل  حني 

خرية،  ونة الأ اإل بالقليل  من الهتمام اإل يف الأ

 (2006) وباريدي   (2005) نعيم  تناول  حيث 

 (2010) وولد  وبت�ساريا   (2009) موله  وعبد 

اإعتمادًا  العربية  املنطقة  يف  التجاري  التكامل 

درا�سة  تناولت   وقد  اجلاذبية.  منوذج  على 

عبد موله (2009)  تدفقات التجارة لـ 21 دولة 

 ،2007-1990 للفرتة  77 �سريك جتاري  عربية مع 

احلرة  التجارة  منطقة  اأثر  لتقدمي  حماولة  يف 

�سافة اإىل ثالثة  تكتالت    بالإ
)4(

الكربى العربية

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  هي  اأخرى  اإقليمية 

  واإتفاقية اأغادير 
)6(

 والحتاد املغاربي
)5(

العربية 

 يف حتفيز التجارة البينية العربية. 
)7(

  2004

للجاذبية،  مو�سع  منوذج  تقدير  مت  وقد   

اإ�ستمل على 16 متغري مف�سر لل�سادرات من الدولة 

i للدولة j يف  ال�سنة t، هي :
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ملجموعة  البينية  التجارة  مب�ستوى  مقارنة  

داخل  التجارة  م�ستوى  ولكن  العربية.  الدول 

دون  يبقى   الكربى  احلرة   التجارة    منطقة 

العديد  ما قورن مبا حققته  اإذا  املرجو  امل�ستوى 

العامل  حول  للتجارة  قليمية  الإ التفاقات  من 

اأو   مب�ستوى التجارة البينية بني دول اإتفاقية 

الف�سل  2004 رغم حداثتها. يعزي هذا  اأغادير 

الدول  من  العديد  ارتباط  اإىل  جزئيًا  الن�سبي  

العربية اإىل دول خارج املنطقة بحكم التاريخ، 

UMAij اإىل الحتاد املغاربي  و0 ما jو i  متغري وهمي ياأخذ القيمة 1 اإذا انتمى الدولتان

عدا ذلك.

AGADIRij 2004 اإىل اتفاقية اأغادير jو i  متغري وهمي ياأخذ القيمة 1 اإذا انتمى الدولتان

و0 ما عدا ذلك.

EUij متغري وهمي ياأخذ القيمة 1 اإذا ما كان ال�سريك التجاري ع�سوًا يف الحتاد

وروبي و0 ما عدا ذلك. الأ

NAFTAij متغري وهمي ياأخذ القيمة 1 اإذا ما كان ال�سريك التجاري ع�سوا يف جمموعة

�سمال اأمريكا للتجارة و0 ما عدا ذلك.

ASEANij متغري وهمي، ياأخذ القيمة 1 اإذا ما كان ال�سريك التجاري ع�سوًا يف اإحتاد دول

�سافة اإىل الهند وال�سني، و0 ما عدا ذلك. جنوب �سرق اآ�سيا بالإ

و�سلبًا  القت�ساد  بحجم  اإيجابًا   العربية  ال�سادرات  م�ستوى  تاأثر  اإىل   الورقة  خل�ست  وقد   

�سافة اإىل ذلك، باأن تلعب متغريات النموذج املو�سع  �سا�سي للجاذبية، بالإ بامل�سافة، كما يتنباأ النموذج الأ

كاحلدود امل�سرتكة واللغة امل�سرتكة والتاريخ امل�سرتك دورًا مهمًا يف حتفيز التدفقات التجارية.  

 يتأثر مستوى الصادرات العربية إيجاباً 
بحجم االقتصاد وسلباً باملسافة.

يبقى مستوى التجارة داخل منطقة   
دون  العربية  الكبرى  احلرة  التجارة 
املستوى املرجو إذا ما قورنت مبا حققته 
العديد من االتفاقات اإلقليمية للتجارة 
حول العالم، أو حتى  مبستوى التجارة 
رغم   2004 أغادير  التفاقية  البينية 

حداثتها.

احلرية  اأن  تبني  اأخرى،  ناحية  من   

لل�سريك  املوؤ�س�سية  للبنية  كموؤ�سر  التجارية 

حتفيز  اإىل  متوقع  هو  كما  توؤدي  ل  التجاري  

توافق   موؤ�سر  عك�س  على  وذلك  التجارة، 

التجارة، الذي يلعب دورًا مهمًا يزيد عن اأهمية 

احلدود واللغة امل�سرتكة جمتمعتني .ت�سري هذه 

النتيجة اإىل اأن تعزيز التجارة البنية العربية 

ل  مير  اإل عن  طريق تنويع وت�سجيع املنتجات 

املحلية بعيدًا عن هيمنة منتجات الطاقة.

كذلك  تخل�س الورقة اإىل اأن منطقة   

اإىل  اأدت  العربية،   الكربى  احلرة  التجارة 

ال�سبع  ع�سر دولة عربية  التجارة بني  تعزيز 
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وكذلك   احلرة،  البينية  التجارة  وباتفاقات 

الكتل  مع  التجارية  التدفقات  ارتفاع  اإىل 

ي�سني. القت�سادية الكربى واأهمها الآ

رابعًا :  اخلامتــــة
 

ينطوي  حتليل التدفقات التجارية بني   

الدول على نظام معقد من العالقات القت�سادية 

منوذج  لقى  وقد  وال�سيا�سية.  واجلغرافية 

	(1954) اإيزارد  منذ  كبريًا  جناحًا  اجلاذبية 

وتنربجن (1962) على الرغم من كل النتقادات 

�سافة اإىل عدم  املتعلقة مبربراته النظرية، بالإ

القيا�سي يف ما يخ�س �سياغة  توافق القت�ساد 

اإرجاع  وميكن  التقدير.   طريقة  اأو  النموذج 

جناح منوذج اجلاذبية يف قدرته على ا�ستخدام 

التجارة،  على  املوؤثرة  املتغريات  من  العديد 

�سافة اإىل متغريين  اأ�سا�سيني، وهما امل�سافة  بالإ

النموذج   هذا  ّكن   ميحُ حيث  القت�ساد.  وحجم 

ال�سكان  وعدد  الدخل،  م�ستوى  تاأثري  قيا�س   من  

امل�سرتكة  واحلدود  واللغة  �سعار،  الأ وم�ستويات 

�سافة اإىل  والتاريخ امل�سرتك والعملة املوحدة بالإ

يف  التجارة  قليمية  الإ التفاقات  اأهمية  تقدير 

ع�ساء. تعزيز التجارة البينية للدول الأ

مب�سط  منوذج  على  العتماد  خالل  من   

للتدفقات التجارية للدول العربية، ميكن اخلروج  

قليمية العربية  بنتيجة  مفادها اأن التفاقات الإ

الكربى   احلرة  التجارة  منطقة  وهي  ربعة  الأ

والحتاد  اخلليجي  التعاون  وجمل�س  العربية 

من  الغر�س  حتقق  مل  اأغادير،  واتفاقية  املغاربي 

بعثها على غرار بع�س التكتالت التجارية كالحتاد 

ي�ستدعي  اأمريكا.   �سمال  وجمموعة  وروبي  الأ

ذلك املزيد من اجلهود البحثية  للوقوف على  اأهم 

املعوقات يف وجه التجارة البينية العربية.
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قائمة اإ�سدارات  )) ج�سر التنمية ((

العنوان
مفهوم التنمية

موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية

الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات

املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية

طرق املعاينة

رقام القيا�شية موؤ�شرات الأ

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

إدارة امل�شاريع ا

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

دوات املالية الأ

موؤ�شرات �شوق العمل

�شالح امل�شريف الإ

خ�شخ�شة البنى التحتية

رقام القيا�شية الأ

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف

القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية

اقت�شاديات البيئة

�شواق املالية حتليل الأ

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

زمات املالية الأ

إدارة الديون اخلارجية ا

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

جنبي املبا�شر: تعاريف ال�شتثمار الأ

جنبي املبا�شر حمددات ال�شتثمار الأ

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

إن�شاوؤها واآلية عملها منظمة التجارة العاملية: ا

تفاقيات  منظمة التجارة العاملية: اأهم الإ

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

قت�شادية الكلية النمذجة الإ

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

�ص�صات والتنمية موؤ

التقييم البيئي للم�شاريع

ئتمانية موؤ�شرات اجلدارة الإ

املوؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

مام د. عماد الإ

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
ول الأ

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

ربعون الأ

ربعون الواحد الأ

ربعون الثاين الأ

ربعون الثالث الأ

ربعون الرابع الأ
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الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

رتباط والنحدار الب�شيط الإ

�شالمي اأدوات امل�شرف الإ

البيئة والتجارة والتناف�شية

�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات الأ

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

داء التنموي حتليل الأ

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

نتاجية وقيا�شها الإ

داء التنموي نوعية املوؤ�ش�شات والأ

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

لفية منائية لالأ هداف الإ ح�شاب فجوة الأ

نفاق  موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإ

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

�شواق وتدخل الدولة اإخفاق اآلية الأ

داري موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإ

ال�شيا�شات التنموية

بعاد التنموية متكني املراأة: املوؤ�شرات والأ

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

�شالح املوؤ�ش�شي برامج الإ

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

�شهم العربية خ�شائ�س اأ�شواق الأ

التجارة اخلارجية والتكامل 

قليمي القت�شادي الإ

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

إبراهيم اأونور د.ا

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

إبراهيم اأونور د. ا

د. وليد عبد موله

ربعون اخلام�س الأ

ربعون ال�شاد�س الأ

ربعون ال�شابع الأ

ربعون الثامن الأ

ربعون التا�شع الأ

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون
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ال�شتثمارات البينية العربية

�شهم العربية فعالية اأ�شواق الأ

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

وراق املالية �شواق الأ البنية اجلزئية لأ

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

وراق املالية تذبذب اأ�شواق الأ

مكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي الإ

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�سري تدفقات التجارة

العدد املقبل

الدول  يف  البطالة  اإ�سكالية  �سياغة  حول 

العربية

 

د. بلقا�شم العبا�س

إبراهيم اأونور د. ا

�شرج  د. ح�شني الأ

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

إبراهيم اأونور د. ا

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�سم العبا�س
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لكرتوين التايل:  عداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإ لالطالع على الأ

http://www.arab-api.org/develop_1.htm






