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ن، ودراس:ة ت:أثير تط:ور الش:مول الم:الى قتصادية ف:ى الص:يقياس تطور مؤشرات التنمية ا'  البحثاستھدف ھذا :الملخص
عل:ى النم:و  المالي الشمول لتطبيق تأثير علي النمو ا�قتصادى فى الصين، تقوم الدراسة على فرضية رئيسية وھى أنه يوجد

، واعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة من خNل البنك الدولى ومواق:ع البيان:ات الخاص:ة بالص:ين قتصادى فى الصينا'
�ضافة إلى التق:ارير والدراس:ات المنش:ورة المرتبط:ة بموض:وع الدراس:ة، كم:ا اعتم:دت الدراس:ة عل:ى ع:دد م:ن اQس:اليب با

ح:دار الت:دريجى �ننح:دار الخط:ى البس:يط، وا�نح:دار الخط:ى المتع:دد، اا�: منھ:اا�حصائية لتحقيق أھدافھا وھ:ذه اQس:اليب 
: النسبة لمؤشرات التنمية ا'قتصادية فى الص:ينب: توصل إليھا البحثتائج التى أھم الني، متعدد الصاعد، معدل النمو السنوال

 م::اليجإم:الى ا�نف:اق ال:وطنى، جإال::دخل الق:ومى، تك:وين راس الم:ال،  ،اتض:ح ع:دم ا�س:تقرار ف:ى الن:اتج المحل:ى ا�جم:الى
س:عر الفائ:دة الحقيق:ى  ،(%) ا�ق:راض ، س:عر فائ:دة(%)ا�حتياطى، ا�ستثمار اQجنبى المباش:ر، س:عر الفائ:دة عل:ى الودائ:ع 

ص:ادرات الس:لع والخ:دمات، ص:افى التج:ارة ف:ى الس:لع ف:ى الص:ين خ:Nل و واردات السلع والخدمات،،، القوى العاملة،(%)
بين إجم:الى ا�دخ:ار موجبة كما اتضح من نتائج مصفوفة ا�رتباط وجود عNقة ارتباطية معنوية ، 2014: 1990الفترة من 

 ا�ق:راض فائ:دة س:عر، (%) الودائ:ع عل:ى الفائ:دة ا�حتياطى، س:عرمالي جإ، المال راس تكوين إجمالي كل من القومى وبين
فى حين لم تتأكد المعنوية ا�حصائية ، بالدو'ر المدرجة للشركات سوقية إجمالي، رسملة المدرجة، المحلية الشركات، (%)

 معام:ل التض:خم،، و)س:نويا( % المس:تھلكون ي:دفعھا الت:ي اQسعار متضخقومى وبين كل من إجمالى ا�دخار الللعNٮقة بين 
ب:ين موجب:ة وكذك تبين من نتائج مصفوفة ا�رتباط وجود عNقة ارتباطية معنوية ، )سنويا %(المحلي  الناتج إجمالي تكميش
 ، سعر(%)  الودائع على الفائدة ا�حتياطى، سعرمالي جإ، إجمالى ا�دخار القومى و وبين كل منالمال راس تكوين إجمالي

 تتأك:د ف:ى ح:ين ل:م، بال:دو'ر المدرج:ة للش:ركات س:وقية م:الي، رس:ملةجإ المدرج:ة، المحلي:ة الشركات، (%) ا�قراض فائدة
Nسعار تضخموبين كل من  المال راس تكوين قة بين إجماليالمعنوية ا�حصائية للعQس:نويا(% المستھلكون يدفعھا التي ا( ،

 .ً)سنويا %(المحلي  الناتج إجمالي كميشت معامل التضخم،و

 . النمو ا�قتصادى، التنمية ا�قتصادية، الصين،الشمول المالى: ا^سترشاديةالكلمات 

 والمشكلة البحثيةمقدمة ال

 بلدا بتحقيق الش:مول 55، تعھد أكثر من 2010منذ عام 
 بلدا بإطNق أو إعداد اس:تراتيجية 30المالي، وقام أكثر من 

وتش:ير الدراس:ات إل:ى أن:ه عن:دما تض:ع . ھذا الش:أنوطنية ب
البل:دان اس:تراتيجية وطني:ة للش:مول الم:الي، فإنھ:ا تزي:د م:ن 
سرعة ا�صNحات وتأثيرھ:ا، ووف:رت البل:دان الت:ي حقق:ت 
أكب::ر ق::در م::ن التق::دم نح::و الش::مول الم::الي بيئ::ة تنظيمي::ة 
وسياس::ية مواتي::ة، وش::جعت المنافس::ة الت::ي تس::مح للبن::وك 

ي::ر المص::رفية با'بتك::ار وتوس::يع الوص::ول والمؤسس::ات غ
وم:ع ذل:ك، يج:ب أن يك:ون خل:ق ھ:ذا . إلى الخ:دمات المالي:ة

الفض:::اء المبتك:::ر ال:::ذي يش:::جع عل:::ى المنافس:::ة مص:::حوبا 
بإجراءات ولوائح تنظيمية مناسبة لحماية المستھلك لضمان 
توفير الخ:دمات المالي:ة بش:كل يتس:م بالمس:ؤولية، وس:اعدت 

لرقمي:::ة، و'س:::يما انتش:::ار الھوات:::ف التكنولوجي:::ا المالي:::ة ا
المحمولة على مس:توى الع:الم، ف:ي توس:يع نط:اق الحص:ول 

 الخ:::دمات المالي:::ة بالنس:::بة للس:::كان ال:::ذين يص:::عب  عل:::ى
الوص::::ول إل::::يھم والش::::ركات الص::::غيرة بتكلف::::ة ومخ::::اطر 

 .)2015كردى، ( منخفضة

 ملي:::ار ش:::خص ح:::ول الع:::الم غي:::ر 2 يوج:::د ح:::واليو
م::ن  % 50 ح::والي الرس::مى ومتع::املين م::ع القط::اع الم::الى

فقراء العالم ليس لديھم حسابات بنكي:ة، ترج:ع اQس:باب ف:ى 
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 مص::رفية، ثقاف:ةذل:ك ل:يس Qنھ::م فق:راء ب:ل Qن ل::يس ل:ديھم 
وكذلك عدم وج:ود خ:دمات مالي:ة تناس:ب احتياج:اتھم، وھ:و 

 البن::وك والمص::ارف إل::ى تج::اوزه حالي::ا تطبيق::ا تس::عيم::ا 
بتت الدراس:ات الحديث:ة، ، والذى أث"الشمول المالى"لمفھوم 

البنvك الvدولى،  (وجود عNقة وثيقة بينه والنم:و ا'قتص:ادى
2014(. 

 البن:وك والمص:ارف تفك:ر وتس:عى ف:ى كيفي:ة أصبحتو
الوص::::ول للم::::واطنين غي::::ر المتع::::املين معھ::::ا، وخاص::::ة 
الشرائح المھمشة التى ' تجد منتجات مالية رس:مية تناس:ب 

ال:::دخل وأص:::حاب الفق:::راء، ومح:::دودى "احتياجاتھ:::ا مث:::ل 
ھو و، "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناھية الصغر

الجھvvvvاز المركvvvvزى  (الش::::مول الم::::الى"م::::ا يع::::رف باس::::م 
 .)2018ل|حصاء، 

 خط:أ اQخي:رة الثNث:ة العق:ود خ:Nل التجرب:ة وأظھ:رت
 تلقائي:ا يق:ود التط:ور ا'قتص:ادي عجل:ة ارتقاء بأن ا'عتقاد

 ال:دول ف:ي حت:ى أن:ه تب:ين  حي:ثالم:الي تحقيق الشمول إلى
 الع:الم، ف:ي ا'قتص:اديات ص:دارة تب:وأت الت:ي المتقدم:ة

 الوصول عن بعيدة من الفقراء واسعة شرائح مازالت ھناك
 ' أنه لھا الواضح من وأصبح، المالية والمنتجات للخدمات

  إل:يوص:ولال الرقابي:ة لتس:ھيل الجھ:ات ت:دخل ع:ن غن:ى
 واس:تخدام ل:ىإ الوص:ول م:ن وتمكي:نھم والفقراء المھمشين
موقع شركة الخvدمات الماليvة  (المالية والخدمات المنتجات

  .)2015 ا^لكترونية،

اQمريكي:ة المتح:دة  الو'ي:ات ف:ي 1997ع:ام  وص:در
 البن:وك م:ن طل:ب ال:ذي للتجمع:ات ا'س:تثمار إع:ادة ق:انون

 الو'ي:ات المتح:دة ن:واحي جميع في ا�قراض تقديم خدمات
 اس::تھداف وع::دم دخ::QNق::ل اQمريكي::ة وخاص::ة اQحي::اء ا

 بش::أن ق::انون فرنس::ا ف::يص::در و. فق::ط الغني::ة اQحي::اء
 بنك:ي حس:اب ب:امتNك الف:رد ح:ق عل:ى أك:د  الذي"ا�قصاء

  مجموع:ة1998 ع:ام أنشأت فقد المتحدة، المملكة في أماو
  الم::الىالش::مول تط::ور لمراقب::ة الم::الي للش::مول العم::ل

)Wolday and Alemu, 2014(. 

 في طوعية تعليمات اQلمانية لبنوكا جمعية وأصدرت 
 م:ن يمكن:ه ج:اري حس:اب ش:خص ك:ل لم:نح 1996 ع:ام

 جمعي:ة 2004 ع:ام ف:ي وتبعتھ:ا اQساس:ية، إجراء ص:فقاته
 منخفض جاري حساب مبادرة بإطNق إفريقيا جنوب بنوك

 مالي:ا المش:مولين غي:ر الس:كان لج:ذب أطل:ق  ال:ذيالتكلف:ة
 الكثي:ر ف:ي وج:رى .المالي:ة والخ:دمات المنتج:ات 'ستخدام

 ا�قراض مؤسسات وانتشار إنشاء تشجيع أيضا البلدان من
 القادرين وغير والنساء الفقراء تستھدف التي جدا الصغيرة

 المص::::رفية المالي::::ة للخ::::دمات الوص::::ول عل::::ى
)Borchgrevink, 2016(  

 ازداد 2008 ع:ام العالمي:ة المالي:ة اQزم:ة أعق:اب وفي
 وال:ذي الم:الي، الش:مول يقبتحق الرقابية المؤسسات اھتمام
 وتس:ھيل لتعزي:ز وبرامج سياسات بتنفيذ في إلتزامھا تجسد

 المالي:ة، الخ:دمات إل:ى المجتم:ع ش:رائح مختل:ف وص:ول
 س:ليم بش:كل منھ:ا وا'س:تفادة م:ن اس:تخدامھا ولتمكي:نھم

 الخدمات مزودي تحفيز  إليالمؤسسات تلك سعتو .وفعال
 المالي:ة والخ:دمات تالمنتج:ا وزي:ادة تن:وع لNبتك:ار المالية

 ذل:ك وتراف:ق اQقل الدخل شرائح لتناسب تكلفتھا وتخفيض
 ف:ي الفج:وة س:د وسياس:ات تس:تھدف تش:ريعات إق:رار م:ع

 المنتج:ات مس:تھلكي حق:وق لحماي:ة الناف:ذة التش:ريعات
 المالي:ة ثق:افتھم لتعزيز برامج تنفيذ وفي المالية، والخدمات

 وم:ن مثل:ى منھ:ا،ال ا'س:تفادة م:ن لتمكي:نھم وع:يھم وزي:ادة
البنvك ( احتياج:اتھم م:ع يتناس:ب ال:ذي الم:الي الق:رار اتخ:اذ

 .)2009الدولى، 

ًوأصبح الشمول المالى حالي:ا مح:ور اھتم:ام الحكوم:ات 
والجھ::ات المالي::ة الرقابي::ة بم::ا فيھ::ا البن::وك المركزي::ة عل::ى 
وجه الخصوص، خاصة أنه تبين أن ھناك عNقة وثيقة بين 

 ا'قتص:::ادى لل:::دول، وذل:::ك Qن الش:::موال الم:::الى والنم:::و
الشمول المالى يع:زز التن:افس ب:ين المؤسس:ات المالي:ة، م:ن 
خ:::Nل العم:::ل عل:::ى تن:::وع منتجاتھ:::ا وا'ھتم:::ام بجودتھ:::ا 
'جتذاب أكبر عدد من العمNء والمع:امNت، وتقن:ين بع:ض 

 السvvودان بنvvك موقvvع (التع::امNت المالي::ة غي::ر الرس::مية
  .)2015، ا:نترنت على المركزي

تفعي::ل ف::ى الص::ين   ع::دد م::ن البن::وك المحلي::ةس::تھدفأو
مفھ:وم الش::مول الم::الى ض::من مھ:ام عملھ::ا اQساس::ية خ::Nل 

 مح::اور 3الفت::رة المقبل::ة، 'فت::ين إل::ى أن البن::وك تس::تند إل::ى 
اQول يتمث:ل ف:ى ت:دعيم ا'نتش:ار المح:ور أساسية للتطبي:ق، 

الجغراف::ى عب::ر الف::روع الص::غيرة ف::ى جمي::ع المحافظ::ات، 
 التركي:::ز عل:::ى ط:::رح منتج:::ات لث:::انى يتمث:::ل ف:::ىالمح:::ور ا

متخصصة فى تدعيم الوعى المالى لدى المواطنين، اضافة 
إلى تفعيل استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة للتواصل مع 

 ملي::ار م::ن س::كان الع::الم الب::الغين 2.5العم::Nء، واتض::ح أن 
يمثل::ون نص::ف س::كان الع::الم ' يمتلك::ون تع::امNت بنكي::ة، 

 5خ::ل ال::دول النامي::ة، ويتع::املون ب::أكثر م::ن م::نھم دا% 70
 با�ض:افةتريليونات دو'ر كاش يتداول خارج المصارف، 

م:ن الس:كان يمتلك:ون حس:ابات بنكي:ة، ورغ:م % 10إلى أن 
س:::لبية ا'رق:::ام فإنھ:::ا تش:::ير إل:::ى وج:::ود ف:::رص 'ب:::د م:::ن 

Nًاقتناصھا مستقب) Wolday and Alemu, 2014(. 

 مشكلة الدراسة

ًيس طرحا اقتصاديا جديدا، فالعدي:د م:ن الشمول المالي ل ً ً
المنظم::::ات ا�قليمي::::ة والدولي::::ة تناول::::ت الموض::::وع عب::::ر 
فعالي:::ات متنوع:::ة عل:::ى م:::دار س:::نوات، وكم:::ا أن الش:::مول 
الم:::الي ل:::يس أكث:::ر م:::ن اتس:::اع ش:::ريحة المس:::تفيدين م:::ن 
الخدمات المالية والمصرفية، حتى ' يك:ون ع:دم الحص:ول 

 وھن:::اكأو الرك:::ود، عل:::ى التموي:::ل أح:::د أس:::باب البطال:::ة 
 على م:دار الس:نوات الماض:ية ع:ن ع:دد تإحصاءات تنشر

المص::ارف والمؤسس::ات المالي::ة بك::ل دول::ة، وع::دد الس::كان 
 .المستفيدين من الخدمات المصرفية
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وم::ن أھ::داف الش::مول الم::الي اس::تھداف ا'قتص::اد غي::ر 
 الش:مول الم:الي إح:دى الوس:ائل الت:ي تنتق:ل ويعتب:رالمنظم، 

ن:ة م::ن ا'قتص:اد غي::ر الم:نظم لNقتص::اد ب:أكبر ش::ريحة ممك
ًالم::نظم، فوج::ود حس::اب بنك::ي م::ثN، يظھ::ر الحرك::ة المالي::ة 
ل�ف::راد والمؤسس::ات، ويس::ھل حص::ر المجتم::ع الض::ريبي، 
ويقل::::ل م::::ن مس::::احات الم::::دخرات وا'س::::تثمارات غي::::ر 

 .الرسمية

، ا�قتص:ادية العظم:ى واح:دة م:ن ال:دول الص:ينتعتبر و
الت::ى إتخ::ذتھا ف::ى تص::ادية وبخاص:ة ف::ي ظ::ل السياس::ات ا'ق

 طف::رة إقتص::ادية ثالس::نوات اQخي::رة والت::ى أدت إل::ى ح::دو
ھائل::ة ف::ى جمي::ع الجوان::ب ا�قتص::ادية جعل::ت الص::ين م::ن 
أعظم القوى ا�قتصادية فى العالم إن لم تكن اQعظم، وم:ن 
السياس:::ات الجدي:::دة الت:::ى إنتھجتھ:::ا الص:::ين ف:::ى الس:::نوات 

م:دت عليھ:ا تلت:ى إعھى سياسة الشمول الم:الى ، وااQخيرة 
ش:روعات الص:غيرة والت:ى تعتب:ر مبشكل كبير ف:ى تموي:ل ال

وت::تلخص مش::كلة . العم::ود الفق::رى ف::ى ا�قتص::اد الص::ينى
 : الدراسة فى ا�جابة على التساؤ'ت التالية

ما ھو مس:توى تط:ور مؤش:رات التنمي:ة ا�قتص:ادية ف:ى  -1
 الصين؟

 قتص:ادية الش:مول الم:الى عل:ى الجوان:ب ا�ت:أثير وما ھ -2
 ؟فى الصين

 الدراسة أھداف

ا�جاب:ة  وتھدف ھذه الدراسة إلي تحقيق اQھداف التالية
 :على التساؤ'ت السابقة

تط:ور مؤش:رات التنمي:ة ا�قتص:ادية ف::ى دراس:ة تحليلي:ة ل -1
ا�دخ::ار الق::ومى وإجم::الى تك::وين رأس  وأھمھ::ا الص::ين

الم:::ال وإجم:::الى ا�نف:::اق ال:::وطنى وإجم:::الى ا�حتي:::اطى 
  فائدة والتضخم وسعر ال

الن::::واحى عل::::ي  الش::::مول الم::::الى قي::::اس أث::::ر تطبي::::ق -2
 متمثلة ف:ى تط:ور ا�دخ:ار الق:ومى  فى الصينا�قتصادية

وإجم::الى تك::وين رأس الم::ال وإجم::الى ا�نف::اق ال::وطنى 
وإجم:::الى ا�حتي:::اطى وس:::عر الفائ:::دة والتض:::خم وع:::دد 

 الشركات المدرجة

  البحث أھمية

 الم:نھج عل:ى م:ادهاعت م:ن أھميت:ه البح:ث ھ:ذا يس:تمد
م:دى  لمعرف:ة الحال:ة دراس:ة م:ن  والمنھج التحليلىالوصفى
 أن كم:ا الم:الي، الش:مول تحقي:ق ف:ي دول:ة الص:ين مس:اھمة

الواق:ع  دراس:ة م:ن كن:وع منھ:ا ا'س:تفادة يمكن الدراسة ھذه
 .عامة بصورة تعميمھا يمكن نتائج استنتاج إلى يؤدي الذي
أوائ::ل   م::نب::رتعت Qنھ::ا ج::ديرة ب::القراءة دراس::ة وھ::ي

وأث::::ره عل::::ى النم::::و الدراس:::ات لدراس::::ة الش::::مول الم:::الى 
 .الصينا�قتصادى فى 

  الدراسة ضياتفر

رئيس:ية وھ:ى أن:ه إحص:ائية تقوم الدراسة على فرض:ية 
 النمو ا�قتصادى على المالي الشمول لتطبيق تأثير يوجد '

 و�ختب:ار ھ::ذه الفرض:ية ت:م إش:تقاق الفرض::يات الص:ينف:ى 
 :ليةالفرعية التا

حجم ا�دخ:ار  على المالي الشمول لتطبيق تأثير يوجد ' -1
 .القومى

 .تكوين رأس المالعلى  المالي الشمول لتطبيق تأثير يوجد ' -2

إجم:الى عل:ى  الم:الي الش:مول لتطبي:ق ت:أثير يوج:د ' -3
 .ا�جتياطى

إجم:الى  ىعل: الم:الي الش:مول لتطبي:ق ت:أثير يوج:د ' -4
 .ا�نفاق القومى

 أس:عار فائ:دة ع:ل الم:الي الش:مول بي:قلتط ت:أثير يوجد ' -5
 .الودائع

 أس:عار فائ:دة ىعل: الم:الي الش:مول لتطبيق تأثير يوجد ' -6
 .القروض

عل:ى س:عر الفائ:دة  الم:الي الش:مول لتطبيق تأثير يوجد ' -7
 .الحقيقى

 . التضخمىعل المالي الشمول لتطبيق تأثير يوجد ' -8

  .ركاترسملة الشعلى  المالي الشمول لتطبيق تأثير يوجد ' -9

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

 الدراس::ة عل::ى البيان::ات المنش::ورة م::ن خ::Nل اعتم::دت
البن::ك ال::دولى ومواق::ع البيان::ات الخاص::ة بالص::ين با�ض::افة 

 المنش::ورة المرتبط::ة بموض::وع اتإل::ى التق::ارير والدراس::
 .الدراسة

 ج والمناقشةالنتائ

ة  خ�ل الفترمؤشرات التنمية ا:قتصادية فى الصين
)1990-2014( 

 تطور الناتج المحلى ا^جمالى

فى الناتج المحلى ا�جمالى عدم ا�ستقرار فى تبين     
حيث تأرجحت قيم  )2014-1990(خNل الفترة الصين 

بين الزيادة وا�نخفاض خNل تلك الناتج المحلى ا�جمالى 
 وتراوحت معد'ت التغير السنوى خNل تلك الفترة الفترة
 .)1 ملحق( %30.19 و% 4.22بين 

وبدراس::ة ا'تج::اه الزمن::ى الع::ام لتط::ور الن::اتج المحل::ى 
معام:ل ا�نح:دار بلغ:ت  ةقيم:أن  اتض:ح الصين فىا�جمالى 

 وھ:::ذا يعن:::ى أن:::ه ك:::ل ع:::ام ي:::زداد الن:::اتج 373.22 ح:::والى
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 )2014-1990(معاد:ت ا^تجاه الزمنى العام لمؤشرات التنمية ا^قتصادية فى الصين خ�ل الفترة . 1جدول 

 المحسوبة "ف" معامل التحديد ب س+ أ= ^النموذج ص المتغير التابع

 الناتج المحلى ا^جمالى
 ھـ س373.22+1857= ھـ ص

)     21.17)**(18.29**( 
0.7920 92.88** 

 الدخل القومى 
 ھـ س271.81+1871= ھـص

)     8.08)**(9.25**( 
0.7926 115.87** 

 ا^دخار القومى
 ھـ س188.75+1024= ھـص

)     6.08)**(13.42**( 
0.7916 138.54** 

 تكوين راس المال
 ھـ س176.53+963.49= ھـص

)     11.32)**(18.21**( 
0.7711 73.15** 

 إجمالى ا^نفاق الوطنى 
 ھـ س360.57+1811= ھـص

)     4.05)**(15.87**( 
0.7849 49.18** 

 مالى ا^حتياطىجإ 
 ھـس1.304+3.61= ھـص

)     1.998)**(10.724**( 
0.8333 115.004** 

 ا^ستثمار ا�جنبى المباشر 
 ھـس1170.2+4925.9= ھـص

)     0.63)**(7.38**( 
0.8367 27.17** 

 (%)سعر الفائدة على الودائع 
 ھـ س0.312-8.659= ھـص

)     15.33)**(-12.21**( 
0.5344 76.41** 

 (%)سعر فائدة ا^قراض 
 ھـ س0.205-9.835= ھـص

  )   11.32)**(-4.013**( 
0.5148 26.17** 

 (%)سعر الفائدة الحقيقى 
 ھـ س0.548+1.169= ھـص

)     6.41 )**(1.58 ( 
0.012 0.450 

 القوى العاملة
 ھـ س6.961+643.1= ھـص

)     11.62)   **(9.052  **( 
0.9776 132.45** 

 ) من القوى العاملة(% تطور البطالة 
 ـھ س0.0166-4.6676= ھـص

)     0.087)     (1.78  ( 
0.1665 3.05 

 تطور واردات السلع والخدمات 
 ھـ س87.82+467.45= ھـص

)     6.25)   **(17.55  **( 
0.8302 98.37** 

 تطور صادرات السلع والخدمات 
 ھـ س104.76+519.04= ھـص

)     6.742)   **(13.85  **( 
0.8613 97.42** 

 لمتقدمةتطور صادرات التكنولوجيا ا
 ھـ س24.865+143.63= ھـص

)     7.52)   **(13.44  **( 
0.8708 39.18** 

 تطور صافى التجارة فى السلع 
 ھـ س17.39+108.38= ھـص

)     5.011)   **(11.15  **( 
0.7323 72.18** 

 )25...................،3، 2، 1(متغير الزمن حيث  : ھـسالقيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة        : ھـص

 . 0.01 معنوى عند مستوى ⃰  ⃰⃰⃰⃰ .  0.05 معنوى عند مستوى ⃰⃰⃰).   المحسوبة  ت = (القيم ما بين اQقواس 
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 ملي::ار 373.22بمق::دار نح::و ف::ى الص::ين المحل::ى ا�جم::الى 
دو'ر وھ::ذه الزي::ادة معنوي::ة إحص::ائيا حي::ث بلغ::ت قيم::ة ت 

توى معنوية  وھى معنوية عند مس18.29المحسوبة حوالى 
 أى 0.7920، كما بلغت قيمة معام:ل التحدي:د ح:والى 0.01

أن عنص::ر ال::زمن بم::ا يتض::منه م::ن متغي::رات يفس::ر نح::و 
م:::ن التغي::::رات ف::::ى الن::::اتج المحل::::ى ا�جم::::الى % 79.20

يرجع لعوامل أخرى غير مدروسة % 20.80والباقى يمثل 
 وھ::ى معنوي::ة 92.88وبلغ::ت قيم::ة ف المحس::وبة ح::والى 

 مما يعن:ى المعنوي:ة ا�حص:ائية 0.01مستوى إحصائيا عند 
 )1جدول ( للنموذج المقدر

 تطور الدخل القومى

ف:ى الص:ين خ:Nل ال:دخل الق:ومى تبين عدم ا�ستقرار فى 
ب:ين الدخل الق:ومى حيث تأرجحت قيم ) 2014-1990(الفترة 

 وتراوح::ت مع::د'ت الزي::ادة وا�نخف::اض خ::Nل تل::ك الفت::رة
N29.90و % 3.95ت:رة ب:ين ل تل:ك الفالتغير السنوى خ% 

 .)1 ملحق(

ف:ى وبدراسة ا'تجاه الزمنى العام لتطور الدخل القومى 
اتض:::ح أن قيم:::ة معام:::ل ا�نح:::دار بلغ:::ت ح:::والى الص:::ين 
ف:ى  وھذا يعنى أنه ك:ل ع:ام ي:زداد ال:دخل الق:ومى 271.81
 ملي::ار دو'ر وھ::ذه الزي::ادة 271.81بمق::دار نح::و الص::ين 

 ت المحس::وبة ح::والى معنوي::ة إحص::ائيا حي::ث بلغ::ت قيم::ة
، كم:ا بلغ:ت 0.01 وھى معنوية عند مس:توى معنوي:ة 9.25

 أى أن عنصر الزمن بما 0.7926قيمة معامل التحديد نحو 
م:ن التغي:رات % 79.26يتضمنه م:ن متغي:رات يفس:ر نح:و 
يرج::ع لعوام::ل % 20.74ف:ى ال::دخل الق::ومى والب:اقى يمث::ل 

أخ:::::رى غي:::::ر مدروس:::::ة وبلغ:::::ت قيم:::::ة ف المحس:::::وبة 
 0.01 وھى معنوي:ة إحص:ائيا عن:د مس:توى 115.87حوالى

 )1جدول  (مما يعنى المعنوية ا�حصائية للنموذج المقدر

 تطور ا^دخار القومى

فى الصين خ:Nل ا�دخار القومى تبين عدم ا�ستقرار فى 
ا�دخ::ار الق::ومى حي::ث تأرجح::ت ق::يم ) 2014-1990(الفت::رة 

 مع:د'ت  وتراوح:تبين الزيادة وا�نخفاض خNل تل:ك الفت:رة
% 33.43و % 2.07التغير السنوى خNل تل:ك الفت:رة ب:ين 

 ).1 ملحق(

وبدراسة ا'تجاه الزمن:ى الع:ام لتط:ور ا�دخ:ار الق:ومى 
اتض::ح أن قيم::ة معام::ل ا�نح::دار بلغ::ت ح::والى ف::ى الص::ين 

ف:ى  وھذا يعنى أنه كل عام يزداد ا�دخار الق:ومى 188.75
ه الزي::ادة  ملي::ار دو'ر وھ::ذ188.75بمق::دار نح::و  الص::ين

معنوي::ة إحص::ائيا حي::ث بلغ::ت قيم::ة ت المحس::وبة ح::والى 
، كما بلغت 0.01 وھى معنوية عند مستوى معنوية 13.42

 أى أن عنصر الزمن بما 0.7916قيمة معامل التحديد نحو 
م:ن التغي:رات % 79.16يتضمنه م:ن متغي:رات يفس:ر نح:و 
يرج:ع لعوام:ل % 20.84فى ا�دخار القومى والباقى يمث:ل 

 غي::ر مدروس::ة وبلغ::ت قيم::ة ف المحس::وبة ح::والى أخ::رى
 مم::ا 0.01 وھ::ى معنوي::ة إحص::ائيا عن::د مس::توى 138.54

 )1جدول ( يعنى المعنوية ا�حصائية للنموذج المقدر

 تطور تكوين راس المال

ف::ى الص::ين تك::وين راس الم::ال تب::ين ع::دم ا�س::تقرار ف::ى 
تك:وين راس حيث تأرجحت قيم ) 2014-1990(خNل الفترة 

 وتراوح::ت ب::ين الزي::ادة وا�نخف::اض خ::Nل تل::ك الفت::رةالم::ال 
و % 6.25-معد'ت التغي:ر الس:نوى خ:Nل تل:ك الفت:رة ب:ين 

 .)1 ملحق(% 36.50

وبدراسة ا'تجاه الزمنى العام لتطور تكوين راس المال 
قيم::ة معام::ل ا�نح::دار بلغ::ت ح::والى  أن اتض::حف::ى الص::ين 

الم:ال  وھذا يعنى أنه ك:ل ع:ام ي:زداد تك:وين راس 176.53
 مليار دو'ر وھذه الزي:ادة 176.53بمقدار نحو  فى الصين 

معنوي::ة إحص::ائيا حي::ث بلغ::ت قيم::ة ت المحس::وبة ح::والى 
، كما بلغت 0.01 وھى معنوية عند مستوى معنوية 18.21

 أى أن عنصر الزمن بما 0.7711قيمة معامل التحديد نحو 
م:ن التغي:رات % 77.11يتضمنه م:ن متغي:رات يفس:ر نح:و 

% 22.89م:::الى تك:::وين رأس الم:::ال والب:::اقى يمث:::ل ف:::ى إج
يرج:::ع لعوام:::ل أخ:::رى غي:::ر مدروس:::ة وبلغ:::ت قيم:::ة ف 

 وھ:::ى معنوي:::ة إحص:::ائيا عن:::د 73.15المحس:::وبة ح:::والى 
لمعنوي:::ة ا�حص:::ائية للنم:::وذج  مم:::ا يعن:::ى ا0.01مس:::توى 

  )1جدول  (رالمقد

 تطور إجمالى ا^نفاق الوطنى

ف::ى وطنى إجم::الى ا�نف::اق ال::تب::ين ع::دم ا�س::تقرار ف::ى 
حي:::ث تأرجح:::ت ق:::يم ) 2014-1990(الص:::ين خ:::Nل الفت:::رة 

ب:ين الزي:ادة وا�نخف:اض خ:Nل تل:ك إجم:الى ا�نف:اق ال:وطنى 
 وتراوحت مع:د'ت التغي:ر الس:نوى خ:Nل تل:ك الفت:رة الفترة
 .)1 ملحق(% 30.78و % 6.52بين 

وبدراس:ة ا'تج:اه الزمن::ى الع:ام لتط::ور إجم:الى ا�نف::اق 
ح أن قيم:ة معام::ل ا�نح::دار بلغ::ت اتض::ف::ى الص::ين ال:وطنى 
 وھ::ذا يعن::ى أن::ه ك::ل ع::ام ي::زداد إجم::الى 360.57ح::والى 

 ملي::ار 360.57بمق::دار نح::و ف::ى الص::ين ا�نف::اق ال::وطنى 
دو'ر وھ::ذه الزي::ادة معنوي::ة إحص::ائيا حي::ث بلغ::ت قيم::ة ت 

وھى معنوية عند مس:توى معنوي:ة 15.87المحسوبة حوالى 
 أى أن 0.7849 ، كم:::ا بلغ:::ت قيم:::ة معام:::ل التحدي:::د0.01

عنص:::ر ال:::زمن بم:::ا يتض:::منه م:::ن متغي:::رات يفس:::ر نح:::و 
م::::ن التغي::::رات ف::::ى إجم::::الى ا�نف::::اق ال::::وطنى % 78.49

يرجع لعوامل أخرى غير مدروسة % 21.51والباقى يمثل 
 وھ::ى معنوي::ة 49.18وبلغ::ت قيم::ة ف المحس::وبة ح::والى 

 مما يعن:ى المعنوي:ة ا�حص:ائية 0.01إحصائيا عند مستوى 
 .)1جدول ( درللنموذج المق

 مالى ا^حتياطىجتطور إ

ف::ى الص::ين م::الى ا�حتي:اطى جإتب:ين ع::دم ا�س:تقرار ف::ى 
م:::الى جإحي:::ث تأرجح:::ت ق:::يم ) 2014-1990(خ:::Nل الفت:::رة 
 ب::::ين الزي::::ادة وا�نخف::::اض خ::::Nل تل::::ك الفت::::رةا�حتي::::اطى 

   وتراوح::ت مع::د'ت التغي::ر الس::نوى خ::Nل تل::ك الفت::رة ب::ين 
 .)1 ملحق(% 49.68و % 48.40-
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وبدراس:::::ة ا'تج:::::اه الزمن:::::ى الع:::::ام لتط:::::ور إحم:::::الى 
اتضح أن قيمة معامل ا�نحدار بلغ:ت فى الصين ا�حتياطى 

 وھ:::ذا يعن:::ى أن:::ه ك:::ل ع:::ام ي:::زداد إحم:::الى 1.304ح:::والى 
 ملي::ار دو'ر وھ::ذه 1.304بمق::دار ف::ى الص::ين ا�حتي::اطى 

الزي::ادة معنوي::ة إحص::ائيا حي::ث بلغ::ت قيم::ة ت المحس::وبة 
، 0.01نوية عن:د مس:توى معنوي:ة  وھى مع10.724حوالى 

 أى أن عنص:ر 0.8333كما بلغت قيمة معامل التحديد نحو 
م:ن % 83.33الزمن بما يتضمنه من متغي:رات يفس:ر نح:و 

% 16.67التغي::رات ف::ى إجم::الى ا�حتي::اطى والب::اقى يمث::ل 
يرج:::ع لعوام:::ل أخ:::رى غي:::ر مدروس:::ة وبلغ:::ت قيم:::ة ف 

 عن::د  وھ::ى معنوي::ة إحص::ائيا115.004المحس::وبة ح::والى 
 مم:::ا يعن:::ى المعنوي:::ة ا�حص:::ائية للنم:::وذج 0.01مس:::توى 

 .)1جدول ( المقدر

  ا^ستثمار ا�جنبى المباشر تطور

ف:ى ا�س:تثمار اQجنب:ى المباش:ر تبين عدم ا�س:تقرار ف:ى 
حي:::ث تأرجح:::ت ق:::يم ) 2014-1990(الص:::ين خ:::Nل الفت:::رة 

ب::ين الزي::ادة وا�نخف::اض خ::Nل ا�س::تثمار اQجنب::ى المباش::ر 
 وتراوح::ت مع::د'ت التغي::ر الس::نوى خ::Nل تل::ك فت::رةتل::ك ال

 .)1 ملحق (%155.52و % 23.60-الفترة بين 

وبدراس::::ة ا'تج::::اه الزمن::::ى الع::::ام لتط::::ور ا�س::::تثمار 
اتضح أن قيمة معامل ا�نح:دار فى الصين اQجنبى المباشر 

 وھ:::ذا يعن:::ى أن:::ه ك:::ل ع:::ام ي:::زداد 1170.2بلغ:::ت ح:::والى 
بمق::::دار نح::::و  ص::::ين  ف::::ى الا�س::::تثمار اQجنب::::ى المباش::::ر 

 مليار دو'ر وھذه الزيادة معنوي:ة إحص:ائيا حي:ث 1170.2
 وھ::ى معنوي::ة عن::د 7.38بلغ::ت قيم::ة ت المحس::وبة ح::والى 

، كم:::ا بلغ:::ت قيم:::ة معام:::ل التحدي:::د 0.01مس:::توى معنوي:::ة 
 أى أن عنص::ر ال:::زمن بم::ا يتض::منه م:::ن 0.8367ح::والى 

م::ن التغي::رات ف::ى الن::اتج % 83.67متغي::رات يفس::ر نح::و 
يرج::ع لعوام::ل % 16.33ل::ى ا�جم::الى والب::اقى يمث::ل المح

أخ::رى غي::ر مدروس::ة وبلغ::ت قيم::ة ف المحس::وبة ح::والى 
 مما يعنى 0.01 وھى معنوية إحصائيا عند مستوى 28.17

 .)1جدول ( المعنوية ا�حصائية للنموذج المقدر

 (%)طور سعر الفائدة على الودائع ت

(%) ائ:ع س:عر الفائ:دة عل:ى الودتبين عدم ا�س:تقرار ف:ى 
حي:ث تأرجح:ت ق:يم ) 2014-1990(فى الص:ين خ:Nل الفت:رة 

بين الزيادة وا�نخفاض خ:Nل (%) سعر الفائدة على الودائع 
 وتراوح::ت مع::د'ت التغي::ر الس::نوى خ::Nل تل::ك تل::ك الفت::رة
 .)1 ملحق (%64.29و% 45.65-الفترة بين 

وبدراسة ا'تجاه الزمنى العام لتطور س:عر الفائ:دة عل:ى 
اتض::ح أن قيم::ة معام::ل ا�نح::دار ف::ى الص::ين (%) الودائ::ع 

 وھذا يعنى أنه كل عام ينخفض سعر 0.312-بلغت حوالى 
 وھ:ذه 0.312بمق:دار ف:ى الص:ين  (%) الفائدة على الودائع 

الزي::ادة معنوي::ة إحص::ائيا حي::ث بلغ::ت قيم::ة ت المحس::وبة 
 وھى معنوية إحصائيا عند مستوى معنوي:ة 12.21-حوالى 
 أى 0.5344مة معام:ل التحدي:د ح:والى ، كما بلغت قي0.01

أن عنص::ر ال::زمن بم::ا يتض::منه م::ن متغي::رات يفس::ر نح::و 
(%) من التغيرات فى سعر الفائدة عل:ى الودائ:ع % 53.44

يرجع لعوام:ل أخ:رى وبلغ:ت قيم:ة % 46.56والباقى يمثل 
 وھ::ى معنوي::ة إحص::ائيا عن::د 76.41ف المحس::وبة ح::والى 

 .)1جدول ( 0.01مستوى معنوية 

 (%)عر فائدة ا^قراض تطور س

ف:ى (%) س:عر فائ:دة ا�ق:راض تبين ع:دم ا�س:تقرار ف:ى 
س:عر حيث تأرجحت قيم ) 2014-1990(الصين خNل الفترة 

ب:::ين الزي::ادة وا�نخف:::اض خ::Nل تل:::ك (%) فائ::دة ا�ق::راض 
 وتراوحت مع:د'ت التغي:ر الس:نوى خ:Nل تل:ك الفت:رة الفترة
 .)1 ملحق (%27.08و % 28.92-بين 

 ا'تج:::اه الزمن:::ى الع:::ام لتط:::ور س:::عر فائ:::دة وبدراس:::ة
اتض:ح أن قيم:ة معام:ل ا�نح:دار فى الصين (%) ا�قراض 

 وھذا يعنى أنه كل عام ينخفض سعر 0.205-بلغت حوالى 
 وھ:::ذه 0.205بمق:::دار ف:::ى الص:::ين (%) فائ:::دة ا�ق:::راض 

الزي::ادة معنوي::ة إحص::ائيا حي::ث بلغ::ت قيم::ة ت المحس::وبة 
ائيا عند مستوى معنوي:ة  وھى معنوية إحص4.013-حوالى 
 أى 0.51.48، كما بلغت قيمة معامل التحديد ح:والى 0.01

أن عنص::ر ال::زمن بم::ا يتض::منه م::ن متغي::رات يفس::ر نح::و 
(%) م::ن التغي::رات ف::ى س::عر فائ::دة ا�ق::راض % 51.48

يرجع لعوامل أخرى غير مدروسة % 48.52والباقى يمثل 
 وھ::ى معنوي::ة 26.17وبلغ::ت قيم::ة ف المحس::وبة ح::والى 

 .)1جدول ( 0.01حصائيا عند مستوى معنوية إ

 (%)تطور سعر الفائدة الحقيقى 

ف::ى (%) س::عر الفائ::دة الحقيق::ى تب:ين ع::دم ا�س::تقرار ف::ى 
س:عر حيث تأرجحت قيم ) 2014-1990(الصين خNل الفترة 

 بين الزيادة وا�نخفاض خNل تلك الفت:رة(%) الفائدة الحقيقى 
N:ل تل:ك الفت:رة ب:ين وتراوحت معد'ت التغير الس:نوى خ-

 .)1 ملحق (%590.01و% 959.70

وبدراس:::ة ا'تج:::اه الزمن:::ى الع:::ام لتط:::ور س:::عر الفائ:::دة 
اتض::ح أن قيم::ة معام::ل ا�نح::دار ف::ى الص::ين (%) الحقيق::ى 

 ع:ام ي:زداد س:عر  وھذا يعنى أن:ه ك:ل0.0548بلغت حوالى 
 وھ::ذه 0.0548بمق::دار ف::ى الص::ين  (%) الفائ::دة الحقيق::ى 

ص::ائيا حي::ث بلغ::ت قيم::ة ت المحس::وبة إح نوي::ةالزي::ادة مع
 وھى غير معنوية إحصائيا ، كم:ا بلغ:ت قيم:ة 1.58حوالى 

 أى أن عنص::ر ال::زمن بم::ا 0.012معام::ل التحدي::د ح::والى 
من التغيرات ف:ى % 0.12يتضمنه من متغيرات يفسر نحو 

يرج::ع % 99.88والب::اقى يمث::ل (%) س::عر الفائ::دة الحقيق::ى 
م::ة ف المحس::وبة لعوام::ل أخ::رى غي::ر مدروس::ة وبلغ::ت قي

 .)1جدول (  وھى غير معنوية إحصائيا0.450حوالى 

 تطور القوى العاملة

فى الص:ين خ:Nل القوى العاملة تبين الزيادة المستمرة فى 
وتراوح::ت مع::د'ت التغي::ر الس::نوى ) 2014-1990(الفت::رة 

 .)1 ملحق (%1.66 و% 0.15خNل تلك الفترة بين 
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ف:ى ر القوى العامل:ة وبدراسة ا'تجاه الزمنى العام لتطو
اتض:::ح أن قيم:::ة معام:::ل ا�نح:::دار بلغ:::ت ح:::والى الص:::ين 
ف::ى  وھ::ذا يعن::ى أن::ه ك::ل ع::ام ت::زداد الق::وى العامل::ة 6.961
 وھذه الزيادة معنوي:ة إحص:ائيا حي:ث 6.961بمقدار الصين 

 وھ:::ى معنوي:::ة 9.052بلغ:::ت قيم:::ة ت المحس:::وبة ح:::والى 
ام:ل ، كما بلغت قيمة مع0.01إحصائيا عند مستوى معنوية 

 أى أن عنص::ر ال::زمن بم::ا يتض::منه 0.9776التحدي::د نح::و 
م::ن التغي::رات الق::وى % 97.76م::ن متغي::رات يفس::ر نح::و 

وبلغ::ت قيم::ة ف المحس::وبة % 2.24العامل::ة والب::اقى يمث::ل 
 وھ:::ى معنوي:::ة إحص:::ائيا عن:::د مس:::توى 132.45ح:::والى 
 .)1جدول ( 0.01معنوية 

 )من القوى العاملة(%  البطالة تطور

ف:ى الص:ين خ:Nل نس:بة البطال:ة تقرار ف:ى تبين ع:دم ا�س:
حي:::ث تأرجح:::ت نس:::ب البطال:::ة ب:::ين ) 2014-1990(الفت:::رة 

 وتراوح::ت مع::د'ت الزي::ادة وا�نخف::اض خ::Nل تل::ك الفت::رة
 %15.79و % 7.72-التغير السنوى خNل تلك الفترة بين 

 .)1 ملحق(

م:ن (% وبدراسة ا'تجاه الزمن:ى الع:ام لتط:ور البطال:ة 
اتض:ح أن قيم:ة معام:ل ا�نح:دار  الص:ين ىف:) القوى العاملة

 وھ::ذا يعن::ى أن::ه ك::ل ع::ام ت::نخفض 0.0166-بلغ::ت ح::والى 
 0.0166بمقدار فى الصين  ) من القوى العاملة(% البطالة 

وھ::ذه الزي::ادة غي::ر معنوي::ة إحص::ائيا حي::ث بلغ::ت قيم::ة ت 
 وھ::ى غي::ر معنوي::ة إحص::ائيا، كم::ا بلغ::ت 1.78المحس::وبة 

 أى أن عنص:ر ال:زمن 0.1665قيمة معامل التحديد ح:والى 
م:::ن % 16.65بم:::ا يتض:::منه م:::ن متغي:::رات يفس:::ر نح:::و 

وبلغ:ت قيم:ة % 83.35التغيرات فى البطال:ة والب:اقى يمث:ل 
  وھ::ى غي::ر معنوي::ة إحص::ائيا3.05 ف المحس::وبة ح::والى

 .)1جدول (

 تطور واردات السلع والخدمات

ف::ى واردات الس::لع والخ::دمات تب::ين ع::دم ا�س::تقرار ف::ى 
حي:::ث تأرجح:::ت ق:::يم ) 2014-1990(لفت:::رة الص:::ين خ:::Nل ا

بين الزيادة وا�نخف:اض خ:Nل تل:ك واردات السلع والخدمات 
 وتراوحت مع:د'ت التغي:ر الس:نوى خ:Nل تل:ك الفت:رة الفترة
 .)1 ملحق (%54.85و % 12.23-بين 

وبدراس::ة ا'تج::اه الزمن::ى الع::ام لتط::ور واردات الس::لع 
نح:دار بلغ:ت اتضح أن قيمة معامل ا�الصين  فى والخدمات

 وھذا يعنى أنه كل عام يزداد واردات الس:لع 87.82حوالى 
 ملي::ار دو'ر وھ::ذه 87.82بمق::دار ف::ى الص::ين  والخ::دمات 

الزي::ادة معنوي::ة إحص::ائيا حي::ث بلغ::ت قيم::ة ت المحس::وبة 
، 0.01 وھ::ى معنوي::ة عن::د مس::توى معنوي::ة 17.55ح::والى 

 أى أن 0.8302كم:::ا بلغ:::ت قيم:::ة معام:::ل التحدي:::د ح:::والى 
ص:::ر ال:::زمن بم:::ا يتض:::منه م:::ن متغي:::رات يفس:::ر نح:::و عن

م:::ن التغي:::رات ف:::ى واردات الس:::لع والخ:::دمات % 83.02
وبلغت قيمة ف المحس:وبة ح:والى  ،%16.98والباقى يمثل 

 مما يعنى 0.01 وھى معنوية إحصائيا عند مستوى 98.37
 .)1جدول ( المعنوية ا�حصائية للنموذج المقدر

 تطور صادرات السلع والخدمات

ف:ى ص:ادرات الس:لع والخ:دمات ن عدم ا�س:تقرار ف:ى تبي
حي:::ث تأرجح:::ت ق:::يم ) 2014-1990(الص:::ين خ:::Nل الفت:::رة 

ب::ين الزي::ادة وا�نخف::اض خ::Nل ص::ادرات الس::لع والخ::دمات 
 وتراوح::ت مع::د'ت التغي::ر الس::نوى خ::Nل تل::ك تل::ك الفت::رة
 .)1 ملحق (%40.01و % 16.01-الفترة بين 

ط:ور ص:ادرات الس:لع وبدراسة ا'تجاه الزمن:ى الع:ام لت
اتضح أن قيمة معامل ا�نح:دار بلغ:ت فى الصين والخدمات 

 وھ:ذا يعن:ى أن::ه ك:ل ع:ام ي:زداد ص::ادرات 104.76ح:والى 
 ملي::ار 104.76بمق::دار نح::و ف::ى الص::ين  الس::لع والخ::دمات 

دو'ر وھ::ذه الزي::ادة معنوي::ة إحص::ائيا حي::ث بلغ::ت قيم::ة ت 
معنوية  وھى معنوية عند مستوى 13.85المحسوبة حوالى 

 أى 0.8613، كما بلغت قيمة معام:ل التحدي:د ح:والى 0.01
أن عنص::ر ال::زمن بم::ا يتض::منه م::ن متغي::رات يفس::ر نح::و 

م::ن التغي::رات ف::ى ص::ادرات الس::لع والخ::دمات % 86.13
 97.42، وبلغت قيمة ف المحسوبة %13.87والباقى يمثل 

 مم:::ا يعن:::ى 0.01وھ:::ى معنوي:::ة إحص:::ائيا عن:::د مس:::توى 
 .)1جدول (  للنموذج المقدرالمعنوية ا�حصائية

 طور صادرات التكنولوجيا المتقدمةت

ص:::ادرات التكنولوجي:::ا تب:::ين ع:::دم ا�س:::تقرار ف:::ى   
حي:::ث ) 2014-1990(ف:::ى الص:::ين خ:::Nل الفت:::رة المتقدم:::ة 

ب::ين الزي::ادة ص::ادرات التكنولوجي::ا المتقدم::ة تأرجح::ت ق::يم 
 وتراوح::ت مع::د'ت التغي::ر وا�نخف::اض خ::Nل تل::ك الفت::رة

N::::58.10و% 8.97-ل تل::::ك الفت::::رة ب::::ين الس::::نوى خ%  
 .)1 ملحق(

وبدراس::::ة ا'تج::::اه الزمن::::ى الع::::ام لتط::::ور ص::::ادرات 
اتض:::ح أن قيم:::ة معام:::ل  ف:::ى الص:::ينالتكنولوجي:::ا المتقدم:::ة 

 وھ::ذا يعن::ى أن::ه ك::ل ع::ام 24.865ا�نح::دار بلغ::ت ح::والى 
بمق::دار ف::ى الص::ين  ي::زداد ص::ادرات التكنولوجي::ا المتقدم::ة 

ه الزيادة معنوي:ة إحص:ائيا حي:ث  مليار دو'ر وھذ24.865
 وھ:::ى معنوي:::ة 13.44بلغ:::ت قيم:::ة ت المحس:::وبة ح:::والى 

، كما بلغت قيمة معامل التحدي:د 0.01إحصائيا عند مستوى 
 أى أن عنص:::ر ال:::زمن بم:::ا يتض:::منه م:::ن 0.8708نح:::و  

من التغي:رات ف:ى ص:ادرات % 87.08متغيرات يفسر نحو 
رجع لعوام:ل ي% 12.92التكنولوجيا المتقدمة والباقى يمثل 

 وھ::ى 39.18أخ::رى، وبلغ::ت قيم::ة ف المحس::وبة ح::والى 
 .)1جدول ( 0.014معنوية إحصائيا عند مستوى 

 تطور صافى التجارة فى السلع

ف::ى ص::افى التج::ارة ف::ى الس::لع تب::ين ع::دم ا�س::تقرار ف::ى 
حي:::ث تأرجح:::ت ق:::يم ) 2014-1990(الص:::ين خ:::Nل الفت:::رة 

اض خ:Nل تل:ك ب:ين الزي:ادة وا�نخف:صافى التجارة فى السلع 
 وتراوحت مع:د'ت التغي:ر الس:نوى خ:Nل تل:ك الفت:رة الفترة
 .)1 ملحق (%305.91و % 305.56-بين 
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وبدراس::ة ا'تج::اه الزمن::ى الع::ام لتط::ور ص::افى التج::ارة 
اتضح أن قيم:ة معام:ل ا�نح:دار بلغ:ت الصين  فىفى السلع 

 وھذا يعنى أنه كل عام يزداد صافى التجارة 17.39حوالى 
 ملي::ار دو'ر وھ::ذه 17.39بمق::دار ف::ى الص::ين   ف::ى الس::لع

الزي::ادة معنوي::ة إحص::ائيا حي::ث بلغ::ت قيم::ة ت المحس::وبة 
، كما بلغت 0.01 وھى معنوية عند مستوى معنوية 11.15

 أى أن عنصر الزمن بما 0.7323قيمة معامل التحديد نحو 
م:ن التغي:رات % 73.23يتضمنه م:ن متغي:رات يفس:ر نح:و 

% 26.77 المتقدمة والب:اقى يمث:ل فى صادرات التكنولوجيا
يرج:::ع لعوام:::ل أخ:::رى غي:::ر مدروس:::ة، وبلغ:::ت قيم:::ة ف 

 وھ:::ى معنوي:::ة إحص:::ائيا عن:::د 72.18المحس:::وبة ح:::والى 
 مم:::ا يعن:::ى المعنوي:::ة ا�حص:::ائية للنم:::وذج 0.01مس:::توى 

 .)1جدول ( المقدر

تأثر تطبيق سياسات الشvمول المvالى فvى الصvين علvى 
 الجوانب ا^قتصادية فى الصين

ن تقس::يم فت::رات تطبي::ق الش::مول الم::الى إل::ى ث::Nث يمك::
 :فترات ھى

فت:::رة م:::ا قب:::ل تطبي:::ق الش:::مول الم:::الى : الفت:::رة اQول:::ى -
)2000-2009(. 

 .)2014-2010(بداية تطبيق الشمول المالى : الفترة الثانية -

 ف:::ى الص:::ين Visaبداي:::ة ت:::دخل ش:::ركة : الفت:::رة الثالث:::ة -
)2015-2018(. 

لم:::الى عل:::ى الجوان:::ب  ت:::أثير تطبي:::ق الش:::مول اقي:::اسوت:::م 
ا�قتصادية فى الصين من خNل قياس ھذا التأثر على ع:دد 

 :من المؤشرات ھى

 . تطور ا�دخار القومى-1

 . تطور تكوين راس المال-2

  . تطور إجمالى ا�نفاق الوطنى-3

 . تطور إحمالى ا�حتياطى-4

 .(%) تطور سعر الفائدة على الودائع -5

 .(%) تطور سعر فائدة ا�قراض -6

 .(%) تطور سعر الفائدة الحقيقى -7

 .)سنويا(%  تطور التضخم، اQسعار التي يدفعھا المستھلكون -8

 تطور التضخم، معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي -9
 .)سنويا(% 

 . تطور الشركات المحلية المدرجة، إجمالي-10

 من إجمالي(% تطور رسملة سوقية للشركات المدرجة  -11
 .)لمحليالناتج ا

باQسعار ( تطور رسملة سوقية للشركات المدرجة -12
 .)الجارية للدو'ر اQمريكي

 التباين اQحادى ا�تجاه للمقارنة ويتضح من نتائج تحليل
 بين تأثر تطبيق الشمول المالى فى الصين فى الفترات الثNثة

 :يلى ما

 بالنسبة ^جمالى ا^دخار القومى

دخار الق:ومى خ:Nل الفت:رة  يتضح تزايد ا�2من جدول 
ار خ::بص::فة عام::ة حي::ث زاد متوس::ط ا�د) 2000-2018(

 ملي::ار دو'ر ف::ى الفت::رة 1228.9770الق::ومى م::ن ح::والى 
 مليار دو'ر فى 4139.2340إلى حوالى ) 2000-2009(

-2015(ث:::م ارتف:::ع خ:::Nل الفت:::رة ) 2014-2010(الفت:::رة 
ملي:::ار  6672.705ليص:::ل إل:::ى متوس:::ط ح:::والى ) 2018
 .دو'ر

وبإجراء إختبار تحليل التباين لبيان أثر تطبي:ق الش:مول 
المالى فى الصين على ا�دخار القومى فى الفت:رات الثNث:ة 
اتض::ح وج::ود ف::روق ذات د'ل::ة إحص::ائية ف::ى ق::يم إجم::الى 

) ف(ا�دخار القومى بين الفترات الثNث:ة حي:ث بلغ:ت قيم:ة 
 وھ::ى ذات د'ل::ة إحص::ائية عن::د مس::توى 70.583ح::والى 

 .0.01لة د'

 بالنسبة لتكوين رأس المال

 يتض::ح تزاي::د تك::وين رأس الم::ال خ::Nل 2م::ن ج::دول 
 متوس::ط ارتف::عبص::فة عام::ة حي::ث ) 2018-2000(الفت::رة 

 ملي:ار ف:ى الفت:رة 1093.61تكوين رأس الم:ال م:ن ح:والى 
 ملي::ار دو'ر ف::ى 3641.00إل::ى ح::والى ) 2000-2009(

-2015(ث:::م ارتف:::ع خ:::Nل الفت:::رة ) 2014-2010(الفت:::رة 
 . مليار دو'ر6334.498إلى حوالى ) 2018

بإجراء إختبار تحليل التباين لبيان أثر تطبيق الشمول 
المالى فى الصين على تكوين رأس المال فى الفترات 
الثNثة اتضح وجود فروق ذات د'لة إحصائية فى قيم 
تكوين رأس المال بين الفترات الثNثة حيث بلغت قيمة 

ھى ذات د'لة إحصائية عند مستوى  و70.26حوالى ) ف(
 .0.01د'لة 

 بالنسبة ^جمالى ا^نفاق الوطنى

 يتضح تزايد إجمالى ا�نفاق الوطنى خNل 2من جدول 
 بصفة عامة حي:ث انخف:ض متوس:ط) 2018-2000(الفترة 

 ملي:::ار 2455.141 إجم:::الى ا�نف:::اق ال:::وطنى م:::ن ح:::والى
 8136.230إل:ى ح:والى ) 2009-2000(دو'ر فى الفترة 

ث::م ارتف::ع خ::Nل ) 2014-2010( ف::ى الفت::رة ملي::ار دو'ر
ليص:::::ل إل:::::ى متوس:::::ط ح:::::والى ) 2018-2015(الفت:::::رة 

  . مليار دو'ر13334.87

وبإجراء إختبار تحليل التباين لبيان أثر تطبيق الشمول 
المالى فى الصين على إجمالى ا�نفاق الوطنى فى الفترات 

ائية فى قيم الثNثة اتضح وجود فروق ذات د'لة إحص
إجمالى ا�نفاق الوطنى بين الفترات الثNثة حيث بلغت 

 وھى ذات د'لة إحصائية عند 82.027حوالى ) ف(قيمة 
 .0.01مستوى د'لة 
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  2018: 2000 شرات جوانب التنمية ا^قتصادية خ�ل الفترة مؤ. 2جدول 
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2000 436.64 420.89 1181.15 171.76 2.25 5.85 3.74 0.26 2.03 1086 22.19 380 

2001 492.33 480.48 1309.7 220.06 2.25 5.85 3.72 0.72 2.05 1154 26.14 395 

2002 578.96 550.5 1431.49 297.74 1.98 5.31 4.69 -0.77  0.59 1223 28.55 457 

2003 708.64 676.13 1624.65 416.2 1.98 5.31 2.66 1.16 2.58 1285 31.09 513 

2004 885.69 835.69 1909.52 622.95 2.25 5.58 -1.25  3.88 6.91 1373 23.06 448 

2005 1060.09 950.13 2166.4 831.41 2.25 5.58 1.64 1.82 3.88 1377 17.71 402 

2006 1367.08 1165.8 2551.43 1080.76 2.52 6.12 2.13 1.46 3.90 1421 41.96 1145 

2007 1770.72 1458.34 3255.86 1546.36 4.14 7.47 -0.34  4.75 7.83 1530 127.13 4479 

2008 2362.71 1990.66 4258.11 1966.04 2.25 5.31 -2.32  5.86 7.81 1604 39.02 1779 

2009 2626.91 2407.46 4863.1 2452.9 2.25 5.31 5.42 -0.70  -0.11  1700 70.62 3573 

 1357.00 42.75 1375.30 3.75 1.84 2.01 5.77 2.41 960.62 2455.14 1093.61 1228.98 المتوسط

 ا�نحراف
 رىالمعيا

786.14 671.15 1280.33 791.10 0.63 0.66 2.59 2.27 2.89 196.58 33.27 1491.57 

2010 3096.62 2859.61 5817.26 2913.71 2.75 5.81 -1.05  3.31 6.94 2063 66.69 4028 

2011 3668.95 3533.92 7311.54 3254.67 3.5 6.56 -1.46  5.41 8.14 2342 45.54 3412 

2012 4219.94 4004.46 8229.76 3387.51 3 6 3.52 2.62 2.39 2494 43.70 3697 

2013 4673.25 4524.94 9255.73 3880.37 3 6 3.68 2.63 2.23 2489 41.61 3949 

2014 5037.41 4782.09 10066.86 3900.04 2.75 5.6 4.74 2.00 0.82 2613 58.01 6005 

 4218.28 51.11 2400.20 4.10 3.19 1.89 5.99 3.00 3467.26 8136.23 3941.00 4139.23 المتوسط

 ا�نحراف
 المعيارى

775.66 772.59 1661.86 423.06 0.31 0.36 2.91 1.32 3.22 211.58 10.80 1027.39 

2015 5692.27 5403.76 11375.55 4407.05 3.11 6.33 5.36 2.26 0.92 2952.69 65.55 6785.59 

2016 6147.66 5836.06 12285.60 4759.61 3.36 6.83 5.79 2.44 1.00 3188.91 70.80 7328.44 

2017 7315.71 6944.91 14619.86 5663.93 3.99 8.13 6.89 2.90 1.19 3794.80 84.25 8720.84 

2018 7535.18 7153.26 15058.45 5833.85 4.11 8.38 7.10 2.99 1.22 3908.64 86.78 8982.47 

 7954.33 76.85 3461.26 1.08 2.65 6.28 7.42 3.64 5166.11 13334.87 6334.50 6672.70 المتوسط

 ا�نحراف
 المعيارى

893.35 848.07 1785.30 691.65 0.49 0.99 0.84 0.35 0.14 463.40 10.29 1064.94 

F 70.68 70.26 82.03 58.39 7.87 8.62 8.25 0.29 2.19 89.26 2.48 37.0 

Sig. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 0.003 0.006 0.749 0.147 0.00 0.115 0.00 

 .مواقع الشبكة العنكبوتية - .، مؤشرات التنمية العالمية، إحصاءات التنمية ا�قتصادية) (World bankالبنك الدولى  -: المصدر
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 بالنسبة ^جمالى ا^حتياطى

خNل  تزايد إجمالى ا�حتياطى 2يتضح من جدول 
 متوسط فعارتحيث بصفة عامة ) 2018-2000(الفترة 

فى مليار دو'ر  960.618  حوالىإجمالى ا�حتياطى من
دو'ر  مليار 3467.260إلى ) 2009-2000( الفترة

ثم ارتفع خNل الفترة ) 2014-2010(فى الفترة حوالى 
 5166.11  حوالىليصل إلى متوسط) 2015-2018(

 .مليار دو'ر

  تطبي:ق الش:موللبيان أثروبإجراء إختبار تحليل التباين 
الم::الى ف::ى الص::ين عل::ى إجم::الى ا�حتي::اطى ف::ى الفت::رات 

ف::ى ق::يم الثNث::ة اتض::ح وج::ود ف::روق ذات د'ل::ة إحص::ائية 
حي::ث بلغ::ت قيم::ة إجم::الى ا�حتي::اطى ب::ين الفت::رات الثNث::ة 

عند مستوى د'لة ذات د'لة إحصائية  وھى 58.386) ف(
0.01. 

 (%)بة لسعر الفائدة على الودائع بالنس

زاي::د س::عر الفائ::دة عل::ى الودائ::ع  ت2يتض::ح م::ن ج::دول 
حي:::ث بص:::فة عام:::ة ) 2018-2000(خ:::Nل الفت:::رة  (%)

  ح::والىم::ن(%) متوس::ط س::عر الفائ::دة عل::ى الودائ::ع  ارتف::ع
 ثم ارتف:ع 3.0  حوالىإلى) 2009-2000( فى الفترة 2.41

  ح::والىليص::ل اإل::ى متوس::ط) 2018-2015(خ::Nل الفت::رة 
3.64. 

 تطبي:ق الش:مول  أثرلبيانوبإجراء إختبار تحليل التباين 
ف:ى (%) المالى فى الصين على س:عر الفائ:دة عل:ى الودائ:ع 

ف:ى الفترات الثNثة اتضح وجود فروق ذات د'لة إحصائية 
حي::ث ق::يم س::عر الفائ::دة عل::ى الودائ::ع ب::ين الفت::رات الثNث::ة 

ذات د'ل:ة إحص:ائية  وھ:ى 7.871  ح:والى)ف(بلغت قيمة 
 .0.01عند مستوى د'لة 

 (%)فائدة ا^قراض بالنسبة لسعر 

 (%) تزاي::د س::عر فائ::دة ا�ق::راض 2يتض::ح م::ن ج::دول 
 ارتف:::عحي:::ث بص:::فة عام:::ة ) 2018-2000(خ:::Nل الفت:::رة 

 ف::ى 5.77  ح::والى م:ن(%) متوس:ط س::عر فائ:دة ا�ق::راض 
 ف::::ى الفت::::رة 5.99  ح::::والى إل::::ى) 2009-2000(الفت::::رة 

) 2018-2015(ث:::م ارتف:::ع خ:::Nل الفت:::رة ) 2010-2014(
 .7.42 حوالى ليصل إلى متوسط

 تطبي:ق الش:مول لبيان أثروبإجراء إختبار تحليل التباين 
ف::ى (%) الم::الى ف::ى الص::ين عل::ى س::عر فائ::دة ا�ق::راض 

ف:ى الفترات الثNثة اتضح وجود فروق ذات د'لة إحصائية 
حي::ث بلغ::ت ق::يم س::عر فائ::دة ا�ق::راض ب::ين الفت::رات الثNث::ة 

عن:د ذات د'ل:ة إحص:ائية  وھ:ى 8.224  ح:والى )ف(قيمة 
 .0.01مستوى د'لة 

 (%)النسبة لسعر الفائدة الحقيقى ب

 (%)تزاي::د س::عر الفائ::دة الحقيق::ى  2يتض::ح م::ن ج::دول 
حي::ث انخف::ض بص::فة عام::ة ) 2018-2000(خ::Nل الفت::رة 

 ف::ى 2.01  ح::والى م::ن(%) متوس::ط س::عر الفائ::دة الحقيق::ى 
 ف::::ى الفت::::رة 1.89  ح::::والىإل::::ى) 2009-2000(الفت::::رة 

) 2018-2015( الفت:::رة  خ:::Nلث:::م ارتف:::ع) 2010-2014(
 .6.28  حوالى ليصل إلى متوسط

أثر تطبي:ق الش:مول لبيان وبإجراء إختبار تحليل التباين 
ف::ى (%) الم::الى ف::ى الص::ين عل::ى س::عر الفائ::دة الحقيق::ى 

ف:ى الفترات الثNثة اتضح وجود فروق ذات د'لة إحصائية 
حي::ث بلغ::ت ق::يم س::عر الفائ::دة الحقيق::ى ب::ين الفت::رات الثNث::ة 

عن::د ذات د'ل::ة إحص::ائية  وھ::ى 8.25ح::والى ) ف(قيم::ة 
 .0.01مستوى د'لة 

بالنسvvبة التضvvخم، ا�سvvعار التvvي يvvدفعھا المسvvتھلكون 
 )سنويا(% 

تزاي:::د التض:::خم، اQس:::عار الت:::ي  2يتض:::ح م:::ن ج:::دول 
-2000(خ:::Nل الفت:::رة ) س:::نويا(% ي:::دفعھا المس:::تھلكون 

، اQس:عار متوسط التضخم ارتفعحيث بصفة عامة ) 2018
 ف:ى 1.24  ح:والىم:ن) س:نويا(% تي يدفعھا المستھلكون ال

 ف::::ى الفت::::رة 3.19  ح::::والىإل::::ى) 2009-2000(الفت::::رة 
) 2018-2015(ثم انخف:ض خ:Nل الفت:رة ) 2010-2014(

 .2.65  حوالى ليصل إلى متوسط

 تطبي:ق الش:مول لبيان أثروبإجراء إختبار تحليل التباين 
 اQس::عار الت::ي ي::دفعھا الم::الى ف::ى الص::ين عل::ى التض::خم،

ف::ى الفت::رات الثNث::ة اتض::ح ع::دم ) س::نويا(% المس::تھلكون 
تض:خم اQس:عار ف:ى ق:يم وجود ف:روق ذات د'ل:ة إحص:ائية 

 0.29  ح::والى)ف(حي::ث بلغ::ت قيم::ة ب::ين الفت::رات الثNث::ة 
 .وھى غير دالة إحصائيا

بالنسvvvvبة للتضvvvvخم، معامvvvvل تكمvvvvيش إجمvvvvالي النvvvvاتج 
 )سنويا(% المحلي 

تزاي::د التض::خم، معام::ل تكم::يش  2ج::دول يتض::ح م::ن 
-2000(خ::Nل الفت::رة ) س::نويا(% إجم::الي الن::اتج المحل::ي 

متوس:ط التض:خم، معام:ل  ارتف:عحي:ث بصفة عامة ) 2018
 3.25  حوالىمن) سنويا(% تكميش إجمالي الناتج المحلي 

 ف::ى الفت::رة 4.10  ح::والى إل::ى) 2009-2000(ف::ى الفت::رة 
) 2018-2015(ت:رة  خ:Nل الفخف:ضانثم ) 2010-2014(

 .1.08حوالى ليصل إلى متوسط 

 تطبي:ق الش:مول لبيان أثروبإجراء إختبار تحليل التباين 
الم::الى ف::ى الص::ين عل::ى التض::خم، معام::ل تكم::يش إجم::الي 

ف:ى الفت:رات الثNث:ة اتض:ح ع:دم ) س:نويا(% الناتج المحلي 
 ف::ى ق::يم التض::خم ب::ين وج::ود ف::روق ذات د'ل::ة إحص::ائية

 وھ:ى 0.29  ح:والى)ف(حي:ث بلغ:ت قيم:ة  الفترات الثNث:ة
 .غير دالة إحصائيا

 للشركات المحلية المدرجة، إجماليبالنسبة 

 الش:::ركات المحل:::يع:::دد تزاي:::د  2يتض:::ح م:::ن ج:::دول 
بص:::فة ) 2018-2000(خ:::Nل الفت:::رة المدرج:::ة، إجم:::الي 

متوس::ط الش::ركات المحلي::ة المدرج::ة،  ارتف::عحي::ث عام::ة 
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-2000(فت::رة ف::ى الش::ركة  1375.30  ح::والىإجم::الي م::ن
) 2014-2010( فى الفترة 2400.20  حوالى إلى) 2009

 ليص:ل ل:ى متوس:ط) 2018-2015(خ:Nل الفت:رة  ارتف:عثم 
 .شركة 3461.26 حوالى

 تطبي:ق الش:مول لبيان أثروبإجراء إختبار تحليل التباين 
المالى فى الصين على الشركات المحلية المدرجة، إجم:الي 

د فروق ذات د'لة إحص:ائية فى الفترات الثNثة اتضح وجو
حي:ث بلغ:ت   بين الفترات الثNثةركات المدرجةفى عدد الش

عن:د ذات د'ل:ة إحص:ائية  وھى 89.559  حوالى)ف(قيمة 
 .0.01مستوى د'لة 

مvvن (% رسvvملة سvvوقية للشvvركات المدرجvvة لبالنسvvبة 
 )إجمالي الناتج المحلي

تزاي::د رس::ملة س::وقية للش::ركات  2يتض::ح م::ن ج::دول 
خ:::Nل الفت:::رة ) م:::ن إجم:::الي الن:::اتج المحل:::ي (% المدرج:::ة

متوس::ط رس::ملة  ارتف::عحي::ث بص::فة عام::ة ) 2000-2018(
) م:ن إجم:الي الن:اتج المحل:ي(% سوقية للشركات المدرج:ة 

  ح:والىإل:ى) 2009-2000( ف:ى الفت:رة 42.75  حوالىمن
خ::Nل الفت::رة  ارتف::عث::م ) 2014-2010( ف::ى الفت::رة 51.11

 .76.85  حوالىطليصل الى متوس) 2015-2018(

 تطبي:ق الش:مول لبيان أثروبإجراء إختبار تحليل التباين 
المالى ف:ى الص:ين عل:ى رس:ملة س:وقية للش:ركات المدرج:ة 

ف:ى الفت:رات الثNث:ة اتض:ح ) من إجمالي الناتج المحل:ي(% 
ف:::ى ق::يم رس:::ملة ع::دم وج:::ود ف::روق ذات د'ل:::ة إحص::ائية 

ب::ين ى منس::بة م::ن إجم::الى الن::اتج المحل::الش::ركات المدرج::ة 
 وھ:ى 2748  ح:والى)ف(حيث بلغ:ت قيم:ة الفترات الثNثة 

 .غير دالة إحصائيا

  القيمvvةلشvvركات المحليvvة المدرجvvةلرسvvملة ابالنسvvبة 
 مليار دو:رلبا

الش::ركات المحلي::ة رس::ملة تزاي::د  2يتض::ح م::ن ج::دول 
حي:ث بص:فة عام:ة ) 2018-2000(خNل الفترة المدرجة، 

ة المدرج:ة، إجم:الي الش:ركات المحلي: رس:ملة متوسط ارتفع
-2000(ف:::ى الفت:::رة ملي:::ار دو'ر  1357.10  ح:::والىم:::ن

ف:::ى الفت:::رة ملي:::ار دو'ر  4218.20  ح:::والىإل:::ى) 2009
) 2018-2015(خ:::Nل الفت:::رة  ارتف:::عث:::م ) 2010-2014(

 .مليار دو'ر 7957.34  حوالىليصل الى متوسط

 تطبي:ق الش:مول لبيان أثروبإجراء إختبار تحليل التباين 
ى الصين على الشركات المحلية المدرجة، إجم:الي المالى ف

 فى الفترات الثNثة اتضح وجود فروق ذات د'لة إحص:ائية
 حي:ث  بين الفترات الثNثةرسملة الشركات المدرجةفى قيم 

ذات د'ل:ة إحص:ائية  وھ:ى 37.00  ح:والى)ف(بلغت قيمة 
 .0.01عند مستوى د'لة 

 العوامل المؤثرة على ا^دخار القومى

 العوامل لقياس أثر إستخدام ا�نحدار الخطى المتعدد تم
المؤثرة على إجمالى ا�دخار القومى، وتم تحديد متغيرات 

 :النموذج على النحو التالى

 المتغير التابع

  إجمالي ا�دخار القومىھو

 : تتمثل فىالمتغيرات المستقلة

 .إجمالي تكوين راس المال -1

 .ا�حتياطىإجمالي  -2

 .(%)لى الودائع سعر الفائدة ع -3

 .(%) سعر فائدة ا�قراض -4

 .)سنويا(%  التضخم، اQسعار التي يدفعھا المستھلكون -5

 سنويا(%)  التضخم، معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي -6

 .رسملة الشركات المحلية المدرجةإجمالي  -7

 . رسملة سوقية للشركات المدرجة-8

 :وكانت النتائج على النحو التالى

 وجود 3 من نتائج مصفوفة ا�رتباط جدول ضحيت
ا�دخار القومى إجمالي عNقة ارتباطية معنوية موجبة بين 

 إجماليمن إجمالي تكوين راس المال، و وبين كل
، وسعر فائدة (%)ا�حتياطى، وسعر الفائدة على الودائع 

، والشركات المحلية المدرجة، إجمالي، (%)ا�قراض 
 . المدرجة بالدو'رورسملة سوقية للشركات

Nة بين قفى حين لم تتأكد المعنوية ا�حصائية للع
ا�دخار القومى وبين كل من تضخم اQسعار التي إجمالي 

، والتضخم، معامل تكميش )سنويا (%يدفعھا المستھلكون 
 .)سنويا (%الناتج المحلي إجمالي 

وبما على ذلك تصبح المتغيرات المستقلة التى تدخل 
  خط ا�نحدار ھى المتغيرات التى ثبت معنويةضمن معادلة

إجمالي ( التابعطية بينھا وبين المتغير ارتب�العNقة ا
وبالتالى تصبح متغيرات النموذج على  ،)ا�دخار القومى

 :النحو التالى

 المتغير التابع

 .ا�دخار القومىإجمالي ھو 

 : وھى على النحو التالىالمتغيرات المستقلة

 Total capital formationن راس المال مالي تكويجإ -1
(Ct) . 

 .Total Reserve (Rt)مالى ا�حتياطى ج إ-2

 Interest rate on(%)سعر الفائدة على الودائع  -3
deposits (%) (DEP.t) . 

  .Lending rate (%) (Lt)(%) سعر فائدة ا�قراض -4

 Totalمالي رسملة الشركات المحلية المدرجة جإ -5
Listed domestic companies (COP.t)  

 Marketةرسملة سوقية للشركات المدرج -6
capitalization of listed companies (M.C.t)
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   بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلةمصفوفة معام�ت ا^رتباط البسيط .3جدول 
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         1 إجمالي ا�دخار القومى

        1 **999. كوين راس المالإجمالي ت

       1 **993. **995. ا�حتياطىإجمالي 

      1 **754. **740. **747. (%)سعر الفائدة على الودائع 

     1 **928. **663. **675. **681. (%)سعر فائدة ا�قراض 

    1 198. 400. 251. 174. 193. )سنويا %(تضخم اQسعار التي يدفعھا المستھلكون 

   1 **744. -119.- 024. -284.- -372.- -354.- )سنويا (%التضخم، معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي 

  1 -368.- 171. **732. **766. **980. **992. **991. رسملة الشركات المحلية المدرجة، إجمالي

 1 **950. -308.- 204. **761. **825. **954. **953. **958. رسملة سوقية للشركات المدرجة بالدو'ر

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 : صياغة دالة ا^دخار القومى ا^جمالى

 ونتائج مصفوفة معامNتفي ضوء النظرية ا'قتصادية 
ا�دخار القومى  يمكن صياغة دالة ا�رتباط البسيط

 : اليعلى النحو الت لصين في اا�جمالى

St = f (Ct, Rt,DEP.t,Lt,COP.t,M.C.t ,et) ....(1) 

 كما سبق Ct, Rt,DEP.t,Lt,COP.t,M.C.tحيث أن 
 فيعبر عن الخطأ وتكون الدالة في الصورة etتعريفھا أما 

 : الخطية كما يلي

St = a + b1 Ct+ b2 Rt + b3 DEPt + b4 Lt + b5 
COPt + b6 MCt + et ......(2) 

ات المتوافرة عن المتغيرات محل وفي ضوء البيان
 وباستخدام برنامج التحليل 4 جدولبالدراسة والموضحة 

وكانت . SPSS Ver 25ا�حصائي للعلوم ا'جتماعية 
 :  كما يلى4جدول النتائج كما يوضح 

 تقييم النتائج 

  وفقا للمعايير ا:قتصاديةتقييمال

اتضح وجود عNقة ارتباطية موجبة بين إجمالي تكوين  -1
راس المال وإجمالى ا�دخار القومى حيث بلغت قيمة 
معامل ا�نحدار فى معادلة خط ا�نحدار الخطى 

 كلما زاد إجمالي ه وھذا يعنى أن0.85المتعدد نحو 

زاد ) مليار دو'ر(تكوين رأس المال بمقدار وحدة 
 . مليار دو'ر0.85إجمالى ا�دخار القومى بمقدار 

مالى جموجبة بين إعNقة ارتباطية   اتضح وجود -2
ا�حتياطى وإجمالى ا�دخار القومى حيث بلغت قيمة 

عادلة خط ا�نحدار الخطى معامل ا�نحدار فى م
مالى ج كلما زاد إه وھذا يعنى أن0.22نحو  المتعدد

زاد إجمالى ) مليار دو'ر(ا�حتياطى بمقدار وحدة 
 . مليار دو'ر0.22ا�دخار القومى بمقدار 

ة ارتباطية موجبة بين سعر الفائدة  اتضح وجود عNق -3
وإجمالى ا�دخار القومى حيث بلغت  (%)على الودائع 

خطى قيمة معامل ا�نحدار فى معادلة خط ا�نحدار ال
  الفائدة كلما زاد سعرهأن  وھذا يعنى82.28المتعدد نحو 

زاد إجمالى ا�دخار % 1 بمقدار(%) على الودائع 
 .ر مليار دو'82.28القومى بمقدار 

اتضح وجود عNقة ارتباطية عكسية بين سعر الفائدة  -4
وإجمالى ا�دخار القومى حيث بلغت (%) ا�قراض 

قيمة معامل ا�نحدار فى معادلة خط ا�نحدار الخطى 
 سعر  كلما زاده وھذا يعنى أن0.89-المتعدد نحو 

انخفض إجمالى % 1 بمقدار(%) الفائدة ا�قراض 
 . مليار دو'ر89.51ا�دخار القومى بمقدار 
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والمتغيرات المستقلة المدروسة خ�ل الفترة  إجمالى ا^دخار القومى بين الع�قة ا^نحداريةنتائج تقدير  .4جدول 
)2000-2018( 

Variables ف المحسوبة معامل التحديد المعدل ت المحسوبة معامل ا^نحدار 

 0.32 44.19 المقدار الثابت

 **6.33 0.085  تكوين راس المال إجمالي -1

 *2.362 0.22 ا�حتياطى إجمالي  -2

 0.84 82.28 (%)سعر الفائدة على الودائع -3

 0.88- 0.89- (%) سعر فائدة ا�قراض -4 

 0.36- 0.09- رسملة الشركات المحلية المدرجة إجمالي  -5

 1.564 0.040 ة رسملة سوقية للشركات المدرج-6

0.999 3068.42** 

0.05معنوى عند مستوى معنوية     * 0.01معنوى عند مستوى معنوية **   

 

اتضح وجود عNقة ارتباطية موجبة بين إجمالي  -5
الشركات المحلية المدرجة وإجمالى ا�دخار  رسملة

القومى حيث بلغت قيمة معامل ا�نحدار فى معادلة 
 ه وھذا يعنى أن0.09خط ا�نحدار الخطى المتعدد نحو 

 المدرجة بمقدار اد إجمالي عدد الشركات المحليةكلما ز
 0.09مليار دو'ر زاد إجمالى ا�دخار القومى بمقدار 

 .مليار دو'ر

اتضح وجود عNقة ارتباطية موجبة بين رسملة سوقية  -6
 وإجمالى ا�دخار القومى حيث بلغت للشركات المدرجة

قيمة معامل ا�نحدار فى معادلة خط ا�نحدار الخطى 
 كلما زاد رسملة ه وھذا يعنى أن0.04دد نحو المتع

) مليار دو'ر(سوقية للشركات المدرجة بمقدار  وحدة 
 .دو'ر  مليار0.04زاد إجمالى ا�دخار القومى بمقدار 

 لتقييم وفقا للمعايير ا^حصائيةا

بلغت قيمة ت المحسوبة للمقدار الثابت فى دالة  -1
 .صائية وھى ليست ذات د'لة إح0.32ا�نحدار نحو 

بلغت قيمة ت المحسوبة لمعامل ا�نحدار بين إجمالي  -2
ا�دخار القومى فى دالة  تكوين راس المال وإجمالى

 وھى ذات د'لة إحصائية عند 6.333ا�نحدار نحو 
 .0.01مستوى د'لة 

مالى جمعامل ا�نحدار بين إل بلغت قيمة ت المحسوبة  -3
�نحدار ا�حتياطى وإجمالى ا�دخار القومى فى دالة ا

 وھى ذات د'لة إحصائية عند مستوى د'لة 2.32نحو 
0.05. 

معامل ا�نحدار بين سعر ل بلغت قيمة ت المحسوبة  -4
وإجمالى ا�دخار القومى فى (%) الفائدة على الودائع 

 . وھى ليست ذات د'لة إحصائية0.84دالة ا�نحدار نحو 

معامل ا�نحدار بين سعر لبلغت قيمة ت المحسوبة  -5
وإجمالى ا�دخار القومى فى دالة (%) ائدة ا�قراض الف

 . وھى ليست ذات د'لة إحصائية0.88-ا�نحدار نحو 

معامل ا�نحدار بين إجمالي لبلغت قيمة ت المحسوبة  -6
الشركات المحلية المدرجة وإجمالى ا�دخار القومى فى 

 . وھى ليست ذات د'لة إحصائية0.36-دالة ا�نحدار نحو 

معامل ا�نحدار بين رسملة ل المحسوبة بلغت قيمة ت -7
سوقية للشركات المدرجة وإجمالى ا�دخار القومى فى 

 وھى ليست ذات د'لة 1.564دالة ا�نحدار نحو 
  .إحصائية

بلغت قيمة ف المحسوبة لمعادلة خط ا�نحدار نحو  -8
لة إحصائية عند مستوى د'لة  وھى ذات د'3064.42

 .حصائية للنموذج المقدرمما يدل على المعنوية ا� 0.01

 بد: من Stepwiseاستخدام ا:نحدار التدريجي 
 Multiregression`ا:نحدار المتعدد 

بد' من المتعدد الصاعد تم استخدام ا�نحدار التدريجى 
ا�نحدار المتعدد فى تقدير العNقة السابقة بين ا�دخار 

لى للتغلب عوالمتغيرات المستقلة موضوع الدراسة القومى 
وكانت مشكلة ا�زدواج الخطى بين المتغيرات المستقلة 

نتائج تقدير دالة إجمالى ا�دخار القومى باستخدام ا�نحدار 
 : على النحو التالى5يوضح الجدول  التدريجى كما

 تقييم النتائج 

  وفقا للمعايير ا:قتصاديةالتقييم

ارتباطية موجبة بين إجمالي تكوين  عNقة اتضح وجود -1
لمال وإجمالى ا�دخار القومى حيث بلغت قيمة راس ا

معامل ا�نحدار فى معادلة خط ا�نحدار الخطى 
 وھذا يعنى أنا كلما زاد إجمالي 0.85المتعدد نحو 

زاد ) مليار دو'ر(تكوين رأس المال بمقدار وحدة 
 . مليار دو'ر0.85إجمالى ا�دخار القومى بمقدار 
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لتدريجى المتعدد الصاعد بين إجمالى ا^دخار القومى والمتغيرات المستقلة المدروسة نتائج تقدير ا^نحدار ا .5جدول 
 )2018-2000(خ�ل الفترة 

Variables ف المحسوبة معامل التحديد المعدل ت المحسوبة معامل ا^نحدار 

 **3.42 65.199 المقدار الثابت

 **14.21 0.85 إجمالي تكوين راس المال -1

 *2.29 0.17  إحمالى ا�حتياطى -2

 *2.7 0.42 ة رسملة سوقية للشركات المدرج-3

0.999 7181.57** 

0.05معنوى عند مستوى معنوية     * 0.01معنوى عند مستوى معنوية **   

 

مالى جاتضح وجود عNقة ارتباطية موجبة بين إ -2
ا�حتياطى وإجمالى ا�دخار القومى حيث بلغت قيمة 

عادلة خط ا�نحدار الخطى معامل ا�نحدار فى م
 وھذا يعنى أنا كلما زاد إحمالى 0.17المتعدد نحو 

زاد إجمالى ) مليار دو'ر(ا�حتياطى بمقدار وحدة 
 . مليار دو'ر0.17ا�دخار القومى بمقدار 

اتضح وجود عNقة ارتباطية موجبة بين رسملة سوقية  -3
للشركات المدرجة وإجمالى ا�دخار القومى حيث 

ة معامل ا�نحدار فى معادلة خط ا�نحدار بلغت قيم
 كلما زاد ه وھذا يعنى أن0.42الخطى المتعدد نحو 

مليار (وحدة ة سوقية للشركات المدرجة بمقدار رسمل
 مليار 0.42زاد إجمالى ا�دخار القومى بمقدار ) دو'ر
 .دو'ر

 لتقييم وفقا للمعايير ا^حصائيةا

ت فى دالة بلغت قيمة ت المحسوبة للمقدار الثاب -1
 وھى ذات د'لة إحصائية عند 3.42ا�نحدار نحو 

 .0.01مستوى د'لة 

مالي جبلغت قيمة ت المحسوبة لمعامل ا�نحدار بين إ -2
تكوين راس المال وإجمالى ا�دخار القومى فى دالة 

 وھى ذات د'لة إحصائية عند 14.21ا�نحدار نحو 
 .0.01مستوى د'لة 

 مل ا�نحدار بين إحمالىبلغت قيمة ت المحسوبة لمعا  -3
ا�حتياطى وإجمالى ا�دخار القومى فى دالة ا�نحدار 

 وھى ذات د'لة إحصائية عند مستوى د'لة 2.29نحو 
0.05. 

بلغت قيمة ت المحسوبة لمعامل ا�نحدار بين رسملة  -4
سوقية للشركات المدرجة وإجمالى ا�دخار القومى فى 

 إحصائية عند  وھى ذات د'لة2.7دالة ا�نحدار نحو 
 .0.01مستوى د'لة 

بلغت قيمة ف المحسوبة لمعادلة خط ا�نحدار نحو  -5
 وھى ذات د'لة إحصائية عند مستوى د'لة 7181.57

 مما يدل على المعنوية ا�حصائية للنموذج 0.01
 .المقدر

 العوامل المؤثرة على إجمالي تكوين راس المال

مل  العوا أثرلقياستم إستخدام ا�نحدار الخطى المتعدد 
لمال وتم تحديد متغيرات  المؤثرة على إجمالي تكوين راس

 :النموذج على النحو التالى

 المتغير التابع

 إجمالي تكوين راس المال ھو

 : تتمثل فىالمتغيرات المستقلة

 .إجمالي ا�دخار القومى -1

 .ا�حتياطىإجمالي  -2

 .(%)سعر الفائدة على الودائع  -3

 .(%)قراض  سعر فائدة ا�-4

 .)سنويا(%  التضخم، اQسعار التي يدفعھا المستھلكون -5

 ).سنويا(%  التضخم، معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي -6

 . إجمالي رسملة الشركات المحلية المدرجة-7

 . رسملة سوقية للشركات المدرجة-8

 :وكانت النتائج على النحو التالى

وجود  6ل يتضح من نتائج مصفوفة ا�رتباط جدو
عNقة ارتباطية معنوية موجبة بين إجمالي تكوين راس 

 إجماليا�دخار القومى وإجمالي المال وبين كل من 
، وسعر فائدة (%)ا�حتياطى، وسعر الفائدة على الودائع 

، والشركات المحلية المدرجة، إجمالي، (%)ا�قراض 
 .ورسملة سوقية للشركات المدرجة بالدو'ر

كد المعنوية ا�حصائية للعNقة بين فى حين لم تتأ
إجمالي تكوين راس المال وبين كل من تضخم اQسعار 

، والتضخم، معامل )سنويا(%التي يدفعھا المستھلكون 
 .)سنويا(%تكميش إجمالي الناتج المحلي 

وبما على ذلك تصبح المتغيرات المستقلة التى تدخل 
 معنويةتضمن معادلة خط ا�نحدار ھى المتغيرات التى ثب
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   موضوع الدراسةالمتغيرات المستقلةبين  وإجمالى تكوين رأس المال  بين مصفوفة معام�ت ا^رتباط البسيط. 6جدول 
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         1 إجمالي ا�دخار القومى

        1 **999. إجمالي تكوين راس المال

       1 **993. **995. ا�حتياطىإجمالي 

      1 **754. **740. **747. (%)سعر الفائدة على الودائع 

     1 **928. **663. **675. **681. (%)سعر فائدة ا�قراض 

    1 198. 400. 251. 174. 193. )سنويا% (تضخم اQسعار التي يدفعھا المستھلكون 

   1 **744. -119.- 024. -284.- -372.- -354.- )سنويا(% التضخم، معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي 

  1 -368.- 171. **732. **766. **980. **992. **991. الشركات المحلية المدرجة، إجمالي

 1 **950. -308.- 204. **761. **825. **954. **953. **958. رسملة سوقية للشركات المدرجة بالدو'ر

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

إجمالي تكوين (العNقة ا�رتباطية بينھا وبين المتغير التابع
، وبالتالى تصبح متغيرات النموذج على النحو )راس المال

 :التالى

 المتغير التابع

 Total capital إجمالي تكوين راس المال
formation (Ct)  

 المتغيرات المستقلة

 Total national savingsدخار القومىإجمالي ا� -1
(st) . 

 .  Total Reserve (Rt) إحمالى ا�حتياطى-2

 Interest rate on(%)سعر الفائدة على الودائع  -3
deposits (%) (DEP.t) . 

   Lending rate (%) (Lt)(%) سعر فائدة ا�قراض -4

 Total Listed إجمالي الشركات المحلية المدرجة -5
domestic companies (COP.t) . 

 Marketرسملة سوقية للشركات المدرجة -6
capitalization of listed companies (M.C.t). 

 س المالأغة دالة إجمالي تكوين رصيا

 ونتائج مصفوفة معامNتفي ضوء النظرية ا'قتصادية 
راس  يمكن صياغة دالة إجمالي تكوين ا�رتباط البسيط
 : على النحو التاليالمال في الصين 

Ct = f (St, Rt,DEP.t,Lt,COP.t,M.C.t ,et) 
..............(1) 

 كما سبق Ct, Rt,DEP.t,Lt,COP.t,M.C.tحيث أن 
 فيعبر عن الخطأ، وتكون الدالة في الصورة etتعريفھا أما 

 : الخطية كما يلي

St = a + b1 Ct+ b2 Rt + b3 DEPt + b4 Lt + b5 
COPt + b6 MCt + et ......(2) 

لمتوافرة عن المتغيرات محل وفي ضوء البيانات ا
 وباستخدام برنامج التحليل 7جدول بالدراسة و الموضحة 

وكانت . SPSS Ver 25ا�حصائي للعلوم ا'جتماعية 
 :  كما يلى7جدول  ھاالنتائج كما يوضح
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�ل الفترة نتائج تقدير الع�قة ا^نحدارية بين إجمالى تكوين رأس المال والمتغيرات المستقلة المدروسة خ .7جدول 
)2000-2018( 

Variables ف المحسوبة معامل التحديد المعدل ت المحسوبة معامل ا^نحدار 

 0.384- 80.532 المقدار الثابت

 **6.33 0.906  إجمالي ا�دخار القومى -1

 0.785- 0.94- ا�حتياطى إجمالي  -2

 0.739 78.28 (%)سعر الفائدة على الودائع -3

 1.241- 106.764- (%) سعر فائدة ا�قراض -4 

 1.864 0.452  إجمالي رسملة الشركات المحلية المدرجة -5

 0.856- 0.24- ة رسملة سوقية للشركات المدرج-6

0.999 2653.075** 

 0.05معنوى عند مستوى معنوية     * 0.01معنوى عند مستوى معنوية ** 
 

 تقييم النتائج

  ا:قتصاديةتقييم وفقا للمعاييرال

إجمالي اتضح وجود عNقة ارتباطية موجبة بين  -1
ا�دخار القومى وإجمالي تكوين راس المال حيث بلغت 
قيمة معامل ا�نحدار فى معادلة خط ا�نحدار الخطى 

إجمالي  كلما زاد ه وھذا يعنى أن0.906المتعدد نحو 
زاد إجمالي ) مليار دو'ر(ا�دخار القومى بمقدار وحدة 

 . مليار دو'ر0.906رأس المال بمقدار تكوين 

إجمالي  اتضح وجود عNقة ارتباطية سالبة بين  -2
ا�حتياطى وبين إجمالي تكوين راس المال حيث بلغت 
قيمة معامل ا�نحدار فى معادلة خط ا�نحدار الخطى 

إجمالي  وھذا يعنى أنا كلما زاد 0.94-المتعدد نحو 
انخفض إجمالي ) مليار دو'ر(ا�حتياطى بمقدار وحدة 

 . مليار دو'ر0.94س المال بمقدار تكوين را

 اتضح وجود عNقة ارتباطية موجبة بين سعر الفائدة  -3
وبين إجمالي تكوين راس المال حيث (%) على الودائع 

بلغت قيمة معامل ا�نحدار فى معادلة خط ا�نحدار 
 كلما زاد ه وھذا يعنى أن78.28الخطى المتعدد نحو 

بمقدار وحدة زاد إجمالي (%) ة على الودائع سعر الفائد
 . مليار دو'ر78.28 المال بمقدار تكوين راس

 اتضح وجود عNقة ارتباطية عكسية بين سعر الفائدة -4
وبين إجمالي تكوين راس المال (%) ا�قراض على 

حيث بلغت قيمة معامل ا�نحدار فى معادلة خط 
 يعنى  وھذا106.764-ا�نحدار الخطى المتعدد نحو 

بمقدار وحدة (%)  كلما زاد سعر الفائدة ا�قراض هأن
 مليار 106.764إجمالي تكوين راس المال بمقدار انخفض 

 .دو'ر

اتضح وجود عNقة ارتباطية موجبة بين إجمالي  -5
الشركات المحلية المدرجة وبين إجمالي تكوين راس 

المال حيث بلغت قيمة معامل ا�نحدار فى معادلة خط 
ه  وھذا يعنى أن0.452 الخطى المتعدد نحو ا�نحدار

كلما زاد إجمالي الشركات المحلية المدرجة بمقدار 
زاد إجمالي تكوين راس المال ) مليار دو'ر(وحدة 
 . مليار دو'ر0.452بمقدار 

بين رسملة سوقية اتضح وجود عNقة ارتباطية موجبة  -6
 وبين إجمالي تكوين راس المال حيث للشركات المدرجة

ت قيمة معامل ا�نحدار فى معادلة خط ا�نحدار بلغ
 كلما زاد ه وھذا يعنى أن0.24- المتعدد نحو الخطى

مليار (رسملة سوقية للشركات المدرجة بمقدار  وحدة 
 0.24انخفض إجمالي تكوين راس المال بمقدار ) دو'ر

 .مليار دو'ر

  التقييم وفقا للمعايير ا^حصائية

ا�نحدار مقدار الثابت فى دالة بلغت قيمة ت المحسوبة لل -1
 . وھى ليست ذات د'لة إحصائية0.384-نحو 

بلغت قيمة ت المحسوبة لمعامل ا�نحدار بين إجمالي  -2
تكوين راس المال وإجمالى ا�دخار القومى فى دالة 

 وھى ذات د'لة إحصائية عند 6.333ا�نحدار نحو 
 .0.01مستوى د'لة 

 ا�نحدار بين إحمالىمعامل لبلغت قيمة ت المحسوبة   -3
ا�حتياطى وبين إجمالي تكوين راس المال فى دالة 

 . وھى ليست ذات د'لة إحصائية0.785-ا�نحدار نحو 

 بلغت قيمة ت المحسوبة لمعامل ا�نحدار بين سعر  -4
وبين إجمالي تكوين راس (%) الفائدة على الودائع 

 وھى ليست ذات 0.739المال فى دالة ا�نحدار نحو 
 .ة إحصائيةد'ل

بلغت قيمة ت المحسوبة لمعامل ا�نحدار بين سعر  -5
وبين إجمالي تكوين راس المال (%) فائدة ا�قراض 
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 وھى ليست ذات د'لة 1.241-فى دالة ا�نحدار نحو 
 .إحصائية

بلغت قيمة ت المحسوبة لمعامل ا�نحدار بين إجمالي  -6
الشركات المحلية المدرجة وبين إجمالي تكوين راس 

 وھى ليست ذات 1.864ل فى دالة ا�نحدار نحو الما
 .د'لة إحصائية

بلغت قيمة ت المحسوبة لمعامل ا�نحدار بين رسملة  -7
سوقية للشركات المدرجة وبين إجمالي تكوين راس 

 ھى ليست ذات 0.856-المال فى دالة ا�نحدار نحو 
 .د'لة إحصائية

بلغت قيمة ف المحسوبة لمعادلة خط ا�نحدار نحو  -8
 وھى ذات د'لة إحصائية عند مستوى 2653.075

 مما يدل على المعنوية ا�حصائية للنموذج 0.01د'لة 
 .المقدر

 بد: من Stepwiseاستخدام ا:نحدار التدريجي 
 Multiregression`ا:نحدار المتعدد 

تم استخدام ا�نحدار التدريجى المتعدد الصاعد بد' من 
Nقة السابقة بين ا�دخار ا�نحدار المتعدد فى تقدير الع

للتغلب على القومى والمتغيرات المستقلة موضوع الدراسة 
وكانت مشكلة ا�زدواج الخطى بين المتغيرات المستقلة 

نتائج تقدير دالة إجمالى ا�دخار القومى باستخدام ا�نحدار 
 : على النحو التالى8جدول يوضح  التدريجى كما

 ائجتقييم النت

 عايير ا:قتصاديةتقييم وفقا للمال

ارتباطية موجبة بين إجمالى  اتضح وجود عNقة -1
ا�دخار القومى وإجمالي تكوين راس المال حيث بلغت 
قيمة معامل ا�نحدار فى معادلة خط ا�نحدار الخطى 

 وھذا يعنى أنا كلما زاد إجمالى 0.959المتعدد نحو 
زاد ) مليار دو'ر(ا�دخار القومى بمقدار وحدة 

 . مليار دو'ر0.959كوين رأس المال بمقدار إجمالي ت

 لتقييم وفقا للمعايير ا^حصائيةا

 للمقدار الثابت فى دالة ا�نحدارت المحسوبة بلغت قيمة  -1
 . وھى ليست ذات د'لة إحصائية2.092 نحو

 لمعامل ا�نحدار بين إجمالي ت المحسوبةبلغت قيمة  -2
لة تكوين راس المال وإجمالى ا�دخار القومى فى دا

 وھى ذات د'لة إحصائية عند 113.098ا�نحدار نحو 
 .0.01مستوى د'لة 

 لمعادلة خط ا�نحدار نحو  المحسوبةفبلغت قيمة  -3
 وھى ذات د'لة إحصائية عند مستوى 12791.131

 مما يدل على المعنوية ا�حصائية للنموذج 0.01د'لة 
 .المقدر
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 والمتغيرات المستقلة المدروسة تكوين رأس المالنتائج تقدير ا^نحدار التدريجى المتعدد الصاعد بين إجمالى  .8جدول 
 )2018-2000(خ�ل الفترة 

Variables ف المحسوبة معامل التحديد المعدل ت المحسوبة معامل ا^نحدار 
 **2.092 66.59 مقدار الثابتال

 **113.098 0.959  ا�دخار القومىإجمالي 
0.999 12791** 

 0.05معنوى عند مستوى معنوية     * 0.01معنوى عند مستوى معنوية ** 
 

DETERMINANTS OF THE APPLICATION OF FINANCIAL 
INCLUSION AND ITS ROLE IN ACHIEVING  

ECONOMIC GROWTH IN CHINA 

Ayman A.R.M.A. Abu El Ezz1, A.A. Ibrahim2 and M.M.A. Youssef3  

1. Political Sci. and Econ. Dept., Inst. Asian Studies and Res., Zagazig Univ., Egypt 

2. Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

3. Econ. Dept., Fac. Comm., Mansoura Univ., Egypt 

ABSTRACT: This study aims at measuring the development of economic development 
indicators in China and studying the impact of the development of financial coverage on 
economic growth in China. The study is based on the main hypothesis that there is an impact 
of the application of financial coverage on economic growth in China. The study relied on 
data published through the World Bank and data sites In addition to the published reports and 
studies related to the subject of the study. The study also adopted a number of statistical 
methods to achieve its objectives. These methods are: simple linear regression, multiple linear 
regression, Del annual growth. The main findings of the research: For China's economic 
development indicators: China's gross domestic product (GDP) showed instability, instability 
in China's national income, instability in China's national savings, instability in capital 
formation In China, the instability in China's total national expenditure has been shown to be 
unstable, and the instability in China's reserves is showing instability. We note the instability 
in China's foreign direct investment, the instability in China's deposit interest rate (%) and 
instability in the interest rate (China), the instability of the real interest rate (%) in China, the 
continuous increase in China's labor force, instability in China's imports of goods and 
services, instability in China's goods and services exports, and instability in China. Net trade 
in goods in China during the period 1990-2014. The results of the correlation matrix showed 
significant correlations between total national savings and total capital formation, reserve 
payments, deposit interest rate (%), lending rate (%), local listed companies, gross and market 
capitalization of listed companies in dollar terms, while the statistical significance of relativity 
between the total national savings and the inflation of prices paid by consumers (% annually), 
inflation, and the coefficient of GDP deflator (% annually) were not confirmed. Capital 
formation and between Total national savings and reserve payments, deposit interest rate (%), 
lending rate (%), local listed companies, gross and market capitalization of dollar-listed 
companies, while the statistical significance of relativity between total capital formation and 
price inflation Driven by consumers (% annually), inflation, GDP deflator (% per year) 

Key words: Financial inclusion, china, economic development, economic growth. 
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Zagazig J. Agric. Res., Vol. 46 No. (3) 2019 

 

907
 

 )2014-1990( تطور المؤشرات ا^قتصادية فى الصين خ�ل الفترة 1 .ملحق

إجمالي الناتج  السنوات
 المحلي

معدل 
التغير 

السنوى 
)%( 

إجمالي 
الدخل 
 القومى

معدل 
التغير 

السنوى 
)%( 

ا^دخار 
 ا^جمالى

معدل 
التغير 

السنوى 
)%( 

إجمالي 
تكوين راس 

 المال

معدل 
التغير 

السنوى 
)%( 

إجمالي 
ا^نفاق 
 الوطنى

معدل 
التغير 

السنوى 
)%( 

إجمالي 
 ا^حتياطى

معدل 
التغير 

لسنوى ا
)%( 

إجمالي 
ا^ستثمار 
ا�جنبى 
 المباشر

معدل 
التغير 

السنوى 
)%( 

سعر الفائدة 
على 

الودائع 
(%) 

معدل 
التغير 

السنوى 
)%( 

سعر فائدة 
ا^قراض 

(%) 

معدل 
التغير  
السنوى 

)%( 
1990 358.97 - 359.94 - 138.11 - 129.01 - 351.11 - 34.48 - 348.70 - 8.64  9.36  
1991 381.45 6.26 382.23 6.19 146.15 5.82 137.07 6.25 373.99 6.52 48.17 39.71 436.60 25.21 7.56 -12.50 8.64 -7.69 
1992 424.93 11.40 425.15 11.23 163.37 11.78 158.34 15.52 421.28 12.64 24.85 -48.40 1115.60 155.52 7.56 0.00 8.64 0.00 
1993 442.87 4.22 441.95 3.95 187.46 14.74 195.95 23.75 451.62 7.20 27.35 10.04 2751.50 146.64 10.98 45.24 10.98 27.08 
1994 562.26 26.96 561.23 26.99 240.67 28.39 236.01 20.44 556.90 23.31 57.78 111.28 3378.70 22.79 10.98 0.00 10.98 0.00 
1995 732.03 30.19 720.26 28.34 311.47 29.42 305.01 29.23 715.22 28.43 80.29 38.95 3584.92 6.10 10.98 0.00 12.06 9.84 
1996 860.84 17.60 848.41 17.79 348.16 11.78 346.21 13.51 848.59 18.65 111.73 39.16 4018.00 12.08 7.47 -31.97 10.08 -16.42 
1997 958.16 11.30 947.16 11.64 396.11 13.77 361.50 4.42 917.70 8.14 146.45 31.07 4423.70 10.10 5.67 -24.10 8.64 -14.29 
1998 1025.28 7.00 1008.63 6.49 409.32 3.34 378.23 4.63 981.82 6.99 152.84 4.37 4375.10 -1.10 3.78 -33.33 6.39 -26.04 
1999 1089.45 6.26 1074.98 6.58 417.79 2.07 398.05 5.24 1060.17 7.98 161.41 5.61 3875.30 -11.42 2.25 -40.48 5.85 -8.45 
2000 1205.26 10.63 1190.59 10.76 436.64 4.51 420.89 5.74 1181.15 11.41 171.76 6.41 4209.53 8.62 2.25 0.00 5.85 0.00 
2001 1332.23 10.53 1313.06 10.29 492.33 12.75 480.48 14.16 1309.70 10.88 220.06 28.12 4705.30 11.78 2.25 0.00 5.85 0.00 
2002 1461.91 9.73 1446.96 10.20 578.96 17.60 550.50 14.57 1431.49 9.30 297.74 35.30 5307.36 12.80 1.98 -12.00 5.31 -9.23 
2003 1649.93 12.86 1639.71 13.32 708.64 22.40 676.13 22.82 1624.65 13.49 416.20 39.79 5790.09 9.10 1.98 0.00 5.31 0.00 
2004 1941.75 17.69 1936.61 18.11 885.69 24.98 835.69 23.60 1909.52 17.53 622.95 49.68 6811.73 17.64 2.25 13.64 5.58 5.08 
2005 2268.60 16.83 2252.49 16.31 1060.09 19.69 950.13 13.69 2166.40 13.45 831.41 33.46 10410.87 52.84 2.25 0.00 5.58 0.00 
2006 2729.78 20.33 2724.64 20.96 1367.08 28.96 1165.80 22.70 2551.43 17.77 1080.76 29.99 13327.25 28.01 2.52 12.00 6.12 9.68 
2007 3523.09 29.06 3531.13 29.60 1770.72 29.53 1458.34 25.09 3255.86 27.61 1546.36 43.08 15624.93 17.24 4.14 64.29 7.47 22.06 
2008 4558.43 29.39 4587.00 29.90 2362.71 33.43 1990.66 36.50 4258.11 30.78 1966.04 27.14 17153.47 9.78 2.25 -45.65 5.31 -28.92 
2009 5059.42 10.99 5050.89 10.11 2626.91 11.18 2407.46 20.94 4863.10 14.21 2452.90 24.76 13105.71 -23.60 2.25 0.00 5.31 0.00 
2010 6039.66 19.37 6013.59 19.06 3096.62 17.88 2859.61 18.78 5817.26 19.62 2913.71 18.79 24370.34 85.95 2.75 22.22 5.81 9.42 
2011 7492.43 24.05 7422.06 23.42 3668.95 18.48 3533.92 23.58 7311.54 25.69 3254.67 11.70 28007.22 14.92 3.5 27.27 6.56 12.91 
2012 8461.62 12.94 8441.81 13.74 4219.94 15.02 4004.46 13.31 8229.76 12.56 3387.51 4.08 24121.39 -13.87 3 -14.29 6 -8.54 
2013 9490.60 12.16 9412.78 11.50 4673.25 10.74 4524.94 13.00 9255.73 12.47 3880.37 14.55 29092.84 20.61 3 0.00   
2014 10351.11 9.07 10320.72 9.65 5037.41 7.79 4782.09 5.68 10066.86 8.76 3900.04 0.51 26809.72 -7.85 2.75 -8.33   
 .)2014-1990(، مؤشرات التنمية العالمية، إحصاءات التنمية ا�قتصادية، ) (World bank البنك الدولى :المصدر
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 )2014-1990( تطور المؤشرات ا^قتصادية فى الصين خ�ل الفترة 1 .ملحقتابع 

سعر  نواتالس
الفائدة 
الحقيقى 

(%) 

معدل 
التغير  
السنوى 

)%( 

القوى 
العاملة 

مليون (
 )عامل

معدل 
التغير  
السنوى 

)%( 

البطالة 
من (% 

القوى 
 )العاملة

معدل 
التغير  
السنوى 

)%( 

إجمالي 
واردات 
السلع 

 والخدمات

معدل 
التغير  
السنوى 

)%( 

إجمالي 
صادرات 
السلع 

 والخدمات

معدل 
التغير  

وى السن
)%( 

إجمالي 
صادرات 

التكنولوجيا 
 المتقدمة

معدل 
التغير  
السنوى 

)%( 

صافى 
التجارة 
 فى السلع

معدل 
التغير  
السنوى 

)%( 

القوى 
العاملة 

بالمليون (
 )عامل

معدل 
التغير  
السنوى 

)%( 
1990 3.47   637.33  5.31  49.22  67.84  3.88  9.17  637.33  
1991 1.79 -48.47 645.04 1.21 4.90 -7.72 59.21 20.29 78.77 16.12 3.96 2.04 8.74 -4.60 645.04 1.21 
1992 0.42 -76.23 654.90 1.53 4.40 -10.20 69.75 17.81 94.05 19.39 4.30 8.70 5.18 -40.72 654.90 1.53 
1993 -3.65 -959.70 665.46 1.61 4.30 -2.27 74.63 6.99 102.74 9.24 5.25 21.94 -10.65 -305.56 665.46 1.61 
1994 -8.00 119.23 674.95 1.43 4.30 0.001 115.56 54.85 137.36 33.70 8.26 57.39 7.29 -168.43 674.95 1.43 
1995 -1.40 -82.51 683.69 1.29 4.50 4.65 132.30 14.48 167.21 21.73 13.06 58.10 18.05 147.60 683.69 1.29 
1996 3.35 -339.29 695.03 1.66 4.60 2.22 139.01 5.07 171.62 2.63 15.82 21.17 19.54 8.23 695.03 1.66 
1997 6.93 106.72 704.44 1.35 4.60 0.00 142.42 2.46 240.28 40.01 20.48 29.42 13.55 -30.63 704.44 1.35 
1998 7.37 6.45 712.18 1.10 4.70 2.17 140.43 -1.40 246.08 2.41 24.64 20.33 8.66 -36.08 712.18 1.10 
1999 7.21 -2.14 719.96 1.09 4.70 0.001 165.93 18.16 260.94 6.04 29.60 20.12 -3.34 -138.58 719.96 1.09 
2000 3.74 -48.12 729.49 1.32 4.50 -4.26 225.15 35.69 327.63 25.56 41.74 41.01 -13.57 305.91 729.49 1.32 
2001 3.72 -0.49 735.54 0.83 4.50 0.00 243.55 8.17 355.77 8.59 49.41 18.39 -22.57 66.36 735.54 0.83 
2002 4.69 26.05 742.46 0.94 4.40 -2.22 295.16 21.19 427.40 20.13 69.23 40.11 -18.02 -20.15 742.46 0.94 
2003 2.66 -43.37 749.74 0.98 4.30 -2.27 413.14 39.97 495.55 15.95 108.67 56.98 33.69 -286.95 749.74 0.98 
2004 -1.25 -146.85 756.31 0.88 4.30 0.001 561.04 35.80 672.11 35.63 163.01 50.00 44.90 33.26 756.31 0.88 
2005 1.64 -231.69 762.61 0.83 4.10 -4.65 662.33 18.06 839.93 24.97 215.93 32.47 130.13 189.85 762.61 0.83 
2006 2.13 30.13 767.14 0.59 4.00 -2.44 794.86 20.01 1062.47 26.50 273.13 26.49 215.69 65.75 767.14 0.59 
2007 -0.34 -115.72 772.10 0.65 3.80 -5.001 963.48 21.21 1345.35 26.62 302.77 10.85 311.72 44.52 772.10 0.65 
2008 -2.32 590.21 776.13 0.52 4.40 15.79 1144.48 18.79 1575.37 17.10 340.12 12.33 359.89 15.45 776.13 0.52 
2009 5.42 -334.06 779.87 0.48 4.40 0.001 1004.46 -12.23 1323.23 -16.01 309.60 -8.97 243.55 -32.33 779.87 0.48 
2010 -1.05 -119.44 781.05 0.15 4.20 -4.55 1380.08 37.40 1694.33 28.05 406.09 31.17 246.43 1.18 781.05 0.15 
2011 -1.46 38.50 790.18 1.17 4.30 2.38 1825.40 32.27 2098.68 23.86 457.11 12.56 228.70 -7.19 790.18 1.17 
2012 3.52 -341.28 795.86 0.72 4.50 4.65 1943.22 6.45 2249.30 7.18 505.65 10.62 311.57 36.23 795.86 0.72 
2013 3.68 4.52 801.79 0.74 4.60 2.22 2119.38 9.07 2414.78 7.36 560.06 10.76 358.98 15.22 801.79 0.74 
2014 4.74 28.83 806.50 0.59 4.70 2.17 2191.44 3.40 2621.72 8.57 558.61 -0.26 435.04 21.19 806.50 0.59 

 )2014-1990(، مؤشرات التنمية العالمية، إحصاءات التنمية ا�قتصادية، ) (World bankالبنك الدولى : المصدر
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