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 : قدمةامل

ال   لعالم ا نموذج يحتذى به  حت  اصب  التجربة املاليزيةن  إ   من العلماء والباحثين   ملتميزينا   تستقطبو   ،واجهتها  التي  صاديةلقتزمة  فى التغلب على 

التخصصات الكبير    بجميع  الالفت لالنتباه الهتمام  العالم، ومن  البنوك السالمية    املستوى   علىفي  الخدمات املصرفية وقد حققت  الحكومي بقطاع 

 
 
   خالل السنوات املاضية نجاحا

 
   كبيرا

 
   ونموا

 
   متميزا

 
   وسجلت حضورا

 
مؤسسة   600في العالم أكثر من    نتشرا حيث  واملالي    في أوساط القطاع املصرفي  قويا

 . نحاء العالم وبقدر حجم الصول بالدولر المريكيأ مالية إسالمية في جميع 

م بخطي متقدمة لتحسين الوضع القتصادي العام في  1970تعد ماليزيا واحدة من أهم الدول السالمية في الشرق السيوي حيث تعمل منذ عام  

لترتقي  سيه متعاقخطط خم  لالبالد من خال    بمستوى بة 
 
تقريبا كان  املجتمع حيث  لدي  دون  %70أكثر من    املعيشة  السكان حينها  الفقر   مستوى من 

تصل   أن  ماليزيا  استطاعت  املتواصل  العمل  ومع  ماليزيا  لسكان  الغلبية  يمثلون  الذي  السيويين  املشكلة    إلىخصوصا  عالج  في  أسهم  الذي  الحلم 

الت يعانالقتصادية  املجتم  يي  لتحسين  نها  كبيرة  فرص  وإيجاد  الجنبي  لالستثمار  واسعة  مجالت  وفتح  الصناعة  قطاع  في  بالتوسع  وذلك   مستوى مع 

 (Cường, Van Thu, and Trang, 2017) جيد للدخل. مستوى فراد وإيجاد فرص للعمل وتحقيق الدخل لل 

ا اقت  ( Malik, 2016)  يرى  اإن تنويع اقتصادات الشرق الوسط هو تحٍد سياس ي أكثر من كونه تحدي  هو    الوسط  ن الشرق لى أ إ ويرجع ذلك    صادي 

، ترتكز النظمة العربية على  من الديمقراطية. مع إرث طويل من الحكم املركزي   ثةواحد من املناطق القليلة في العالم التي ل تزال بعيدة عن املوجة الثال

ل تزال التجارة العربية املتبادلة متخلفة  ،كيزتين: املحسوبية والسيطرة. وبينما استضاف الشرق الوسط العديد من املنصات للترويج للتجارة القليميةر 

 
 
فضلون سعر صرف ثابت ردين واملوزعين الذين يعتمدون على فرص املراجحة البسيطة ويي أيدي املستو ي فداص، كان التبادل القتبشكل يائس. تاريخيا

 ولكنه ومبالغ في قيمته. ومع ذلك
 
 (Malik, 2016)  سياس ي.، فإن التحدي الساس ي للتنويع القتصادي ليس تقنيا
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 امللخص:

الدراسة   العوامل  لى  إ تهدف هذه  التغلب على  إ دت  أ   التيتحليل  بماليزيا من خالل  ال   الزمةلى  ملتعدد  ا   اراستخدام نموذج النحدقتصادية 

Multi Regression Model  للمقارنة بين محددات النمو القتصادي ومعدل  استخدام تحليل التباين آحادي التجاه    ،ذجالنمو   لتقدير معلمات

 أ و   ،نمو الناتج املحلي في ماليزيا
 
ماليزيا    بة ر جاعتمدت الدراسة على جمع وتحليل بيانات عن ت  اسة.ير مصفوفة الرتباط بين متغيرات الدر تقد  خيرا

 2014-م1970) التنموية خالل السلسة الزمنية
 
لى  إ لى أن وصلت إ زمات القتصادية حيث بداية تعرض ماليزيا لل  م( وتم اختيار هذه الفترة تحديدا

ندوق النقد الدولي.  وص، نة بالتقارير السنوية لبيانات نشرات البنك الدولي ، وذلك بالستعالقتصادي ا النمو لى مرحلة إ مرحلة الستقرار التام بل  

 -الرأسمالي   التكوين  -)النفاق العامفي  املتمثلة  الجمالي ومحددات النمو القتصادي    املحليطردية بين الناتج    عالقة  وجودلى  إ الدراسة  وتوصلت  

 . ) لياملح الستهالك -السكان وحجم الدخار عدد -لنفطيةاليرادات ا  -امليزان التجاري  صافي -الجنبي ارالستثم

املفتاحية: الزمنية  الكلمات  النمحدد  ؛السالسل  القتصادي ات  الجمالي  ؛مو  املحلي  املتعدد  ؛الناتج  النحدار  التباين    ؛نموذج  ؛  الحادي تحليل 

 الرتباط.  ةمصفوف
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ا بتحديد    (2015  ،)الفواز  اهتم  الجنبية  الستثمارات  بين  العالقة  خالل  طبيعة  الردن  في  القتصادي  والنمو  )ملباشرة    ( 2013-1980الفترة 

 )2015 ،الفواز) .كاملنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيق تحليل التكامل املشتر  عتم اتباهدف هذا الولتحقيق 

 (. 2013-1971للتنبؤ بمعدلت التضخم فى السودان خالل الفترة الزمنية) الحاديةة السالسل الزمني أسلوب( 2015 ،ل، فضالسيد)  دمختاس

 )2015 ،فضل ،السيد(

 أنها تنطوي على كثير م  فيفالتجربة املاليزية  
 
  ، ن الدروس التي من املمكن أن تأخذ بها الدول الناميةالتنمية القتصادية جديرة بالتأمل وخصوصا

   الزراعيةة  يلتبدلت المور في ماليزيا من بلد يعتمد بشكل أساس ي على تصدير بعض املواد الو حيث  
 
   إلى بلد مصدر للسلع الصناعية   قبل خمسون عاما

أهم   م  2010عن البرنامج النمائي للمم املتحدة لعام    نمية البشرية الصادرفلقد رصد تقرير الت  ،مجالت املعدات واآللت الكهربائية واللكترونيات  في

كما كانت تجربتها متميزة في مواجهة ،  والصينإيطاليا والسويد  متقدمة بذلك عن كل من    ةماليزيا املرتبة التاسع  احتلتدولة مصدرة للتقنية العالية    30

آسيا في عام   أجندة وطنية فرضت من  م، حيث لم تعبأ ب1997أزمة جنوب شرق  أزمتها من خالل  الدوليين وأخذت تعالج  الصندوق والبنك  تحذيرات 

البخ النقدية، معطية   صارمة على سياستها 
 
قيودا يراه   كناللها  ما  لتنفيذ  واسعة  الخارج،   املركزي صالحيات  إلى  الجنبي  النقد  لصالح مواجهة هروب 

 (2012 ،صالح). خلوجذب حصيلة الصادرات بالنقد الجنبي إلى الدا 

 الدولة حيث  أهدافبماليزيا يعتبر عامل مساعد لتحقيق    القتصادية  زمة  مل التغلب على ال سل الزمنية لتحليل عو السال   أسلوبن استخدام  إ 

املختلفة لتحقيق مستوى   بأجهزتهاوالتطور على مستوى الدولة    الستقرار التوسع والنمو وتحقيق معدلت مرضية من    توماهدف كل املؤسسات والحك

التي تم الحصول عليها باستخدام السالسل الزمنية وتعمل التنبؤات الدقيقة  ،للدولة والستقرارللمجتمع  والجتماعية يةادصتالقمقبول من الرفاهية 

ا  املجالت  تاسلسياعلى رسم  كافة  في  أكثر  أ إذ    ،املستقبلية  وتوقع  تقدير  تعمل على  ال  الحتمالتنها  الظاهرة محل  ملسار  في ددقة وموضوعية  راسة 

قبل    التجاهات  وتوضحل  بقملستا  لها  املصاحبة  والتغيرات  نموها  بشأنها  اتخاذلتطورها ومعدلت  لتحقيق عمل  ، أي قرار  التنبؤ وسيلة  يعتبر  ية لذلك 

 لل  والستفادة التنبؤ    باستعمالللمستقبل على الوجه الكمل وذلك    طيطلتخا 
 
وفي ضوء    ا املراد بلوغه  هدافمنه لتوجيه الظروف املتاحة والحالية وفقا

   (Kirchgässner, Wolters, and Hassler, 2012) المكانات املتاحة .

البورصة السالمية و   بدراسة  (Hussin et al., 2012)  تتم اه بين تطور  الكلي في ماليزياالعالقة   .Hussin et al).  شكل عام   متغيرات القتصاد 

2012) 

ا في قطاع الزيوت والدهون خاصة زيت النخيل لنها أكبر منتج ومصدر للسلعة في العالم ن  أ   وضحأ (  2011  ،ي )عسير    حيث   ماليزيا بلد معروف جد 

النخيل  ى أجر  زيت  املزروعة وسعر  الجمالية  املساحة  بين  العالقة  لتحليل  طريقة    دراسة  باستخدام  والتجاه  الحجم  النخيل من حيث  زيت  إنتاج  مع 

 (Asari et al., 2011).لزمنيةالسل ا تحليل الس

أد السالمي    القبول   ى وقد  للتمويل  الشريعة   فياملتزايد  مبادئ  أساس  علي  لتعمل  املالية  للمؤسسات  التراخيص  منح  إلى  البلدان  من  العديد 

       )2010عيس ى ).....(. املتحدة، المارات العربية  الكويت، البحرين، دولة إسالمية مثل )ماليزيا، 75 أكثر من السالمية فاملؤسسات املرخص لها متواجدة في

كارثة الروبل عام ،  1997آسياأزمة جنوب شرق    ،زمة الكساد العظيم أ  1929املالية الدولية مند    الزماتمجموعة من    العالم القتصادي   واجهه

الكبير    ،1998 الوروبية  لى  إ   2008الركود  السيادية  الديون  أهم أسباب ه  2009أزمة  السلسلةترجع  الصرف    باتإلى اضطرا   الزماتمن    ذه  في أسعار 

املصرفي.   النظام  وتشوهات  الموال  رؤوس  السلبية و وتدفقات  اآلثار  تلك    رغم  خلفتها  إل  الزماتالتي  و أ ،  الدول  أنظار  لفتت  لجراء  نها  الحكومات 

املالي و  للهيكل   البنكي، تفاديإصالحات عميقة 
 
الدول الخرى   ا إلى  انتشارها  املالية في دول جنوب شرق  ،  لحدوثها مستقبال ومحاولة منع  الزمة  وقد سبق 

بعض   اركين من أصحاب رؤوس الموال مع الفتقاد للرقابة والتوجيه، المر الذي أدى إلى تركيزشاملآسيا تحرير القطاعات املالية في هذه الدول، أمام  

إنتاجية، مثل قطاع العقارات، وقد تبين بوضوح من جراء الزمة املالية والضطرابات التي عصفت بأسواق   استثمارات رؤوس الموال في قطاعات غير 

العديد من دول   شرق آسيا أن املستثمرين العامليين قد يغيرون نظرتهم للسواق املالية، ويتحولون عنها بشكل فجائي، مما    وبجن السهم والعمالت في 

واضحة وسلبية على هذه السواق، ويثير الكثير من املشكالت، خاصة إذا كانت هذه التدفقات ضخمة ومفاجئة، وهو ما يطلق عليه "الموال يترك أثارا  

 ((et al. 2010 بوشطيبي( . ي بلد كقروض قصيرة الجلأ  لىالساخنة" التي تأتي إ 

املهمة    هأن(  (Bacha, 2002  أوضح  و  الفروع  املالية السالمية من  الوراق  اعتبار سوق  املال حيث تقوم مكوناته وأنشطته  ليمكن  على  سوق رأس 

ئيسية: ر   مبادئ   5تم تأسيس سوق الوراق املالية على أساس  ،  يفقهاء العالم السالماملصادر املوقرة واملعتمدة من    وم عليهتق  لتي، ا الشريعة السالمية

أي  املضاربة    منع  ومنع  املخاطر  وتقاسم  الربا  وامتثال  و ممارسة  النطاق  والنشاط  عقدالاسعة  املعلن  العقد  يكون  أن  الجانب   يجب  في  ا  قانوني  املنفذ 

 (Bacha, 2002) .عيلشر ا 

ال  أسلوبيعد   الزمنية  تحليل  بالمكان   Time Series Analysisسالسل  وأصبح   
 
كثيرا تطورت  والتي  بالهتمام  الجديرة  الحصائية  الساليب  من 

ويعتمد   للمستقبل  التوقع  لغرض  بناء  على  أسلوب استخدامها  للمستقبل  يتوقع  ثم  زمني معين   الظاهرة على مدى  تتبع  الزمنية على  السالسل    تحليل 

التقليدي بحسب فرق   سلوبن ال أ التقليدي إذ  سلوبتي ظهرت في السلسلة الزمنية وعلى نمط النمو في القيم وبهذا فهو يتفوق على ال القيم املختلفة ال
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ي  تفاع والنخفاض الذالقيمة بين زمنين أثنين فقط من السلسلة الزمنية وبين التوقع املستقبلي على أساسها بدون مراعاة للنمط العام للسلسلة أو لالر 

 (Phillips and Perron, 1988)  .يحدث لقيم السلسلة الزمنية املتصلة

 :الدراسةلة كشم

هو    الساس يالهدف   املتقدمة  الشاملة  للدول  املستدامة  التنمية  لتحقيق  ذلك  الوصول  يحث  أساسية ب  لإ ولن  أبعاد  مجموعة  بين  التفاعل 

املجتمع، ولكن على  لشالرؤية الستراتيجية التي ل يمكن بنائها على ف أهدافتنطلق من واقع املجتمع وتصل إلى اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية….، 

التي استوعبت فلسفة طموحاته وآماله فا القليلة  الدول  بين  التنمية، وماليزيا من  الهدف الساس ي من وراء  للتنمية، ورفاهيته تشكل  املحقق  لفرد هو 

تصاد القوي، لذلك تعتبر اليوم في  قالنهوض بالرأسمال الفكري من خالل الرقي بمستوى التعليم قبل العمل على إرساء دعائم ال  تنمية، وعملت علىال

املتقدمة ونموذج يحتذ  مصاف في  مشكلةتتمثل  ،  ى الدول  كيفية    الدراسة  آسيا بشكل مفاجئ تفادى  تحليل  املالية في دول جنوب شرق  الزمة   حدوث 

 لتفرد التجربة املاليزية في  ونظ انهيار اقتصاديات تلك الدول،    ىإل  قد تؤدى   التيو 
 
واملحلية بصفة   لية والقتصادية العاملية بصفة عامةاامل  الزماتدارة  إ را

في    ةالباحث  تخاصة  فقد حرص التجربة  املستفادة من  الدروس  والدراسة لستخالص  بالبحث  تناولها  القتصاد أت  دى وم  الزماتدارة  إ على  ثيرها علي 

غ مرحلة التعافي والخروج من الزمة دون  بلو  ىزية إبان الزمة، والتي أدت إل ليااملالية والنقدية املتبعة من قبل الحكومة امل وكذلك تحليل السياسات املاليزي 

   اتباع توصيات صندوق النقد الدولي.

 : الدراسةأهمية 

ن ماليزيا  أ   في إمكانية استفادة بعض الدول النامية من ذلك النموذج املاليزي خاصة فيما يتعلق بالتنمية القتصادية. حيثأهمية الدراسة  تتمثل  

العر قريبة ثقاف الدول  املتقدمة من حيث  إبية، و يآ من  الدول  أكثر من  النامي  العالم  إلى دول  أقرب   نها أ   لإ   التنموي القتصادي   املستوى لى حد ما تعد 

 حققت معدآل تنمويآ كبير 
 
 .القتصادية الزماتبالرغم من تعرضها للعديد من  ا

 : الدراسة أهداف

ه الدراسة على  رئيس تعتمد  الزمنية    :وهو  ي دف  السالسل  املتعدد  استخدام  النحدار  القتصادي لونموذج  النمو  محددات  بين  العالقة  تقدير 

ومحاولة الستفادة من املسار التنموي يزية( )التجربة املالتسليط الضوء على إحدى التجارب العاملية الرائدة في مجال التنمية بومعدل نمو الناتج املحلي 

 . ه الذي تبنت

 :دراسةفرضيات ال

الدراسة    هذه  اختباترتكز  فرضية  على  وجود  :وهيساسية  أ ر  الناتج    عدم  بين  إحصائية  داللة  ذات  النمو   املحليعالقة  ومحددات  اإلجمالي 

 االقتصادي.

 الدراسة: بيانات

الجنبية  اجع العربية و املر و لدولي،  صندوق النقد ا بنك الدولي، و التقارير السنوية لبيانات نشرات الب  تم الحصول على بيانات الدراسة بالستعانة

 . تلفةاملخ

 : خالل السلسة الزمنية محل الدراسة تحليل محددات النمو االقتصادي في ماليزيالجانب النظري: ا

الزمة بعد  املاليزي  القتصادي  الوضع  اآلسيوي  واجهتتا  التيالقتصادية    ملقارنة  البلدان  استخمع  يمكننا  الخرى،  النة  نمو  ا دام معدل  ملحلي  اتج 

)  جدول يبين  ؤشر تقريبي. حيث  الجمالي كم الزمة اآلسيوية   (1رقم  التي أصابتها  البلدان  في  الجمالي  املحلي  الناتج  التي طرأت على معدل نمو  التغيرات 

الوضع    كمقارنة سريعه  1999وحتى  1995بداية من عام   اآل   القتصادي بين  البلدان  وبعض  ال بماليزيا  اندو   خرى سيوية   التي و   تايالند(  ، كوريا،نيسيا) 

 ،    ن ماليزياأ نجد    ة لفترة مابعد الزمة القتصادية مباشر   الزمةواجهت نفس  
 

 مذهال
 
نكمش اقتصاد البالد بنسبة ا فبعد أن    نجحت خطة "مهاتير" نجاحا

 بنسبة  1999، انتعش القتصاد مرة أخرى في عام  1998في عام  7.5%
 
نجا  كس تايالند وإندونيسيا، لهم، هي أنه على ع. ولكن النقطة ا %5.4وحقق نموا

 .ى الفالساملاليزيون من إجراءات التقشف املؤملة التي فرضتها سياسات صندوق النقد على تلك الدول، والتي أفقرت املاليين ودفعت آلف الشركات إل
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 خرى مة مباشرة مع البلدان اآلسيوية ال ز لوضع االقتصادي املاليزي بعد ال لمقارنة  يوضح :(1جدول)

                                                                                                                                 

 .الدوليالص الباحثة من بيانات البنك : استخاملصدر

ا أن معدل النمو السلبي في ثاني أفضل   1999حققت في عام ظهر هذا الجدول أن ماليزيا ي معدل انتعاش اقتصادي بعد كوريا الجنوبية. ويبين أيض 

 ، كان أقل بكثير من إندونيسيا وتايالند، وقري1998عام خالل  يايز مال
 
 (الدوليك ن)بيانات الب إلى حد ما من كوريا الجنوبية. با

صاديات أولى من حيث قوة القتصاد املحلي، حيث حققت انخفاض في معدل فع ترتيبها لتصبح واحدة من خمس اقتلقد نجحت ماليزيا في أن تر 

جتماعية لسيما ل كة التجارة الخارجية توافق ذلك مع تحسن في عدد من املؤشرات ا ات النتاجية وزادت حر مستوىعت  وارتف  م،ضخالبطالة، ومعدل الت

 في مجال التعليم والصحة. 

يل هذه  سي  يوفيما  اجتياز  ماليزيا  استطاعت  كيف  تحليل  مح   الزمةتم  الزمنية  السلسة  خالل  القتصادي  النمو  محددات  تحليل  خالل  ل من 

 (Kirchgässner et al. 2012)زمنية باستخدام السالسل ال (Al-Yousif 1999).راسةدال

 
ا
 ية في ماليزيا: : تحليل مؤشرات التنمية االقتصادأوال

 :ليمن أهم مؤشرات التنمية القتصادية في ماليزيا ما ي

 :  تصادياالقالنمو  معدلتحليل  .1

نحو    القتصادشهد   إلى  املتوسط  في  نمو مرتفعة وصلت  )  %7املاليزي معدلت  الفترة  بالدول 1985-م1970من  وهي معدلت مرتفعة مقارنة  م( 

املتحدا  الوليات  نمو  ملتقدمة مثل  الفترة متوسط معدل  تلك  في  التي حققت  واليابان  النمو    ،%4.2نسبته    اقتصادي ة  الفترة    صادي القتوانخفض  في 

صدير، وانخفاض أسعار املواد الولية التي كانت ماليزيا تعتمد على تصديرها في ذلك الحين كاملطاط والق  القتصادي م( بسبب الكساد  1988-م1985)

يعود   )ليزي  املا  القتصادثم  الفترة  خالل  أخرى  مرة  عافيته  ويسترد  إل1997-م1992للتقدم  النمو  معدل  متوسط  وصل  حيث     %7.8ى  م( 
 
ثم سنويا  ،

لتغلب سيا، ومع ا آ دول جنوب شرق    اقتصاديات( نتيجة تداعيات الزمة املالية السيوية التي ضربت  %7.3)م( إلى  1998-م1997بسبب أزمة )  انخفض

السياسات  عليه ماليزيا بفعل  السياسية نجحت  القيادة  الصارمة من قبل  النمو  املالية  بين    %6متوسط    عند  القتصادي ا باستقرار معدلت  الفترة  في 

المريكية عام  2007-م2002) املتحدة  الوليات  العاملية والتي بدأت في  املالية  الزمة  لتداعيات  انتشر 2008م(، وكنتيجة  والتي  العالم  م  في  ت تداعياتها 

النمو  2009-م2008ه، ما بين عامي  بأسر  التوالي،  %2-و %4.8ملاليزيا إلى    القتصادي م ليصل معدل  التوزان وقد   على  إل أن ماليزيا نجحت في استعادة 

   ارتفاعحققت لها صادرات البترول والغاز في ظل  
 
ت التي زمة، وتراجعت حصيلة الصادرا من تعويض ما لحق بها من خسائر بسبب تلك ال   أسعارها نوعا

كما هة موضح    م على التوالي2013م و  2012م و2011للعوام    %5و  %6و  %5.5ثم    %7.5م  2010في عام  اقتصادي قل الطلب عليها لتحقق معدل نمو  

 . (بيانات البنك الدولي ) (.1بشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2014-1970) الزمنيةخالل السلسة   اإلجمالي  نمو الناتج املحليتحليل : (1شكل )

 ( 2014-1970املصدر: بيانات البنك الدولي من الفترة )

 

 

 

 تايالند )%( كوريا )%( إندونيسيا %( ماليزيا )%( السنة

1995 9.8 8.2 8.9 8.9 

1996 10.0 8.0 6.8 5.9 

1997 7.5 4.5 5.0 (-1.8) 

1998 (-7.5) (-13.2 ) (-6.7) (-10.4 ) 

1999 5.4 0.2 10.7 4.2 
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 إلنتاجيةالقطاعات ا تطور تحليل  .2

ماليزيا في بداية    اعتمادكان    ،  م(2010-م1971القطاعات النتاجية كنسبة من إجمالي الناتج املحلي خالل الفترة )  تشير معدلت تطور مساهمة

ارتفعت نسبة ك،  م2005في عام    %8ى أدنى نسبة لها  اعة حتى تصل إلصف الثمانينيات لتتراجع تلك النسب لصالح الصنتزراعة حتى منالمر على ال ما 

 . (1كما هو موضح بجدول) )نسبة القيمة املضافة إلى إجمالي الناتج املحلي( %46 بنفس النسبةالخدمات  وكذا  %46مساهمة الصناعة إلى نسبة 

 ( 2010-1970) السلسة الزمنية املضافة للقطاعات اإلقتصادية في ماليزيا "%" خالل ة القيمةتطور نسب لليتح :(2)جدول 

 إجمالي القيمة املضافة  قطاعات خدمات  قطاع صناعة  طاع الزراعةق السنة

1970 27 28 45 100 

1975 29 34 37 100 

1980 23 41 36 100 

1985 20 39 41 100 

1990 15 42 43 100 

1995 13 41 46 100 

2000 9 48 43 100 

2005 8 46 46 100 

2010 10 42 48 100 

 املصدر: بيانات البنك الدولي.          

 التضخم:   معدلتحليل  .3

ال  ماليزيا من  حصائياتشير  في  التضخم  تراجع معدلت  إلى  الدولي  البنك  الدولي وكذلك  النقد  الصادرة عن صندوق  إ 1980في عام    %6.7ت  ى لم 

م 2009ام  مرة أخرى في عم لينخفض  2008في عام    %5.4مرة أخرى إلى    الرتفاع  ثم عاود    %2.027م إلى  2007م حتى يصل في عام  1990ام  في ع  3.04%

 .(2كما هو موضح بشكل )  %01.-إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( "%"2012-1973)   السلسة الزمنية   معدل التضخم ) معامل تكميش إجمالي الناتج املحلي( خالل تحليل  :  ( 2شكل ) 

 ( 2012-1973املصدر: بيانات البنك الدولي من الفترة )

 :(على الفقر لقضاء)ا املحلي تج اتحليل نصيب الفرد من الن .4

املختلفةل العرقيات  على  الدخل  توزيع  وإعادة  الفقر  انخفاض معدلت  في  املختلفة  القتصادية  التنمية  الس  قد ساهمت عوائد  إطار  اسة يوفي 

  %40ليصبح    %12ب غير املاليو من  من الصول النتاجية على أن يتم زيادة نصي  %30أن يمتلك املاليو    م1970مدت عام  التي اعتلجديدة و ة ا القتصادي

 .       (3كما هو موضح بشكل) % 5.5لتصل إلى  انخفاضهام وواصلت معدلت الفقر 1990من إجمالي الصول النتاجية حتى عام 
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 (2013-1970) السلسة الزمنية خالل ن الناتج القومي اإلجمالي بالسعار الثابتة للعملة املحليةلفرد ماب نصيتحليل : (3شكل )

 (. 2013-1970املصدر: بيانات البنك الدولي من الفترة )

 شهد متوسط الدخل في ماليزيا  
 
، حيث زاد متوسط دخل الفرد    ارتفاعا

 
إ 1970رنجيت في عام    5000كثر من  لملفتا رنجيت في    8800لى  م ليصل 

 م، هذا ويبلغ متوسط دخل الفرد طبقا ل 2000رنجيت في عام    17000م وإلى ما يزيد عن   1980عام  
 
رنجيت وهو من    25000م نحو  2013ت   حصائيا

م ويوضح الشكل  2013م  ي تقرير البنك الدولي لعافنحو ما جاء    لىمليون ع  28عدد السكان إلى ما يزيد عن    ارتفاعاملتوسطات عالية الدخل لسيما مع  

    .م(2013-م1970ي بالسعار الثابتة للعملة املحلية خالل الفترة )طور نصيب الفرد من الناتج القومي الجماللي تالتا

 التعليم والبحث العلمي:   مؤشر تحليل  .5

 في  استطاعت    
 
 كبيرا

 
إلى قائمة أفضل   النضمامعات ماليزية من  جام  3حيث تمكنت    بحث العلمىلالتعليم وا   لمجاحكومة ماليزيا أن تحقق تقدما

، وجامعة بوترا املاليزية بالترتيب الــ  288، وجامعة ماليزيا الوطنية الترتيب 169حتلت جامعة ماليا الترتيب الـ ا م حيث 2005 جامعة في العالم في عام 500

الب393 القومي  املسح  تقرير  ويشير  والتنمو حث،  في عام  يية  والصادر من  2016ة  و م  العلوم  الباحثين وزارة  أن معدل  املاليزية  والبداعات  التكنولوجيا 

العاملة وبشكل عام هناك  10باحث لكل    21.3 القوى  أفراد  العلمي والتطوير في   اتجاه أآلف من  التعليم والبحث  الحكومي على  إيجابي متزايد لإلنفاق 

  ماليزيا.

 حة: لصا مؤشر تحليل  .6

  73/78ن ذلك املؤشر بلغ  إفية  لتقرير منظمه الصحه العاملبالصحة في بلد ما، ووفقا  الهتماميعّبر عن مدى    اة  العمر املتوقع عند الوف  ؤشرمن  إ 

 
 
بعام  2016في عام    عاما ذلك  قارنا  ما  وإذا  ماليزيا  في  الع1980م  توقعات  أن  نجد  كانت  مم     66.8ر 

 
يعن  عاما الحوا مما  تحسن  الل  ي  في   ،الدبالصحية 

ن منظمة المم املتحدة للطفولة )اليونيسف( بعتها ماليزيا على الصحة العامة، فكما تشير البيانات الصادرة عة القتصادية التي اتوانعكست أثار التنمي

كثير من دول العالم   يزيا متوسطاتالم لتضاهي م2008سنة في عام  74م إلى نحو  1970سنة في عام    61من    فاة متوسط العمر املتوقع عند الو   ارتفاع

تفعت نسبة السكان الذين يشربون مياه نقية إلى نحو م كما ار 2016في عام   %6م إلى 1990في عام  %18من  ة الطفالدمة كما انخفضت حالت وفااملتق

  . م2016في عام  99.7%

 
ا
 محددات النمو اإلقتصادي في ماليزيا:  أهمتحليل  :ثانيا

العديد من التي تؤثا ملحددات  ا   توجد  الكمية  النفالى  ر علقتصادية  املحددات:  العام، النمو القتصادي لي دولة، ومن هذه  واليراد  العام،  ق 

الواردات،   الصادرات، وإجمالي  الرأسمالي،    والدخاروإجمالي  الخارجية، والتكوين  السكان،   والستهالكاملحلي، والديون  الصرف، وعدد  النهائي، وسعر 

 . (2014-1990خالل السلسة الزمنية )  وذلك (2) جدول ب ضحو كما م عية )النفط والغازيارد الطبو وامل

 ( 2014-1990خالل السلسة الزمنية ) محددات النمو اإلقتصادي في ماليزيا تحليل  :(3ل )جدو 

إجمالي الناتج   السنوات 

 املحلي 

 مليار دوالر 

 اإليراد العام  اإلنفاق العام 

 مليار دوالر 

 زانية يصافي امل

 الر ر دو املي

الديون  

 الخارجية 

 دوالر ار ملي

التكوين 

 الرأسمالي  

 مليار دوالر 

 لجنبي املباشر ا االستثمار 

% من   

 م.ن.ج

 القيمة

 مليار دوالر  

% من إجمالي  

 الناتج املحلي 

 القيمة

 مليار دوالر 

1990 44.0 98.0 43.1 39.8 -3.3 2.1 14.5 5.3 2.3 

1991 49.1 103.7 50.9 44.5 -6.4 1.9 17.9 8.1 4.0 

1992 59.2 98.6 58.3 54.2 -4.1 2.0 21.7 8.8 5.2 

1993 66.9 100.1 67.0 59.8 -7.2 4.2 26.0 7.5 5.0 

1994 74.5 101.6 75.7 66.2 -9.5 3.6 30.0 5.8 4.3 

1995 88.8 103.9 92.3 76 -16.3 3.1 38.7 4.7 4.2 
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1996 100.9 98.6 99.5 90 -9.5 2.2 42.9 5.0 5.1 

1997 100.2 99.1 99.3 90 -9.3 1.2 43.2 5.1 5.1 

1998 72.2 78.0 56.3 55.9 -0.4 0.9 19.4 3.0 2.2 

1999 79.1 74.9 59.3 60.1 0.8 4.5 17.3 4.9 3.9 

2000 93.8 80.8 75.8 80.2 4.4 5.9 23.7 4.0 3.8 

2001 92.8 82.6 76.6 75.1 -1.5 4.0 23.3 0.6 0.6 

2002 100.8 82.7 83.4 79.8 -3.6 4.1 23.7 3.2 3.2 

2003 110.2 80.3 88.5 90 1.5 3.3 24.7 2.2 2.5 

2004 124.7 79.6 99.3 105.9 6.6 1.8 26.1 3.7 4.6 

2005 143.5 78.1 112.0 115.4 3.4 0.8 32.0 2.7 3.9 

2006 162.7 78.2 127.2 131.2 4.0 1.0 35.7 4.7 7.7 

2007 193.5 80.1 155.1 160 4.9 0.6 43.4 4.7 9.1 

2008 230.8 77.7 179.3 180 0.7 1.2 47.5 3.3 7.6 

2009 202.3 79.7 161.3 160 -1.3 0.4 44.4 0.1 0.1 

2010 247.5 83.0 205.5 200 -5.5 0.1 55.8 4.4 10.9 

2011 289.3 83.6 241.8 240 -1.8 0.0 64.5 5.2 15.1 

2012 305.0 88.4 269.7 270.2 0.5 0.0 78.2 3.2 9.7 

2013 313.2 90.7 284.1 290.1 6.0 0.0 84.1 3.7 11.6 

2014 327 90.2 295 308.3 13.3 0.0 86.4 4.2 13.9 

 5.8 4.3 38.6 1.96 1.3- 125 126.3 87.7 146.9 املتوسط 

 15.1 8.8 86.4 5.9 13.3 308.3 295 103.9 327 أكبر قيمة 

 0.1 0.1 14.5 0.0 16.3- 39.8 43.1 74.9 44 قل قيمة أ

 

 ( 2014-1990) ة الزمنيةالسلس  في ماليزيا خالل االقتصاديمحددات النمو   تحليل :(3تابع جدول )

 إجمالي الناتج املحلي  السنوات 

 مليار دوالر 

واردات السلع  

 والخدمات 

 مليار دوالر 

صافي امليزان   صادرات السلع والخدمات 

 التجاري 

 مليار دوالر 

 سعر  ية فطاإليرادات الن

 صرف لا 

 عدد السكان 

% من إجمالي   ر دوالر يامل مليون 

 الناتج املحلي 

 القيمة

 الر مليار دو 

ايرادات املوارد  

 النفطية  

1990 44.0 31.9 32.8 74.5 0.9 4.5 10.2 2.7 18.2 

1991 49.1 40.0 38.2 77.8 -1.8 3.8 7.8 2.8 18.7 

1992 59.2 44.1 44.9 76.0 0.8 3.8 6.4 2.5 19.2 

1993 66.9 52.9 52.8 78.9 -0.1 3.2 4.8 2.6 19.7 

1994 74.5 67.6 66.4 89.2 -1.2 3.1 4.1 2.6 20.2 

1995 88.8 87.1 83.6 94.1 -3.5 3.6 4.1 2.5 20.7 

1996 100.9 91.0 92.4 91.6 1.4 4.5 4.5 2.5 21.3 

1997 100.2 92.5 93.4 93.3 0.9 4.2 4.2 2.8 21.8 

1998 72.2 67.7 83.5 115.7 15.9 2.5 3.5 3.9 22.4 

1999 79.1 76.2 96.0 121.3 19.8 3.3 4.2 3.8 22.9 

2000 93.8 94.3 112.4 119.8 18.0 5.5 5.9 3.8 23.4 

2001 92.8 86.3 102.4 110.4 16.2 4.8 5.2 3.8 23.9 

2002 100.8 91.8 109.2 108.3 17.4 5.2 5.2 3.8 24.4 

2003 110.2 96.2 117.9 106.9 21.7 6.6 6.0 3.8 24.9 

2004 124.7 118.5 143.9 115.4 25.4 9.2 7.4 3.8 25.3 

2005 143.5 130.6 162.0 112.9 31.5 12.6 8.8 3.8 25.8 

2006 162.7 147.1 182.5 112.2 35.5 14.6 9.0 3.7 26.3 

2007 193.5 167.0 205.5 106.2 38.5 15.9 8.2 3.4 26.7 

2008 230.8 178.1 229.7 99.5 51.5 21.9 9.5 3.3 27.2 

2009 202.3 143.9 184.9 91.4 41.0 12.3 6.1 3.5 27.7 

2010 247.5 189.0 231.0 93.3 42.0 15.8 6.4 3.2 28.1 
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2011 289.3 217.3 264.8 91.5 47.5 18.5 6.4 3.1 28.6 

2012 305.0 224.7 260.0 85.3 35.3 18.9 6.2 3.1 29.0 

2013 313.2 226.7 255.8 81.7 29.1 17.5 5.6 3.2 29.5 

2014 327 228.5 260.4 79.6 31.9 18.3 5.6 3.3 29.9 

 24.2 3.2 6.4 9.4 20.6 95.5 140.3 119.6 146.9 املتوسط 

 29.9 3.9 10.2 21.9 51.5 121.3 264.8 228.5 327 أكبر قيمة 

 18.2 2.5 3.5 2.5 3.5- 74.5 32.8 31.9 44 قل قيمة أ

 حصاءات البنك الدولي ى إعل باالعتماد ةاعداد الباحث   :املصدر

 : يما يل ويتضح من الجدول السابق

اإلجمالي:   .1 املحلي  الناتج  حوالي    يتضحتطور  بلغ  الفترة  خالل  املحلي  الناتج  إجمالي  متوسط  أدنى    146.9أن  بحد  دولر  عام    44مليار  دولر  مليار 

 م.2014عام  دولرر مليا 327م وبحد أقص ى حوالي  1990

 بالحداث السياسية مر بعدة مراحل خالل هذه الفترة،  الناتج املحلي قديالحظ أن إجمالي كما 
 
 :يكما يل ية العاملية والقليمية واملحليةوالقتصادمتأثرا

 بال 1998مليار دولر عام    72.2  م إلى1997مليار دولر في عام    100.2م: تراجع إجمالي الناتج املحلي من  1998املرحلة الولى في عام  
 
زمة املالية  م متأثرا

 م.1998للنمور السيوية عام 

 بأحداث الحادي 2001مليار دولر عام  92.8م إلى 2000مليار دولر في عام  93.8م: تراجع إجمالي الناتج املحلي من 2001لة الثانية في عام املرح 
 
م متأثرا

 م. 2001عشر من سبتمبر عام 

 بالزمة 2009مليار دولر عام    202.3ى نحو  م إل2008ار دولر في عام  ملي  230.8ج املحلي من  م: تراجع إجمالي النات2009ة في عام  ثاللثاملرحلة ا
 
م متأثرا

 م.  2008املالية العاملية عام 

م وبحد أقص ى 1990مليار دولر في عام    43.1مليار دولر بحد أدنى    126.3أن متوسط النفاق العام خالل الفترة بلغ حوالي    يتضح العام:    اإلنفاق .2

 م. 2014مليار دولر في عام  295

 بالحداث السياسية والقتصادية العاملية والقليمية واملحلية، يالحظ أنكما 
 
 : يكما يل النفاق العام قد مر بعدة مراحل خالل هذه الفترة، متأثرا

 بأزمة النمور ا 1998م مليار في عا  78م إلى 1997مليار دولر في عام  99.1 نمم: تراجع النفاق العام 1998املرحلة الولى في عام 
 
لسيوية في عام م متأثرا

 م. 1997

 م.2001مليار دولر في عام  76.6م ونحو 2000مليار دولر في عام 75.8م: ثبات النفاق العام فكان 2001املرحلة الثانية في عام 

عام   في  الثالثة  تراج2009املرحلة  ا   عم:  في  179.3لعام من  النفاق  دولر  إلى  2008عام    مليار  د  161.3م  املالية   م2009ولر عام  مليار  بالزمة   
 
متأثرا

 م. 2008العاملية في عام 

بلغ حوالي    يتضحالعام:    اإليراد .3 الفترة  العام خالل  اليراد  أدنى    125أن متوسط  بحد  دولر  في عام    39.8مليار  دولر  وبحد1990مليار  ى  ص  قأ   م 

 م.2014مليار دولر في عام  308.3

 بالحداث السياسية والقتصادية العاملية والقليمية واملحلية،يالحظ أن اليراد العام قد مر بعدة مراح كما
 
 : كما يلي ل خالل هذه الفترة، متأثرا

العام من  1998املرحلة الولى في عام   اليراد   1998مليار دولر في عام    55.9  ىلإ م  1997مليار دولر في عام    90م: تراجع 
 
املالي  م متأثرا للنمور  بالزمة  ة 

 .1998 السيوية في عام

العام من  2001املرحلة الثانية في عام   اليراد  إلى  2000مليار دولر في عام    80.2م: تراجع  الحادي 2001مليار دولر في عام    75.1م   بأحداث 
 
م متأثرا

 م.  2001عشر من سبتمبر في عام 

في عام  ل ح ر ملا ال 2009ة الثالثة  ثبات  العام فكانم: شبه  بالزمة 2009مليار دولر عام    161.3  م ونحو2008م  مليار دولر في عا  179.3  يراد   
 
م متأثرا

 م. 2008املالية العاملية في عام 

بلغ  امليزانية:    صافي .4 الفترة   خالل 
 
امليزانية عجزا أدن  1.3-متوسطة  حققت  أقص ى  1995مليار دولر في عام    16.3-  ى مليار دولر بحد   13.3م وبحد 

 م.2014مليار دولر عام 

 بالحداث السياسية والقتصادية العاملية والقليمية واملحلية، يالحظكما 
 
 : يكما يلأن صافي امليزانية قد مر بظاهرتين خالل هذه الفترة، متأثرا

   مليار  4.4من    م: تراجع صافي امليزانية2001املرحلة الولى في عام  
 
 بأحداث م متأث2001مليار دولر في عام  1.5-عجزم إلى  2000 في عام  دولر فائضا

 
را

 م.  2001الحادي عشر من سبتمبر في عام 

 في عام    4.9م: تراجع صافي امليزانية من  2008املرحلة الثانية في عام  
 
 في عام    0.7م إلى  2007مليار دولر فائضا

 
 متأث  م2008مليار دولر فائضا

 
زمة   بال را

   م.2008املالية العاملية عام 
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 خالل ) 1.96ين الخارجي بلغ متوسط الدالخارجية:  الديون  .5
 
 م. 2000مليار في عام  5.9م(، بحد أقص ى 2014-م2011مليار دولر، بحد أدنى صفرا

بحد  م و 1990مليار دولر في عام    14.5بحد أدنى  ر  مليار دول   38.6أن متوسط التكوين الرأسمالي خالل الفترة بلغ حوالي    يتضحالرأسمالي:    التكوين .6

 م.2014في عام مليار دولر  86.4أقص ى 

 بالحداث السياسية والقتصادية العاملية والقليمية واملحليكما 
 
 : كما يلية،يالحظ أن التكوين الرأسمالي قد ّمر بظاهرتين خالل هذه الفترة، متأثرا

عام   في  الولى  تراجع1998املرحلة  الر ا   م:  دولر    43.2أسمالي من  لتكوين  إلى  1997في عام  مليار  املالية 1998ولر عام  د  مليار  19.4م  بالزمة   
 
متأثرا م 

 م.1998للنمور السيوية عام 

عام   في  الثانية  الرأسمالي من  2001املرحلة  التكوين  تراجع  في عام    23.7م:  دولر  إلى  2000مليار  في  23.3م  دولر  بأحداث تأم م2001عام    مليار   
 
ثرا

 م. 2001لحادي من سبتمبر عام ا 

بلغ حوالي    يتضحاشر:  الجنبي املب  االستثمار  .7 الفترة  املباشر خالل  أدنى    5.5أن متوسط الستثمار الجنبي  مليار دولر في عام    2.2مليار دولر بحد 

 م.2011مليار دولر عام  15.1م وبحد أقص ى حوالي 1998

 بالحداث ا شر قد مر بعدة مراحل خالل هذه بي املباجنار ال الستثم نيالحظ أ كما 
 
كما  لسياسية والقتصادية العاملية والقليمية واملحلية،الفترة، متأثرا

 :ييل

 1998  مليار دولر في عام2.2م إلى 1997مليار دولر في عام  5.1م: تراجع الستثمار الجنبي املباشر من 1998املرحلة الولى في عام 
 
زمة النمور بأم متأثرا

 م. 1998وية في عام السي

عام  ر امل في  الثانية  من  م2001حلة  املباشر  الجنبي  الستثمار  تراجع  عام    3.5:  في  دولر  إلى  2000مليار  عام  0.6م  في  دولر  بأحداث 2001مليار   
 
متأثرا م 

 . 2001الحادي عشر من سبتمبر عام 

 بالزمة املالية 2008ر عام مليار دول  7.6م إلى 2007ام مليار دولر في ع 9.1شر من جنبي املباال لستثمار  اجع ا ر م: ت2008املرحلة الثالثة في عام 
 
م متأثرا

 م. 2008العاملية في عام 

 م.2008ام عمليار دوالر في  21.9م، وبحد أقص ى 1998مليار عام  2.5مليار دوالر، وبحد أدنى  9.4بلغ متوسطه القطاع النفطي:  راداتإي .8

إ   حظ يال كما   النفطي قد مر بعدة مر أن  القطاع  الفترة، متيراد  العاملية والقليمية واملحلية،احل خالل هذه  السياسية والقتصادية   بالحداث 
 
كما    أثرا

 :ييل

 م متأثر 1998ي عام  ف مليار دولر  2.5م إلى  1997مليار دولر في عام    4.2م: تراجع اليراد النفطي من  1998املرحلة الولى في عام  
 
وية بأزمة النمور السي  ا

 م.  1998في عام 

 بأحداث الحادي عشر  2001مليار دولر في عام 4.8م إلى 2000مليار دولر في عام  5.5م: تراجع اليراد النفطي من 2001 املرحلة الثانية في عام
 
م متأثرا

 م. 2001من سبتمبر عام 

 بالزمة املالية العاملية في م مت2009ليار دولر عام  م  6.1م إلى  2008ولر في عام  مليار د  9.5  لنفطي من اليراد ا   م: تراجع2009املرحلة الثالثة في عام  
 
أثرا

 م.  2008عام 

ر في مليار دول   31.9مليار دولر بحد أدنى    119.6أن متوسط إجمالي الواردات خالل الفترة بلغ حوالي    يتضحالواردات السلعية والخدمية:    إجمالي .9

 م. 2014ولر في عام مليار د 228.5ص ى حوالي م وبحد أق1990عام 

 بالحداث السياسية والقتصادية العاملية والقليمية واملحلية،يالحظ أن إجمكما 
 
 : يكما يل الي الواردات قد مر بعدة مراحل خالل هذه الفترة، متأثرا

 بالزمة ا 1998ر دولر عام مليا 67.7م إلى  1997ام مليار دولر في ع 92.5 نم: تراجع إجمالي الواردات م1998املرحلة الولى في عام 
 
ملالية للنمور م متأثرا

 م. 1998السيوية في عام 

 بأحداث الحا2001مليار دولر في عام    86.3م إلى  2000مليار دولر في عام    94.3م: تراجع إجمالي الواردات من  2001املرحلة الثانية في عام  
 
ي  دم متأثرا

 م.  2001في عام سبتمبرعشر من 

 بالزمة املالية 2009  مليار دولر في عام  143.9م إلى  2008مليار دولر في عام    178.1ات من  م: تراجع إجمالي الوارد2009ة في عام  املرحلة الثالث
 
م متأثرا

 م. 2008العاملية في عام 

مليار دولر   32.8ر بحد أدنى  مليار دول   140.3حوالي    الفترة بلغصادرات خالل  ال  أن متوسط إجمالي  يتضح  الصادرات السلعية والخدمية:  إجمالي .10

 م. 2013مليار دولر في عام  264.8م وبحد أقص ى حوالي 1990ام في ع

 بالحداث السياسية والقتصادية العاملية والقليمية و يالحكما 
 
 : يكما يل املحلية،ظ أن إجمالي الصادرات قد مر بعدة مراحل خالل هذه الفترة، متأثرا

عام  حلة  املر  في  الصادرات من  1998الولى  إجمالي  تراجع  في عام    93.4م:  إلى  1997مليار دولر  دولر عام    83.5م  ب1998مليار   
 
متأثرا املالية م  الزمة 

 م.1998للنمور السيوية عام 
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عام   في  الثانية  الصادرات من  2001املرحلة  إجمالي  تراجع  دولر  112.4م:  إلى  2000في عام    مليار  دولر عام    102.4م  بأحداث 2001مليار   
 
متأثرا م 

 م,2001تمبر عام الحادي عشر من سب

 بالزمة املالية 2009مليار دولر عام    184.9م إلى  2008مليار دولر في عام    229.7ات من  م: تراجع إجمالي الصادر 2009املرحلة الثالثة في عام  
 
م متأثرا

 . م2008العاملية في عام 

 خالل الفترة بلغ متحقق صافي امليزان ال  ي: امليزان التجار   صافي  .11
 
م  1995مليار دولر عام    3.5-مليار دولر بحد أدنى عجز    20.6وسطه  تجاري فائضا

 في عام  51.5د أقص ى وبح
 
 م.2011مليار دولر فائضا

 بالحداث السياسية و يالحظ أن صافي امليزان التجاري قد مر بظاهرتين خالل هذه الفترة، متأثر كما 
 
 : كما يلي لقليمية واملحلية،القتصادية العاملية واا

في عام  امل التجاري من  1997رحلة الولى  امليزان  إلى  1996مليار دولر في عام    1.4م: تراجع فائض صافي  بالزمة  1997مليار دولر عام    0.9م   
 
م متأثرا

 املالية للنمور السيوية.

الت2009ام  املرحلة الثانية في ع  بالزمة 2009مليار دولر عام    41إلى  م  2008مليار دولر في عام    51.5  جاري منم: تراجع فائض صافي امليزان 
 
م متأثرا

 م. 2008عام املالية العاملية في 

  29.9حد أقص ى  م وب1990مليون في عام    18.2مليون نسمة، بحد أدنى   24.2أن متوسط عدد السكان خالل الفترة بلغ حوالي    يتضح   السكان:   عدد .12

 م. 2014مليون في عام 

 . النسبي بالستقرار، كان يتسم 3.9وبحد أقص ى   2.5ل الدولر، بحد أدنى مقاب 3.2بلغ متوسطه  الصرف: سعر  .13

:  تاملؤشرا هم هذة أ ن أ وضحت الدراسة أ حيث  (2014-1990خالل السلسلة الزمنية )مؤشرات التنمية القتصادية في ماليزيا  تحليل ( 4ويوضح جدول)

الناتج  حلي الجمالي، معدل التضخم، معدل البطالة، نسبة الدخار إلى إجمالياملحلي، معدل نمو الناتج املمتوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج 

 الخ. السياحية....النهائي، اليرادات  الستهالكاملحلي، 

 ( 2014-1990) الزمنيةلسلسلة امؤشرات التنمية اإلقتصادية في ماليزيا خالل   تحليل :(4)دول ج
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0 

44.0 9.0 30.4 13.4 2.6 3.2 2.4 28.9 65.6 10.

2 

4.5 

199

1 
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199
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3 
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6 
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0 
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7 
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8 
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201

2 

305.0 5.6 31.7 96.8 1.7 3 10.5 190.6 62.5 6.6 20.25 

201

3 

313.2 4.7 30.4 95.1 2.1 3.2 10.6 202.4 64.6 6.7 21.03 

201

4 

327 6 30.9 101 3.1 3.2 10.9 212.6 65 6.8 22.2 

املتوس 

 ط

146.9 6 34.7 50.6 2.8 3.1 5.7 87.6 59 7.2 10.5 

أكبر  
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327 10 39.8 101 5.4 4.1 10.9 212.6 65.9 10.

2 

22.2 

اقل 

 قيمة 

44 -

7.4 

29.3 13.4 0.6 2.4 2.4 28.9 51.3 4.5 3.24 

 الدوليعلى إحصاءات البنك  باالعتماد ةاملصدر: اعداد الباحث 

 : يليما  ويتضح من الجدول السابق

إ أن متوسط    يتضح  إجمالي الناتج املحلي:  نمو   عدلم .1 املمعدل نمو  الناتج  الفترة  جمالي  أدنى    %6بلغ حوالي  حلي خالل  م 1998في عام    %7.4-بحد 

 م. 1996في عام %10ى وبحد أقص 

السياسيةكما   بالحداث   
 
متأثرا الفترة،  هذه  خالل  مراحل  بعدة  مر  قد  املحلي  الناتج  إجمالي  نمو  معدل  أن  والقليمية والقت  يالحظ  العاملية  صادية 

 : يالتك  واملحلية،

املالية للنمور  1998% في عام    7.4-م إلى  1997ـي عامفـ  %7.3م: تراجع معدل نمو إجمالي الناتج املحلي من  1998ام  املرحلة الولى في ع  بالزمة 
 
م متأثرا

 م.1998السيوية في عام 

 بأحداث الحادي عشر 2001في عام    % 0.5م إلى  2000في عام    %8.9مالي الناتج املحلي من  نمو إج  م: تراجع معدل2001املرحلة الثانية في عام  
 
م متأثرا

 .  م2001من سبتمبر في عام 

 بالزمة املال2009في عام    %01.5م إلى سالب  2008في عام    %4.8م: تراجع معدل نمو إجمالي الناتج املحلي من  2009املرحلة الثالثة في عام  
 
ية م متأثرا

 م. 2008ملية في عام العا

% بحد أدنى   34.7جمالي الناتج املحلي خالل الفترة بلغ  نسبة الدخار املحلي إلى إ   أن متوسط  يتضح  إلى إجمالي الناتج املحلي:لي  املح  االدخار   نسبة .2

 م.1998% في عام  39.8م وبحد أقص ى 1991% في عام  29.3

إجماكما   إلى  املحلي  الدخار  نسبة  أن  النايالحظ  بعدة مراحل خالل هذه  لي  مّر  قد  املحلي  العاملية الفتج  والقتصادية  السياسية  بالحداث   
 
متأثرا ترة، 

 : كما يلي ملحلية،والقليمية وا 

 1999عام  %38.3م إلى 1998عام  %39.8م: تراجعت نسبة الدخار املحلي إلى إجمالي الناتج املحلي من 1999املرحلة الولى في عام 
 
ة املالية بالزم م متأثرا

 م.1998للنمور السيوية        عام 

 بأحداث 2001عام    %32.3م إلى  2000عام    %35.9إجمالي الناتج املحلي من  م: تراجعت نسبة الدخار املحلي إلى  2001املرحلة الثانية في عام  
 
م متأثرا

 م.  2001سبتمبر في عام  11

 بالزمة 2009في عام    % 33.4م إلى  2008عام    % 38.5ملحلي إلى إجمالي الناتج املحلي من  دخار ا م: تراجعت نسبة ال 2009املرحلة الثالثة في عام  
 
م متأثرا

 م. 2008في عام  املالية العاملية

أقص ى   م وبحد 1990مليار دولر في عام    13.4مليار دولر بحد أدنى    50.6الدخار املحلي خالل الفترة بلغ    أن متوسط  يتضح   إجمالي اإلدخار املحلي: .3

 م. 2014مليار دولر في عام 101

 بال  يالحظكما 
 
 : كما يلي حداث السياسية والقتصادية العاملية والقليمية واملحلية،أن الدخار املحلي قد مر بعدة مراحل خالل هذه الفترة، متأثرا

 ب1998مليار دولر في عام  28.8إلى  م1997مليار دولر في عام  37.1م: تراجع الدخار املحلي من 1998املرحلة الولى في عام 
 
الزمة املالية للنمور  م متأثرا

 م.1998السيوية في عام 

إلى  2000مليار دولر في عام  33.7م: تراجع الدخار املحلي من  2001ام  املرحلة الثانية في ع  بأحداث الحادي 2001مليار دولر في عام    29.9م 
 
م متأثرا

 م.  2001عشر من سبتمبر في عام 

في عام  املرحل  إلى  2008مليار دولر في عام    88.9املحلي من    م: تراجع الدخار2009ة الثالثة  املالية 2009عام  مليار دولر في    67.5م  بالزمة   
 
م متأثرا

 م. 2008العاملية في عام 

 م. 2008في عام   %5.4أقص ى  م وبحد2003في عام  % 1بحد أدنى  % 2.8معدل التضخم خالل الفترة بلغ  أن متوسط يتضح التضخم: معدل .4

 بالحداث السيل ا يالحظ أن معدكما 
 
 : كما يلي اسية والقتصادية العاملية والقليمية واملحلية،لتضخم قد مّر بعدة مراحل خالل هذه الفترة، متأثرا

عام   في  الولى  التضخم من  1998املرحلة  إرتفع معدل  إلى  1997في عام    % 2.7م:  بال م متأث1998في عام    % 5.3م   
 
في عارا السيوية  للنمور  املالية  م زمة 

 م. 1998



 علي السيد كريمة                                                           ااالقتصادية بماليزي ةزمالتغلب على ال  لىإ أدت يالت عوامل التحليل لالزمنية  ستخدام السالسل ا  

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 420-436 
431 

 

الحادي عشر من سبتمبر في 2001في عام    %1.4م إلى  2000في عام    %1.5م: تراجع معدل التضخم من  2001املرحلة الثانية في عام    بأحداث 
 
م متأثرا

 م.  2001عام 

 بالزمة 2008في عام  %5.4م إلى 2007في عام  %2م: إرتفع معدل التضخم من 2008املرحلة الثالثة في عام 
 
 م.  2008الية العاملية في عام املم متأثرا

م، ويعتبر 1993في عام    %4.1م وبحد أقص ى  1997في عام    %2.4بحد أدنى    %3.1دل البطالة خالل الفترة بلغ  مع  أن متوسط  يتضح البطالة:  معدل .5

 من أقل معدلت البطالة في العالم. 

 بعدة مراحل خالل هذه الفترة، مت قد مّر  يالحظ أن معدل البطالةكما 
 
 : كما يلي بالحداث السياسية والقتصادية العاملية والقليمية واملحلية،أثرا

عام   في  الولى  البطالة من  1998املرحلة  إرتفع معدل  إلى  1997في عام    %2.4م:  في عام 1998في عام    %3.2م  السيوية  للنمور  املالية  بالزمة   
 
متأثرا م 

 . م1997

 بأح2001في عام    %3.5م إلى  2000في عام    %3لبطالة من  معدل ا م: إرتفع  2001لة الثانية في عام  املرح 
 
الحادي عشر من سبتمبر في عام م متأثرا داث 

 م. 2001

 بالزمة املالي2008في عام  %3.3م إلى 2007في عام  %3.2م: إرتفع معدل البطالة من 2008املرحلة الثالثة في عام 
 
 م. 2008ية في عام ة العاملم متأثرا

ألف   2.4أآلف دولر بحد أدنى  5.7تج املحلي خالل الفترة بلغ نصيب الفرد من إجمالي النا أن متوسط يتضح ي الناتج املحلي:مالالفرد من إج نصيب  .6

 م.2014أآلف دولر في عام  10.9م وبحد أقص ى 1990دولر في عام 

 بالحداث السياسية والقتصادية العاملية والقليمية ل هذه الفترة، مي قد مر بعدة مراحل خالج املحليالحظ أن نصيب الفرد من إجمالي الناتكما  
 
 تأثرا

 : كما يلي واملحلية،

 ب1998أآلف دولر عام    3.2م إلى  1997أآلف دولر عام    4.6م: تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج املحلي من  1998املرحلة الولى في عام  
 
الزمة  م متأثرا

 م.1998املالية للنمور في عام 

 2001أآلف دولر في عام    3.9م إلى  2000أآلف دولر في عام    4املحلي من  م: تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج  2001الثانية في عام  املرحلة  
 
م متأثرا

 م.  2001بأحداث عام 

في عام   النا2009املرحلة الثالثة  إجمالي  الفرد من  املحم: تراجع نصيب  إلى  2008ام  أآلف دولر ع  8.5لي من  تج    2009أآلف دولر عام    7.3م 
 
م متأثرا

 م. 2008عام بالزمة املالية العاملية 

م وبحد أقص ى 1990مليار دوالر في عام  28.9مليار دوالر بحد أدنى  87.6اإلستهالك النهائي خالل الفترة بلغ  أن متوسط يتضح النهائي: االستهالك .7

 م.2014في عام دوالر  مليار  212.6

أن نسبة الستيال كما   املحلي قد مرت بظاهرتين  حظ  الناتج  إجمالي  إلى  النهائي  العاملية  هالك  السياسية والقتصادية   بالحداث 
 
الفترة، متأثرا خالل هذه 

 : كما يلي والقليمية واملحلية،

م بالزمة املالية للنمور 1998عام    مليار دولر  37لى  م إ 1997دولر في عام  مليار    56.2النهائي من    الستهالكحجم    تراجعم:  1998املرحلة الولى في عام  

 م.1998السيوية عام 

 بالزمة 2009مليار دولر عام    125.2م إلى  2008مليار دولر في عام    129.7النهائي من    الستهالكحجم    تراجعم:  2009املرحلة الثانية في عام  
 
م متأثرا

 م. 2008ام املالية العاملية ع

الفترة بلغ    أن متوسط  يتضح   ياحية:الس  اإليرادات .8 السياحية خالل  أدنى  مليار دول   10.5اليرادات  م وبحد  1990مليار دولر في عام    3.24ر بحد 

 م.2014مليار دولر في عام  22.2أقص ى 

 بالحدا كما 
 
 : كما يلي املحلية،العاملية والقليمية و سية والقتصادية ث السيايالحظ أن اليرادات النفطية قد مر بعدة مراحل خالل هذه الفترة، متأثرا

في عام   ترا 1998املرحلة الولى  السياحية من  م:  اليرادات  إلى  1997مليار دولر في عام    4.93جعت  املالية 1998مليار دولر عام    3.24م  بالزمة   
 
م متأثرا

 م. 1998للنمور السيوية في عام 

اليرادم2009م  املرحلة الثانية في عا السياحية من  : تراجعت  إلى  2008ليار دولر في عام  م  18.5ات  بالزمة 2009م  مليار دولر في عا  17.2م   
 
م متأثرا

 م. 2008املالية العاملية في عام 

الثالثة املحلي  املرحلة  الناتج  إجمالي  إلى  السياحية  اليرادات  نسبة  متوسط  بلغ  أدنى  7.2%:  وبحد  عام    % 4.5،  بح1998في  أقص ى  م،  في    %10.2د 

 م.  1990عام

 ثالث
ا
 : عدل نمو الناتج املحلينمو اإلقتصادي وملعالقة بين محددات الل الخطياالنحدار  معالم نموذجدير تق: ا

 :كما يلي النظري بناء على الساس معدل نمو الناتج املحلي تؤثر على   والتيتم تحديد املتغيرات التفسيرية 

 املحليالناتج يمثل  XYع: املتغير التاب
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 :كما يليعن املتغيرات املستقلة  تم التعبير املستقلة: املتغيرات

1X :.2      النفاق العامX : .3       اليراد العامX :4      يةامليزان صافيX : .5  الديون الخارجيةX : الرأسماليالتكوين. 

6X : 7      املباشر. الجنبيالستثمارX : .8 واردات السلع والخدماتX: لسلع والخدمات.ادرات ا ص   

9X:  10      .اري التجامليزان  صافيX : 11  اليرادات النفطيةX : .12   سعر الصرفX: .عدد السكان   

31X :  .14             حجم الدخارX :  15        معدل التضخمX : 61    معدل البطالةX :   املحلي الستهالك 

17X : اليرادات السياحية 

 : يما يلالرتباط من تقدير مصفوفة وتبين  تقدير مصفوفة الرتباط كما تم 

املستقلة    أن .1 املتغيرات  يوجدهناك عدد من  )الناتج    باطيةارتعالقة    ل  التابع  املتغير  وبين  بينها  من   استبعادهاتم    وبالتالي(  الجمالي  املحليمعنوية 

 (.لةالبطا معدل -التضخم  معدل -الصرف سعر -امليزانية  )صافيالنموذج وهذه املتغيرات 

وكل من   التجاري امليزان    صافيمعنوية بين    اطيةارتبمن املتغيرات املستقلة حيث تبين أن هناك عالقة  بين عدد    الخطي  لزدواجا وجود مشكلة    تضحا  .2

العام النموذج    استبعادتم    وبالتاليالسياحية(،    ليراداتا   -الخارجية  الديون   -الواردات  -الصادرات  -)اليراد  املتغيرات من    صافيعلى    والبقاء هذه 

 كثر أ  باعتباره  التجاري ن امليزا 
 
 (:5موضح بالجدول رقم ) كما هو  باملتغير التابع من هذه املتغيرات ارتباطا

 نتائج تقدير مصفوفة اإلرتباط بين متغيرات الدراسة  :(5)جدول 
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 972.** 996.** -172.- -218.- 987.** 1.000** 9.91** 131. 928.** 758.** 973.** 987.** 809.** 935.** -704.** 400. 993.** 990.** 1 املحلي  الناتج يإجمال

 946.** 996.** -208.- -197.- 961.** 990.** 869.** 031. 886.** 669.** 937.** 967.** 829.** 971.** -698.** 432. 997.** 1 990.** العام النفاق

 952.** 997.** -193.- -210.- 964.** 993.** 887.** 083. 895.** 679.** 946.** 972.** 824.** 959.** -694.** 466. 1 997.** 3.99** العام اليراد

 378. 436. -128.- -057.- 328. 400. 444. -149.- 197. -089.- 339. 392. 576. 447. -314.- 1 466. 432. 400. امليزانية  صافي

- -704.** الخارجية  الديون 
**.698 

-
**.694 

-.314- 1 **.674- **.591- **.677- **.670- *.486- **.713- .073 **.583- **.704- **.711- -.102- .249 **.701- **.708- 

 863.** 949.** -320.- -140.- 894.** 935.** 6.76** -129.- 787.** 520.* 852.** 907.** 816.** 1 -674.** 447. 959.** 971.** 935.** الرأسمالي التكوين

 الجنبي  الستثمار

 شر املبا

**.809 **.829 **.824 .576 **.591- **.816 1 **.800 **.761 *.522 **.748 -.161- **.622 **.809 **.807 .100 -.251- **.809 **.754 

 السلع واردات 

 والخدمات 

**.787 **.967 **.972 .392 **.677- **07.9 **.800 1 **.992 **.798 **.936 .209 **.947 **.987 **.990 -.246- -.212- **.971 **.958 

 السلع  صادرات 

 والخدمات 

**.773 **.937 **.946 .339 **.670- **.852 **.761 **.992 1 **.868 **.953 .290 **.967 **.973 **.989 -.255- -.165- **.950 **962. 

 823.** 708.** 293. -084.- 828.** 758.** 871.** 329. 869.** 1 868.** 798.** 522.* 520.* -486.* -089.- 79.6** 669.** 858.** ري التجا امليزان افيص

 958.** .902** -107.- -113.- 958.** 928.** 883.** 189. 1 869.** 953.** 936.** 748.** 787.** -713.** 197. 895.** 886.** 928.** النفطية اليرادات 

 149. 086. 146. -391.- 169. 131. 484.* 1 189. 329. 290. 209. -161.- -129.- 073. -149.- 083. 031. 131. لصرف ا سعر

 909.** 893.** -084.- -390.- 0.93** 919.** 1 484.* 883.** 871.** 967.** 947.** 622.** 766.** -583.** 444. 887.** 869.** 919.** السكان  عدد

 972.** 996.** -172.- -218.- 987.** 1 919.** 131. 928.** 758.** 973.** 987.** 809.** 935.** -704.** 400. 993.** 990.** 1.000** املحلي  تجالنا إجمالي

- 328. **964. **961. **987. املحلي  الدخار
.711** 

.894** .807** .990** .989** .828** .958** .169 .930** .987** 1 -.176- -.189- .968** .972** 

 -238.- -222.- -045.- 1 -176.- -218.- -390.- -391.- -113.- -084.- -255.- -246.- 100. -140.- -102.- -057.- -210.- -197.- -218.- % التضخم معدل

 -070.- -159.- 1 -045.- -189.- -172.- -084.- 146. -107.- 293. -165.- -212.- -251.- -320.- 249. -128.- -193.- -208.- -172.- % البطالة معدل

- 436. **997. **996. **996. النهائي  الكالسته
.701** 

.949** .809** .971** .950** .708** .902** .086 .893** .996** .968** -.222- -.159- 1 .963** 

- 378. **952. **946. **972. السياحة  اليرادات 
.708** 

.863** .754** .958** .962** .823** .958** .149 .909** .972** .972** -.238- -.070- .963** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 : املتعدد الخطيج االنحدار ض ي لنموذالشكل الريا

املتغيرات املستقلة غير املرتبطة باملتغير التابع وكذلك   استبعاد( وبعد  4رقم )صفوفة الرتباط فى الجدول  ا تم التوصل إليه من خالل مبناء على م

 :  التاليعلى النحو  النموذج فيتم تحديد املتغيرات املستقلة الفعلية الداخلة  ازدواج خطىبينها  التياملتغيرات  استبعاد

1X :2         م.النفاق العاX : 3     .الرأسماليالتكوينX : 4   .املباشر لجنبيا الستثمارX: التجاري امليزان  صافي. 
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5X: 6     اليرادات النفطيةX: .7           عدد السكانX :  .8               حجم الدخارX :  املحليالستهالك 

 تالية:الصورة النموذج الويأخذ  

YM =b0+b1X1+b2X 2+b3X 3+b4X 4+b5X 5+b6X 6+b7X 7+b8X 8 

 :اراالنحد خطوات تقدير النموذج

 Augmented Dickey-Fuller test statisticطريقة احتساب الفروق  م  استخدا ب لسالسلاختبار استقرار ا م  ت  النحدار  نموذج  صالحية لختبار

(ADF) 

ت تباينت من ناحية درجة السكون فقد سكنت بعض املتغيرا   رات التي تعاني من مشكلة جذر الوحدة قداملتغي  أن(  6بجدول )نتائج  المن  ضح  تي

املتغيرات ع الولى وسكنت بعض  الفروق  أخذ  الولىبعد  الفروق  أنه عند احتساب  أى  الثانية،  الفروق  أخذ  أنها تصبح    والثانية  ن  املتغيرات نجد  لهذه 

إمكانية   يعني  مما  فرضمعنوية،  املتغير رفض  سكون  عدم  في  املتمثلة  العدم  في  ية  وباختصار مستوىات  الوحدة.  جذر  على  واحتوائها  أصبحت    اتها  أنها 

 مستقرة.  

تقدير  االنحدار    نتائج  ومعدل  الخطينموذج  اإلقتصادي  النمو  محددات  بين  ماليزيالعالقة  في  املحلي  الناتج  نمو  التحليل حيث    ل  نتائج  من  تبين 

 : لييما  الخطيالنحدار موذج الن اإلحصائي

 
ا
 للنموذج املقدر: إلقتصاديا: التقييم أوال

  معنوي ( وهو إرتباط غير 0.604وبين النفاق العام حيث بلغت قيمة معامل الرتباط ) الجمالي املحليلناتج وجود عالقة طردية بين ا  .1
 
 . إحصائيا

  معنوي ( وهو إرتباط 0.389قيمة معامل الرتباط )حيث بلغت  الرأسمالي وبين التكوين الجمالي املحليوجود عالقة طردية بين الناتج  .2
 
 . إحصائيا

طرد .3 عالقة  الناتج  وجود  بين  الستثمار    الجمالي  املحليية  )  الجنبيوبين  الرتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث  معنو 0.139املباشر  إرتباط  وهو   ي ( 

 
 
 .إحصائيا

  معنوي ( وهو إرتباط 0.210امل الرتباط )حيث بلغت قيمة مع التجاري ن امليزا  صافيوبين  يالجمال املحليوجود عالقة طردية بين الناتج  .4
 
 . إحصائيا

  معنوي ( وهو إرتباط 0.172وبين اليرادات النفطية حيث بلغت قيمة معامل الرتباط ) الجمالي املحليوجود عالقة طردية بين الناتج  .5
 
 . إحصائيا

  معنوي ( وهو إرتباط 0.912مل الرتباط )عدد السكان حيث بلغت قيمة معا وبين  الجمالي يلاملحوجود عالقة طردية بين الناتج  .6
 
 . إحصائيا

  معنوي ( وهو إرتباط 0.281وبين حجم الدخار حيث بلغت قيمة معامل الرتباط ) الجمالي املحليوجود عالقة طردية بين الناتج  .7
 
 . إحصائيا

  معنوي ( وهو إرتباط غير  0.361ل الرتباط )حيث بلغت قيمة معام املحليهالك وبين الست اليالجم املحليوجود عالقة طردية بين الناتج  .8
 
 . إحصائيا

يعود ملتغيرات   %0.9تعزى إلى مجموعة املتغيرات التفسيرية بالنموذج ، و  الجمالي  املحليالناتج    فيمن التغير    %99.1تشير قيمة معامل التحديد أن   .9

 ذج.بالنمو  مقيسهغير  أخرى 

 
ا
 : للنموذج املقدر اإلحصائيم : التقييثانيا

التكوين    -وكل من املتغيرات التالية )النفاق العام  الجمالي  املحليمعنوية معامالت النحدار بين الناتج    ارلختب t-Statisticتت املعنوية الحصائية  ثب .1

املباشر  -الرأسمالي التجار   صافي  -الستثمار الجنبى  النفطية  رادا الي  -  ي امليزان  ان نرفض  ح  -ت  القائل    الصفري الفرض  جم الدخار ( ومعنى ذلك 

اليرادات  - ي امليزان التجار  صافي -الستثمار الجنبى املباشر -الرأسماليالتكوين  -وكل من )النفاق العام الجمالي املحليالناتج  بعدم وجود عالقة بين

الدراسة    -النفطية البديونقبل  حجم الدخار ( خالل فترة  بين  الفرض     % 100  -95ل بدرجة ثقة 
 
البدي  pلى قيم  إ   استنادا الفرض  ل املناظرة  ونقبل 

 الذى يؤكد على معنوية تلك العالقة. 

الحصائية     .2 املعنوية  ثبت  الناتج    t-Statisticلم  بين  النحدار  معامالت  معنوية  السك  الجمالي  املحليلختبار  )عدد  التالية  املتغيرات  من   -انوكل 

النا  الفرض  لستهالك  اننا نقبل  بين    ي الصفر هائى( ومعنى ذلك  بين  التالية )عدد   الجمالي  املحليالناتج  القائل بعدم وجود عالقة  املتغيرات  وكل من 

 (يالستهالك النهائ -السكان

 املقدر.  ئية للنموذج لحصااملعنوية ا  يمما يعن %100ذات دللة إحصائية عند درجة ثقة   يوه  F-statistic 344.812بلغت قيمة  .3

 لثثا
ا
 : للنموذج املقدر القياس ي دياإلقتصا: التقييم ا

ا الإلى    بالنظر القيمة     (d)لم تتجاوز قيمة  يوه  1.454  ي نجدها تساو   Durbin-Watsonبجدول  حصائية  ل قيمة  العلى فى  الحد  عدم   يعنيمما  املقدرة 

 ( 6بجدول)كما هو موضح ة فى النموذج املقدر مشاكل قياسي وجود عدم يوهذا يعن  يسلسلة البواق يف ذاتيوجود ارتباط 
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 واملتغيرات املستقلة  اإلجمالي  املحليبين الناتج نتائج تقدير العالقة  :(6جدول )
Dependent Variable: Yx 
Cross-sections included 
Swamy and Arora estimator of component variances 
Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f. correction) 

Variable Coefficient Std. Error Beta t-Statistic Prob. 

Constant  2.641 1.002  2.636 0.018 

LN(X1) النفاق العام.   0.604 0.367 0.516 1.646 0.119 

LN(X2) .الرأسماليالتكوين    0.389 0.113 0.311 3.442 0.003 

LN(X3) شر.الجنبي املباتثمار الس   0.139 0.035 0.042 3.971 0.001 

LN(X4) زان التجارى. املي صافي   0.21 0.037 0.552 5.676 0.000 

LN(X5)  0.008 3.185 -0.080 0.054 0.172 اليرادات النفطية 

LN(X6) عدد السكان.    0.912 0.492 0.211- 1.854 0.083 

LN(X7) . حجم الدخار   0.281 0.106 0.279- 2.651 0.014 

LN(X8)  ملحلي االستهالك  0.361 0.199 0.302 1.814 0.089 

Period random  788.08 0.048 

Idiosyncratic random 1205.17 1278.18 

 Weighted Statistics   

R-squared 0.994     Mean dependent var 146.880 

Adjusted R-squared 0.991     S.D. dependent var 90.156 

S.E. of regression 0.057     Sum squared resid 0.052 

F-statistic 344.812     Durbin-Watson stat 1.806 

Prob(F-statistic) 0.0000    

 للبيانات  ياملصدر: نتائج التحليل االحصائ         

 النتائج والتوصيات:  

 
ا
 :: النتائج أوال

 : يتوصلت اليها الدراسة مايل تيالمن أهم النتائج 

 سل الزمنية مال ان استخدام السال  •
 
 2014-1970واجهتها ماليزيا خالل الفتره  التيى املشكلة القتصادية لتحليل عوامل التغلب عل ئم جدا

من أهم أسباب النجاح الذي    نأ   تبينات النمو القتصادي والناتج املحلي الجمالي  دلتحليل العالقة بين محدمن خالل استخدام السالسل الزمنية   •

ال  ماا   سلوبتحقق هو  استخدمته  من لذي  الزمة  مع  التعامل  في  املشاكلليزيا  الصرار على حل  وذلك من خالل  بداياتها،  التي   ذ  بالطرق  الداخلية 

 . إضافة إلى تنفيذ خطط وبرامج إصالحية صارمة للنظام املالي واملصرفي تناسب البالد

الناتج    النحدارمعامالت  ية  معنو   اختبار  تبين من • ال  الجمالي  املحليبين  القتصادي وكل متغيرات  إحصائية وجود عالقة معن  نمو  دللة  ذات  وية 

 . %95بدرجة ثقة 

 . ات النمو القتصادي دبين الناتج املحلي الجمالي ومحدقوية وجود عالقة طردية  لىإ  بين متغيرات الدراسة الرتباطنتائج تقدير مصفوفة  تشير •

املشكل عام  ب • الزمة  أدارة  في  ماليزيا  تجربة   إن 
 
درسا تعطى  القالية  التنمية  أن   مفاده 

 
ظل   هاما في   

 
طويال تستمر  أن  الصعب  السريعة من  تصادية 

 . ظروف غياب املساواة الجتماعية، والعدالة التوزيعية 

نمو • معدل  تحقيق  القومية  التنمية  خالل سياسة  من  املاليزية  الحكومة  وقدنوي  س  استطاعت  النمو    مرتفع،  عملية  مع  انخفاضصاحب  دل  في 

 ات الفقر، المر الذي أدى إلى رفع مستوى املعيشة للفراد في املجتمع املاليزي. مستوى وانخفاضدة حقيقية في متوسط دخل الفرد التضخم وزيا

 
ا
 : التوصيات ثانيا

 :يالدراسة بما يل يتوص 

 رار القتصادي.لضمان الستق املالية والقتصادية ويكون موضع التطبيق لزماتاصياغة أنموذج إحصائي خاص بالتنبؤ ب ضرورة  •

 أن يكو   ينبغي •
 
وتحديد مواقعها ووسائل    الزماتأكبر يساهم بجدية في وضع إطار عام دولي يكفل التنبؤ بوقت حدوث    ن لصندوق النقد الدولي دورا

 التدخل السريع لتوخي آثارها السلبية. 

الدراسة  حيث • بال  أن  املتعلقة  الجوانب  تلم بكل  العاامل  الزماتحالية لم  ا يجب    فإنهملية،  الية  بين البحث في هذا  العالقة  ملوضوع من خالل دراسة 

تتعاون  أن  العربية  الدول  اقتصاديات  ينبغي على  العاملي، وما  العالم   فيه  الترابط والتشابك القتصادي  اقتصادية عربية لوضع  لرسم استراتيجية 

  نبية.أكبر من الستثمارات الجربية على العمل لكي تجتذب حجم الدول الع  لى الخريطة القتصادية الدولية بموقع قوي يساعدي عالعرب
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Abstract : This study aims to analyze the factors that led to overcoming the economic crisis in Malaysia by using 
the Multi Regression Model to estimate the parameters of model, using a unidirectional variance analysis to 
compare the determinants of economic growth and the rate of GDP growth in Malaysia, and finally estimate the 
correlation matrix between variables studying. The study relied on collecting and analyzing data on Malaysia's 
development experience during the time series (1970 -2014), this period was specifically chosen as the 
beginning of Malaysia's exposure to economic crises until it reached a stage of complete stability and even to 
the stage of economic growth, using the annual reports of World Bank bulletins data. the International 
Monetary Fund. The study found that there is a direct relationship between gross domestic product and the 
determinants of economic growth represented in (public spending- capital formation- foreign investment- net 
trade balance- oil revenues- population and size of savings- domestic consumption). 

Keywords: Time series; determinants of economic growth GDP; multiple regression model; mono-variance 
analysis; correlation matrix. 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx

