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 البحث  ملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسةةةةةة العلسة ال ةةةةةب مة بالن ال مل اومياا اتهالوم  اوسةةةةةيهلا  صاوسةةةةة ثبار     م ةةةةةر مل ج ة ص الن  

. صكذلك يهدف البحث (Toda-Yamamoto)الناتج املهلى اإلجبال  مل ج ة أخرى باسةةةةة ادام اخ بار ال ةةةةةب مة تودا  اما موتو 

وسةةةةةةةةةةيهلا  صاوسةةةةةةةةةة ثبار  ص الن الناتج املهلى اإلجبال     اوجل ال ويل باسةةةةةةةةةة ادام إلى دراسةةةةةةةةةةة العلسة بالن اومياا اتهالوم  ا

ص   اوجل الق الر باس ادام مبوذج تصهمح اتخ أ   (Johannsen cointegration  test)  ن اخ بار ال الامل املشترك تجوهان و 

(Error Correction Model)  صمعنوية    اوجل ال ويل صالق ةةةالر بالن الناتج املهلى  . صخل ةةةل الدراسةةةة إلى صجود رلسة  رد ة

اإلجبال     م ةةةةةةةر صال مل اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةيهلا  صاوسةةةةةةة ثبار . صتوجد رلسة سةةةةةةةب مة    اتجا  صا د مل الناتج املهلى  

ن بالن النةاتج املهلى  اإلجبةال  إلى اوميةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا ن مبةا   يةد سةامون الةاجسر. صلكل توجةد رلسةة سةةةةةةةةةةةةةب مةة    اتجةاهال

اإلجبةةةال  صاوميةةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةةةار ن مبةةةا   يةةةد سةةةامون الةةةامجر صالرةةةةةةةةةةةةةةمةةةة كمس     م ةةةةةةةةةةةةةر. ص ةةةال ةةةال  الي  مر لةةةة الراود 

اوس  ةةةةةةةةةةةةةةةةاد ن  بكل لاهالومةةةة توجمةةةا أموا  إةةةةةةةةةةةةةةةةةاالمةةةة لاليةةةادل اإلميةةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةةةار   ن  يةةةادل اوميةةةاا اتهالوم   

ناتج صمعةد  النبو اوس  ةةةةةةةةةةةةةاد  الذى   دى إلى  يادل اوميةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةار  مرل  اممةة اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةار  ت دى إلى  يادل ال

 لوجود رلسة سب مة    اتجاهالن بالن الناتج املهلى اإلجبال  صاومياا اتهالوم  اوس ثبار .

 الدالةالكلمات  

املهلى اإلجبال ن اخ بار ال ةةةةةب مة تودا  اما موتون اخ بار اومياا اتهالوم  اوسةةةةةيهلا ن اومياا اتهالوم  اوسةةةةة ثبار ن الناتج 

 ال الامل املشترك تجوهان ونن مبوذج تصهمح اتخ أ.

 

 

 
  . 2/1202/ 51 سبولا للنشر   ن صتم 1/2020/ 3تم تقد م البحث     1

 

mailto:mohamed.shokr1.@commerce.tanta.edu.eg


 الاجسر أص الرةمة كمس  العلسة بالن الناتج املهل  اإلجبال  صاإلمياا اتهالوم     م ر: مدى صل مة سامون 
 

[94] 

 ةقدم( امل1)

 وجد خلف بالن النظرية الكلسةةةمكمة صالنظرية الكمس  ة  و  العلسة ال ةةةب مة بالن اومياا اتهالوم  صالناتج املهلى  

صهو أص  مل أصضةةةةةةق العلسة اإل جابمة بالن    (Adolph Wagner)اإلجبال . صيبثل املدرسةةةةةةة الكلسةةةةةةمكمة أدصل  الاجسر  

إلى  يةةةةادل اإلميةةةةاا  النبو اوس  ةةةةةةةةةةةةةةةةاد  صاوميةةةةاا اتهالوم . صيرى الةةةةاجسر أن ا لاليةةةةادل    النةةةةاتج املهل  اإلجبةةةةال  ت دى 

اتهالوم  أ  أن العلسة ال ةةةةةةةةةةةةةب مة ت جا مل الناتج املهل  اإلجبال  إلى اومياا اتهالوم . صرلى مقم، سامون الاجسرن  

جبةةةال  أ  أن  رى الكمس  ون أن  يةةةادل اإلميةةةاا اتهالوم  ت دى إلى  يةةةادل ال لةةةث الكلى صمل  م  يةةةادل النةةةاتج املهل  اإل 

 العلسة ال ب مة ت جا مل اومياا اتهالوم  إلى الناتج املهلى اإلجبال .

صييترض الةاجسر أن الاليةادل    النةاتج املهل  اإلجبةال  ت دى إلى  يةادل اإلميةاا اتهالوم  أ  أن العلسةة ال ةةةةةةةةةةةةةب مةة ت جةا  

مة لاليادل اومياا اتهالوم  كب غالر تابع  مل الناتج إلى اومياا اتهالوم . صأصضةةةةةق الاجسر أن هناك  ل ة أسةةةةةبا  ر   ةةةةة 

: أ ناا ال  ةةنمع ص غالر ال مالل اوس  ةةاد  سةة حل الواا   اإلدارية صال نظمبمة للدصلة محل  
 
للنبو اوس  ةةاد . أصو

. صكةذلةك   دى ال ح ةةةةةةةةةةةةةر صتق ةةةةةةةةةةةةةمم العبةةل امل ةةةةةةةةةةةةةةا بالن لعبلمةةة ال غالر ال مكل   (Sideris, 2007)النشةةةةةةةةةةةةةةا  اتخةةا   

 ,Irandoust)اوس  ةةةةةةةةةةةةاد  إلى  يادل اومياا اتهالوم  إلمياذ العقود صالقوامالن صتحقما ا داا اليعا     اوس  ةةةةةةةةةةةةاد  

:   د  النبو اوس  ةاد  إلى  يادل ال لث رلى ال ةلع العامة مثل ال علمم صالرر(2019
 
ا ة الصةهمة صاتخدما  .  امما

: تالون مشةةةةةةةاركة الدصلة م لو ة  
 
الثقاالمة صالتراليهمة التي ت  ةةةةةةة  بأ ها ذا  مرصمة رالمة بالن ةةةةةةةبة للدخل الكلى.  الثا

ل والالر ا موا  الرأسةةةةةةةةبالمة الل مة ل بويل املشةةةةةةةةاريع الكبالرل التي   م إنشةةةةةةةةاكها ل لبمة او  ماجا  ال كنولوجمة التي 

. صلةةذلةةك االترض الةةاجسر أن  يةةادل اوميةةاا اتهالوم   (Sideris, 2007)رل القمةةام اهةةا صتوالالرهةةا   ب نع الق ةةاا اتخةةا   

 .(Bird, 1971)صل س العكس كبا االترض الكمس  ون   ة   م غالر تابع بالن بة للنبو اوس  اد 

ا أن الاليةةةادل    اإلميةةةاا اتهالوم  ت دى إلى  يةةةادل ال لةةةث  لكلى ص يةةةادل  صرلى ركس سةةةامون الةةةاجسرن االترض الكمس  ون 

النةاتج املهل  اإلجبةال  أ  أن العلسةة ال ةةةةةةةةةةةةةب مةة ت جةا مل اوميةاا اتهالوم  إلى النةاتج املهلى اإلجبةال . صاالترض كمس   

أن اوميةاا اتهالوم  م غالر خةار     حةدد بواسةةةةةةةةةةةةة ةة اتهالومةة صأن ال غالر    اوميةاا اتهالوم    دى إلى  غالر أك ر    

النظريةة الكلسةةةةةةةةةةةةةمكمةةن اه م كمس  بجةامةث ال لةث صاالترض أن ال لةث الكلى    النةاتج الكل  بيعةل امل ةةةةةةةةةةةةةةار . صركس

  الون مل اوسةيهلك اتخا  صاوسة ثبار اتخا  صاومياا اتهالوم  صصةا ى ال ةادرا . كبا االترض كمس  أن اومياا 

اتهالوم   اتهالوم  اةةةأ ةةةد مالومةةةا  جةةةامةةةث ال لةةةث الكلى م غالر خةةةار     حةةةدد خةةةارج النبوذج صأن ال غالر    اوميةةةاا  

 .(Dennis, 1981)  دى إلى  غالر م ار     الناتج الكل  تحل تأ الر امل ار  الكمس ى  

صيدرس هذا البحث العلسة بالن الناتج املهل  اإلجبال  صاومياا اتهالوم     م ةةةةةةةر لل حقا مل وةةةةةةةهة سامون الاجسر  

 الن اوميةةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا   أص الرةةةةةةةةةةةةةةمةةةة كمس  صذلةةةك مل خل  دراسةةةةةةةةةةةةةةةة العلسةةةة بالن النةةةاتج املهلى اإلجبةةةال  ص 

كب غالر ل  بثل اومياا اتهالوم  الكلى. صي م دراسةةةةةةةة العلسة ال ويلة صالق ةةةةةةةالرل اوجل بالن    م ةةةةةةةرصاوسةةةةةةة ثبار     

بةةةاسةةةةةةةةةةةةة اةةةدام اخ بةةةار ال الةةةامةةةل املشةةةةةةةةةةةةةترك  النةةةاتج املهل  اإلجبةةةال  ص الن اوميةةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  صاوسةةةةةةةةةةةةة ثبةةةار  

اتخ ةأ. صكةذلةك   م دراسةةةةةةةةةةةةةة العلسةة ال ةةةةةةةةةةةةةب مةة بالن النةاتج املهل  اإلجبةال  صاةل مل تجوهةان ةةةةةةةةةةةةةون صمبوذج تصةةةةةةةةةةةةةهمح  

 اومياا اتهالوم  اوسيهلا  صاوس ثبار  باس ادام اخ بار ال ب مة تودا  اما موتو.
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: توجد رلسة سةةةةةةةةب مة    اتجا   
 
 ح وى هذا البحث رلى مجبورة مل الن ا ج صال ةةةةةةةةماسةةةةةةةةا  اوس  ةةةةةةةةاد ة امل بة. أصو

مل النةاتج املهلى اإلجبةال  إلى اوميةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا ن مبةا   يةد سةامون الةاجسر ملعةادلةة اوميةاا اتهالوم     صا ةد

: توجد رلسة تالامل مشةةةةةةةةةةةةترك معنوية    اوجل  
 
اوسةةةةةةةةةةةةيهلا     م ةةةةةةةةةةةةرن صالقا وخ بار ال ةةةةةةةةةةةةب مة ل ودا  اما موتو.  امما

اا اتهالوم  اوسةةةةةيهلا     م ةةةةةرن صالقا وخ بار ال الامل املشةةةةةترك ال ويل صالق ةةةةةالر بالن الناتج املهلى اإلجبال  صاومي

تجوهان ةةةةةةةةون صمبوذج تصةةةةةةةةهمح اتخ أ. صلذلك العند  يادل معد  مبو الناتج املهلى اإلجبال   الداد اومياا اتهالوم   

: توجد  اوسةةةةةةةةةةةيهلا  مبا    لث مل الدصلة تدبالر ا موا  او مة ل بويل الاليادل    اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةيهلا 
 
.  الثا

رلسة سةةب مة    اتجاهالن بالن الناتج املهلى اإلجبال  صاومياا اتهالوم  اوسةة ثبار ن مبا   يد سامون الاجسر صالرةةةمة 

: توجةد رلسةة 
 
كمس  ملعةادلةة اوميةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةار     م ةةةةةةةةةةةةةرن صالقةا وخ بةار ال ةةةةةةةةةةةةةب مةة ل ودا  ةامةا موتو. رابعةا

ل ويل صالق ةةةةةةةةالر بالن الناتج املهلى اإلجبال  صاومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةة ثبار ن صالقا تالامل مشةةةةةةةةترك معنوية    اوجل ا

وخ بةار ال الةامةل املشةةةةةةةةةةةةةترك تجوهةان ةةةةةةةةةةةةةون صمبوذج تصةةةةةةةةةةةةةهمح اتخ ةأ. صلةذلةك الي  مر لةة الراود اوس  ةةةةةةةةةةةةةاد   بكل  

 لاهالومة  يادل اإلمياا اوس ثبار   ن  يادتا ت دى إلى  يادل الناتج صمعد  النبو اوس  اد .

 التغيرات في االنفاق الحكومي في مصر (2)

.  2018 تى رام   1991   م التركال  رلى ال غالرا     اومياا اتهالوم  خل  برمامج اإلصةل  اوس  ةاد  أ   منذ رام

 ن اومياا اتهالوم   بثل أ د الراا ال امل بة لل ةةةةةةةةماسةةةةةةةةة املالمة التي اسةةةةةةةةيهدالل خي، ن ةةةةةةةةبة  جال املوا مة العامة 

صةةل  اوس  ةةاد . صذلك مل أجل تايم، ال لث الكلى الذى  بثل ال دف اليهاب  ل رمامج ال كم   خل  برمامج اإل 

العةةةةامةةةةة. صتم  تايم،  1ال مكل  العةةةةامةةةةة ص يةةةةادل اإل رادا   النيقةةةةا   . صتم تايم،  جال املوا مةةةةة مل خل  خي، 

رم صتجبمد بند ا جور  النيقا  العامة مل خل  تايم، اإلمياا اتهالوم  اوسةة ثبار  صتايم، ما ةة ةةا  الد

(.  2000   املوا مةة العةامةة بةءب ةاا ال عم نةا     الواةا   اتهالوممةة ص اةةةةةةةةةةةةةجمع اإلجةا ا   الر مةدالورةة ا جر )أ و ن  

صتم  يةادل اإل رادا  العةامةة مل خل  رالع أسةةةةةةةةةةةةةعةار املن جةا  البترصلمةة صرالع أسةةةةةةةةةةةةةعةار بع، ال ةةةةةةةةةةةةةلع ص يةادل الرسةةةةةةةةةةةةةوم  

قما اإلصةةةةةةةةةةةةل  ال ةةةةةةةةةةةةريري مل خل   عد ل مظام ال ةةةةةةةةةةةةرا ث املبا ةةةةةةةةةةةةرل ص الر  امليرصةةةةةةةةةةةةةة مقابل اتخدما  العامة صتح

 (.1996املبا رل )امل دىن  

ت ور  جال املوا مة صالنيقا  العامة صاإل رادا  العامة خل  الترل ال  ةةةةةةةةعمنما . صيل   مل  1  وضةةةةةةةةق اتجدص  رسم

إلى أن صصل إلى أسل سمبة   1990/91ملمار جنمة    ال نة املالمة    (16.9-)ن اماياض  جال املوا مة مل 1 اتجدص  رسم

.  2000/1999ملمار جنمة    ال ةةةةةنة املالمة   (13.2-)ن  م ارتيع إلى 1996/97ملمار جنمة    ال ةةةةةنة املالمة   (2.3-)صه   

 سل سمبة    إلى أن صصةةةةةةةل  1990/1991   ال ةةةةةةةنة املالمة     (%17.1-)صكذلك اماي،  جال املوا مة كن ةةةةةةةبة للناتج مل

. صذلك ب  ث اتهد 2000/1999   ال نة املالمة    (%3.9-)ن  م ارتيع إلى  1998/1999   ال نة املالمة   (%0.9-)صه   

    مل النيقا  العامة ص يادل اإل رادا  العامة.

 

 
. اوج بارمة  صال ةةةةماسةةةةا   ال مكل  ال كم   ص رمامج ال ث مل برمامج: برامج  ل ة رلى  م ةةةةر     ال مكل  صال كم   اوس  ةةةةاد  اإلصةةةةل  برمامج ا ةةةة بل 1

 .الكلى  ال لث تايم، هو منا  صال دف   النقد ة صال ماسة  املالمة ال ماسة رلى  ال ث مل برمامج صا  بل
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  يادل النيقا  العامة مل  
 
ملمار    88.6 تى صصةةةةةةةةةةةلل إلى   91/1990ملمار جنمة    ال ةةةةةةةةةةةنة املالمة   45.5صيل   أ  ةةةةةةةةةةةا

   ال ةةةةةةةةنة املالمة   %46.1. صلكل اماي ةةةةةةةةل النيقا  العامة كن ةةةةةةةةبة للناتج مل 2000/1999جنمة    ال ةةةةةةةةنة املالمة  

 إلى  1997/98   ال ةةنة املالمة    %24.5 تى صصةةلل إلى أسل سمبة صه    91/1990
 
ال ةةنة       %26.1ن  م ارتيعل سلمل

تقريبا خل  تلك اليترل. صكذلك  يادل   %44. أ  اماياض    النيقا  كن ةةةةةةةةةبة للناتج ببا  عاد   2000/1999املالمة  

ملمار جنمة    ال ةةةنة املالمة   75.4 تى صصةةةلل إلى    91/1990ملمار جنمة    ال ةةةنة املالمة   28.6او رادا  العامة مل  

 تى صصةةلل إلى  91/1990   ال ةةنة املالمة   %29. صلكل اماي ةةل او رادا  العامة كن ةةبة للناتج مل  2000/1999

تقريبا خل  تلك   %24. أ  اماياض    او رادا  كن ةةةةةةةةةةةةبة للناتج ببا  عاد   2000/1999   ال ةةةةةةةةةةةةنة املالمة   22.2%

مرل مقدار اوماياض    او رادا  كن ةةةةةةةةةةةبة   1.83اليترل. صأن مقدار اوماياض    النيقا  بالن ةةةةةةةةةةةبة للناتج  عاد   

 للناتج. ص ال ال  تحبلل النيقا  العامة العثا ا ك ر مل اوماياض    مقدار  جال املوا مة.

صسد تحبلل النيقا  اوسةةةةةة ثبارية اتجالا ا ك ر مل اوماياض    نجم النيقا  العامة.  مث اماي ةةةةةةل النيقا  

ن 1997/98   ال ةةةةةنة املالمة   %5.3 تى صصةةةةةلل إلى  91/1990   ال ةةةةةنة املالمة   %16اوسةةةةة ثبارية كن ةةةةةبة للناتج مل  

تقريبا خل  تلك اليترل. ب نبا   %69.4. أ  اماياض بن ةةةةةةةةةبة  2000/1999   ال ةةةةةةةةةنة املالمة    %4.9 م اماي ةةةةةةةةةل إلى  

سمبة صه    تى صصةةةةةةةةلل إلى أسل    91/1990   ال ةةةةةةةةنة املالمة   %30.1اماي ةةةةةةةةل النيقا  اتجارية كن ةةةةةةةةبة للناتج مل 

 إلى 1997/98   ال ةةنة املالمة   19.2%
 
. أ  اماياض بن ةةبة  2000/1999   ال ةةنة املالمة   %20.5ن  م ارتيعل سلمل

 خل  تلك اليترل.   31.9%
 
 تقريبا

صيبكل القو  أن ال غالرا     ال ةةةةةةةةةماسةةةةةةةةةة املالمة خل  الترل ال  ةةةةةةةةةعمنما  ركال  رلى تايم، اإلمياا العام ب ةةةةةةةةةورل  

الذى أ ر بشدل رلى م  ويا  ال شغمل صالدخل    املج بع دصن أن   وا ى معا تقد م اتج ود املناسبة  كبالرل. ا مر 

لاليادل اإل رادا  العامة. صكذلك أ ر  ال ةةةةةةماسةةةةةةة املالمة رلى النيقا  اوسةةةةةة ثبارية بشةةةةةةدل  مث  ع لل العد د مل 

 (.2000شا  اوس  اد     املج بع )اتجبال ن  املشرصرا  اوس ثبارية العامة ا مر الذى أ ر رلى معد  النبو صالن 

 : النفقات وااليرادات العامة وعجز املوازنة العامة )القيمة باملليار جنيه(1جدول 

 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 

 13.2 8.9- 2.8- 2.3- 3- 2.7- 3.7- 5.5- 6.2- 16.9-  جال املوا مة 

 88.6 80 70.8 66.8 63.9 58.2 56.3 52.2 47.6 45.5 النيقا  العامة 

 75.4 71.1 68 64.5 60.9 55.5 52.6 46.7 41.4 28.6 اإل رادا  العامة 

 3.9- 2.9- 1- 0.9- 1.3- 1.6- 2.5- 4.2- 5.2- 17.1-  جال املوا مة كن بة للناتج 

 26.1 26 24.5 26.6 27.9 35.9 38.3 39.3 40.2 46.1 النيقا  العامة كن بة للناتج 

 20.5 19.9 19.2 21.1 22.4 23 31.3 30.7 30.6 30.1 النيقا  اتجارية ن بة للناتج 

 4.9 5.7 5.3 5.5 5.5 5.5 7 8.6 9.6 16 النيقا  اوس ثبارية للناتج 

 4.9 5.7 5.3 5.5 5.5 5.5 7 8.6 9.6 16 النيقا  اوس ثبارية للناتج 

 22.2 23.1 23.5 25.7 26.6 34.3 35.8 35.1 35 29 اإل رادا  كن بة  للناتج
 

 

 

 

 

 

 البنك املركال  امل ر ن ال قرير ال نو .  :امل در

. ص ارل اوس  اد صال جارل اتخارجمةن النشرل اوس  اد ة الش رية  
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.  2010/11إلى    2000/01 جال املوا مةةةة صالنيقةةةا  العةةةامةةةة صاإل رادا  العةةةامةةةة خل  اليترل    2 وضةةةةةةةةةةةةةق اتجةةةدص  رسم  

إلى أن صصةةةةةل  ك ر   2000/01ملمار جنمة    ال ةةةةةنة املالمة    (20-)ن  يادل  جال املوا مة مل 2صيل   مل اتجدص  رسم 

     (%5.6-)ملوا مة كن ةةةةةبة للناتج مل. صكذلك ارتيع  جال ا2010/11ملمار جنمة    ال ةةةةةنة املالمة   (135-)سمبة صه   

. إن ال ح ل     جال  2000/1999   ال نة املالمة    (%9.8-)إلى أن صصل إلى أك ر سمبة صه     2000/01ال نة املالمة  

 املوا مة خل  الترل ال  عمنما  سابلة  يادل     جال املوا مة خل  العقد ا ص  مل القرن اتهاد  صالعشريل.

املوا مةةةة خل  هةةةذ  اليترل إلى  يةةةادل النيقةةةا  العةةةامةةةة ببعةةةد   يوا الاليةةةادل    اإل رادا  العةةةامةةةة. صيرجع  يةةةادل  جال  

ملمار جنمة     401.9 تى صصةةةةةةةةلل إلى  01/2000ملمار جنمة    ال ةةةةةةةةنة املالمة    96.1 مث  اد  النيقا  العامة مل  

 تى  2000/01   ال ةنة املالمة   %26.8. صكذلك ارتيعل النيقا  العامة كن ةبة للناتج مل 2010/11ال ةنة املالمة  

. صيل   2010/11   ال ةةةةةةةةةنة املالمة   %29.3ن  م إلى 2005/06   ال ةةةةةةةةةنة املالمة    %33.6صصةةةةةةةةةلل إلى أك ر سمبة صه   

    رةام   ملمةار 20.8 يةادل نجم الوا ةد خةدمةة الةد ل الةذى  بثةل أ ةد بنود النيقةا  العةامةة مل  
 
 2000/01جنمةة تقريبةا

    رام   85.1إلى أن صصةةةةةةةةةةةةةل إلى  
 
. صتبثل الوا د خدمة الد ل  )2012ن2003البنك املركال   (2010/11ملمار جنمة تقريبا

ملمار جنمة    ال نة   76.1. صكذلك  يادل او رادا  العامة مل 2010/11مل اجبال  النيقا  العامة    رام   21.2%

. صلكل اماي ةةةةةل او رادا  العامة كن ةةةةةبة   2010/11ملمار جنمة    سةةةةةنة 265.3صصةةةةةلل إلى  تى   2000/01املالمة  

 .2010/11   سنة   %19.3 تى صصلل إلى   2000/01   سنة   %21.2للناتج مل 

صسةةةد اسةةةةةةةةةةةةة حوذ  النيقةةةا  اتجةةةاريةةةة رلى الن ةةةةةةةةةةةةة ةةةث ا ك ر مل الاليةةةادل    النيقةةةا  العةةةامةةةة رلى   ةةةةةةةةةةةةةةةا  النيقةةةا  

ملمار    39.9 تى صصةةةةةلل إلى   01/2000ملمار جنمة    سةةةةةنة  15.1اوسةةةةة ثبارية.  مث  اد  النيقا  اوسةةةةة ثبارية مل  

 خل  تلك اليترل. صلكل اماي ةةةةةةةةةةل تقر  %167. أ   يادل النيقا  اوسةةةةةةةةةة ثبارية ببعد   2010/11جنمة    سةةةةةةةةةةنة 
 
يبا

.  2010/11   سةةةةةةنة   %3 تى صصةةةةةةلل إلى   2000/01   ال ةةةةةةنة املالمة   %4.2النيقا  اوسةةةةةة ثبارية كن ةةةةةةبة للناتج مل  

 تى صصلل   01/2000ملمار جنمة    ال نة املالمة    81.1  يادل النيقا  اتجارية مل 2صيل   أ  ا مل اتجدص  رسم  

 خل  تلك اليترل. صكذلك   %346. أ   يادل النيقا  اتجارية ببعد   2010/11   سةةةةةنة ملمار جنمة   361.7 إلى
 
تقريبا

 . 2010/11   سنة  %26.3 تى صصلل إلى   2000/01     سنة %22.5ارتيعل النيقا  اتجارية كن بة للناتج مل  
 

 باملليار جنيه(: النفقات وااليرادات العامة وعجز املوازنة العامة )القيمة 2جدول 

 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 

 135- 98- 71.8- 61.1- 54.7- 50.4- 51.6- 28.7- 25.4- 22.2- 20-  جال املوا مة

 401.9 366 351.5 282.3 222 207.8 161.6 128.3 111.9 101.2 96.1 النيقا  العامة

 361.7 317.4 308 248 196.3 185.5 138.2 109.2 95.2 85.5 81.1 اتجارية النيقا  

 39.9 48.4 43.4 34.2 25.5 21.2 23.3 18.3 16.6 15.3 15.1 النيقا  اوس ثبارية

 265.3 268.1 282.5 221.4 180.2 151.3 110.8 99.7 86.5 79 76.1 اإل رادا  العامة

 9.8- 8.1- 6.9- 6.8- 7.3- 8.2- 9.6- 6- 6.1- 5.8- 5.6- للناتج  %العجال 

 29.3 30.3 33.7 31.5 29.8 33.6 30.0 26.5 26.8 26.7 26.8 للناتج  %النيقا  العامة 

 26.3 26.2 29.4 27.5 26.3 30 26.1 22.5 22.8 22.6 22.5 للناتج  %النيقا  اتجارية 

 3 4 4.2 3.8 3.4 3.5 3.8 3.8 4 4.1 4.2 للناتج  %النيقا  اوس ثبارية

 19.3 22.2 27.1 24.7 24.2 24.5 20.6 20.5 20.7 20.9 21.2 الناتج %اإل رادا  

 ص ارل اوس  اد صال جارل اتخارجمةن النشرل اوس  اد ة الش رية.  -   املركال  امل ر ن ال قرير ال نو   البنك  امل در :
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ت ور  جال املوا مةةةة صالنيقةةةا  العةةةامةةةة صاإل رادا  العةةةامةةةة خل  اليترل مل ال ةةةةةةةةةةةةةنةةةة املةةةالمةةةة    3 وضةةةةةةةةةةةةةق اتجةةةدص  رسم  

ملمةةار جنمةةة    ال ةةةةةةةةةةةةةنةةة املةةالمةةة    (167.4-). صيل    يةةادل  جال املوا مةةة مل   2017/18إلى ال ةةةةةةةةةةةةةنةةة املةةالمةةة   2011/12

. صكذلك ن ةةةةةةةةةةةةةبة  جال  2017/18ة    ال ةةةةةةةةةةةةةنة املالمة  ملمار جنم   (423.4-)إلى أن صصةةةةةةةةةةةةةل إلى أك ر سمبة صه    2011/12

 خل  هذ  اليترل.  مث ارتيع  جال املوا مة كن بة للناتج مل
 
  (%10.9-)املوا مة للناتج الل مرتيعة صلم ت غالر كثالرا

   ال ةةةةةةةةةنة املالمة   (%9.5-)ن  م اماي ةةةةةةةةةل إلى 2015/16   ال ةةةةةةةةةنة املالمة   (%12.1-)إلى   2000/01   ال ةةةةةةةةةنة املالمة  

2017/18 . 

صيرجع  يادل  جال املوا مة خل  تلك اليترل إلى  يادل النيقا  العامة ببعد   يوا الاليادل    اإل رادا  العامة.  مث  

ملمار جنمة    ال ةةةةةةنة  1229 تى صصةةةةةةلل إلى  12/2011ملمار جنمة    ال ةةةةةةنة املالمة   471 اد  النيقا  العامة مل  

 تى   2011/12   ال ةةةةةةةةةةةةةنةة املةالمةة    %30.5العةامةة كن ةةةةةةةةةةةةةبةة للنةاتج مل    . صلكل اماي ةةةةةةةةةةةةةةل النيقةا 2017/18املةالمةة  

صلكل هذا املعد  مرتيع إذا ما سورن بن ةةةةةةبة او رادا  العامة إلى   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 2010/11   ال ةةةةةةنة املالمة   %27.9صصةةةةةةلل إلى 

 خل   
 
تلةةك اليترل. النةةاتج. صيل    يةةادل نجم الوا ةةد خةةدمةةة الةةد ل التي تبثةةل أ ةةد بنود النيقةةا  العةةامةةة  يةةادل كبالرل

    رام   104.5 مث  اد  الوا د خدمة الد ل مل 
 
ملمار جنمة  437.4إلى أن صصةةةةلل إلى   2011/12ملمار جنمة تقريبا

    رةةام  
 
.  2017/18مل اجبةةال  النيقةةا  العةةامةةة    رةةام    %35.6. ص ةةال ةةال  تبثةةل الوا ةةد خةةدمةةة الةةد ل  2017/18تقريبةةا

ملمةةةار جنمةةةة      805.7 تى صصةةةةةةةةةةةةةلةةةل إلى  2010/11 ملمةةةار جنمةةةة    رةةةام    303.6صكةةةذلةةةك  يةةةادل او رادا  العةةةامةةةة مل  

. صسةد اسةةةةةةةةةةةةة حوذ  اإل رادا  ال ةةةةةةةةةةةةةري مةة رلى الن ةةةةةةةةةةةةة ةث ا ك ر مل الاليةادل    اإل رادا  العةامةة. العلى   2017/18رةام

مل  %78ن كبا تبثل  2016/17ا     ال ةةةنة املالمة  مل إجبال  اإل راد %70سةةة مل املثا ن تبثل اإل رادا  ال ةةةري مة  

. صلكل اماي ةل او رادا  العامة كن ةبة    2017/18)البنك املركالن  (   2017/18اجبال  اإل رادا     ال ةنة املالمة  

 .2017/18   ال نة املالمة   %18.3 تى صصلل إلى  2011/12   ال نة املالمة   %19.7للناتج مل 

 يرادات العامة وعجز املوازنة العامة )القيمة باملليار جنيه(: النفقات واال 3جدول 

 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

 423.4- 372.7- 326.4- 268.1- 244.7- 237.9 167.4-  جال املوا مة

 1229.1 1031.9 817.8 733.3 701.5 588.2 471 النيقا  العامة

 805.7 659.2 491.5 465.2 456.8 350.3 303.6 اإل رادا  العامة

 1123 922 747 671 648 548 435 النيقا  اتجارية

 105.6 109.1 69.3 61.8 52.9 39.5 35.9 النيقا  اوس ثبارية

 437.4 316.6 243.6 193 173.2 147 104.5 اليوا د رلى الد ل

 9.5- 10.7- 12.1- 11- 11.7- 13.6 10.9-  جال املوا مة كن بة للناتج

 27.9 29.7 30.2 30.2 33.4 33.5 30.5 النيقا  العامة كن بة للناتج

 18.3 19 18.1 19.2 21.7 20 19.7 اإل رادا  كن بة  للناتج

 امل در: البنك املركال  امل ر ن ال قرير ال نو .
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 مشكلة البحث  (  3)

 وجد خلف بالن النظريا  اوس  اد ة  و  العلسة ال ب مة بالن اومياا اتهالوم  صالناتج املهلى اإلجبال . تيترض  

النظرية الكلسمكمة أن مبو الناتج املهلى اإلجبال    دى إلى  يادل اومياا اتهالوم  صالقا لقامون الاجسر. ص ال ال  الان  

تيترض  العلسةةةة ال ةةةةةةةةةةةةةب مةةةة ت جةةةا مل النةةةاتج املهلى ا إلجبةةةال  إلى اوميةةةاا اتهالوم . صركس النظريةةةة الكلسةةةةةةةةةةةةةمكمةةةةن 

النظريةةةة الكمس  ةةةة أن  يةةةادل اوميةةةاا اتهالوم  ت دى إلى  يةةةادل م ةةةةةةةةةةةةةةةاريةةةة    النةةةاتج املهلى اإلجبةةةال . أ  أن العلسةةةة 

 ال ب مة ت جا مل اومياا اتهالوم  إلى الناتج املهلى اإلجبال .  

 ةةةةةةةةةةابقة  و  العلسة ال ةةةةةةةةةةب مة بالن اومياا اتهالوم  صالناتج املهلى اإلجبال . كذلك  وجد خلف بالن الدراسةةةةةةةةةةا  ال 

 ,Abdullah & Maamor)   المومانن صدراسةةةةةة  (Sideris, 2007)ت يد كثالر مل الدراسةةةةةا  سامون الاجسر مثل دراسةةةةةة  

   أ مو مان   (Mengah & Wolde-Rufael, 2013)   العراان صدراسةةةةةةةةةةة  2012)الغالرىن  (   مالال  ان صدراسةةةةةةةةةةة    (2010

 (Irandoust, 2019) ة  ةة    اتجالا ر صدراس 2017)ورن  ةةةةةةةةةةةة والكةةةةةة ب (ة  ةةةةةةةةةةةة ا صدراسةةةةةةةةةة    تركم  (Bayrakdar et al., 2015)صدراسة 

   م ر.   (Eldemerdash & Ahmed, 2019)ة  ةةةةةة دان صدراسةةةةةةةةةة لن ةة دا صالن ةةةةةةةةةةةة ولن ةةةةةةةةةةةةةةةةةة دا صهةةةةةةةةةةةة رلن ةةةةةةةةةةةة    الرن ا صاملبلكة امل حدل صا  

    ممجالر ان صدراسةةةةةةةة    (Ighodaro & Oriakhi 2010) ص   املقابل ت يد بع، الدراسةةةةةةةا  الرةةةةةةةةمة كمس  مثل دراسةةةةةةةة

(Attari & Javed, 2013)   باك ةةةةةةةة انن صدراسةةةةةةةةة    (Gangal & Gupta, 2013)  ال ندن صدراسةةةةةةةةة    (Uzuner et at., 

    تركما. (2017

اتخلف بالن النظريا  اوس  ةةةةةةةةةةةاد ة بالن ةةةةةةةةةةةبة للعلسة ال ةةةةةةةةةةةب مة بالن اومياا اتهالوم  صالناتج املهلى اإلجبال   صهذا  

دالع البا ث إلى دراسةةةةةةةةةةةةة العلسة ال ةةةةةةةةةةةةب مة بالن اومياا اتهالوم  صالناتج املهلى اإلجبال     م ةةةةةةةةةةةةر صذلك ملعرف هل  

ع سامون الاجسر أم مظرية كمس ؟. صمل  م ال ذا البحث  جمث  العلسة بالن اومياا اتهالوم  صالناتج املهلى اإلجبال  ت ب 

رلى ال ةةةةةةةةةةةةة ا  ال ةةال : هةةل ال غالر    اإلميةةاا اتهالوم    د  إلى  غالر    النةةاتج املهلى اإلجبةةال  أم أن ال غالر    النةةاتج  

 املهلى اإلجبال  هو الذى   د  إلى  غالر اإلمياا اتهالوم ؟

  أهداف البحث (4)

صاومياا      يهدف هذا البحث إلى دراسةةةةةةةة العلسة  ويلة صس ةةةةةةةالرل اوجل بالن الناتج املهل  اإلجبال  مل ما مة  (   4-1)

 اتهالوم  اوسيهلا  صاوس ثبار     م ر مل ما مة أخرى.

  ةةةةةةةةةيهدف البحث دراسةةةةةةةةةة العلسة ال ةةةةةةةةةب مة بالن الناتج املهل  اإلجبال  صال مل اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةيهلا     (4-2)

 صاوس ثبار     م ر لل حقا مل وهة سامون الاجسر أص الرةمة كمس .  

 فروض البحث   (5)

  ا  ر البحث اليرةالن ال المالن:

اإلجبةةال    دى إلى  غالر    اوميةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا     م ةةةةةةةةةةةةةر. أ  أن العلسةةة  أن ال غالر    النةةاتج املهل    (5-1)

 ال ب مة ت جا مل الناتج املهل  اإلجبال  إلى اومياا اتهالوم  اوسيهلا     م ر.

توجد رلسة سةةةةةةةب مة    اتجا  صا د مل الناتج املهل  اإلجبال  إلى اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةة ثبار     م ةةةةةةةر. أ    (5-2)

 ال غالر    الناتج املهل  اإلجبال    دى إلى  غالر اومياا اتهالوم  اوس ثبار     م ر.أن  
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 حدود البحث (6)

 درس البحث العلسة ال ةةةةةةةةةةةةب مة بالن الناتج املهل  اإلجبال  اتهقمق  صاومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةيهلا  اتهقمق  خل  

  درس   2018إلى  1990اليترل مل  
 
باسةةةةةةةةةةة ادام بماما  سةةةةةةةةةةةنوية    دصلة صا دل صه  جب ورية م ةةةةةةةةةةةر العر مة. صأ  ةةةةةةةةةةةا

صاومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةة ثبار  اتهقمق  خل  اليترل    البحث العلسة ال ةةةةةةةةةةب مة بالن الناتج املهل  اإلجبال  اتهقمق 

بةاسةةةةةةةةةةةةة اةدام بمةامةا  ريع سةةةةةةةةةةةةةنويةة    جب وريةة م ةةةةةةةةةةةةةر العر مةة صذلةك  ن البمةامةا  الريع   Q2:2018إلى    Q3:2002مل  

 سنوية م ا ة القط خل  تلك اليترل.

 االطار النظري   (7)

ا     النظريةةةا  اوس  ةةةةةةةةةةةةةةةةاد ةةةة. الةةةالنظريةةةةة  تح ةةةل العلسةةةة بالن اوميةةةاا اتهالوم  صالنةةةاتج 
 
 هةةةامةةةة

 
ملهلى اإلجبةةةال  مالةةةامةةةة

الكلسةمكمةن م بثلة    سامون الاجسرن تيترض أن مبو الناتج املهلى اإلجبال    دى إلى  يادل اومياا اتهالوم . أ  أن 

لكلسةةةةةةةةةةةةمكمةن تيترض  العلسة ال ةةةةةةةةةةةةب مة ت جا مل الناتج املهلى اإلجبال  إلى اومياا اتهالوم . صرلى ركس النظرية ا

ت دى إلى مبو الناتج املهلى اإلجبال . أ  أن العلسة     ةةةةةةةةةةةةةةة النظرية الكمس  ة أن  يادل اومياا اتهالوم  ةةةةةةةةةةةةةةة كب غالر خارج

 ال ب مة ت جا مل اومياا اتهالوم  إلى الناتج املهلى اإلجبال .  

اوس  ةةةةةةةةةةةةاد  ا ملان  أدصل  الاجسر  أص  مل أصضةةةةةةةةةةةةق العلسة ال رد ة بالن النبو اوس  ةةةةةةةةةةةةاد  صاومياا اتهالوم  هو  

(Adolph Wagner)  .مث صجد أما مع  يادل النبو اوس  اد  الءن اومياا اتهالوم  سوف  الداد    اوجل ال ويل  .

رالل بعد ذلك بقامون الاجسر    ,.Narayan et al)صهذ  العلسة ال رد ة بالن النبو اوس  ةةةةةةةةةةاد  صاومياا اتهالوم  رل

.  صيرى الاجسر أما خل  ربلمة ال  نمع  الداد م  ث اليرد (Irandoust, 2019)أص سامون  يادل نشا  الدصلة   (2012

 مل الدخل اتهقمق . صمل  م  الداد م  ث اإلمياا العام مل إجبال  اإلمياا. 

: أ ناا صأصضةةةةةةةق الاجسر أن هناك  ل ة أسةةةةةةةبا  ر   ةةةةةةةمة لاليادل اومياا اتهالوم  ب ةةةةةةة ث  يادل النبو اوس  ةةةةةةةاد
 
 . أصو

ال  ةةةةةةةةةةةةةنمع صمع  غالر ال مالةل اوس  ةةةةةةةةةةةةةةاد ن سةةةةةةةةةةةةة حةل الواةا   اإلداريةة صال نظمبمةة للةدصلةة محةل النشةةةةةةةةةةةةةةا  اتخةا   

(Sideris, 2007)  صذلك  ن ال غالرا     ال مالل اوس  ةاد     لث  يادل اومياا اتهالوم  ل لبمة م  لبا  اتهبا ة .

صل رلى ذلكن الان ال ح ةةةةر صتق ةةةةمم العبل امل ةةةةا بالن لعبلمة ال غالر  العامة صا نشةةةة ة ال نظمبمة    املج بع. صرل 

ال مكل  اوس  ةةةةةةةةةةةةةةاد   ح ةةاج إلى  يةةادل اوميةةاا اتهالوم  مل أجةةل اميةةاذ العقود صالقوامالن ل حقما ا داا اليعةةا     

:   د  النبو اوس  ةةةةةةةةةةةةةةاد  إلى  يةادل ال لةث رلى ال علمم صالررةا ة (Irandoust, 2019)اوس  ةةةةةةةةةةةةةةاد  
 
ة الصةةةةةةةةةةةةةهمةة  .  ةاممةا

صاتخدما  الثقاالمة صالرالاهمة التي ت  ةةةةة  بأ ها ذا  مرصمة رالمة بالن ةةةةةبة للدخل. صمل  م  الداد اومياا اتهالوم   

: تالون مشةةةةةةةةةاركة الدصلة م لو ة ل والالر ا موا  الل مة ل بويل املشةةةةةةةةةاريع الكبالرل التي   م  
 
ل لبمة هذ  امل  لبا .  الثا

. صمل  م (Sideris, 2007)ولوجمة للبج بع ال ةةةةةةةةةةةناه  صلم  لبيها الق اا اتخا   إنشةةةةةةةةةةةاكها ل لبمة او  ماجا  ال كن 

الءن ال نبمة اوس  ةةةةاد ة صال غالرا  ال كنولوجمة ت  لث مل اتهالومة أن ت ولى إدارل او  الارا  ال بمعمة مل أجل 

ة   ر تابع للنبو اوس  ةةةةةةةةاد ة يادل الكياال اوس  ةةةةةةةةاد ة. صلذلك  يترض الاجسر أن  يادل اومياا اتهالوم  من ج أص م غال

. بعبةارل أخرى  ن  سةامون الةاجسر رلى أن اوميةاا اتهالوم   نبو ب ةةةةةةةةةةةةة ةث  يةادل ال لةث  (Bird, 1971)صل س العكس  

رلى ال ةةةةةةةةةلع العامة التي ت ةةةةةةةةةا ث الاليادل    النبو اوس  ةةةةةةةةةاد . ص ناا  رلى ذلكن الءن سامون الاجسر  ع ى أن العلسة 
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اد  إلى اإلمياا اتهالوم . صمل  م  ع  ر اإلمياا اتهالوم  م غالر تابع بالن بة للنبو  ال ب مة ت جا مل النبو اوس  

 . (Sideris, 2007)   اوس  اد 

صالقةةا لقةةامون الةةاجسرن الةةءن اوميةةاا اتهالوم    وس  رلى ال غالر    النبو اوس  ةةةةةةةةةةةةةةاد  الةةذى  ع ر رنةةا  ةةالبةةا بةةالنةةاتج  

دالةةةة    النةةةاتج املهلى اإلجبةةةال . صتوجةةةد أكور مل صةةةةةةةةةةةةةمغةةةة توضةةةةةةةةةةةةةق    املهلى اإلجبةةةال . صمل  م  ع  ر اإلميةةةاا اتهالوم 

العلسة بالن الناتج املهلى اإلجبال  صاومياا اتهالوم ن صالقا لقامون الاجسر. صتوضةةةةةةةةةةةةةق املعادو  ال ةةةةةةةةةةةةة ة اوتمة بع،  

ادلة ا صلى إلى هذ  ال ةةةةمن بالن امل غالر املع ر رل النبو اوس  ةةةةاد  صامل غالر املع ر رل اومياا اتهالوم . صتن ةةةةث املع

صصا المةةةةةان   صتن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةث   (peacock & Wiseman, 1961)بمالوك  النةةةةةاتج.  رلى  اتهالوم    وس   اوميةةةةةاا  أن  صتيترض  ن 

ن صتيترض أن اومياا اتهالوم    وس  رلى م وسط الناتج لليرد أص    (Goffman, 1968)املعادلة الثاممة إلى اوالبان

ن صتيترض أن اومياا اتهالوم    (Musgrave, 1969)موسةةةةةةةةةكري    م وسةةةةةةةةةط دخل اليرد. صتن ةةةةةةةةةث املعادلة الثالثة إلى

كن ةةةةةةةةةةةةبة مل الناتج   وس  رلى م وسةةةةةةةةةةةةط الناتج لليرد أص م وسةةةةةةةةةةةةط دخل اليرد. صتن ةةةةةةةةةةةةث املعادلة الرابعة إلى او  ا  

(Gupta, 1967)    صتيترض أن م وسط اومياا اتهالوم  لالل الرد   وس  رلى م وسط الناتج لليرد أص م وسط دخل

ن صتيترض أن اومياا اتهالوم  كن ةةبة مل الناتج   وس    (Mann, 1980)مان  اليرد. صتن ةةث املعادلة اتخام ةةة إلى 

ن صتيترض أن اومياا اتهالوم  اوسةةةةيهلا    وس   (Pryor, 1968)رلى الناتج. صتن ةةةةث املعادلة ال ةةةةادسةةةةة إلى برصير  

 رلى الناتج.

 
𝐺𝐸𝑡 = 𝑎1 + 𝑏1 𝑌𝑡 +  𝐸1𝑡         (1) 

 

𝐺𝐸𝑡 = 𝑎2 + 𝑏2 𝑌𝑡/𝑁𝑡 +  𝐸2𝑡  (2) 

𝐺𝐸𝑡

𝑌𝑡
= 𝑎3 + 𝑏3 𝑌𝑡/𝑁𝑡 +  𝐸3𝑡  (3) 

𝐺𝐸𝑡

𝑁𝑡
= 𝑎4 + 𝑏4 𝑌𝑡/𝑁𝑡 +  𝐸4𝑡  (4) 

𝐺𝐸𝑡

𝑌𝑡
= 𝑎5 + 𝑏5 𝑌𝑡 +  𝐸5𝑡         (5) 

 

𝐺𝐶𝐸𝑡 = 𝑎1 + 𝑏1 𝑌𝑡 +  𝐸1𝑡       (6)  
  

هو م وسةةةةةةةةةةةةةط   Y/N بثل ردد ال ةةةةةةةةةةةةةالان.   N رمال إلى الناتج املهلى اإلجبال .   Y بثل اومياا اتهالوم .    GE  مث أن:  

 بثةةل    GE/N بثةل ن ةةةةةةةةةةةةةبةة اوميةاا اتهالوم  إلى النةاتج املهلى اإلجبةال .    GE/Yدخةل اليرد أص م وسةةةةةةةةةةةةةط النةاتج لليرد.  

ن 
 
  بثل اومياا اوسيهلا  اتهالوم .  GCEم وسط اومياا اتهالوم  لليرد. صأخالرا

ون الةاجسرن  يترض كمس  أن اوميةاا اتهالوم  م غالر خةار     حةدد بواسةةةةةةةةةةةةة ةة اتهالومةة صأن ال غالر    صرلى ركس سةام 

اومياا اتهالوم    دى إلى  غالر أك ر    الناتج أص الدخل الكل . صرلى ركس النظرية الكلسةةةمكمةن اه م كمس  بجامث  

ال وا  الالامل. صذلك ب  ث االتراض أسل مل م  وى   ال لث صاالترض أن اوس  اد سد  الون م وا ن رند م  وى 

كمس  جبود ا سةةةةةةةةعار صا جور صمل  م ردم ال وا  الالامل    اوجل الق ةةةةةةةةالر. صلذلك  بكل اسةةةةةةةة ادام ال ةةةةةةةةماسةةةةةةةةة 
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املالمة ال وسةةةةةةةةةةةعمة ل حيال  اوس  ةةةةةةةةةةةاد     الة صجود الك ةةةةةةةةةةةاد اوس  ةةةةةةةةةةةاد .     الن  رال، الكلسةةةةةةةةةةةمك اسةةةةةةةةةةة ادام 

     الة توا ن رند م ةةةةةةةة وى    ال ةةةةةةةةماسةةةةةةةةة املالمة ل حيال  اوس  ةةةةةةةةاد ب ةةةةةةةة ث
 
االتراض الكلسةةةةةةةةمك أن اوس  ةةةةةةةةاد دا با

. كبا االترض كمس  أن (Magazzino, 2012)ال وا  الالامل    اوجل ال ويل ب ةةةةةةة ث مرصمة ا سةةةةةةةعار صمرصمة ا جور  

 غالر  اومياا اتهالوم  اأ د مالوما  ال لث الكلى م غالر خار  . أ    حدد خارج النبوذج بواسةةةةة ة اتهالومة صأن ال 

 ,Dennis)   اوميةاا اتهالوم    دى إلى  غالر م ةةةةةةةةةةةةةةار     النةاتج أص الةدخةل الكل  بيعةل تةأ الر امل ةةةةةةةةةةةةةةار  الكمس ى  

. صهذا اوخ لف بالن الكلسةةةةةةةمك صكمس     اوالتراةةةةةةةةا  أدى إلى اخ لف صج ة مظرهم  و  العلسة ال ةةةةةةةب مة  (1981

 بالن الناتج صاومياا اتهالوم .  

 الدراسات السابقة (8)

ل تق ةةةمم الدراسةةةا  ال ةةةابقة إلى  ل: مجبورا : الدراسةةةا  امل يدل لقامون الاجسر صالدراسةةةا  امل يدل لنظرية   بك

 كمس  صالدراسا  امل يدل لالل مل سامون الاجسر صمظرية كمس .  

 الدراسات املؤيدة لقانون فاجنر (8-1) 

توجةةد كثالر مل الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةا  امل يةةدل لقةةامون الةةاجسر    الةةدص  امل قةةدمةةة صالةةدص  النةةاممةةة.    البلةةدان النةةاممةةة ص   سةةارل 

بةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة العلسةةة بالن اوميةةاا    (Mengah & Wolde-Rufael, 2013)االريقمةةان صرلى سةةةةةةةةةةةةة مةةل املثةةا     أ مو مةةان سةةام  

بةةةاسةةةةةةةةةةةةة اةةةدام مبوذج اومحةةةدار الةةةذ صاخ بةةةار    (ARDL)ا   لليجوا  الالمنمةةةة املو رةةةة  اتهالوم  صالنبو اوس  ةةةةةةةةةةةةةةةةاد  

. صخل ةةةةةةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةةةةةةة إلى صجود رلسة  ويلة اوجل بالن الناتج املهلى  (Granger causality test)ال ةةةةةةةةةةةةةب مة جرمجر  

اإلجبةال  صاوميةاا اتهالوم . صكةذلةك توجةد رلسةة سةةةةةةةةةةةةةب مةة    اتجةا  صا ةد مل النةاتج إلى اوميةاا اتهالوم ن مبةا   يةد  

ر للعلسة بالن الناتج صاومياا اتهالوم     أ مو ما. ب نبا و توجد رلسة سةةةةةةةةةةةب مة مل اومياا اتهالوم  إلى سامون الاجس

النةةةاتج    أ مو مةةةا. ص ةةةال ةةةال  الةةةءن الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة ت يةةةد سةةةامون الةةةاجسر صو ت يةةةد االتراض كمس     أ مو مةةةا. ص   اتجالا رن سةةةام 

إلجبال  صاومياا اتهالوم  باسةة ادام اخ بار ال ةةب مة جرامجر بدراسةةة العلسة بالن الناتج املهلى ا 2017)بوالالورن  (

صاخ بار ال الامل املشةةةةةةةةترك امجل جرامجر صمبوذج تصةةةةةةةةهمح اتخ أ. صخل ةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةة إلى صجود رلسة معنوية بالن  

ر الناتج املهلى اإلجبال  صاومياا اتهالوم     اوجل الق ةةةةةةةةةالر صال ويلن صالقا وخ بار ال الامل املشةةةةةةةةةترك امجل جرامج

صمبوذج تصةةةةةةةةةةةةةهمح اتخ ةأ. كبةا صجةد البةا ةث رلسةة سةةةةةةةةةةةةةب مةة    اتجةا  صا ةد مل النةاتج إلى اوميةاا اتهالوم  مبةا   يةد  

سامون الاجسر    اتجالا رن صالقا وخ بار ال ب مة جرامجر. ب نبا و توجد رلسة سب مة مل اومياا اتهالوم  إلى الناتج  

العلسة  2019)سةةةةبالرن    &خ ةةةةرل  (. ص   اتجالا ر أ  ةةةةان ت يد دراسةةةةة    اتجالا رن مبا و   يد الرةةةةةمة كمس     اتجالا ر

ال ةةةةةةةب مة    اتجا  صا د مل الناتج إلى اومياا اتهالوم  باسةةةةةةة ادام اخ بار ال الامل املشةةةةةةةترك تجوهان ةةةةةةةون صاخ بار  

ى الناتج    ال ةةةب مة جرامجرن مبا   يد سامون الاجسر    اتجالا ر. صلكل و توجد رلسة سةةةب مة مل اومياا اتهالوم  إل

سامون الاجسر   (Leshoro, 2017)اتجالا ر صمل  م و   يد الرةةةةةةةةةةةمة كمس     اتجالا ر. ص   جنو  االريقمان ت يد دراسةةةةةةةةةةة 

 مث توجد العلسة سةةب مة    اتجا  صا د مل الناتج إلى اومياا اتهالوم  صذلك باسةة ادام اخ بار ال ةةب مة جرمجر  

سامون   (Odhiambo, 2015)بة. ص   جنو  االريقما أ  ةةةةةةةان ت يد دراسةةةةةةةة صاخ بار تحد د خ أ اومحدار صاخ بار الع  

   اوجةل ال ويةل بةاسةةةةةةةةةةةةة اةدام   الةاجسر  مةث توجةد العلسةة ال ةةةةةةةةةةةةةب مةة    اتجةا  صا ةد مل النةاتج إلى اوميةاا اتهالوم 

 مبوذج اومحدار الذا   لليجوا  الالمنمة املو رة صاخ بار ال ب مة جرمجر.
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 2012)الغةالرىن  (امون الةاجسر    سةارل اسةةةةةةةةةةةةةمةان رلى سةةةةةةةةةةةةة مةل املثةا     العراان درس  صكةذلةك توجةد دراسةةةةةةةةةةةةةةا  م يةدل لقة 

العلسة بالن الناتج املهلى اإلجبال  صاومياا اتهالوم  باسةةة ادام اخ بار ال ةةةب مة جرامجر صاخ بار ال الامل املشةةةترك 

تج املهلى اإلجبةةةال  امجةةةل جرامجر صمبوذج تصةةةةةةةةةةةةةهمح اتخ ةةةأ. أصضةةةةةةةةةةةةةهةةةل الن ةةةا ج صجود رلسةةة  ويلةةةة اوجةةل بالن النةةةا

صاوميةاا اتهالوم  صالقةا وخ بةار ال الةامةل املشةةةةةةةةةةةةةترك امجةل جرامجر. صكةذلةك توجةد رلسةة سةةةةةةةةةةةةةب مةة    اتجةا  صا ةد مل 

الناتج إلى اومياا اتهالوم ن مبا   يد سامون الاجسر    اوس  ةةةةةاد العراي .     الن و توجد رلسة سةةةةةب مة مل اومياا 

العراي ن مبا و   يد الرةةةمة كمس     اوس  ةةاد العراي . ص   مالال  ان أصضةةهل دراسةةة   اتهالوم  إلى الناتج    اوس  ةةاد

(Abdullah & Maamor, 2010)     بةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة العلسةةةة بالن النةةةاتج صاوميةةةاا اتهالوم صةةةةةةةةةةةةةل مةةةة سةةةامون الةةةاجسر صذلةةةك 

. صكذلك توجد رلسة  رد ة  ويلة اوجل بالن  (ARDL)باس ادام مبوذج اومحدار الذا   لليجوا  الالمنمة املو رة 

صجود العلسةةةة   (Bashirli & Sabiroglu, 2013)النةةةاتج صاوميةةةاا اتهالوم     مةةةالال  ةةةا. ص   أذر مجةةةانن ت يةةةد دراسةةةةةةةةةةةةةةةة  

بةةةاسةةةةةةةةةةةةة اةةةدام اخ بةةةار ال الةةةامةةةل املشةةةةةةةةةةةةةترك  ال ةةةةةةةةةةةةةب مةةةة    اتجةةةا  صا ةةةد مل النةةةاتج املهلى اإلجبةةةال  إلى اوميةةةاا اتهالوم  

تجوهان ةةةةةةون صاخ بار ال ةةةةةةب مة جرامجرن مبا   يد سامون الاجسر. صكذلك توجد العلسة ال ةةةةةةب مة    اتجا  صا د مل 

سامون الاجسر   (Narayan et al., 2012)ال ندن ت يد دراسةةةةةةةةةة    ر مجان. ص  أسةةةةةةةةةعار البترص  إلى اومياا اتهالوم     أذ

صالعلسة ال ةةةةةةةةب مة    اتجا  صا د مل الناتج القوم  اإلجبال  إلى اومياا اتهالوم  صذلك باسةةةةةةةة ادام بماما  مجبعة 

جر. صسامل الدراسة رل ال ند صاخ بار جذر الو دل املجبع صاخ بار ال الامل املشترك املجبع صاخ بار ال ب مة جرام 

صو ة صتق ةةةمم هذ  الوو ا  إلى  ل: مجبورا    ةةةث م ةةة وى الدخل )مناي، صم وسةةةط  15ب ق ةةةمم ال ند إلى  

صمرتيع( صأريع مجبورا    ةةةةةةةةث موسع الوو ة ) ةةةةةةةةرسمة ص ر مة ص ةةةةةةةةبالمة صجنو مة(. صخل ةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةة إلى صجود 

اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  صاوسةةةةةةةةةةةةة ثبةةار     اةةل الوو ةةا  مع اخ لف رلسةةة  رد ةةة بالن الةةدخةةل اتهقمق  ص الن اوميةةاا اتهالوم   

م ةةة ويا  الدخل. صكذلك توجد رلسة سةةةب مة ت جا مل الدخل اتهقمق  إلى اومياا اتهالوم  اوسةةةيهلا     معظم 

 الوو ا  مع تبا ل م  و  الدخل صلم  وجد ذلك بالن بة للمياا اتهالوم  اوس ثبار .

 ,Sideris)الاجسر    سارل أصر ان صرلى سةةة مل املثا     المومانن أصضةةةهل دراسةةةة    صتوجد كذلك دراسةةةا  م يدل لقامون 

صجود العلسة ال ةةةةةب مة    اتجا  صا د مل الناتج إلى اومياا اتهالوم  باسةةةةة ادام اخ بار جرامجرن مبا   يد   (2007

 ويلة اوجل بالن الناتج  سامون الاجسر    المومان. صكذلك  وضةةةةق اخ بار ال الامل املشةةةةترك تجوهان ةةةةون صجود رلسة  

صاومياا اتهالوم . صلكل و توجد رلسة سةةةةةةةةةةب مة مل اومياا اتهالوم  إلى الناتج    المومان. ص   تركمان مجد دراسةةةةةةةةةةة 

(mohammadi et al., 2008)    التي اسةةةةةةةةةةةةة ادمل اخ بار مبوذج اومحدار الذا   لليجوا  الالمنمة املو رة(ARDL)  

هلى اإلجبةال  صاوميةاا اتهالوم  الكلى بةاسةةةةةةةةةةةةة اةدام أكور مل صةةةةةةةةةةةةةمغةة لقةامون الةاجسر.  لةدراسةةةةةةةةةةةةةةة العلسةة بالن النةاتج امل

صخل ةةةةةةةل الدراسةةةةةةةة إلى تأ مد سامون الاجسر    تركما  مث صجد  رلسة سةةةةةةةب مة    اتجا  صا د مل الناتج إلى اومياا 

امجر لدراسةةة العلسة التي اسةة ادمل اخ بار جر   (Bayrakdar et al., 2015)اتهالوم . ص   تركما ا  ةةان مجد دراسةةة  

ال ةةةةةةةةةةةةةب مة بالن الناتج صاومياا اتهالوم . صخل ةةةةةةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةةةةةةة إلى صجود رلسة سةةةةةةةةةةةةةب مة    اتجا  صا د مل الناتج إلى 

اومياا اتهالوم ن مبا   يد سامون الاجسر    تركما .     الن و توجد رلسة سةةةةةةب مة مل اومياا اتهالوم  إلى الناتج    

العلسة ال ةةةةةةةب مة    اتجا  صا د مل الناتج    (Irandoust, 2019)أصر مةن صجد  دراسةةةةةةةة تركما. ص   ا نتي رشةةةةةةةرل دصلة  

القوم  اإلجبةال  إلى اوميةاا اتهالوم     خب ةةةةةةةةةةةةةة دص : الرن ةةةةةةةةةةةةةا صاملبلكةة امل حةدل صا رلنةدا صهولنةدا صالنلنةدا. صصجةد  

   دصل الن: اسةةةةةةةةبامما ص   الما. كبا  الدراسةةةةةةةةة رلسة سةةةةةةةةب مة    اتجاهالن بالن الناتج القوم  اإلجبال  صاومياا اتهالوم   



 الاجسر أص الرةمة كمس  العلسة بالن الناتج املهل  اإلجبال  صاإلمياا اتهالوم     م ر: مدى صل مة سامون 
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صجد  الدراسةةةةةةة رلسة سةةةةةةب مة مل اومياا اتهالوم  إلى الناتج    دصلة صا دل: السرصيج. صخل ةةةةةةل الدراسةةةةةةة إلى ردم 

بالن النةةةاتج القوم  اإلجبةةةال  صاوميةةةاا اتهالوم     أريع دص : املةةةاممةةةا صال ةةةةةةةةةةةةةويةةةد صالةةةدمبرك   صجود العلسةةةة ال ةةةةةةةةةةةةةب مةةةة 

 ءن م ا ج الدراسة    معظم الدص  ت يد سامون الاجسر.ص اجمالا. ص ال ال  ال

صتوجةد دراسةةةةةةةةةةةةةةا  م يةدل لقةامون الةاجسر    الةدص  امل قةدمةةن رلى سةةةةةةةةةةةةة مةل املثةا     الوو ةا  امل حةدل اومريكمةةن ت يةد  

صو ةةةة أمريكمةةةة.   11العلسةةةة ال ةةةةةةةةةةةةةب مةةةة مل النةةةاتج إلى اوميةةةاا اتهالوم        (Abizadeh & Yousefi, 1988)دراسةةةةةةةةةةةةةةةة  

ت يد سامون الاجسر صالعلسة ال ةةةةب مة مل الناتج إلى اومياا اتهالوم     الوو ا    (Mahdavi, 2011)ك دراسةةةةة  صكذل 

صاخ بار ال ةةةةب مة تودا   امل حدل اومريكمة باسةةةة ادام مبوذج ال الامل املشةةةةترك تجوهان ةةةةون صمبوذج تصةةةةهمح اتخ أ

صةةةةل مة   (Jalles, 2018)صالناممةن أصضةةةةهل دراسةةةةة  دصلة مل الدص  امل قدمة   61 اما موتو. ص   رمنة ا ةةةة بلل رلى  

 .  SURسامون الاجسر     الة الدص  امل قدمة رنا     الة الدص  الناممة صذلك باس ادام تحلمل  

 الدراسات املؤيدة لنظرية كينز( 8-2)

 ممجالر ان سامل دراسةةةتوجد بع، الدراسةةا  امل يدل ليرةةةمة كمس     كثالر مل الدص  الناممة. العلى سةة مل املثا     

(Ighodaro & Oriakhi, 2010)     العلسةةةةة بالن النةةةةاتج املهلى اإلجبةةةةال  صاوميةةةةاا اتهالوم     ممجالر ةةةةا صذلةةةةك ب حلمةةةةل 

بدراسةةةةةةة العلسة بالن الناتج صموهى اومياا اتهالوم  )اومياا الرأسةةةةةةبال  رلى اإلدارل العامة صاومياا الرأسةةةةةةبال  رلى  

 بعمة( باسةةة ادام اخ بار جذر الو دل صاخ بار ال الامل املشةةةترك تجوهان ةةةون صاخ بار  اتخدما  اوج بارمة صاملج

ال ةةةةةةب مة جرامجر. صخل ةةةةةةل الدراسةةةةةةة إلى صجود رلسة سةةةةةةب مة ت جا مل اومياا اتهالوم  إلى الناتج    ممجالر ان مبا 

اومياا الرأسةةةةةةةةبال  رلى    يد الرةةةةةةةةةمة كمس  بالن ةةةةةةةةبة لكمياا اتهالوم  الكلى. صكذلك توجد رلسة سةةةةةةةةب مة ت جا مل  

اإلدارل العامة صاومياا الرأسةةةةةةةةةبال  رلى اتخدما  اوج بارمة صاملج بعمة إلى الناتج    ممجالر ان مبا   يد سامون كمس   

بالن بة لنوه  اومياا اتهالوم . ب نبا و توجد رلسة سب مة ت جا مل الناتج إلى اومياا اتهالوم . صكذلك و توجد  

مل النةةاتج إلى اوميةةاا الرأسةةةةةةةةةةةةةبةةال  رلى اإلدارل العةةامةةة أص اوميةةاا الرأسةةةةةةةةةةةةةبةةال  رلى اتخةةدمةةا     رلسةةة سةةةةةةةةةةةةةب مةةة ت جةةا

اوج بةةةارمةةةة صاملج بعمةةةةن مبةةةا و   يةةةد سةةةامون الةةةاجسر بةةةالن ةةةةةةةةةةةةةبةةةة لكميةةةاا الرأسةةةةةةةةةةةةةبةةةال  رلى اإلدارل العةةةامةةةة أص اوميةةةاا  

ن ت يد
 
ال أ الر ال ام  (Babatunde, 2018)دراسةةةةةةة   الرأسةةةةةةبال  رلى اتخدما  اوج بارمة    ممجالر ا. ص   ممجالر ا أ  ةةةةةةا

 لالل مل اومياا اتهالوم  رلى صسا ل املواصل  صاوت او  صال علمم صالصهة رلى الناتج املهلى اإلجبال .  

  ,.Uzuner et al) كبا توجد دراسةةةةةةةةةا  م يدل ليرةةةةةةةةةةمة كمس     سارل أصر ان العلى سةةةةةةةةة مل املثا     تركمان مجد دراسةةةةةةةةةة

ل ب حلمل العلسة بالن  ل ة أمواا مل اومياا اتهالوم  صهم اومياا اتهالوم  اتجار  صاوس ثبار   التي سام  (2017

صال حويل  ص الن الناتج املهلى اإلجبال  باسةةةةة ادام اخ بار ال الامل املشةةةةةترك تجوهان ةةةةةون صاخ بار ال ةةةةةب مة جرامجر. 

اتهالوم  )اتجار  صاوسة ثبار  صال حويل ( إلى صجد  الدراسةة صجود رلسة سةب مة ت جا مل ا مواا الثل: لفمياا  

الناتج املهلى اإلجبال     تركمان مبا   يد سامون كمس . صلكل الناتج املهلى اإلجبال  و    ر رلى ا مواا الثل: لكمياا  

اوميةاا   العلسةة ال ةةةةةةةةةةةةةب مةة التي ت جةا مل (Yilgor et  al., 2012)اتهالوم     تركمةا. ص   تركمةا أ  ةةةةةةةةةةةةةان ت يةد دراسةةةةةةةةةةةةةة  

اتهالوم  اتجةار  صاوميةاا اتهالوم  ال حويل  إلى النةاتج املهلى اإلجبةال . صذلةك بةاسةةةةةةةةةةةةة اةدام مبوذج اومحةدار الةذا    

صاخ بار ال ب مة جرامجرن مبا   يد سامون كمس . صلكل اومياا اتهالوم  اوس ثبار  و    ث الناتج املهلى اإلجبال   
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)اتجار  صاوس ثبار    بال  و    ر رلى أ  موا مل ا مواا الثل: لكمياا اتهالوم    تركما. صكذلك الناتج املهلى اإلج

 صال حويل (    تركما.

 (Attari & Javed, 2013) صكذلك توجد دراسةةا  م يدل ليرةةةمة كمس     سارل اسةةمان العلى سةة مل    باك ةة انن درس  

ادام مبوذج اومحدار الذا   لليجوا  الالمنمة  العلسة بالن ال ضةةةةةةخم صاومياا اتهالوم  صالنبو اوس  ةةةةةةاد  باسةةةةةة  

املو رة صاخ بار ال ب مة جرامجر. صخل ل الدراسة إلى صجود العلسة ال ب مة    اتجا  صا د مل اومياا اتهالوم   

الكلى إلى الناتج املهلى اإلجبال ن مبا   يد الرةةةةةمة كمس     باك ةةةة ان بالن ةةةةبة لكمياا اتهالوم  الكلى. صكذلك توجد  

سة سةةةةةةةب مة    اتجا  صا د مل اومياا اتهالوم  اتجار  إلى الناتجن مبا   يد الرةةةةةةةةمة كمس     باك ةةةةةةة ان بالن ةةةةةةةبة  رل

ال نبمةةةة إلى النةةةاتج     لكميةةةاا اتهالوم  اتجةةةار .     الن و توجةةةد رلسةةةة سةةةةةةةةةةةةةب مةةةة ت جةةةا مل اإلميةةةاا اتهالوم  رلى 

ج إلى اإلمياا اتهالوم  الكلى أص اومياا اتهالوم  اتجار   باك ةة ان. ص   املقابل و توجد رلسة سةةب مة ت جا مل النات 

صكذلك و توجد رلسة سةةةةةةب مة بالن اومياا  أص ا مياا اتهالوم  رلى ال نبمةن مبا و   يد سامون الاجسر    باك ةةةةةة ان.

سة العل (Gangal & Gupta, 2013)اتهالوم  ص الن ال ضةةةةخم    باك ةةةة ان. ص   دصلة اسةةةةموية أخرى مثل ال ندن صجد  

املشةةةةةةةةةةةةةترك  ال الةةةةامةةةةل  مبوذج  بةةةةاسةةةةةةةةةةةةة اةةةةدام  إلى النةةةةاتج املهلى اإلجبةةةةال  صذلةةةةك  ت جةةةةا مل اوميةةةةاا اتهالوم   ال ةةةةةةةةةةةةةب مةةةةة 

تجوهان ةةةةةةةةون صاخ بار ال ةةةةةةةةب مة جرامجرن مبا   يد الرةةةةةةةةةمة كمس     ال ند.     الن و توجد رلسة سةةةةةةةةب مة ت جا مل 

 د.الناتج إلى اومياا اتهالوم ن مبا و   يد سامون الاجسر    ال ن 

 الدراسات املؤيدة لقانون فاجنر و نظرية كينز ( 8-3)

توجد بع، الدراسةةةةةةةةةةةا  امل يدل لقامون الاجسر صالرةةةةةةةةةةةةمة كمس     الدص  امل قدمة صالناممة. الي  سارل أصر ان    أرممنما  

بةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة العلسةةة بالن النةةاتج املهلى اإلجبةةال    (Sedrakyan & Varela-Candamio, 2019)صاسةةةةةةةةةةةةةبةةاممةةان سةةام اةةل مل  

صاخ بار ال ةةب مة    (Vector Autoregression (VAR) model)صاومياا اتهالوم  باسةة ادام مبوذج اومحدار الذا    

. صسام البا ثان بدراسةةة العلسة ال ةةب مة بالن الناتج املهلى اإلجبال  صسةة ة أمواا (Granger causality test)جرامجر  

  مل اوميةاا اتهالوم  صهم: اوميةاا رلى اتخةدمةا  العةامةة صالةدالةاا ص ي  النظةام العةام صاومل صالصةةةةةةةةةةةةةهةة صالررةا ةة 

اوج بارمة صال علمم. صخل ةةةةةةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةةةةةةة إلى صجود رلسة سةةةةةةةةةةةةةب مة    اتجاهالن بالن الناتج املهلى اإلجبال  صاومياا 

اتهالوم     اوجلالن الق ةةةةةالر صال ويل.    اوجل الق ةةةةةالرن توجد رلسة سةةةةةب مة ت جا مل الناتج إلى ال أمواا اومياا 

يادل ال أمواا اومياا ال ةل    أرممنما. صكذلك توجد رلسة سةب مة  ال ةل    أرممنما. ص ال ال  الءن الناتج    ة ث      

ت جةةا مل أمواا اوميةةاا اتهالوم  الثل: )الصةةةةةةةةةةةةةهةةة صال علمم صالةةدالةةاا( إلى النةةاتج    ارمنمةةا. ص   اسةةةةةةةةةةةةةبةةاممةةان    اوجةةل 

ة صالصةهة صالررا ة  الق ةالرن توجد رلسة سةب مة مل الناتج إلى  ل ة أمواا مل اومياا: اومياا رلى اتخدما  العام

اوج بارمة. صمل النا مة ا خرىن الءن اومياا رلى الصةةهة    ةة ث     يادل الناتج    اسةةبامما    اوجل الق ةةالر. ص   

 رلى اوميةةاا رلى اتخةةدمةةا  العةةامةةة صالةةدالةةاا ص ي  النظةةام  
 
 هةةامةةا

 
اوجةةل ال ويةةل    أرممنمةةان الةةءن النةةاتج    ر تةةأ الرا

ج بةةارمةةة. ص ى اتجةةامةةث اوخرن الةةءن اوميةةاا رلى اتخةةدمةةا  العةةامةةة  صالةةدالةةاا صالصةةةةةةةةةةةةةهةةة  ل ةةا العةةام صاومل صالررةةا ةةة او 

 رلى اوميةاا    اتخةدمةا  
 
 هةامةا

 
تةأ الر هةام رلى النةاتج    أرممنمةا. ص   اوجةل ال ويةل    اسةةةةةةةةةةةةةبةاممةان الةءن النةاتج    ر تةأ الرا

ياا رلى اتخدما  العامة صاومياا رلى الصةةةةةةةهة العامة صالصةةةةةةةهة صالررا ة اوج بارمة. ص ى اتجامث اوخرن الءن اوم 

 رلى الناتج    اسبامما.  
 
 العاو

 
 صالررا ة اوج بارمة    ر تأ الرا
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صجود رلسة   (Magazzino, 2012)صكذلك    سارل أصر ان ص   إ دى الدص  امل قدمة مثل إ  المان أصضةةةةةةةةهل دراسةةةةةةةةة 

النةةةةاتج القوم  اإلجبةةةةال  صاوميةةةةا بالن  ا اتهالوم  م بثل    خب ةةةةةةةةةةةةةةةةةة أمواا: اوميةةةةاا اتهالوم   سةةةةةةةةةةةةةب مةةةةة    اتجةةةةاهالن 

اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  صاوميةاا اتهالوم  الرأسةةةةةةةةةةةةةبةال  صاوميةاا اتهالوم  رلى ارةامةا  اإلم ةاج صمةدالورةا  اليوا ةد صمةدالورةا  

ا جورن باسةةةةةةةة ادام اخ بار جذر الو دل صاخ بار ال الامل املشةةةةةةةةترك تجوهان ةةةةةةةةون صاخ بار ال ةةةةةةةةب مة جرامجر.  مث  

سةةةةةةةةةةةةةب مةةةة    اتجةةةاهالن بالن النةةةاتج املهلى اإلجبةةةال  صاوميةةةاا اتهالوم  رلى مةةةدالورةةةا  اليوا ةةةد    اوجةةةل توجةةةد رلسةةةة  

ال ويل.     الن توجد رلسة سةةةةةةب مة    اتجا  صا د مل اومياا اتهالوم  الرأسةةةةةةبال  صاومياا اتهالوم  رلى اراما  

لق ةةةةةةةةةةةةةالرن توجةةد رلسةةة سةةةةةةةةةةةةةب مةةة    اتجةةا  صا ةةد مل اإلم ةةاج إلى النةةاتج املهلى اإلجبةةال     اوجةةل ال ويةةل. ص   اوجةةل ا

اوميةاا اتهالوم  رلى ارةامةا  اإلم ةاج إلى النةاتج املهلى اإلجبةال . ص   املقةابةل توجةد رلسةة سةةةةةةةةةةةةةب مةة    اتجةا  صا ةد مل 

ص   دصلتي كرصاتما صسةةةةةةةةلوالمنمان أصضةةةةةةةةهل دراسةةةةةةةةة  الناتج املهلى اإلجبال  إلى اومياا اتهالوم  رلى مدالورا  ا جور.

(Bosnjak, 2018)      .صجود رلسة سةةةةةةةةةةةةب مة    اتجاهالن بالن الناتج القوم  اإلجبال  صاومياا اتهالوم     سةةةةةةةةةةةةلوالمنما

 الن توجةةد رلسةةة سةةةةةةةةةةةةةب مةةة    اتجةةا  صا ةةد مل النةةاتج القوم  اإلجبةةال  إلى اوميةةاا اتهالوم     كرصاتمةةا بةةاسةةةةةةةةةةةةة اةةدام  

. ص   تركمان  (VECM)مبوذج م ج ا  تصةةةةهمح اتخ أ  اخ بار جذر الو دل صاخ بار ال الامل املشةةةةترك تجوهان ةةةةون ص 

العلسة ال ةةةةةةةةةةةةةب مة    اتجاهالن بالن الناتج القوم  اإلجبال  صاومياا اتهالوم    (Yay & Tastan, 2009)ت يد دراسةةةةةةةةةةةةةة 

باسة عبا  مبوذج ال الامل املشةترك تجوهان ةون صمبوذج تصةهمح اتخ أ صاخ بار ال ةب مة جرمجرن مبا   يد سامون  

 ة كمس     اوس  اد الترا .الاجسر صالرةم 

سامون الاجسر صالرةةمة كمس  رند دراسةة العلسة بالن   (Lui et al., 2008)ص   الوو ا  امل حدل اومريكمةن ت يد دراسةة 

الةةةدالةةةاا صاملوارد ال شةةةةةةةةةةةةةريةةةة صاملوارد  الر   النةةةاتج املهلى اإلجبةةةال  صخب ةةةةةةةةةةةةةةةةة أمواا مل اوميةةةاا اتهالوم : اوميةةةاا رلى 

ة صمةدالورةا  اليةا ةدل صصةةةةةةةةةةةةةا ى مةدالورةا  اليةا ةدل.  مةث صجةد  الةدراسةةةةةةةةةةةةةة العلسةة ال ةةةةةةةةةةةةةب مةة    ال شةةةةةةةةةةةةةريةة أص املةاد ة 

اتجةةاهالن بالن النةةاتج القوم  اإلجبةةال  صاوميةةاا اتهالوم  رلى املوارد املةةاد ةةة صاوميةةاا رلى صةةةةةةةةةةةةةةا ى مةةدالورةةا  اليةةا ةةدل  

 باس ادام اخ بار ال ب مة جرمجر.

الرةةةمة كمس     سارل اسةةمان رلى سةة مل املثا     ال ةةالنن ت يد دراسةةة صتوجد بع، الدراسةةا  امل يدل لقامون الاجسر ص 

(Narayan et al., 2008)    العلسة ال ب مة    اتجاهالن بالن الناتج القوم  اإلجبال  صاومياا اتهالوم  صذلك باس ادام

بماما  مجبعة رل ال الن صاخ بار جذر الو دل املجبع صاخ بار ال الامل املشترك املجبع صاخ بار ال ب مة جرامجر. 

 ةةةةل العلسة بالن الناتج القوم  صسامل الدراسةةةةة ب ق ةةةةمم ال ةةةةالن إلى  ل: مقا عا :  ةةةةرسمة ص ر مة صصسةةةةط. صالح

اإلجبةال  صاوميةاا اتهالوم     املقةا عةا  الثل ةة. صخل ةةةةةةةةةةةةةل الةدراسةةةةةةةةةةةةةة إلى صجود العلسةة ال ةةةةةةةةةةةةةب مةة    اتجةاهالن بالن  

الناتج القوم  اإلجبال  صاومياا اتهالوم     املقا عا  الثل ة )الشةةةةرسمة صالغر مة صالوسةةةةط(    النبوذج الثان  ص   

   النبوذج اوص     ال ةةةةةةةةةةةةةالن. ص   جنو   ةةةةةةةةةةةةةرا اسةةةةةةةةةةةةةمةان رلى سةةةةةةةةةةةةة مةل املثةا     مالال  ان دراسةةةةةةةةةةةةةة    املقةا عةة الشةةةةةةةةةةةةةرسمةة

(Samudram et al., 2009)   القوم  اإلجبةةةةةال  صسةةةةةةةةةةةةةبعةةةةةة أمواا لفميةةةةةاا اتهالوم  صهم النةةةةةاتج  اخ  ر  العلسةةةةةة بالن 

اإلدار ن بةاسةةةةةةةةةةةةة اةدام اخ بةار   اوميةاا رلى ال علمم صالصةةةةةةةةةةةةةهةة صالةدالةاا صالالرارةة صال نبمةة صاوميةاا اتجةار  صاوميةاا

. صخل ةةةةةةةةةةل  (Gregory-Hansen structure break test)صاخ بار    (ARDL)اومحدار الذا   لليجوا  الالمنمة املو رة 

الدراسةةةةة إلى صجود رلسة سةةةةب مة    اتجاهالن بالن الناتج القوم  اإلجبال  ص الن اومياا اإلدار  صاومياا رلى الصةةةةهة 

 مون الاجسر صالرةمة كمس     اوس  اد املالال  .   مالال  ان مبا   يد سا
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ت يد العلسة ال ةةةةةةةةةةةةب مة     (Bojanic, 2013)بولميمان الءن دراسةةةةةةةةةةةةة  ص   سارل امريالا اتجنو مةن صرلى سةةةةةةةةةةةة مل املثا    

اتجةاهالن بالن النةاتج القوم  اإلجبةال  صاوميةاا اتهالوم  الكلى بةاسةةةةةةةةةةةةة عبةا  مبوذج ال الةامةل املشةةةةةةةةةةةةةترك تجوهةان ةةةةةةةةةةةةةون  

ال ةةةةةةةةةةب مة جرمجرن مبا   يد سامون الاجسر صالرةةةةةةةةةةةمة كمس     هذ  الدصلة. صكذلك  ت يد العلسة ال ةةةةةةةةةةب مة    صاخ بار  

اتجاهالن بالن الناتج القوم  اإلجبال  ص الن اومياا اتهالوم  رلى الصةةهة صالدالاا صالبنمة ا سةةاسةةمةن مبا   يد سامون  

 م .الاجسر صالرةمة كمس  بالن بة ل ذ  النورمة مل اومياا اتهالو 

التي درسةةةةةةةةةةةةةل العلسةة بالن النبو    2020)ه شةةةةةةةةةةةةةامن  (ص   سةارل االريقمةان صرلى سةةةةةةةةةةةةة مةل املثةا     اتجالا رن توجةد دراسةةةةةةةةةةةةةة 

باسةةةةةةة عبا  مبوذج ال الامل املشةةةةةةةترك تجوهان ةةةةةةةون   2018 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 1970اوس  ةةةةةةةاد  صاومياا اتهالوم  خل  اليترل مل  

رلسة  ويلة اوجل بالن الناتج املهلى اإلجبال   صاخ بار ال ةةةةةةةةةةةةةب مة ل ودا  اما موتو. أصضةةةةةةةةةةةةةهل م ا ج الدراسةةةةةةةةةةةةةة صجود  

صاوميةاا اتهالوم ن صالقةا وخ بةار جوهةان ةةةةةةةةةةةةةون لل الةامةل املشةةةةةةةةةةةةةترك. صكةذلةك توجةد رلسةة سةةةةةةةةةةةةةب مةة  نةا مةة اوتجةا  بالن  

درم سامون الاجسر صالرةمة كمس     اوس  اد اتجالا ر .  الناتج املهلى اإلجبال  صاومياا اتهالوم     اتجالا رن مبا  ل

 اسات السابقة في مصرالدر  -

العلسةةة بالن النةةاتج املهلى اإلجبةةال  صا ميةةاا اتهالوم  خل    (Eldemerdash & Ahmed, 2019)ص   م ةةةةةةةةةةةةةرن درس  

صمبوذج م ج ا    (ARDL)باسةةةةةةةةةة ادام مبوذج اومحدار الذا   لليجوا  الالمنمة املو رة  2012الى  1980اليترل مل  

. صخل ةةةةةةةةةةةةةةل الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة إلى صجود رلسةة  ويلةة اوجةل بالن النةاتج املهلى اإلجبةال  صاإلميةاا (VECM)تصةةةةةةةةةةةةةهمح اتخ ةأ  

تهالوم     م ةةةةةةر. صكذلك توضةةةةةةق الن ا ج صجود رلسة سةةةةةةب مة    اتجا  صا د مل الناتج املهلى اإلجبال  إلى اإلمياا ا

اتهالوم ن مبا   يد سامون الاجسر    اوس  ةةةةاد امل ةةةةر . صلكل و توجد رلسة سةةةةب مة ت جا مل اإلمياا اتهالوم  إلى 

اوس  ةةةةةاد امل ةةةةةر . صلكل هذ  الدراسةةةةةة لم تيح  العلسة بالن  الناتج املهلى اإلجبال ن مبا و   يد الرةةةةةةمة كمس     

موهى اومياا اتهالوم  اتجار  صاوس ثبار  ص الن الناتج املهلى اإلجبال . صمل  م  قوم هذا البحث ب د هذ  اليجول  

اخ بار  صدراسةةةةةةةةةةةةةة العلسة بالن موه  اومياا اتهالوم  اتجار  صاوسةةةةةةةةةةةةة ثبار  ص الن الناتج املهلى اإلجبال  باسةةةةةةةةةةةةة ادام  

 ال الامل املشترك تجوهان ون صمبوذج تصهمح اتخ أ صاخ بار ال ب مة تودا  اما موتو.   

صي ةةةم  هذا البحث إلى الدراسةةةا  ال ةةةابقة    م ةةةر اتخاصةةةة بدراسةةةة العلسة بالن الناتج املهلى اإلجبال  صاومياا 

:  يح  هذا البحةث العلسة بالن موه  اوميةاا ات
 
هالوم  اتجةار  صاوسةةةةةةةةةةةةة ثبةار  ص الن النةاتج  اتهالوم     جامبالن. أصو

املهلى اإلجبةال  ملعرالةة تةأ الر اخ لف مورمةة اوميةاا اتهالوم  رلى العلسةة مع النةاتج املهلى اإلجبةال .     الن لم  ه م 

بيح  العلسة بالن موهى اومياا اتهالوم  اتجار  صاوسةةةةةةةة ثبار  ص الن   (Eldemerdash & Ahmed, 2019)دراسةةةةةةةةة  

:  يح  هذا البحث العلسة ال ةةةةةةةب مة بالن موهى اومياا اتهالوم  اتجار  صاوسةةةةةةة ثبار   الناتج امله
 
لى اإلجبال .  امما

مل مةةا مةةة ص الن النةةاتج املهلى اإلجبةةال  مل مةةا مةةة اخرى مل خل  اخ بةةار ال ةةةةةةةةةةةةةب مةةة ل ودا  ةةامةةا موتو. صلكل دراسةةةةةةةةةةةةةةة 

(Eldemerdash & Ahmed, 2019) اا اتهالوم  صالناتج املهلى اإلجبال     م ر الح ل العلسة ال ب مة بالن اومي

 .  (VECM)م ج ا  تصهمح اتخ أ   باس ادام مبوذج

  منهج البحث (9)

  شبل منهج البحث رلى  ل ة أجالاا: معادلة اومياا اتهالوم  صامل غالرا  صالبماما  صالنبوذج القماس ي.  
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 معادلة االنفاق الحكومي  (9-1)

 ةةدرس هةةذا البحةةث العلسةةة بالن النةةاتج املهلى اإلجبةةال  صاوميةةاا اتهالوم     م ةةةةةةةةةةةةةر مل خل  دراسةةةةةةةةةةةةةةة العلسةةة بالن  

اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةيهلا  صاوسةةةةةةةةةةة ثبار  كب غالر ل  بثل اومياا اتهالوم  ص الن الناتج املهلى اإلجبال . صتوضةةةةةةةةةةةق  

 8اوميةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  صالنةةاتج املهلى اإلجبةةال . صكةةذلةةك توضةةةةةةةةةةةةةق املعةةادلةةة رسم    العلسةةة بالن  7املعةةادلةةة رسم  

 .(Pryor, 1968)العلسة بالن اومياا اتهالوم  اوس ثبار  صالناتج املهلى اإلجبال ن صالقا ملعادلة  

GCE = 𝐶0+  𝐶1Y + 𝐸𝑡    (7) 

GIE = 𝐼0+  𝐼1 Y  + 𝑉𝑡     (8) 
 

هو لو اري م الناتج املهلى اإلجبال  اتهقمق    Yاوسةةيهلا  اتهقمق  ص   لو اري م اومياا اتهالوم هو   GCE  مث أن:

 اوس ثبار  اتهقمق . هو لو اري م اومياا اتهالوم GIE    م ر ص

  Variables and Data املتغيرات والبيانات ( 9-2(

اوسةةةةةةةةةةيهلا  صاومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةة ثبار  صالناتج املهلى   شةةةةةةةةةة بل الدراسةةةةةةةةةةة رلى  ل ة م غالرا : اومياا اتهالوم   

صالناتج املهلى اإلجبال     (GCE)اإلجبال     م ةةةةةةةةةةةةر. صتم تجبمع البماما  ال ةةةةةةةةةةةةنوية رل اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةيهلا 

(GDP)    مل البنك الدصل    2018إلى  1990خل  اليترل الالمنمة مل(World Bank)     صصةةندصا النقد الدصل(IMF)   مع

. صتم تجبمع البماما  الريع سةةةةةةةةنوية رل اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةة ثبار   2005مرارال تو مد سةةةةةةةةنة ا سةةةةةةةةاس صه  رام 

(GIE)    2002صالنةاتج املهلى اإلجبةال  خل  اليترل الالمنمةة مل:Q3   2018إلى:Q2  مل البنةك املركال  امل ةةةةةةةةةةةةةر   صص ارل

 ال ال  امل غالرا  صم ادر صتوصم  البماما .ال ا مط. صيوضق اتجدص   

 : املتغيرات ومصادر البيانات 4جدول 

 توصيف البيانات مصادر البيانات املتغير 

 اومياا اتهالوم  اوسيهلا  

 )بماما  سنوية( 
World Bank and IMF  اوسيهلا  اتهقمق  لو اري م اومياا اتهالوم 

 الناتج املهلى اإلجبال  

 )بماما  سنوية( 
World Bank and IMF   لو اري م الناتج املهلى اإلجبال  اتهقمق 

 الناتج املهلى اإلجبال  

 )بماما  ريع سنوية(

 البنك املركال  امل ر  

 صص ارل ال ا مط 
 

 اومياا اتهالوم  اوس ثبار  

 )بماما  ريع سنوية(

 البنك املركال  امل ر  

 صص ارل ال ا مط 
 اوس ثبار  اتهقمق  اومياا اتهالوم لو اري م 

 امل در: تم إرداد اتجدص  بواس ة البا ث.

 النموذج القياس ي( 9-3)

  م اسةةةةةةةة ادام أريعة اخ بارا  ل قد ر العلسة بالن اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةيهلا  صاومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةة ثبار     

صهةذ  اوخ بةارا  ا ريعةة ه  اخ بةار جةذر الو ةدل صاخ بةار  م ةةةةةةةةةةةةةر مل جةامةث صالنةاتج املهلى اإلجبةال  مل جةامةث أخر. 

 ال الامل املشترك تجوهان ون صمبوذج تصهمح اتخ أ صاخ بار ال ب مة تودا  ا ما موتو.
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: اخ بةار جةذر الو ةدل.   ةةةةةةةةةةةةة اةدم ل حةد ةد درجةة تالةامةل ال ةةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةةةل الالمنمةة. أ  معرالةة إذا اةامةل م ةةةةةةةةةةةةة قرل    
 
أصو

 Augmented dickey fuller test)دم  هةذا البحةث اخ بةار د ال  الولر املوسةةةةةةةةةةةةةع  امل ةةةةةةةةةةةةة وى أص اليرا ا ص . صي ةةةةةةةةةةةةة اة 

(ADF))    ملعرالة درجة تالامل امل غالرا  الثل:: اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةيهلا  صاومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةة ثبار  صالناتج

سةةةيهلا  صاومياا اتهالوم   أن اومياا اتهالوم  او   (ADF)املهلى اإلجبال . صتوضةةةق  م ا ج اخ بار د ال  الولر املوسةةةع  

اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةةةار  صالنةةةاتج املهلى اإلجبةةةال  م الةةةاملون مل الةةةدرجةةةة اوصلى. صمل  م   ةةةةةةةةةةةةة اةةةدم اخ بةةةار ال الةةةامةةةل املشةةةةةةةةةةةةةترك 

 تجوهان ون ل قد ر العلسة  ويلة اوجل بالن امل غالرا .  

: اخ بار ال الامل املشةترك تجوهان ةون. صيشة بل رلى اخ بار ا  ر صاخ بار القم 
 
م املبال ل العظمى. صذلك ل حد د   امما

رةةدد م ج ةةا  ال الةةامةةل املشةةةةةةةةةةةةةترك بالن اوميةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  صالنةةاتج املهلى اإلجبةةال . صكةةذلةةك ل حةةد ةةد رةةدد  

م ج ا  ال الامل املشةةةةةةةةةةةةةترك بالن اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبار  صالناتج املهلى اإلجبال . صي ةةةةةةةةةةةةة ادم اخ بار ال الامةل  

العلسة بالن اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةيهلا  صالناتج املهلى اإلجبال     اوجل ال ويل.    املشةةةةةةةةةةترك تجوهان ةةةةةةةةةةون ل قد ر

 صكذلك ل قد ر العلسة بالن اومياا اتهالوم  اوس ثبار  صالناتج املهلى اإلجبال     اوجل ال ويل.

: مبوذج تصةةةةهمح اتخ أ. صي ةةةة ادم ل قد ر العلسة بالن اومياا اتهالوم  اوسةةةةيهلا  ص 
 
الناتج املهلى اإلجبال      الثا

اوجل الق ةةةةةةةةالر. صكذلك ل قد ر اومحراالا     معلبا  اوجل الق ةةةةةةةةالر رل م ةةةةةةةةارها ال وا ن   ويل اوجل بالن ةةةةةةةةبة  

لكمياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةيهلا . صكذلك   ةةةةةةةةةةة ادم ل قد ر العلسة بالن اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةة ثبار  صالناتج املهلى  

د ر اومحراالا     معلبا  اوجل الق ةةالر رل م ةةارها ال وا ن   ويل اوجل بالن ةةبة  اإلجبال     اوجل الق ةةالر. صتق

 لكمياا اتهالوم  اوس ثبار .

: اخ بار ال ةةةةةةةةةةةةب مة تودا  ا ما موتو. صي ةةةةةةةةةةةة ادم هذا اوخ بار لدراسةةةةةةةةةةةةة العلسة ال ةةةةةةةةةةةةب مة بالن اومياا اتهالوم   
 
رابعا

يةةل. صكةةذلةةك لةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة العلسةةة ال ةةةةةةةةةةةةةب مةةة بالن اوميةةاا اتهالوم   اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  صالنةةاتج املهلى اإلجبةةال     اوجةةل ال و 

اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةةةار  صالنةةةاتج املهلى اإلجبةةةال     اوجةةةل ال ويةةةل. صل قةةةد ر العلسةةةة ال ةةةةةةةةةةةةةب مةةةة بالن اةةةل مل اوميةةةاا اتهالوم   

: تقد ر درجة ت 
 
الامل ال  اوسةةةةةةيهلا  صاوسةةةةةة ثبار  مل ما مة ص الن الناتج املهلى اإلجبال    م اجراا أريع خ وا . أصو

: تحةةد ةةد رةةدد اوب ةةااا  املثلى للب غالرا  بةةاسةةةةةةةةةةةةة اةةدام مبوذج  
 
م غالر بةةاسةةةةةةةةةةةةة اةةدام اخ بةةار د ال  الولر املوسةةةةةةةةةةةةةع.  ةةاممةةا

 
 
: تقةةد ر العلسةةة بالن امل غالرا  بةةاسةةةةةةةةةةةةة اةةدام مبوذج اومحةةدار الةةذا   صرةةدد اب ةةااا  م ةةةةةةةةةةةةةةاصيةةا

 
اومحةةدار الةةذا  .  ةةالثةةا

: تقد ر العلسة ال ةةةةةةةةةب مة باسةةةةةةةةة ادام اخ بار تودا  ا ما موتو  ملجبوا أرلى درجة تالامل صردد اوب ااا  املثل
 
ى. رابعا

 ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسيهلا  صاوس ثبار .

  نتائج البحث  (10)

 شةةةةةةةةةةةةةبل م ا ج البحث رلى اخ بار جذر الو دل صاخ بار ال الامل املشةةةةةةةةةةةةةترك تجوهان ةةةةةةةةةةةةةون صمبوذج تصةةةةةةةةةةةةةهمح اتخ أ  

 ال ب مة ل ودا  اما موتو ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسيهلا  صاوس ثبار .صاخ بار  

   Unit Root Test إختبار جذر الوحدة (10-1)

ملعرالة درجة اسةةةةةةة قرار ال ةةةةةةةلسةةةةةةةل    (Augmented dickey fuller test (ADF))  ةةةةةةة ادم اخ بار د ال  الولر املوسةةةةةةةع 

الالمنمة. أ  معرالة إذا اامل م ةةةةةةةة قرل    امل ةةةةةةةة وى أص اليرا ا ص  أص اليرا الثان . صذلك ل حد د اوخ بار املناسةةةةةةةةث  

   (VAR model)ل قد ر العلسة بالن امل غالرا . الءذا اامل ال امل غالرا  م ةةةةة قرل    امل ةةةةة وى البل املبكل اسةةةةة ادام  



 الاجسر أص الرةمة كمس  العلسة بالن الناتج املهل  اإلجبال  صاإلمياا اتهالوم     م ر: مدى صل مة سامون 
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 ذا اامل ال امل غالرا  م  قرل    اليرا ا ص  البل املبكل اس ادام اخ بارا  ال الامل املشترك. ل قد ر املعلبا . ص 

أما إذا اامل بع، امل غالرا  م ةةةةةةةةةة قرل    اليرا ا ص  صالبع، م ةةةةةةةةةة قرل    امل ةةةةةةةةةة وى ال  ةةةةةةةةةة ادم اخ بار اومحدار 

ال  الولر املوسةةةةةةةةةةةةةع لالةةل مل معةةادلةةة . صيشةةةةةةةةةةةةة بةةل هةةذا اتجالا رلى اخ بةةار د  (ARDL)الةةذا   لليجوا  الالمنمةةة املو رةةة  

 اومياا اتهالوم  اوسيهلا  صاوس ثبار .

لالةل مل اوميةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  اتهقمق     (ADF)م ةا ج اخ بةار د ال  الولر املوسةةةةةةةةةةةةةع    5صيوضةةةةةةةةةةةةةق اتجةدص  رسم   

(GCE)     صالنةاتج املهلى اإلجبةال  اتهقمق(Y)  لعةدم  القةا ةل  بةاسةةةةةةةةةةةةة اةدام البمةامةا  ال ةةةةةةةةةةةةةنويةة. صذلةك وخ بةار اليرض ا

بوجود جذر الو دل لل ةةةةةل ةةةةةلة الالمنمة ةةةةةةد اليرض البد ل القا ل بعدم صجود جذر الو دل لل ةةةةةل ةةةةةلة الالمنمة أص 

 مل اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةيهلا  اتهقمق  صالناتج املهلى  
 
ال ةةةةةةةةةةةةل ةةةةةةةةةةةةلة الالمنمة م ةةةةةةةةةةةة قرل. صيوضةةةةةةةةةةةةق اتجدص  أن كل

. صمل  م %1ن مل الةةةدرجةةةة اوصلى رنةةةد م ةةةةةةةةةةةةة وى معنويةةةة  اإلجبةةةال  اتهقمق  م ةةةةةةةةةةةةة قران    اليرا ا ص  أص م الةةةامل 

ل قةةةد ر العلسةةةة  ويلةةةة اوجةةةل بالن اوميةةةاا اتهالوم      ةةةةةةةةةةةةة اةةةدم البحةةةث اخ بةةةار ال الةةةامةةةل املشةةةةةةةةةةةةةترك تجوهةةةان ةةةةةةةةةةةةةون 

 اوسيهلا  صالناتج املهلى اإلجبال .  

 ملعادلة االنفاق الحكومي االستهالكي واالستثماري  (ADF): اختبار 5جدول 

 First difference   الفرق األول  level املستوى  الرتبة املتغيرات

 Pقيمة  Tقيمة  Pقيمة  Tقيمة   

GCE I(1) -2.55 0.108 -7.69 0.000*** 

Y I(1) -1.46 0.546 -7.19 0.000*** 

GIE I(1) 0.428 0.982 -17.69 0.000*** 

Y I(1) 0.142 0.966 -4.45 0.001*** 

 . Eviews 10امل در: تم تقد ر الن ا ج بواس ة برمامج 

 ن رلى الترت ث.   %10ن صرند م  وى معنوية  %5ن صرند م  وى معنوية %1:  ع ى أن العلسة معنوية رند م  وى معنوية *ص **ص *** ل   أن: 

لالةةل مل اوميةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةةار     (ADF)م ةةا ج اخ بةةار د ال  الولر املوسةةةةةةةةةةةةةع    5صكةةذلةةك  وضةةةةةةةةةةةةةق اتجةةدص  رسم  

 مل   (Y)صالناتج املهلى اإلجبال  اتهقمق     (GIE)اتهقمق   
 
باسةةةةة ادام بماما  ريع سةةةةةنوية. صي ضةةةةةق مل اتجدص  أن كل

اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةة ثبار  صالناتج املهلى اإلجبال  م ةةةةةةةةة قران    اليرا ا ص  أص م الاملن مل الدرجة اوصلى رند  

 ل قد ر العلسة ال ويلة او %1م ةةةةة وى معنوية  
 
جل  . صلذلك   ةةةةة ادم اخ بار ال الامل املشةةةةةترك تجوهان ةةةةةون ا  ةةةةةا

 بالن اومياا اتهالوم  اوس ثبار  صالناتج املهلى اإلجبال .

 Johannsen cointegration testاختبار التكامل املشترك لجوهانسون  (10-2) 

ل قد ر العلسة بالن   (Johannsen cointegration test)اخ بار ال الامل املشةةةةةةةةةةةترك تجوهان ةةةةةةةةةةةون     ةةةةةةةةةةة ادم البحث

مياا اتهالوم  اوسةةةةةةة ثبار  ص الن الناتج املهلى اإلجبال     م ةةةةةةةر    اوجل ال ويل.  اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةيهلا  صاو 

صاخ بار القمم  (Trace test)صيشةةةة بل اخ بار ال الامل املشةةةةترك تجوهان ةةةةون رلى اخ باريل هامالن صهبا اخ بار ا  ر  

العظمى   ل حةةةةةد ةةةةةد(Maximum eigen values test)املبال ل  ال ةةةةةامةةةةةان  ال الةةةةةامةةةةةل    . صهةةةةةذان اوخ بةةةةةاران  رةةةةةدد م ج ةةةةةا  

املشةةةةةةةةترك بالن اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةيهلا  صاوسةةةةةةةة ثبار  ص الن الناتج املهلى اإلجبال . صكذلك ل حد د معادلة اوجل  
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ال ويةل لفميةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  صاوسةةةةةةةةةةةةة ثبةار . صي م إجراا اخ بةار ال الةامةل املشةةةةةةةةةةةةةترك تجوهةان ةةةةةةةةةةةةةون لالةل مل 

  ثبار .اومياا اتهالوم  اوسيهلا  صاوس

 Maximum eigen values) صاخ بار القمم املبال ل العظمى (Trace test)م ا ج اخ بار ا  ر   6صيوضةةةةةةةق اتجدص  رسم 

test)    ملعةةادلةة اوميةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا . صي ضةةةةةةةةةةةةةق مل م ةةا ج اخ بةةار ا  ر(Trace test)   أمةا رنةةدمةا تالون القمبةةة

 %5رند م ةةةةة وى معنوية    (critical value)تاليد رل القمبة اتهرجة  (30.88)صمقدرها  (Trace statistic)امله ةةةةةو ة 

بالن اومياا اتهالوم     (r = 0)  م رال، اليرض العدم  القا ل بعدم صجود م جا تالامل مشةةةةةةةترك  (20.26)صمقدرها 

 Trace)قمبةة امله ةةةةةةةةةةةةةو ةة  مجةد أن ال  (r  1)اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  صالنةاتج املهلى اإلجبةال . صرنةدمةا  الون اليرض العةدم  هو  

statistic)   و تاليد رل القمبة اتهرجة   (7.36)صمقدرها(critical value)    (9.17)صمقدرها  %5رند م ةةةةةةةةة وى معنوية  .

ص ةال ةال    م سبو  اليرض العةدم  القةا ةل بوجود م جةا صا ةد لل الةامةل املشةةةةةةةةةةةةةترك بالن اوميةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا   

 صالناتج املهلى اإلجبال .

العظمى    صي ضةةةةةةةةةةةةةق املبال ل  القمم  اخ بةةةةةةةار  م ةةةةةةةا ج  اتهالومة     (Maximum eigen values test)مل  اوميةةةةةةةاا  ملعةةةةةةةادلةةةةةةةة 

تاليد رل   (23.52)صمقدرها   (Max-Eigen statistic)ن أما رندما تالون القمبة امله ةو ة  6اوسةيهلا     اتجدص  رسم 

  م رال، اليرض العةةدم  القةةا ةةل    (15.89)صمقةةدرهةةا    %5رنةةد م ةةةةةةةةةةةةة وى معنويةةة    (critical value)القمبةةة اتهرجةةة  

بالن اوميةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  صالنةاتج املهلى اإلجبةال . صرنةدمةا  الون    (r = 0)بعةدم صجود م جةا تالةامةل مشةةةةةةةةةةةةةترك  

أسةةل مل القمبةةة    (7.36)صمقةةدرهةةا   (Max-Eigen statistic)مجةةد أن القمبةةة امله ةةةةةةةةةةةةةو ةةة    (r  1)اليرض العةةدم  هو  

. ص ةةةال ةةةال    م سبو  اليرض العةةةدم  القةةةا ةةةل  (9.16)صمقةةةدرهةةةا    %5رنةةةد م ةةةةةةةةةةةةة وى معنويةةةة    (critical value)اتهرجةةةة  

 بوجود م جا صا د لل الامل املشترك بالن اومياا اتهالوم  اوسيهلا  صالناتج املهلى اإلجبال .

ترك بالن اومياا صجود م جا صا د لل الامل املشةةةةةة  صي ضةةةةةةق مل م ا ج اخ بار ا  ر صم ا ج اخ بار القمم املبال ل العظمى

اتهالوم  اوسةةةةةةةةةيهلا  صالناتج املهلى اإلجبال     م ةةةةةةةةةر. صتوضةةةةةةةةةق املعادلة ال المة العلسة ال ويلة اوجل بالن اومياا 

 اتهالوم  اوسيهلا  صالناتج املهلى اإلجبال .

GCE = 0.169 + 0.722 Y    (9) 

اوميةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  صالنةةاتج املهلى اإلجبةةال  صهةةذا ن صجود رلسةةة  رد ةةة بالن  9صي ضةةةةةةةةةةةةةق مل املعةةادلةةة رسم  

  واالا مع النظريةةة اوس  ةةةةةةةةةةةةةةاد ةةة التي تن  رلى صجود رلسةةة  رد ةةة بالن النةةاتج املهلى اإلجبةةال  صاوميةةاا اتهالوم   

ى  يةةادل  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا ن صالقةةا لقةةامون الةةاجسر. العلى سةةةةةةةةةةةةة مةةل املثةةا ن ت دى  يةةادل النةةاتج املهلى اإلجبةةال  ببقةةدار ص ةةدل إل

 .ص دل    اوجل ال ويل   0.722اومياا اتهالوم  اوسيهلا  ببقدار
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 : اختبار التكامل املشترك لجوهانسون ملعادلة االنفاق الحكومي االستهالكي واالستثماري 6جدول 

 اختبار جوهانسون ملعادلة االنفاق الحكومي االستهالكي 

Trace test 

Prob. 5% critical value Trace statistic No. of Cointegrations 

0.0012 20.26 30.88 r = 0 * 

0.1088 9.17 7.36 r  1 

Maximum eigen values test 

Prob. 5% critical value Max-Eigen statistic No. of Cointegrations 

0.0026 15.89 23.52 r = 0 * 

0.1088 9.16 7.36 r  1 

 االستثماري  الحكومي االنفاق ملعادلة جوهانسون  اختبار 

Trace test 

Prob. 5% critical value Trace statistic No. of Cointegrations 

0.028 20.26 22.01 r = 0 * 

0.365 9.16 4.33 r  1 

Maximum eigen values test 

Prob. 5% critical value Max-Eigen statistic No. of Cointegrations 

0.025 15.89 17.68 r = 0 * 

0.365 9.16 4.33 r  1 

 .  Eviews 10امل در: تم تقد ر الن ا ج بواس ة برمامج 

 .  %5ترمال إلى رال، اليرض العدم  رند م  وى معنوية * 

r   .ردد م ج ا  ال الامل املشترك : 

رسم   اتجةةةةةةدص   ا  ر    6صكةةةةةةذلةةةةةةك  وضةةةةةةةةةةةةةق  اخ بةةةةةةار  العظمىم ةةةةةةا ج  املبال ل  القمم  اتهالوم    صاخ بةةةةةةار  اوميةةةةةةاا  ملعةةةةةةادلةةةةةةة 

رل القمبة  (22.01)أما رندما تاليد القمبة امله ةةو ة صه    (Trace test)اوسةة ثبار . صي ضةةق مل م ا ج اخ بار ا  ر  

ن   م رال، اليرض العةةةدم  القةةةا ةةةل بعةةةدم صجود م جةةةا تالةةةامةةةل  (20.26 )صه     %5اتهرجةةةة رنةةةد م ةةةةةةةةةةةةة وى معنويةةةة  

 (r  1)بالن اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةة ثبار  صالناتج املهلى اإلجبال . صرندما  الون اليرض العدم     (r = 0)مشةةةةةةةةةةةةترك 

. ص ةةال ةةال    م سبو  اليرض العةةدم  القةةا ةةل  (9.16)و تاليةةد رل القمبةةة اتهرجةةة    (4.33)مجةةد أن القمبةةة امله ةةةةةةةةةةةةةو ةةة  

 وجود م جا صا د لل الامل املشترك بالن اومياا اتهالوم  اوس ثبار  صالناتج املهلى اإلجبال .ب 

ن أما رندما  6صي ضةةةةةةةةةق مل م ا ج اخ بار القمم املبال ل العظمى ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةة ثبار     اتجدص  رسم 

رند م  وى    (critical value)لقمبة اتهرجة أك ر مل ا (17.68)صه     (Max-Eigen statistic)تالون القمبة امله و ة 

بالن اومياا  (r = 0)ن   م رال، اليرض العدم  القا ل بعدم صجود م جا تالامل مشةةةةةةةةةةةةترك (15.89)صه    %5معنوية  

مجةةد أن القمبةةة امله ةةةةةةةةةةةةةو ةةة   (r  1)اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةةار  صالنةةاتج املهلى اإلجبةةال . صرنةةدمةةا  الون اليرض العةةدم   

. ص ةال ةال  و ن ةةةةةةةةةةةةة  مع رال، اليرض العةدم  (9.16)صهى   %5بةة اتهرجةة رنةد م ةةةةةةةةةةةةة وى معنويةة  أسةل مل القم  (4.33)

 القا ل بوجود م جا صا د لل الامل املشترك بالن اومياا اتهالوم  اوس ثبار  صالناتج املهلى اإلجبال .   
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لل الامل املشةةةةةةةترك بالن اومياا صي ضةةةةةةةق مل م ا ج اخ بار ا  ر صم ا ج اخ بار القمم املبال ل العظمى صجود م جا صا د  

اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةار  صالنةاتج املهلى اإلجبةال     م ةةةةةةةةةةةةةر. صتوضةةةةةةةةةةةةةق املعةادلةة ال ةالمةة هةذ  العلسةة ال ويلةة اوجةل بالن  

 اومياا اتهالوم  اوس ثبار  صالناتج املهلى اإلجبال .

GIE = 0.33 + 0.131 Y    (10) 

بالن اوميةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةار  صالنةاتج املهلى اإلجبةال  صهذا ن صجود رلسة  رد ة  10صي ضةةةةةةةةةةةةةق مل املعةادلة رسم  

  واالا مع النظرية اوس  ةةةةاد ة التي تن  رلى صجود رلسة  رد ة مل الناتج املهلى اإلجبال  إلى اومياا اتهالوم ن  

دل اومياا اتهالوم   صالقا لقامون الاجسر. العلى سةةةةةةةةةةةةة مل املثا ن ت دى  يادل الناتج املهلى اإلجبال  ببقدار ص دل إلى  يا

 ص دل    اوجل ال ويل. 0.131اوس ثبار  ببقدار  

 Error correction modelنموذج تصحيح الخطأ  (10-3)

البحةةةةث اتخ ةةةةأ     ةةةةةةةةةةةةة اةةةةدم  اةةةةل مل اوميةةةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا     (ECM)مبوذج تصةةةةةةةةةةةةةهمح  بالن  العلسةةةةة  ل قةةةةد ر 

صاوسةةةةةةةةةةةةة ثبةةار  مل ج ةةة صالنةةاتج املهلى اإلجبةةال  مل ج ةةة أخرى    اوجةةل الق ةةةةةةةةةةةةةالر. صأ  ةةةةةةةةةةةةةةا ل قةةد ر اومحراالةةا     

معلبا  اوجل الق ةةةةةةةةةةةالر رل م ةةةةةةةةةةةارها ال وا ن  ال ويل اوجل لالل مل اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةيهلا  صاوسةةةةةةةةةةة ثبار .  

معةةادلةةة اوميةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  صاوسةةةةةةةةةةةةة ثبةةار ن صالقةةا لنبوذج تقةةد ر اتخ ةةأ    12ص  11املعةةادلةةة رسم    صتوضةةةةةةةةةةةةةق

(ECM). 

 GCE𝑡 =   𝐶0 +  ∑ 𝐶𝑖
𝑛
𝑖=1   GCE𝑡−1 +  ∑ 𝐶𝑖

𝑛
𝑖=1   Y𝑡−1 +  𝜃 𝐸𝐶1𝑡 + 𝐸1𝑡  (11)  

 GIE𝑡 =   𝐼0 +  ∑ 𝐼𝑖
𝑛
𝑖=1   GIE𝑡−1 +  ∑ 𝐷𝑖

𝑛
𝑖=1   Y𝑡−1 +  𝜃 𝐸𝐶2𝑡 +  𝐸2𝑡       (12)  

معلبا  اوجل الق ةةةةةةةةةةةةالر ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةيهلا  صاوسةةةةةةةةةةةة ثبار .  مث توجد   7صيوضةةةةةةةةةةةةق اتجدص  رسم 

رلسة  رية صمعنوية بالن اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةيهلا  صال مل اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةيهلا     الترل اوب اا الثاممة  

(GCE-2  صالنةةةاتج املهلى )( اإلجبةةةال  اتهقمق     الترل اوب ةةةاا ا صلىY-1  صهةةةذ  العلسةةةة معنويةةةة رنةةةد م ةةةةةةةةةةةةة وى .)

.     الن توجد رلسة  رية ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة صلكل  الر معنوية ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بالن اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةيهلا  صال مل اومياا 10%معنوية  

 . (Y-2)الترل اوب اا الثاممة   صالناتج املهلى اإلجبال     (GCE-1)اتهالوم  اوسيهلا     الترل اوب اا ا صلى  

معامل تصةةةةهمح اتخ أ ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسةةةةيهلا . صمعامل تصةةةةهمح اتخ أ   7صكذلك  وضةةةةق اتجدص  رسم 

EC   10.7. أ  أن  %5صمعنو  رند م ةةةةةة وى معنوية   (0.107-)ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةيهلا  مقدار سةةةةةةالث%  

ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسةةةيهلا    م تصةةةهمح ا ال سةةةنة رل م ةةةارها ال وا ن   مل اومحراالا     اوجل الق ةةةالر  

   اوجةةل ال ويةةل. ص ةةال ةةال  الةةءن اومحراالةةا     اوجةةل الق ةةةةةةةةةةةةةالر ملعةةادلةةة اوميةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  رل م ةةةةةةةةةةةةةةارهةا  

 سنمالن صهذ  سررة تصهمح ةعمية. 9.3ال وا ن  ال ويل اوجل   م تصهمح ا    
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 مات االجل القصير ملعادلة االنفاق الحكومي االستهالكي واالستثماري : معل7جدول 

 معلمات االجل القصير ملعادلة االنفاق الحكومي االستهالكي 

 Std. Error t – statistics P – value املعلمات  املتغيرات

 GCE (-1) 0.033 0.128 -0.261 0.795 

 GCE (-2) 0.232 0.129 1.800 0.077* 

 Y -1 0.461 0.234 1.962 0.055* 

 Y (-2) 0.060 0.231 -0.261 0.795 

Constant 0.005 0.007 0.654 0.516 

EC -0.107 0.043 -2.498 0.015** 

 معلمات االجل القصير ملعادلة االنفاق الحكومي االستثماري 

 Std. Error t – statistics P – value املعلمات  املتغيرات

 GIE (-1) -0.711 0.147 -4.82 0.000*** 

 GIE (-2) -0.452 0.157 -2.87 0.005*** 

 Y (-1) 0.431 0.112 -3.83 0.001*** 

 Y (-2) 0.470 0.110 -4.26 0.001*** 

Constant 0.029 0.014 2.06 0.044** 

EC -0.343 0.123 -2.78 0.007*** 

 . Eviews 10امل در: تم تقد ر الن ا ج بواس ة برمامج 

 ن رلى الترت ث.   %10ن صرند م  وى معنوية  %5ن صرند م  وى معنوية %1:  ع ى أن العلسة معنوية رند م  وى معنوية *ص **ص *** ل   أن: 

م ةا ج اخ بةار مبوذج تصةةةةةةةةةةةةةهمح اتخ ةأ ملعةادلةة اوميةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةار . صي ضةةةةةةةةةةةةةق مل   7 وضةةةةةةةةةةةةةق اتجةدص  رسم 

اتجةةةدص  معنويةةةة العلسةةةة بالن اوميةةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةةةار  صالنةةةاتج املهلى اإلجبةةةال .  مةةةث توجةةةد رلسةةةة  رد ةةةة  

   التر ى اوب ةةاا ا صلى صالثةةاممةةة. العلى سةةةةةةةةةةةةة مةةل  صمعنويةةة بالن اوميةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةةار  صالنةةاتج املهلى اإلجبةةال   

م مجةةةة  غالر النةةةاتج املهلى اإلجبةةةال     الترل    0.431املثةةةا ن مقةةةدار ال غالر    اوميةةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةةةار    ص ةةةدلن 

ص دلن م مجة  غالر الناتج   0.47اوب اا ا صلى ببقدار ص دل صا دل. صمقدار ال غالر    اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةة ثبار   

 املهلى اإلجبال     الترل اوب اا الثاممة ببقدار ص دل صا دل.  

معامل تصةةةهمح اتخ أ ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسةةة ثبار  اتهقمق . صسمبة معامل  7صكذلك  وضةةةق اتجدص  رسم 

مل امحراالا  اوجل    %34.3. أ  أن  %1صمعنو  رند م ةةةةةة وى معنوية   (0.343-)مقدار سةةةةةةالث    ECتصةةةةةةهمح اتخ أ  

ر ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسةةةة ثبار  رل م ةةةةارها ال وا ن  ال ويل اوجل   م تصةةةةهمح ا ال سةةةةنة. ص ال ال   الق ةةةةال

الةةءن امحراالةةا  اوجةةل الق ةةةةةةةةةةةةةالر ملعةةادلةةة اوميةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةةار  رل م ةةةةةةةةةةةةةةةارهةةا ال وا ن  ال ويةةل اوجةةل   م  

 سنمالنن صهذ  سررة تصهمح م وس ة. 2.92تصهمح ا     

   Toda-Yamamotoالسببية تودا ياما موتو اختبار ( 10-4)

لدراسةةةةةةةةةةة العلسة ال ةةةةةةةةةةب مة بالن اومياا   (Toda-Yamamoto) اما موتو   -   ةةةةةةةةةة ادم البحث اخ بار ال ةةةةةةةةةةب مة ل ودا

اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  صاوسةةةةةةةةةةةةة ثبةار  مل مةا مةة صالنةاتج املهلى اإلجبةال  مل مةا مةة أخرى    اوجةل ال ويةل. صيوضةةةةةةةةةةةةةق  



  2021  إبريل –الثالثالعدد  -( 58املجلد ) – ©مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية 

   

[115] 

 اما موتو ملعادلة اومياا اوسةةةةةيهلا  اتهالوم  صاوسةةةةة ثبار . صي ضةةةةةق صجود   -اخ بار ال ةةةةةب مة ل ودا 8اتجدص  رسم  

.  %5اتجا  صا د مل الناتج املهلى اإلجبال  إلى اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةيهلا  رند م ةةةةةةةة وى معنوية   رلسة سةةةةةةةةب مة   

أ  أن القمم اتهالمة للناتج املهلى اإلجبال     م ةر   ة م    تي ةالر القمم امل ة قبلمة لفمياا اتهالوم  اوسةيهلا .  

هقمق  إلى النةاتج املهلى اإلجبةال  اتهقمق . صهةذ   صلكل و توجةد رلسةة سةةةةةةةةةةةةةب مةة مل اوميةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  ات

 الن مجة ت يد سامون الاجسر صو ت يد الرةمة كمس  لكمياا اوسيهلك اتهالوم .

 ةامةا موتو ملعةادلةة اوميةاا اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةار  اتهالوم . صي ضةةةةةةةةةةةةةق صجود  - اخ بةار ال ةةةةةةةةةةةةةب مةة ل ودا 8صيوضةةةةةةةةةةةةةق اتجةدص  رسم  

. أ  %1املهلى اإلجبال  صاومياا اتهالوم  اوسةة ثبار  رند م ةة وى معنوية  العلسة ال ةةب مة    اتجاهالن بالن الناتج  

 اومياا اتهالوم  اوسةة ثبار    ةة ث  
 
أن الناتج املهلى اإلجبال     م ةةر   ةة ث اومياا اتهالوم  اوسةة ثبار  صأ  ةةا

 ةةة م    تي ةةة 
ل
الر القمم امل ةةة قبلمة لكمياا  الناتج املهلى اإلجبال . صأن القمم اتهالمة للناتج املهلى اإلجبال     م ةةةر  

 اما موتو ملعادلة اومياا اوسةةةة ثبار      -اتهالوم  اوسةةةة ثبار ن صالعكس وةةةةهمح. صت يد م ا ج اخ بار ال ةةةةب مة ل ودا

 اتهالوم  ال مل سامون الاجسر صالرةمة كمس     م ر.

 ملعادلة االنفاق الحكومي االستهالكي واالستثماري  Toda-Yamamotoالسببية  : اختبار8جدول 

 .Chi-sq Prob                                       الفرض العدمي

 **GCE 8.623 0.013   ث اومياا اتهالوم  اوسيهلا   Yالناتج 

 Y 0.499 0.779   ث الناتج   GCEاومياا اتهالوم  اوسيهلا  

 ***GIE 19.92 0.000اوس ثبار        ث اومياا اتهالوم  Yالناتج 

 ***Y 32.93 0.000   ث الناتج  GIEاومياا اتهالوم  اوس ثبار   

 .Eviews 10امل در: تم تقد ر الن ا ج بواس ة برمامج 

 ن رلى الترت ث.   %10ن صرند م  وى معنوية  %5ن صرند م  وى معنوية %1:  ع ى أن العلسة معنوية رند م  وى معنوية *ص **ص *** ل   أن: 

ملعادلة اومياا اوسةةةةةيهلا  اتهالوم  العلسة ال ةةةةةب مة     (Toda-Yamamoto) اما موتو    -  يد اخ بار ال ةةةةةب مة ل ودا

التي ت جا مل الناتج املهلى اإلجبال  إلى اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةيهلا     م ةةةةةةةر مبا   يد سامون الاجسر. صت واالا هذ   

ركمان صدراسةة     ت    (Bayrakdar et al., 2015)الن مجة مع م ا ج كثالر مل الدراسةةا  امل يد لقامون الاجسر مثل دراسةةة 

   م ةةةةةةةةةةةةةر. كبةا   يةد اخ بةار ال ةةةةةةةةةةةةةب مةةة    Eldemerdash)  (Ahmed, 2019 &   اتجالا رن صدراسةةةةةةةةةةةةةةة    2017)بوالالورن  (

 اما موتو ملعادلة اومياا اوس ثبار  اتهالوم  صجود العلسة ال ب مة    اتجاهالن بالن الناتج املهلى اإلجبال      -ل ودا

هذ  الن مجة مع م ا ج كثالر مل الدراسةةةةةةةا  امل يدل لقامون الاجسر صالرةةةةةةةةمة   صاومياا اتهالوم  اوسةةةةةةة ثبار . صت واالا

 .(Sedrakyan & Varela-Candamio, 2019)كمس  مثل دراسة  

 مل 
 
صي ضةةةق مل اخ بار د ال  الولر املوسةةةع ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسةةةيهلا  باسةةة ادام البماما  ال ةةةنوية أن كل

 مل اخ بار د الى  اومياا اتهالوم  اوسةةةةةيهلا  صالنا
 
تج املهلى اإلجبال  م الاملن مل الدرجة ا صلى. كبا   ضةةةةةق أ  ةةةةةا

الولر املوسةةةةةةع أن اومياا اتهالوم  اوسةةةةةة ثبار  صالناتج املهلى اإلجبال  م ةةةةةة قران    اليرا ا ص  باسةةةةةة ادام بماما   

 ريع سنوية.  
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  ر صاخ بار القمم املبال ل العظمى أما كبا   ضةةةةةةةق مل اخ بار ال الامل املشةةةةةةةترك تجوهان ةةةةةةةون الذى  شةةةةةةةبل اخ بار ا

 وجةةد م جةةا صا ةةد لل الةةامةةل املشةةةةةةةةةةةةةترك بالن اوميةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  صالنةةاتج املهلى اإلجبةةال . صأن العلسةةة بالن  

اوميةةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  صالنةةةاتج املهلى اإلجبةةةال   رد ةةةة صمعنويةةةة    اوجةةةل ال ويةةةلن مبةةةا   واالا مع النظريةةةة  

كبا   ضةةق أ  ةةا مل اخ بار مل اخ بار ا  ر صاخ بار القمم املبال ل العظمى صجود م جا صا د لل الامل    اوس  ةةاد ة.

املشةترك بالن اومياا اتهالوم  اوسة ثبار  صالناتج املهلى اإلجبال . صأن العلسة ال ويلة اوجل بالن اومياا اتهالوم   

   واالا مع النظرية اوس  اد ة.  اوس ثبار  صالناتج املهلى اإلجبال   رد ة صمعنويةن مبا

صي ضةةق مل مبوذج تصةةهمح اتخ أ صمعلبا  اوجل الق ةةالر ملعادلة اإلمياا اتهالوم  اوسةةيهلا  صجود رلسة  رية  

صمعنويةة بالن اوميةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  صالنةاتج املهلى اإلجبةال     الترل اوب ةاا ا صلى صهةذ  العلسةة معنويةة رنةد  

-). كبا   ضةةةةةق أن معامل تصةةةةةهمح اتخ أ ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسةةةةةيهلا  مقدار سةةةةةالث  10%م ةةةةة وى معنوية  

مل امحراالا  اوجل الق ةةةةةةةةةةةةةالر ملعةادلة اوميةاا اتهالوم    %10.7. أ  أن  %5صمعنو  رنةد م ةةةةةةةةةةةةة وى معنوية   (0.107

حراالا     اوجل الق ةةةةةةةالر  اوسةةةةةةةيهلا  رل امل ةةةةةةةار ال وا ن  ال ويل اوجل   م تصةةةةةةةهمح ا ال سةةةةةةةنة. ص ال ال  الان اوم 

 سنمالن. 9.3ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسيهلا  رل م ارها ال وا ن  ال ويل اوجل   م تصهمح ا    

كبةةا   ضةةةةةةةةةةةةةق مل م ةةا ج اخ بةةار مبوذج تصةةةةةةةةةةةةةهمح اتخ ةةأ ملعةةادلةة اوميةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةةار  صجود رلسةة  رد ةة  

ج املهلى اإلجبةال .  مةث توجد رلسة  رد ة صمعنوية بالن اوميةاا صمعنوية بالن اوميةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةار  صالنةات 

اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةار  صالنةاتج املهلى اإلجبةال     التر ى اوب ةاا ا صلى صالثةاممةة. صكةذلةك الةءن معةامةل تصةةةةةةةةةةةةةهمح اتخ ةأ  

  %34.3. أ  أن  %1صمعنو  رند م ةةةةةةة وى معنوية    (0.343-)ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةة ثبار  اتهقمق  سةةةةةةةالث  

مل امحراالةةةا  اوجةةةل الق ةةةةةةةةةةةةةالر ملعةةةادلةةةة اوميةةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةة ثبةةةار  رل م ةةةةةةةةةةةةةةةارهةةةا ال وا ن  ال ويةةةل اوجةةةل   م  

تصةهمح ا ال سةنة. ص ال ال  الان امحراالا  اوجل الق ةالر ملعادلة ومياا اوسة ثبار  اتهالوم  رل م ةارها ال وا ن   

 سنمالن. 2.92ال ويل اوجل   م تصهمح ا     

 اما موتو ملعادلة اومياا اوسةةةةةةةةةةيهلا  اتهالوم  صجود العلسة ال ةةةةةةةةةةب مة      -ل اخ بار ال ةةةةةةةةةةب مة ل وداكبا   ضةةةةةةةةةةق م

. أ  أن القمم %5اتجةةةا  صا ةةةد مل النةةةاتج املهلى اإلجبةةةال  إلى اوميةةةاا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا  رنةةةد م ةةةةةةةةةةةةة وى معنويةةةة  

 قبلمة لكمياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةيهلا . صلكل و اتهالمة للناتج املهلى اإلجبال     م ةةةةةةةةر   ةةةةةةةة م    تي ةةةةةةةةالر القمم امل ةةةةةةةة 

توجد رلسة سةةةةةةب مة مل اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةيهلا  إلى الناتج املهلى اإلجبال . صهذ  الن مجة ت يد سامون الاجسر    

 م ةر ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسةيهلا  صو ت يد الرةةمة كمس . صت واالا هذ  الن مجة مع م ا ج كثالر مل الدراسةا 

   اتجالا رن صدراسةة  2017)بوالالورن  (   تركمان صدراسةة  (Bayrakdar et al., 2015)امل يد لقامون الاجسر مثل دراسةة  

(Eldemerdash & Ahmed, 2019) .م ر    

 اما موتو ملعادلة اومياا اوسةةةة ثبار  اتهالوم  صجود العلسة ال ةةةةب مة     -صكذلك    ضةةةةق مل  اخ بار ال ةةةةب مة ل ودا

. أ  أن الناتج املهلى  %1   اتجاهالن بالن الناتج املهلى اإلجبال  صاومياا اتهالوم  اوسةةةةة ثبار  رند م ةةةةة وى معنوية  

  ةةةةة ث الناتج املهلى  اإلجبال     م ةةةةةر   ةةةةة ث اومياا اتهالوم  اوسةةةةة ثبار . صكذلك اومياا اتهالوم  اوسةةةةة ثبار   

 اما موتو ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةة ثبار  ال مل سامون الاجسر     -اإلجبال . صت يد م ا ج اخ بار ال ةةةةةةةةةب مة ل ودا

 صمظرية كمس     م ةةةةر. صت واالا هذ  الن مجة مع م ا ج كثالر مل الدراسةةةةا  امل يد لالل مل سامون الاجسر صمظرية كمس 
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   أرممنما صاسةةةةةباممان   (Sedrakyan & Varela-Candamio, 2019)  اتجالا ر صدراسةةةةةة   2020)ه شةةةةةامن  (مثل دراسةةةةةة  

    دصلتي كرصاتما صسلوالمنما. (Bosnjak, 2018)صدراسة 

  استنتاجات البحث  (11) 

اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةةةيهلا   يهةدف هةذا البحةث إلى دراسةةةةةةةةةةةةةةة العلسةة ال ةةةةةةةةةةةةةب مةة بالن النةاتج املهلى اإلجبةال  صاةل مل اوميةاا  

صاوسةة ثبار     م ةةر باسةة ادام اخ بار ال ةةب مة ل ودا  اما موتو. صكذلك يهدف البحث إلى دراسةةة العلسة ال ويلة  

صالق ةةةةةةةةةةةالرل اوجل بالن الناتج املهلى اإلجبال  صموهى اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةةيهلا  صاوسةةةةةةةةةةة ثبار  باسةةةةةةةةةةة ادام اخ بار 

 ج تصهمح اتخ أ.ال الامل املشترك تجوهان ون صمبوذ

صيوضةةق اخ بار ال ةةب مة تودا  اما موتو صجود العلسة ال ةةب مة    اتجا  صا د مل الناتج املهلى اإلجبال  إلى اومياا  

اتهالوم  اوسةةةةةيهلا ن مبا   يد سامون الاجسر ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسةةةةةيهلا . صكذلك  وضةةةةةق ال الامل املشةةةةةترك 

أ صجود رلسة  رد ة صمعنوية    اوجل ال ويل صالق ةةةةةةةةةةةةةالر بالن الناتج املهلى  تجوهان ةةةةةةةةةةةةةون صمبوذج تصةةةةةةةةةةةةةهمح اتخ 

اإلجبال  صاومياا اتهالوم  اوسةةيهلا . صت واالا هذ  الن مجة مع م ا ج كثالر مل الدراسةةا  امل يد لقامون الاجسر مثل  

   م ر.  (Eldemerdash & Ahmed, 2019)      تركمان صدراسة   (Bayrakdar et al., 2015)دراسة 

 مل اخ بار ال ةةةةةةةةةةةةب مة تودا  اما موتو صجود العلسة ال ةةةةةةةةةةةةب مة    اتجاهالن بالن الناتج املهلى اإلجبال   
 
صي ضةةةةةةةةةةةةق أ  ةةةةةةةةةةةةا

صاومياا اتهالوم  اوسة ثبار ن مبا   يد سامون الاجسر صالرةةمة كمس  ملعادلة اومياا اتهالوم  اوسة ثبار     م ةر. 

ن 2020)ه شامن  (مل يد لقامون الاجسر صالرةمة كمس  مثل دراسة صت واالا هذ  الن مجة مع م ا ج كثالر مل الدراسا  ا

. صكذلك  وضةق ال الامل املشةترك تجوهان ةون صمبوذج تصةهمح  (Sedrakyan & Varela-Candamio, 2019)صدراسةة 

النةةةةاتج املهلى اإلجبةةةةال  صاوميةةةةاا اتهالوم    بالن  صالق ةةةةةةةةةةةةةالر  اتخ ةةةةأ صجود رلسةةةةة  رد ةةةةة صمعنويةةةةة    اوجةةةةل ال ويةةةةل 

 ار     م ر.اوس ثب

ال  بمقةا  ال ةةةةةةةةةةةةةمةاسةةةةةةةةةةةةةمةة اتخةاصةةةةةةةةةةةةةة بوجود العلسةة ال ةةةةةةةةةةةةةب مةة    اتجةا  صا ةد مل النةاتج املهلى اإلجبةال  إلى اوميةاا 

اتهالوم  اوسةةةةةةةيهلا     م ةةةةةةةر أما مع  يادل معد  مبو الناتج املهلى اإلجبال  ص يادل معد  النبو اوس  ةةةةةةةاد   الداد  

 الدصلة تدبالر ا موا  او مة ل بويل هذا اومياا اتهالوم  اوسيهلا .  اومياا اتهالوم  اوسيهلا  مبا    لث مل

صال  بمقا  ال ةةةةةماسةةةةةمة اتخاصةةةةةة بوجود العلسة ال ةةةةةب مة    اتجاهالن بالن الناتج املهلى اإلجبال  صاومياا اتهالوم   

اوسةةة ثبار  أما    مر لة الراود اوس  ةةةاد    ةةة ح ةةةل لاهالومة امل ةةةرية توجما أموا  إةةةةاالمة لكمياا اتهالوم   

إلى  يادل معد  مبو الناتج ص يادل معد  النبو اوس  اد   اوس ثبار   ن  يادل اومياا اتهالوم  اوس ثبار  ت دى  

الذى   دى بدصر  إلى  يادل اومياا اتهالوم  اوسةةةةةةةةةةة ثبار  مرل  اممة لوجود العلسة ال ةةةةةةةةةةةب مة    اتجاهالن بالن الناتج  

 املهلى اإلجبال  صاومياا اتهالوم  اوس ثبار     م ر.  
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Abstract  

This research aims to study the causal relationship between both consumption and investment 

government expenditures in Egypt on one hand and gross domestic product on the other hand using 

Toda-Yamamoto causality test. Also, the research aims to examine the relationship among 

consumption and investment government expenditures and gross domestic product in the long-run 

using Johannsen cointegration test and in the short-run using Error Correction Model. The study 

found that there is a positive and significant relationship among gross domestic product and 

consumption and investment government expenditures in the short and long-run. Also, there is 

unidirectional causality relationship from gross domestic product to government consumption 

expenditure, which sustains Wagner’s law. However, there is bidirectional causality relationship 

between gross domestic product and government investment expenditure, which supports Wagner’s 

law and Keynes hypothesis in Egypt.  Therefore, during the stagnation period, the Egyptian 

government could increase the government investment expenditure because it increases gross 

domestic product and boosts economics growth, which leads to an increase in the government 

investment expenditure again. This is because there is bidirectional causality relationship between 

the gross domestic product and the government investment expenditure. 
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