
 ممخص البحث 
مععععععععاالندععععععععلي الالتععععععععيمل الا مععععععععل  ال ا   ععععععععل   ال
  خفعععدوالي  الا ي  عععلالشععع الا تاعععل الال   عععلي  ال
ال-انيايالمعععععيلالا ة ل ععععلالشععععع الال   ععععليالا م ععععع  ال

 ييهلالشلئوالش الس قالا عمل ال معيلالتمع الالم  
ةمعلالدفع قالال-   الا عملالي  ل نالمعيلالتمع الا سعنلن

ا مععععيلالا  يدعععع ال  ة ل عععلال ممعععلاليشعععاالا عييعععيالمعععنال
ا عمل ععلالا ععقالسعع قالا عمععلالميعع الا  سععم ال ا ه عع  ال
ا خل  دععلالوال  ععيال نععنالاقيصالال   ععلي ال    ععصال
ع قالا عمعلال ف ع  ال  د علالع عقالال   عليالا م  ع  ال

 عيييالمنالمحيياتالا   عصالع عقالا عمعلالم  لهاًلالا
شععع الال   عععليالا مف ععع نال النمعععلاليناليم ةععع ال عععمالدميعععنال
يععععينالعال ععععلالا   ععععصالع ععععقالا عمععععلالةمحييا عععع الشعععع ال
اق  ععععينالا   ععععي ال ا   دععععل الش ععععاًلالعععععنال ةععععلينال
ت ععععععلئاالا ي اسععععععلتالا سععععععلة لوال هنعععععع االيهععععععي الهعععععع اال
ا ةحععععىالا ععععقال حييععععياليهععععمالمحععععيياتالا   ععععصالع ععععقال

 عي ال ا   دعلالا عملالشع الم ع  الشع الاق  عينالا  
الةلسععععععععععععع خيامالتمععععععععععععع   ال :615-9;=5  ف ععععععععععععع  ال
   د ععلالا م اعععلتالا  عع   الالمععني  ال ال  مععل د م 
الالالو لالا معي لال  تم   ال  حدحالا خ أا كلمالا عليدل
ال

ال
ال

ا   عصالالأولا   يال مث تاليهمالت لئاالا ةحىالشع  ال
ع عععقالا عمعععلالميععع المععع نال محييا ععع الا مخ  فعععلالشععع ال

شععععع الاق عععععلالالثانيااااااا ال.اق  عععععينالا   عععععي ال ا   دعععععل
ا   دععععلال  ععععل نتالم  تععععلتالا   ععععصالع ععععقالا عمععععلال
  ععععععع ا ياتال اق ععععععع  ال سعععععععع الا  ععععععع  الا ح د ععععععع ال

شعععع الاق ععععلالالثالثاااااا م  تععععلتالا م  يعععع اتالاقخعععع  وال
ا   عععي ال  عععل نتالم  تعععلتالا   عععصالع عععقالا عمعععلال
  تععععععععل االا مح عععععععع ال ا  عععععععع اكمالا  يسععععععععمل  ال ا  ع ععععععععدمال

الخعع اللالشعع الالرابعاااا م  تععلتالا م  يعع اتالاقخعع  وال
ع عععععقالا عمعععععلالدح عععععل الا عععععقالخمععععع الاليا عععععلالا   عععععص

الالال عال ععععععع وال د  ععععععع الا ةلحعععععععىالسعععععععت اتال ت ععععععع 
ةلس خيامالت لئاالا ةحىالش الي اماالمنلشحلالا ة ل لال

الش الم  وال
الالكممات مفتاحية

ا   ععصالع ععقالا عمععلالفا   وعع لعالسعع قالا عمععلال
ا  سعععععم العالم ععععع عال  د عععععلالا م اععععععلتالا  ععععع   ال

الا معي لالا كلم لالعم   ال  حدحالا خ أال
ال
ال
ال
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The Determinants of  Labor Demand in Egypt 
in the Short and Long Run for Period 1975 -2016 

 

Abstract
                                                                                                 

With increasing financial and 

trade integration, and reducing of st-

ate role in economic activity, an un-

employment rate of Egyptian ec-

onomy- Egypt has surplus in labor 

market and growth rate of labor 

force exceeds growth rate of popu-

lation - exceeded  the natural rate of 

unemployment, this  situation mot-

ivated several labor to informal lab-

or market and external migration. 

For a long time, economic literature 

concentrated on labor demand in the 

closed economy, ignoring several d-

eterminants of labor demand in the 

open economy,most of literature di-

dn’t distinguish between the rela-

tionship of labor demand with its 

determinants in the short and long 

run rather than different results of 

previous studies. Thus, this research 

pinpoint determinants of labor dem-

and in Egypt in the short and 

long run for period 1975-2016 

using double logarithm model ,FM-

OLS method and VECM. The most 

important results of research are : 

First, labor demand is inelastic with 

its different determinants in the sh-

ort and long run .Second in the long 

run, labor demand elasticities of im-

ports, wages, real exchange rate ex-

ceeded elasticities of other variables. 

Third, in the short run labor demand 

elasticities of domestic product, ca-

pital formation ,education exceeded 

elasticities of other variables .forth, 

imbalance in labor demand function 

need five and half years to remedy it 

.I recommend using these results in 

unemployment combating programs 

in Egypt.    

KeyWords: Labor demand 

(Employment) ; Formal labor mark-

et ;  Egypt ; FMOLS ; VECM 
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 ةاااااااادماامق
الثاااامشكمة البح  لالي

  عععيالاعععهيتالم ععع الا  فلععععًلالم ح وعععًلالشععع المععععيلالال
%ال  سعععت اتال5و57% =% :و>% 6و9ا ة ل ععلالي عع ال

ع عععقالا  ععع ا   ال  عععيالال6151 :615 ال1==5 ال1>=5
%ال:و>%ال ال6و9انيايالمعععععيلالا ة ل ععععلال  عععع ن  الا ععععقال

ع قالا   ا  ال نمعلالانيايالال6159 ال1==5ش الا ست اتال
%الالشعع ال8و69%ال =و;5معععيلالا ة ل ععلال  تععلىالا ععقال

 لتف الا ست اتالفا م ي ال لعي اليدلتلتالا يتكالا ي   
 ال ه الملالشلقالا مععيلالا  يدعع ال  ة ل علوال  ععيالمعوعمال

ا   ال علت المتهلالم  الا ةل دلال   عياليسعهمتالالا ة ل ل
ع املالعييي الش الا  فلعالا ة ل لاليهمهعلالاتخفعلوالي  ال
ا ي  عععلالشعععع الا تاععععل الال   ععععلي  ال خ عععع الا ي  ععععلالعععععنال
سدلسلال عيينالا خع د ينال    ع يالاتف عللاليعينالسدلسعلال
ا  ع دمالا  لمع ال اح دل لتالس قالا عملال ع عقالا ع ممال

   ععلي المتعع المععنال تفيعع الا ي  ععلال ي تععلماالال ععالنالال
 ال ا خععععععل الخ عععععع اتالسعععععع دعلال التععععععيمل ال5==5يتععععععلي ال

ا مل  ال ا   عل  ال  اع علدالي  اليكيع ال    علعالا خعل ال
  الال:615شععع الا تاعععل الال   عععلي الفت ي   عععي 

 لاعععععكالينالا  فعععععلعالمععععععيلالا ة ل عععععلالاللالو5=-=> ال
دعن الاتخفل ًلال ا حًلالش الا   عصالع عقالا عمل علالشع ال

الس قالا عملالا  سم وال
 ال6156فحمععععع ي ال الKeith Hart(1971) دععععععيال
لالي لالمععععنالاسععععع خيمال فعععع الا  سعععععم ال61-;5 ال ال

ال مي الا  سم ال عتيالمتل ا  ال   دلالا ة ل لال
ال

ال
ال

شعع الا ح عع الشعع الاش د دععلال م  ععحًلالمسععل  السعع قال
ا عمععععلالميعععع الا  سععععم وال ا سعععع قالميعععع الا  سععععم الهعععع ال
ا س قالا   الد مالنعلالاقتاع لالال   عليدل الا  ع اللال
 يخلال منالحسلةلتالا تل االا   م السع ادالات ل دعلالي ال
  ل دعععععلالي الخيمدعععععل ال سععععع ادالنعععععلنالدمل سعععععهلالاعععععخ ال
 ال يدع الي المعت   ال لالي  نمالةلإل  اداتالا  سمدلالا  

ال حييهلالا ي  لال  لاليخ اال   لي هلوال
 ماالاتخفلوالا   عصالع عقالا عمل علالا م ع دلالشع ال
س قالا عملالا  سم  اتيشعتالعمل لالعييي ال  عمعلالشع ال
اقسععععع اقالميععععع الا  سعععععمدلال  عمعععععلال ع عععععقالا ععععع ممالمعععععنال
مسععل ئهلال ي ال ف ععيلالا ه عع  ال  خععل  ال  ا  عع ال عععيالهعع ال

يع الاقخ  الاس تناشًلال  خي اتال ا كفلداتالا م   ةعلال  ح 
عم دععلالا  تمدععلالال   ععليدلوالشفعع الم عع النلتععتالا ندععلي ال
ة يئععععلالشعععع الا عمل ععععلالةل   لعععععلتالا  سععععمدلوش  يالي  ععععتال

%ال=و=9% ال>و99تسععععةلالا عمل ععععلالي  ععععكالا   لعععععلتال
 ال7==5%الشععععععععع الا سعععععععععت ات>و7:% 6و6:% ال1: 

ع ععقالا  عع ا  والنمععلالال6159 ال6151 ال6119 ال6111
قالانيايتالمعيلتالا ة ل لال حلم  الا اهلياتالا ع دلالا ع

ال6159 ال=611%الشععععععع الا سعععععععت اتال=و78% ال;و75
ع قالا   ا   ال ه الملالانلالخ    الةل  ل الخل لالمعاال
ندعععععلي التسعععععةلالا م يعععععيينالةعععععل  ع دمالا ععععععل  الا  ععععع الي  عععععتال

%الخععععععععععععععععاللالا سععععععععععععععععت اتال=و78% 9و77% ال>و;5
فا م عععي  ال ع عععقالا  ععع ا  ال6159 ال6151 ال1==5

ال لعي اليدلتلتال  يتكالا ي   لو

 
 
ال
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لالينالمععيلالتمع ال ع  الا عمعلالشع ال5 د  حالا انلف
-9;=5م ع الشعلقالمععيلالتمع الا سعنلنالخعاللالا ف عع  ال

ا مسعععلهملالال8 الال7 ال6والنمعععلال   عععحالاقاعععنللال:615
ا تسعععععيدلال كعععععلال  عععععلعالشععععع الا  دمعععععلالا م عععععلشلالم ل تعععععلال

ا عمل عععععلالا فع دعععععلال   لععععععلتالا ن اععععععلالالةمسعععععلهم  الشععععع 
ال ا  تلعلال ا خيملتالع قالا   ا  و

ينالا مسعععععععلهملالا تسعععععععيدلالال7 ال6 د  عععععععحالاعععععععنلالال
   ععلعالا ن اعععلال ا  ععتلعلالشعع الا عمل ععلالا فع دععلالشل عععتال
مسعععلهم  الا تسعععيدلالشععع الا  دمعععلالا م عععلشل الييتمعععلالنلتعععتال
ا مسلهملالا تسيدلال   لعالا خيملتالش الا عمل لالا فع دعلال

ععععنالمسعععلهم  الشععع الا  دمعععلالا م عععلشلال سعععل  الي ال  عععلال
وال8 هعع المععلالي  ععح الاععنلال6111 خل ععلالمتعع العععلمال

ال58ا ععععععقالال9    ععععععحالاقاععععععنللالا يدلتدععععععلالا  دععععععلالمععععععن
ال معيلالال  لهالا علم

تمعع الا عمل ععلالا فع دععلالةل   لعععلتالا  سمدلفي  ععحال
ينالالم  الاهيتال   ةًلال ا حًلالش المعيلالتم الال9انل

ا عمل ععععلالا فع دععععللال نعععع  كالا  ععععدمالا ح د دععععلال  عييععععيالمععععنال
ال:615-9;=5محعععيياتالا   عععصالع عععقالا عمعععلال  ف ععع  ال

    عععععععععحالةعععععععععل  الاقاعععععععععنللاليناليم عععععععععصالا م  يععععععععع اتال
ف عع  الال   ععليدلالاععهيتالا  لهععًلالم  ععلعيًاالةلسعع ثتلدالا 

حيععىال ععلحيهلال   ةععلتال6155يتععلي الال69ا  ل دععلال ثعع   ال
 ا ععحلال ييتمععلالوععلالسععع الا  عع  الا ح د عع  ال تسععةلال
ا م يعيينالةععل  ع دمالا عععل  ال  التفععلقالا حنعع م الا ح د عع ال
شعع الا  ععلهالا  نايععيوال لاععكالينالملسععي الي ع تععلالت سععلدلال
مععله المحعععيياتالا   ععصالع عععقالا عمعععلالشعع الم ععع الشععع ال

الس قالا عملالا  سم ؟ال

ال
ال

ال
ال



 حمددات الطلب على العمل يف مصر يف االجلني القصري والطويل .....                                              منـــــــــال عفــــــــــــان/د

5 
 

ال
ال
ال

ال
ال
ال
ال

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال

ال
ال



 حمددات الطلب على العمل يف مصر يف االجلني القصري والطويل .....                                              منـــــــــال عفــــــــــــان/د

6 
 

 لاعععععكالينالمععععععلالسععععععي الي ع تععععععلالت سععععععلدل المععععععله ال
محعععيياتالا   عععصالع عععقالا عمعععلالشععع الم ععع الشععع السععع قال
ا عمععععلالا  سععععم وال د ةععععلينالاقيصالال   ععععلي الةاععععأنال
محععيياتالا   ععصالع ععقالا عمععل الحيععىال   ا ععيالتو دععلتال
ا   ليدلالعييي ال فسع المحعيياتالا   عصالع عقالا عمعل ال
نمععلال نععناليم ععصالاقيصالال   ععلي ال ف عع  ال  د ععلالع ععقال

  ععصالع ععقالا عمععلالشعع الال   ععليالا م  عع  المحععيياتالا 
 ع ععقالاق عععلالا   ععي الي الا   دعععل الهعع االش عععاًلالع عععقال
محي يدععععععلالاقيصالا   يد عععععع الا عععععع  اليخعععععع الم عععععع  ال
 د اعععع الاقخععع الشععع الا حسعععةلنالنلشعععلالمحعععيياتالا   عععصال
ع عععقالا عمعععلالشععع الا عععل الال   عععليالا مف ععع نال ال  حييعععيال

الآثل هلالش الاق  ينالا   ي ال ا   دلالمعًلوال
مشاااكمة البحاااث فاااي  وهكااايا يمكااان تمخااايص

معله المحعيياتالا   عصالع عقالا عمعلالالالسؤال التاالي 
شععععع الم ععععع الشععععع الاق  عععععينالا   عععععي ال ا   دعععععلال  ف ععععع  ال

؟وال د فعععععع عالمععععععنالهعععععع االا سعععععع الالعععععععي ال:9-615;=5
لالمله المحيياتالا   صالع عقال5 سل لتالش عدلاله ال 

ا عمعععععلالشععععع الاقيصالال   عععععلي الا توععععع  ال ا   يد ععععع ال
كثعععع الولالمععععله المحععععيياتالا   ععععصالع ععععقالا عمععععلالاق6؟

لالمععععله ال7يهمدععععلالشعععع الم عععع الشعععع الاق ععععلالا   دععععل؟وال
محيياتالا   صالع قالا عملالاقكثع اليهمدعلالشع الم ع ال

لالهعلال خ  ع العال علالا   عصال8ش الاق لالا   عي ال؟الو
ع عقالا عمععلالةمحييا عع الشعع الم ع الشعع الاق ععلالا   ععي ال

لال ملالهع الا م   حعلتالا النمعلال ندعلي ال9عنالا   دلال؟و
الا   صالع قالا عملالش الم  ؟و

 البحث  دافاااااااأه لالص
ي مثعععععلالا هعععععي الا  ئدسععععع ال  ةحعععععىالشععععع الاد عععععلنالال

محيياتالا   صالع قالا عملالشع الم ع  الشع الاق  عينال
ال ال د   صال:615-9;=5ا   ي ال ا   دلال  ف   ال

ال
ال
ال
ال

لالاسعععععععععع ع اوالاقيصال5 ح يعععععععععع الهعععععععععع االا هععععععععععي ال
ال   لي ال محعيياتالا   عصالع عقالا عمعلال شع الا عل ال

لالا  عععععع انال6ال   ععععععليالا م  عععععع ال ال   ععععععليالا مف عععععع نو
   ععيي الم  تععلتالا   ععصالع ععقالا عمععلال محييا عع الالتمع   

لال حييععياليهععمالمحععيياتالا   ععصال7ا مخ  فععلالالشعع الم عع و
ع قالا عملالشع الم ع الشع الاق  عينالا   عي ال ا   دعلال
   حييعععيالا معععي الا نمتععع الا عععالنمال ععععال الالخععع اللالشععع ال

لال  عيدمال   عدلتال  علتع ال9يا لالا   صالع عقالا عمعلو
ا عمعلالالا سدلسلالال   ليدلال ةاأنالندعلي الا   عصالع عق

الش الم  و
الث ااااااالبح ةااااااااج( أهمي

لاليتعععع ال5 ععع  خ اليهمدعععلالهعععع االا ةحعععىالشدمععععلالي ععع  ال
ي تعععععل لالم  ععععع عًلالهلمعععععًلال  ةعععععلينالا  ادالةاعععععأت ال هعععععع ال

لال حييععععيالم  تعععععلتال6محععععيياتالا   ععععصالع عععععقالا عمععععلو
ا   صالع قالا عملال محييا ع الا مخ  فعلالشع الم ع الشع ال

لال  عععععععيدمالم   حعععععععلتال7اق  عععععععينالا   عععععععي ال ا   دعععععععلوال
تع الا سدلسععلالال   عليدلال ال  ع عع اليندعلي الا   ععصال  عل

ع ععععقالا عمععععلالشعععع الال   ععععليالا م عععع  ال  اععععع الا ةعععععيال
الا نمت  ال مس تي الع قالت لئاالعم دلالوال

 ثاااااااج البحاااااااد( منه
اع ميالا ةلحىالع عقالا معتهاالا ف  ع الا معل ع  الال

ا   الي  منالاس ع اوالاقيصالال   لي ال محيياتال
ا   ععععصالع ععععقالا عمععععل ال ا ععععل ًاال  يد دععععًلالع ععععقالم عععع  ال
دع ميالع قال  د لالا م اعلتالا     الا معي لالا كلم لال
  تمعععع   ال  ععععحدحالا خ ععععأ ال   ععععيدمالم   حععععلتال ندععععلي ال

الا   صالع قالا عملالش الم  وال
الالناته( مصادر البيا

 ععمالاسعع خيامال لعععي الا يدلتععلتالا ي  دععلال  يتععكالا ععي   ال
-.http://data.worldbankمعععععععنالا م  عععععععاالا  ععععععع ال

org/indicators/ 
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 و( حدود البحث الزمنية وتحديد المفاهيم
 * حدود البحث الزمنية

ا عععقالال9;=5  عععمنالا ةحعععىالش ععع  النمتدعععلال  د عععلالمعععنالال
 ال ا  عععع الاععععهيتالندععععلي الشعععع الالتععععيمل الا مععععل  ال:615

 ا   ععل  ال ينمععلتالشعع السععع الا  عع   ال يحععياىالثعع   ال
ال9==5الع معععععليالع عععععقال ال  عععععيال ععععمال6155يتععععلي  ال69

نسععتلاليسععل الشعع ال كمععد ال ععدمالنععلالم  يعع اتالا تمعع   ال
 ا مس خيمو

التحديد مفاهيم البحث
  ععمنالا ةحععىالمفععلهدمالعييععي الهعع الا   ععصالع ععقالال

ا عملال ه الم اي ال    و ال ال ينالا   صالع قالا عملال
داععملالش ععقالسعع قالا عمععلالا  سععم الا عع  الد ععمالا   ععلعال
ا حن م ال ا خل  النملالينالا   صالع قالا عملالدعتع ال
الا   صالا مح  فا ياخ  لال  د الا خل   الع قالا عملال

الالز( خطة البحث
اًلالععنالي اععلالي  منالا ةحىالم يملالم  ن ال الش ع

ي سععععععلماليسلسععععععدلاليخعععععع  ال يخعععععع  الي  همععععععلال ثلتيهمععععععلال
ةلقييدلتالا تو دلال محيياتالا   عصالع عقالا عمعل الشع ال
ال   عععليالا م  ععع ال ا مف ععع نالع عععقالا  ععع ا  ال ال د تعععل لال
ثل ثهمععععلالاقييدععععلتالا   يد دععععلال محععععيياتالا   ععععصالع ععععقال
ا عمععلال  د تععل لال اةعهمععلالا تمعع   الا م  عع نالشعع الم عع ال

 يخيعععععع ًااليعععععع مالاسعععععع ع اوالت ععععععلئاال  ت لئ عععععع الا عم دععععععلال ال
ال    دلتالا ةحىو

( األدب القتصااادا النظاارا لمحااددات 5)
الطمااااب عمااااى العماااال فااااي القتصاااااد  

 المغمق
 ( أهمية الطمب عمى العمل 5-5)

 عيالا ة ل لالاحي الا ماعلكلالا  ئدسعدلالا  ع ال ععلت ال
متهععععلاليم ععععصالا ععععي لالا تلمدععععل النمععععلالينالا  فععععلعالمعععععي هلال
دع ي م اعععع ًاال فاععععلالا سدلسععععلالال   ععععليدلالشعععع ال ح يعععع ال

يهععععععياشهلالا م   ةععععععلال يهمهععععععلالا   وعععععع وال  ععععععيالسعععععععتال
ال(Mohamed ,2016:P88) حن ملتالةعوالا عي ل

المثعععلالا  عععينال سعععت لش   ال مل يندعععلال ا هتعععيالا عععقال  عععا
هعععععي الا   وععععع النهعععععيشًلالمح  دعععععًلال عععععمنالاسععععع  ا ي دلال
ا  تمدععععععل ال   ععععععاالا سدلسععععععلتالال   ععععععليدلالا محفععععععن ال

ال  ح د  ال   حيالمنالآثل الا ة ل لالع قالال   ليو
 دعععيال شععاالمسعع   الا   وعع المفه مععًلالم ايشععًلال ندععلي ال
ا   ععععصالع ععععقالا عمععععل الشععععع والا عمععععلالمععععنالا  عععععصال

 Richard)ا سععد   الع دعع الشعع اليم ععصالا ععي لالا تلمدععل
and Kiang,July1990:P635)ا   ععصالع ععقالالو 

ا عمععععلالهعععع ال  ععععصالماعععع  المععععنالا   ععععصالع ععععقالا سعععع اال
 ا خععيملتالا مت  ععلالياخععلالا ي  ععل الحيععىاليعع مالاسعع ئ ل ال
خعععععععيملتالا عمععععععععللال مسععععععععلهم همالشععععععع الات ععععععععل الا سعععععععع اال
 ا خععيملتوال   عععييالا م ععليد الا  عع الدمنععنالاسعع خيامهلال

-Revenga and Be)ش ال دل الا   عصالع عقالا عمعل

ntolila,1995:P18)ا  عععععع المععععععناليهمهععععععلالا عمل ععععععلالال 
ا فع دععلال المعععيلالا   وعع الفتسععةلالا عمل ععلالا فع دععلال  عع  ال
ا عمعععللالالالينالالع معععليالع عععقالا عمل عععلالا فع دعععلال ي عععدحال
امنلتدععلالحسععلصالم  تععلتالا   ععصالع ععقالا عمععلال  ا  عع ال
 هعععلاليهمدعععلالخل عععلالشععع الا خعععل الا سدلسعععلتالال   عععليدلال
ا النمععععلال  هعععع المععععلالسععععع  اليعععع مالاسعععع خيام الشعععع الهععععع اال

وعماااى الاااركم مااان كثااارة األدب القتصاااادا  ا ةحعععىو
اليا تناول محددات الطمب عمى العمل أو التوظف، 
ال أن لهيا الموضوع أهميته الخاصة، التاي تتطماب 
المزيااد ماان البحااث خاصااة فااي مصاار، والتااي يمكاان 

 ايضاحها فيما يمي  
ال

علتعععتالم ععع المعععنالاتخفعععلوال ا عععحالشععع الا   عععصالال-5
ع ععععقالا عمععععلال ال هعععع المععععلاليشععععاالمعععععيلالا ة ل ععععلالا ععععقال
مسععع  دلتالم  فععععلال فععع قالا مععععيلالا  يدعععع ال  ة ل عععلال

(.(Revenga and Bentolila,1995:P10 نملال
ينالا  فععلعالمعععيلالا ة ل ععلالشعع الم عع النععلنالم ععح ةًلال
يندلي المعيلالا تم الال   لي الفالي  عحال  عكالاعنلال
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ل االا مح ع الا ح د ع ال م ع ال  ف ع  الحيىالانيايالا تال:
ل نملالش الا عيييالمنالا عي لالا تلمدعلالال:9-615;=5

  هعع المععلالدمثععلال حععيدًلال ععديصالال   ععلي الا    يععي  ال
ا   الي  حالينالندلي الا تمع الال   علي ال ع ي الا عقال

عال9=5  =>=5ندععععععععععععععععععلي الا   و فا خ ا ععععععععععععععععععلال 
Ajakaiye et al,2016:P6ممععلالدسععع   صاللالال
 عععععععصالع عععععععقالا عمعععععععلالي اسعععععععلال  حييعععععععيالم  تعععععععلتالا  

 محييا  الا مخ  فعل ال   عيدمالا م   حعلتالا النمعلالا  ع ال
ال سهمالش الندلي الا   صالع قالا عملالش الم  و

ال–  ععععيال  ععععأتالم عععع ال  اعععع داالا ه عععع  الا خل  دععععلال-6
 لاععععكالينال  ه عععع  الآثععععل ًاالا   ععععليدلالعييععععي اللالدمنععععنال

 ا  لدالسدلسعلالا حعيالاقيتعقال د ع  ال      عصالال-امفل هل
   عععماليععع مالا   نيعععنالع عععقالي اسعععلالع عععقالماعععن لالا ة ل عععلال

محععععععيياتالا   ععععععصالع ععععععقالا عمععععععلال    ععععععيدمالم   حععععععلتال
  ععععلتع الا سدلسععععلالال   ععععليدلالةاععععأنالندععععلي الا   ععععصال

 Mohamed,2016 P88;Bakhshi)الع قالا عمل

andEbrahimi,2016:P4;Schmitt,2013-
:P8)ال

ينالاتخفععععلوالا   ععععصالع ععععقالا عمععععلالشعععع الا   ععععلعالال-7
ا  سععم الفا خععل ال ا عععلملالشعع الم عع   ياليشععاالا عييععيال
معععنالاقشععع ايالا عععقالا عمعععلالشععع الا   عععلعالميععع الا  سعععم  ال
 لاععكالينالا  وععلئ الا م   ععي المععنالهعع االا   ععلعال ععياللال
 كععع ناللئ عععلالشععع الي   هعععلالي الاععع   هلال نمعععلاللال  سعععمال

ال؛Ibrahim,2013:P165فةل  عععععععععععععععملنال اقمعععععععععععععععلنال
 الال:615عالت ي   ي الال=>5  ال=>=5ا خ ا لال

اللو66-=5 ال ال ال6156عالحم ي ال ال>> ال
اتخفعععلوالا   عععصالع عععقالا عمعععلالدسعععهمالشععع الندعععلي الال-8

ا  فععل تالشعع ال  ندععاالا ععيخ ل ال ا  فععلعالمسعع  دلتالا ف عع ال
لعدعععلالخ يععع  الع عععقاليشععع ايال  لاعععكالينال ععع  كالآثعععل ًاالا  م

ال ععي عت ي ال59  ال;611 ال  ا  اععا الال(ا م  مععا
 Inekwe,2013:P421;Leamerع=> ال :615

and Harrison,1997:P2ال

اع  عععليالا عييعععيالمعععنالال   عععلييينال ف ععع  ال  د عععلال ينال-9
ا  ع لاليت مالمعنالععيمال عي  الا ععل  ينالع عقالا  كيع ال
ماالس قالا عمل ال  ياليسهمتال  كالا   دعلالشع الندعلي ال
مععععيلالا ة ل عععلوال هععع هالا   دعععلالخل ئعععل القنالا ة ل عععلال

ال   عععليدل ال عععيدمًلالنلتعععتال عععندالمعععنالح نعععلالا عععي   ال
ييتمععععلالي ععععةحتالا ة ل ععععلالا نالهدن دععععلال  وهعععع المععععاال
ا تمعععع الال   ععععلي الا م  فععععا الممععععلالدسعععع يع الي اسععععلال

الل خل الا عملاليي لال ال  حيييالمحيياتالا   صالع ق الال
 ال;==5ا متلسععةلفنن  يك  ا ا سدلسعلتالال   عليدلالال

اللوالال51 ال= ال 
الArthur Okun نعععنال عععلت نالي نعععنالا ععع  ال يمععع الال-:

ع ععععقاليثعععع الا تمعععع الال   ععععلي الع ععععقالا ة ل ععععلال حيععععىال
%الشععععع الا تعععععل اال6ي  عععععحالينالنعععععلالاتخفعععععلواليتسعععععةلال

ا مح ععععع الال معععععل  ال ةل م ل تعععععلالمعععععاالا تعععععل االا مح ععععع ال
 د لي عع الندععلي الشعع المعععيلالا ة ل ععلالالPotentialا ممنععنال
%وال د نععععيال  ععععكالينالخفععععوالمعععععيلالا ة ل ععععلال5يتسععععةلال
%ال الي   عععصالندعععلي الا تعععل االا مح ععع الا ح د ععع ال5يتسعععةلال

الاليتع ال(. Ajakaiye et al,2016:P7%ف6سعةلاليت
مععععععنالا مالحعععععع الا نالينالي لالعييععععععي ال متهععععععلالم عععععع ال
اععهيتالندععلي الشعع الا تمعع الال   ععلي  ال  مععمال  ععكالوععلال

المعيلالا ة ل لالعتيالمس   الم  فاالالو
 ةليتعععععتالا  ادالشععععع الاقيصالال   عععععلي الا توععععع  الال-;

 ا   يد  الح لالمحيياتالا   صالع قالا عملال خل علال
توععع ًاالقهمي هعععلالال–ال   عععليدلالا ك دعععلالمعععنالا م  يععع اتال

  يال ةليتتالآثل الةععوال  عكالا م  يع اتالشع الال-ا خل ل
اق عععععلالا   عععععي الععععععنالا   دعععععلال نمعععععلاليععععع نتاليهمدعععععلال
م  يعععع اتال ييععععي الشعععع الا ععععل الال   ععععليالا مف عععع نالشعععع ال
ا  ععأثي الع ععقالا   ععصالع ععقالا عمععل ال هعع المععلالدسعع يع ال
ي اسلتال ف ي دلالع قالمسع   النعلالي  علال خل علالمعاال

يمل الا مععل  ال ا   ععل  ال  حععي ىالا عييععيالمععنالندعلي الالتعع
الاقنملتالا مل دلو
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(النظرياااات القتصاااادية المفسااارة 5-6) 
 لمطمب عمى العمل

اخ  فععععععتالا تو دععععععلتالال   ععععععليدلالشعععععع ال ح ي هععععععلال 
    عععععععععععصالع عععععععععععقالا عمعععععععععععلفال  مندعععععععععععياليتوععععععععععع الشععععععععععع  ال

عالعععععععع ي ال ال;==5عننععععععع  اليك ععععععع ا ال:==5ا يعععععععةال   
عاي تيعععععع  ال سععععععميىال87-=7 ال ال 6151/6155

 Lipsey,Steiner,andال==-:= ال ال 8==5 

Purvis 1988, Dreze,2001; Heijdra and 

Ploeg, 2002 ;Smith ,2003 : PP337-357 ; 
Mohamed,2016:PP86-91)  

الوالاستعراض سريع لها  وفيما يمي
ا تو دععععلالا كالسععععدندلالفتو دععععلالالت ل دععععلالا حيدععععللال
 ا  عع ال عععيالي لالا تو دععلتالا مفسعع   ال  ععيالي  ععحتالينال
ا   ععصالع ععقالا عمععلاليا ععلالعنسععدلالشعع الاق عع الا ح د عع ال
فا   الي حييالنم  ي الخل   ال ة ًلال   اتينال  اع دعلتال
ا عمللالحيىال مالا   نينالع قالاق لالا   دل النملالينال

 ععع   الي الندعععلي الندعععلي الا   وععع ال    عععصالاتخفعععلوالاق
اقسعععل ال ندععلي ال دمععلالا تععل االا حععي ال  عمععلوال  ف عع وال
ا تو دععلالا كالسععدندلالا   وعع الا كلمععلال  ينالي ال عع اننال
آخ الدن نالمي المس   ال  ينالم  تلالاقسعل ال اق   ال
 سععهمالشعع ال  ععحدحالي الاخعع اللالشعع السعع قالا عمععلالشعع ال
اق لالا   دلال  ا   علدالع عقالا ة ل علال ال ينالاح معللال

نععععع نالم  عععععتالو هنععععع االدععععععيالاق ععععع ال  ععععع يالا ة ل عععععلالد
الا ح د  اله الا محييالاقكث اليهمدلالعتيالا كالسدكوال

 عتعععيالمعععل ن الشعععلنالا   عععصالع عععقالا عمعععلال ا   وععع ال
دع معععععيالع عععععقالمسععععع   الالسععععع ثمل وال دع معععععيالمسعععععع   ال
الس ثمل الع قالمعيلالاق النال نملالينالالخ ال الشع ال
معععععععععيلتالاق اععععععععلناليععععععععينالا  ععععععععتلعلتال ا   لعععععععععلتال

  دلتالالسعع ثمل ال ا   وعع والا مخ  فععلاليعع ث الع ععقالمسعع
نمععلالينالاحععاللال ي الا مععللالمحععلالا عمععلاليخفععوالمععنال
مععععععيلالا ععععع احال شعععععلئوالا  دمعععععلالا مسععععع  ي  ال الشي عععععأث ال
السعععععع ثمل ال ا   وعععععع الشعععععع الا مسعععععع  يلوال هنعععععع االدعععععععيال

السعع ثمل العتععيالمععل ن الا محععييالاقكثعع اليهمدععلال    ععصال
الع قالا عمل الالاليت الي أث الةمعيلالا  احو

ندلالش ععمال خ  عع النثيعع ًاالعععناليمععلالا تو دععلالا تي نالسععد
ا تو دععلالا كالسععدندلوالش  ععيالاش   ععتالا   وعع الا كلمععلالالالالالالالالالالال

فالةلسعع ثتلدالاقنمععلتال ا كعع ا ىال ال عع  اةلتالا ت يدععلال
ا اعععييي لال ا  أكيعععيالع عععقاليهمدعععلال عععلت نالسعععل ال دسععع اقال
 م  تعععلالاق ععع  الونمعععلاليتععع الشععع الاق عععلالا   عععي المعععاال

  ي ال ندلي الثةلتالا   يمالا  كت     ال ندلي الالس ثمل ال
ا   عصالع عقالا عمل علال  كعناليتسعةلالي علالمعنالندععلي ال ي ال
ا مععللال ش ععاًلالع ععقالينالندعععلي الا   ععيمالا  كت  عع   الشععع ال
اق عععلالا   دعععلالي عععدحالا تمععع المعععاالندعععلي الا   عععصالع عععقال
ا عمل ععععععلالو هنعععععع االدعععععععيالا تمعععععع الا حععععععليىالمععععععنالخععععععاللال
السعععععع ثمل ال ا   ععععععيمالا  كت  عععععع   الا محععععععييالاقسلسعععععع ال

ال    صالع قالا عملو
و دعععلالا كيتندعععلال عععمالا   نيعععنالع عععقالاق عععلال شععع الا ت

ا   ي ال اق ع  الا ت يدعل الحيعىالي  عحتالينالا  ع اننال
دمنععععنالينالي ح عععع العتععععيالمسعععع   الد ععععلالعععععنالا   وعععع ال
ا كلمل ال ينالا   صالع قالا عملالي حييالةل   عصالا ك ع ال

ا ععععععع  الي  عععععععمنالالسععععععع هالكال السععععععع ثمل الال–ا فععععععععلل
 التفععععععععلقالا حنعععععععع م ال ا  ععععععععلي اتالم   حععععععععًلالمتهععععععععلال

نالاتخفلوالا   صالا ك  الا فعللالد  لالمعنال ي-ا  ا يات
ا   ععصالع ععقالا عمععلال نمععلالينالاتخفععلوالاق عع  الد  ععلال
معععنالا   عععصالا ك ععع الا فعلل ممعععلاليععع ي الا عععقالاتخفعععلوال
ا   عصالع عقالا عمعلوال هنع االدععيالا   عصالا ك ع الا فعععللال
المحييًاالهلمًلال    صالع قالا عملالش الا تو دلالا كيتندلو
 شعععع الا تو دععععلالا ت يدععععلال ا  عععع ال نععععنتالع ععععقاليثعععع ال
عع والا ت عع يالع ععقالا مسعع   الا عععلمال دسعععل ال اق عع  ال
ا ح د دععل النمعععلالي  عععحتالينالا ة ل عععلاليم يهعععلالاخ دل دعععلال
  سعييهلالم ل ةععلالا عمعللالق عع  اليع عقال  ينالالسعع   ا ال
ال   ععلي الي   ععصالندععلي الععع والا ت عع ياليتسععةلالثلي ععلال
ي المسعععععع    ال  فعععععع المععععععاالمعععععععيلالا تمعععععع الال   ععععععلي ال ال

 عمعلالليعيالينال كع نال ةل  ل  الشلنالندعلي الا   عصالع عقالا
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م   تلالةل  فلعالا   خمالوالنملالينالا   صالع قالا عملال
ي حععععييالنعععع  كالمععععنالخععععاللالا   ععععلعالا خععععل  الشندععععلي ال
اسعععععع ثمل الهعععععع االا   ععععععلعال سععععععهمالشعععععع الندععععععلي الا عمل ععععععلال
ا م   ةعل الةاعع  ال خفععدوالي  الا ي  ععلال   حععيالمععناليثعع ال
مناحمعععلالا   عععلعالا حنععع م ال    عععلعالا خعععل وال هنععع اال

س ثمل الا خل  ال الئ ملنال  ننال  كالا تو دلالع قالال
    ععععععلعالا خععععععل  ال هعععععع اليخ ععععععاال  سدلسععععععلالا ت يدععععععلال

الا مس خيملوال
يملالا تو دلالا كالسدندلالا  ييي ال ش عيال نعنتالع عقال
ع والا عملاليكث المنالا   صالع قالا عمل الال   ليال
ا  نئعع اليكثعع المععنالال   ععليالا ك عع ال  ييخ ععتالش  ععدلال
ا    ععععلتالا  اعععيي الشععع الا  ح يعععلال حيعععىالي  عععحتالينالال

ا الا معيلالا فع ع ال  ة ل علالععنالا مععيلالا  يدعع الاتح ال
ي  االا قالاقخ لدالش الا  تي الةلقسععل و  عيالمعناليهعمال
م   حعععععلتال  عععععكالا تو دعععععلال ندعععععلي الا   وععععع ال خفعععععدوال
ا   ائصالع قالا يخلال اق اعلن ال   يعلال ع  الال حعلياتال
ا عمل دععلال الندععلي الات ل دععلالا عمععلال ا  ععلدال عع اتينالحملدععلال

ال مي هلوالالالالالا   و النل حيالاقيت ال د   
  ععيالوهعع تالتو دععلتالحييثععلاليخعع  اليهمهععلالاق  ععقال
تو دعععلالا ةحععععىالعععععنالا عمعععلال  ا  عععع ال عععع  الينالا ة ل ععععلال
اخ دل دععععلال  ينالا عمل ععععلال سعععععقال  ةحععععىالعععععنال وععععلئ ال
 اتالي عععععع  الم  فعععععععلالمععععععنالخععععععاللال  مدععععععاالا يدلتععععععلتال
ا م   ةععععلالعععععنالسعععع قالا عمععععلالوالالالينالهعععع هالا تو دععععلال
 ف عععععع والسععععععه  لالا ح عععععع لالع ععععععقالا مع  مععععععلت ال ينال

يهععععلالاخ دل دععععلوال ا ثلتدععععلالتو دععععلالا ععععياخ ينالا ة ل ععععلاليم 
 ا خععل  ينال  ا  عع ال ع يعع الينالا عمل ععلالهعع الا  عع ال حععييال
سدلسلالاق   ال   هلالح الا  فعل والمعاالا ماع  علتوال
 لاكالينالا  ا االيخل  ال  ك الشل ما  علتاله الا  ع ال
 حعععععععييالا   عععععععصالع عععععععقالا عمعععععععلالمعععععععنالخعععععععاللالت عدعععععععلال
ثععلالالسعع ثمل اتال اقسعع  صالالت ععل  الا مسعع خيموال ا ثل 

تو دلال  ن الس قالا عملال ال ا   ال ف ع والينالا ة ل علال
 تاععععأالشععععع الا سععععع قالا ثععععلت  فالا سععععع قالا  ئدسععععع الد عععععمال

ا ماعع  علتالنييعع  الا ح ععمال ا  عع ال ع مععيالع ععقال  تدععلتال
م  فعلال   ح ل ال عمل لالمله  ال    عيمالي ع  الم  فععلاللال
ا ععععععع  الد عععععععمالا ماععععععع  علتالا  ععععععع ي  الشععععععع الح مهعععععععلال

متخف لال  ه ال  ا عمل لالاق لالمهل  ال  اتالاق   الا 
ا  عع ال  ععأث الشعع الش عع اتالا  نعع يال دععنيايالمعععيلالة ل  هععلوال
 يخيععععع ًاالتو دعععععلالاخععععع اللالسععععع قالا عمعععععل الا  ععععع ال    عععععاال
اتخفععلوالا   ععصالع ععقالا عمععلال  عععيمالم  تععلالاقسعععل ال

ال اق   ال  ندلي الا   يمالا  كت     وال
ا تو دعععلتالا    ييدعععل ال نعععنتالع عععقالالأن  معععنالا مالحععع 

  ععليالا م  عع  المحععيياتالا   ععصالع ععقالا عمععلالشعع الال 
ةلس ثتلدالا تو دعلالا كيتندعلال يمعلالا تو دعلتالا حييثعلالش عيال
اع يعع تالينالا ة ل ععلاليم يهععلالاخ دل دععلال   ععمال  نععنالع ععقال
محعععيياتالا   عععليدلالهلمعععلالشععع ال فسعععي الا   عععصالع عععقال
ا عمععل الحيععىالنلتععتال  ععكالا تو دععلتالش سععفدلاليكثعع المععنال

الن تهلال ح ي ىلو
( محددات الطماب عماى العمال فاي 5-7)

 غمقالقتصاد الم
 نعععععناليم ععععععصالاقيصالال   عععععلي الع ععععععقالي اسععععععلال 

محعععيياتالا   عععصالع عععقالا عمعععلالشععع الال   عععليالا م  ععع ال
    شدملالي  التس ع واليهمال  كالا محييات 

 النمو القتصادا (5)
الالالالالالالالالالالي لالمععنالاهعع مالةعال ععلالا تمعع الالSalter(1960)دعععي

يتعععع المععععناليهععععمالةل   ععععصالع ععععقالا عمععععل الحيععععىالي  ععععحال
-Aljebrin,201) ا م   ال   ععليالشعع الا محععييات
2:P274)عععيال عععالهالععععييًاالنييععع ًاالمعععنالال   عععلييين الو  

ا عع يناليكععي االع عععقال  ععكالا عال ععلالسععع ادالع ععقالا مسععع   ال
ا  نئ الي الا ك   الاس تليًاالا قالينالندلي الا تم ال   منال
ندععلي الا   ععصالع ععقالا سععع اال ا خععيملتال ش ععنيايالا  ل عععلال
الت ل دلالشينيايالا   صالع عقالا عمعل ال دحعيىالا عنع ال

لوال599  ال;611ا تمععع الفالا اعععع  ا   الالمعععاالهيععع  
  عععععياليكعععععيالاقيصالال   عععععلي الا توععععع  الع عععععقالاقثععععع ال
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ال-ا معتعععع  الا  عععع ي ال  تمعععع الع ععععقالا عمل ععععلالا م   ةععععلال
ا عععع  ال Mishra&Spilimbergo(2009)ةلسعععع ثتلدال

ي  ععععحالينالا تمعععع الال   ععععلي ال ععععمالدعععععيالمحععععييًاالهلمععععًلال
    صالع قالا عملالشع الا عل الالتعيمل الا عي   ال سع قال

 (Mishra and Spilimbe-rgo,2009:P8)ا عمل
س ادالش الاق لالا   عي الي الشع الاق علالا   دعلالالال-ال 

 Revenga&Bentolila(1995);Roberts يمثلل
&Skoufias(1997);AlAbdulrazag(19-

98)Aljebrin (2012);Ibrahim(2013); Ine-
kwe(2013);Bashier&Wahban(2013);Sal

atin&Hami(2015)…etc .ال
الMohamed(2016);Ibrahim(2013) د فعععععع 

مععاال  ععكالا   دععلال م نععيًاالع ععقاليتعع الشعع الش عع اتالا  ةععل  ال
ال   ععععلي ال يتععععيشاالا عييععععيالمععععنالاقشعععع ايال  عمععععلالشعععع ال
الا   ععععلعالميعععع الا  سععععم  حيىاليععععتخفوالا   ععععصالع ععععق

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   عععععععععععععلي الا تمععععععععععععع الاتخفعععععععععععععلوالمعععععععععععععاالا عمعععععععععععععل
(Moamed,2016:PP88,94brahim,2013:P

ي  عععععععحالينال عععععععأثي الالAljebrin(2012)الالينالال(165
ا تمععع الع عععقالا   عععصالع عععقالا عمعععلالي   ععع الع عععقالهدنعععلال
ا تاععععل الال   ععععلي ال  ي  ععععلال شهتععععلكال  لعععععلتالمثععععلال
ا ن اعععععلال ا  ععععتلعلال سععععهمالشععععع الندععععلي الا   ععععصالع عععععقال

-Rob و د  عحالAljebrin,2012:P274)ا عمعلف
erts &Skoufias(1997)ينالا   عصالع عقالا عمل علالال
ث الش عععقالةلتخفعععلوالا تمععع الاق عععلالمهعععل  ال هععع الا ععع  الي عععأ

ال   لي  الييتملالدنع نالا   عصالع عقالا عمل علالا معله  ال
-Roberts and Skoufias,1997)يكث الاس   ا ًاال

:P331).الوال
ش  ععععععععععععيالالRevenge&Bentolila (2015)يمععععععععععععل

ي  ععحالينالم  تععلالا   ععصالع ععقالا عمععلال  تمعع ال خ  عع ال
مععنالي  ععلالا ععقاليخعع   ال   ععأث الة عع  الا مسععل ملال  ت لةععلتال
ةاععأنالاق عع  ال  ع د ععلتالا ة ل ععلال  ي  ععلالا متلشسععلال

ال15و1شعععع السعععع قالا متعععع ا ال  ععععيال  ا حععععتال دم هععععلاليععععين

 :Revenga and  Bentolila ,2015)ف9;و1

PP5-9وال د ف الRobert&Skoufias(1997)ماالال
  عععكالا   دعععلال الاليتععع الي  عععحالينالم  تعععلالا   عععصالع عععقال
ا عمعععلال  تمععع ال اق ععع ال عععنيايالمعععاالاق عععلالا   دعععلالععععنال

 ا   عععي  الالينال  عععكاللاليت يععع الع عععقالنعععلالا عععي ل
(Robert and Skoufias,1997:PP330332)الالالالالال

-Nyahokwe&Ncw ع ععع الا ععع ممالمعععنال  عععكاليععع  ال
adi(2013)يناليث الا تم الال   لي الع قالا   وع الال
 الشععع الاق عععلالا   دعععلال نمعععلالينالم  تعععلالد عععةحالعنسععع

ا   صالع قالا عملال  تم ال تخفوالشع الاق علالا   دعلال
ةسعيصالندعلي الا   عيمالا   تع ال الحعاللالا فتع الشع الا عييععيال

-,Nyahokwe and Ncwadi) معنالا ماع  علت
2013:P110)دعع  الآخعع  ناليتعع الشعع اليم ععصالا ععي لالالو 

ا تلمدلالنلتتالم  تلالا   صالع عقالا عمعلال  تمع الم  ةعلال
شععع الاق عععلالا   دعععلال خل عععلالشععع ال  عععلعالال متخف عععل

ا   ععتداال  هعع المععلالي نععيالينالا تمعع الا م ح عع ال ععمالدسععهمال
الال(Ajakaiye et al ,2016:P3) ش الخ  الا   و 

 هنععع االي  عععحال تعععلال يناليثععع الا تمععع الال   عععلي الع عععقال
ا عمل ععععلالا م   ةععععلالدنعععع ناليم ةعععع ال عععع ي الشعععع الاق ععععلال
ا   ي ال  كت المي الم نيالشع الاق علالا   دعلال الاليتع ال

الل  الي الينيايالماالا ع  ملالال   ليدلالو يالي ت
 التراكم الرأسمالي (6)

دعيالا   اكمالا  يسمل  اليحيالمحيياتالا   صالع قالال
ا عمعععلال الاليتععع الي ععع الشععع اليهمي ععع الا تمععع ال اق ععع و منال
ا م   االينالينيايالا   صالع قالا عملالماالندعلي الا  ع اكمال

عال91  ال8==5ا  يسععععععععععمل  الفاي تيعععععععععع  ال سععععععععععميىال 
(Aljebrin,2012:-P-276الو

مععععاال  ععععكالا   دععععلال الالالIbrahim(2013) د فعععع ال
يتعععععععععع الي  ععععععععععحاليناليثعععععععععع هال ععععععععععئيلالم ل تععععععععععلالةععععععععععل تم ال

و د ععععععععععي الIbrahim,2013:P165)ال   ععععععععععلي ف
Inekwe(2013)يناليثععععع الا  ععععع اكمالا  يسعععععمل  الع عععععقالال
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ا عمل لالا م   ةلال  ياليخ   الشع الاق علالا   عي الععنال
ا   دعععلال خل عععلالينالمعوعععمالالسععع ثمل اتالشععع الاق عععلال

ا   ععيمالا  كت  عع   ال  كعع نالمعع ش  الا   دععلال  نععنالع ععقال
  عمل ل الالالينال  كاللاليت ي الع قالنلالا ي لالا تلمدعلال

Inekwe, 2013: P423)لونمعلالي نععيالBakhs-
hi&Ebrahimi(2016)ينالندعععععععلي الالسععععععع ثمل ال عععععععنالال

 عع ي الةلسعع م ا ال ندععلي الا   ععصالع ععقالا عمععلال قنال  ععكال
ي    الع قالندفدعلال خ عد الالسع ثمل ال ا  كت  ع   ال

 :Bakhshi and Ebrahimi ,2016 ا مسع خيم
P5)51 ال ال ال5==5عالعيععععععععععععععيالا حميععععععععععععععيال ال;-
اللو597

ةأتععععع المعععععاالالالSalatin&Hami(2015) د  عععععحال
ندععععلي الا   ععععيمالا  كت  عععع   ال ععععمالدعععععيالا  عععع اكمالا  يسععععمل  ال

 Salatin and) .محعييًاالهلمعًلال    عصالع عقالا عمعل
Hami-,2015:P1195)د فععععع الا عييعععععيالمعععععاال  عععععكال 

-Jayaraman&Singh(2007); Pinn,Cيمثعللال
hing&Kogid(2011); Bakhshi&Ebrahimi-

 هن االي  عحال تعلاليتع الع عقالا ع ممالمعنالاقثع الال(2016)
    اكمالا  يسمل  الع عقالا عمل علالا م   ةعلال الالالا   ي 

يت ال يالدن نالمتخفو نملال يالد علالشع الاق علالا   دعلال
خل لالماالندلي الالحاللالا فت  ال  ياليخ   ال  كالمنال

الي  لالقخ  والال
 األجور (7)

دمثلالاق  الا م ليلالا   الد يمع ال علحصالا عمعلال 
  علمعععععل الم ليعععععلال  عععععيدمالخيمعععععلالا عمعععععلالشععععع الا عم دعععععلال
الت ل دلوال  ف  والا تو دلالا    ييدلالينالاق   ال  ث ال
عنسعععدًلالع عععقالا عمل عععلالا م   ةعععل حيىال  عععل نالا متاعععأ ال
ا  عععع ال هععععي الا ععععقال عوععععدمالا عععع احاليععععينالمعععععيلالاق عععع ال

ععنالاسع ئ ل الالا ح د  ال ا تل االا حي ال  عملال       
ا عمععععللالعتععععيملالي سععععل  المعععععيلالاق عععع الا ح د عععع المععععاال
ا تععل االا حعععي وال مععاالندعععلي المععععيلالاق عع الععععنالا تعععل اال

ا حععععي ال  ععععلالا  احدععععلال     ععععلالا متاععععأ المععععنالاسعععع خيامال
ا عملالح  الش الولالاس خيامالتف الاقس  صالالت ل  ال
 ا عن الةل عن وال ه االملالي علالمتحت الا   صالع عقال

 مععععععععععيلالاق ععععععععع الالا عمعععععععععلالسعععععععععل صالا ميعععععععععلالةل تسعععععععععةل
و    عععععععععععحال ععععععععععع اتينالالSmith,2003:PP40-46)ف

مل اعععللال    عععصالا ماععع  الينالم  تعععلالا   عععصالال–هنعع ال
ع عععقالا عمعععلال د ععع  ال عععنيايالشععع الاق عععلالا   دعععلالععععنال
ا   عععي الةسعععيصالندعععلي الالحعععاللالا فتععع ال    يععع الي  اقال
ا مسعع ه كينال    عع ياليععيائلالعييععي ال  سعع اال نمععلال ععنيايال

 ي المعععععاالندعععععلي الت عععععيصالعت ععععع الا عمعععععلالمعععععنالا  كعععععل
-586  ال 8==5ا ك دعععععععععععععععلفاي تي  ال سعععععععععععععععميى 

595 Smith ,2003:PP43-44لالوال لاعععكالينال
   عكالا   دععلاليهمدععلالخل ععلال  ع تعلالت   ععاالندععلي الم  تععلال

الا   صالع قالا عملال د   و
 ع ععععقالا عععع ممالمععععنال  ععععكالا   دععععلالا سععععلة لال ي  ععععحال

Aljebrin(2012)نععع  كالال  Habib&Sarwar-
ا كثلشعلالاليناليهمدلالاق  ال  علالشع الا عي لال ات(2013)

ا سعععنلتدلالا م  فععععل  ا   اليعععنيايالشيهعععلالا   عععخمال حيعععىال
 ;Aljebrin,2012:P274)يتخفوالاق  الا ح د  ال

Habib and Sarwar ,2013:PP5,6)الو
-Ibrahim (2013);Salatin&Hami د فععع 
ماال  كالا   دلالم نيًاالع عقالاقثع الا  ععي الال(2015)
ش الال-م ل تلالةملال ف    الا تو دلالال   ليدلال- د  

ي لالا تلمدلالم ل تلالةل ي لالا م  يمل الت ي لالاتخفلوالا 
اق ععع   تومالا مسعععل ملالا  ملعدعععلالشععع الا عععي لالا تلمدعععلال
عععنالا م  يمععلالونمععلالي نععياليد ععًلاليناليثعع الاق عع الدنعع نال
عنسع الشعع الاق ععلالا   ععي ال الييتمععلالدنعع نال عع ي الشعع ال
اق ععععلالا   دععععلال خل عععععلالشعععع الا ععععي لال اتالا   عععععخمال

-Ibrahim ,2013:-PP163,171; S)ا م  فعاالال
alatin and HamI, 2015:P1195)وال دعع اقال

Richard&Kiang(1990)يععينالاق عع ال اسعع  ا ي دلالال
ا   تداال حيىالي  عحلاليتع المعاالا    ع ال    عيي اليع مال
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  وي الا عمل علالاقكثع المهعل  ال ال ع  كالمعنالا م   عاالينال
 Richard) دنع ناليثع الاق ع ال ع ي ال  عد العنسع 

and Kiang,1990:P640)الوالال
-Mishra&Spilimber آخ الي ني ع قال لتصال

go (2009)ينالاق  الدعيالمحييًاالهلمًلال    صالع قالال
ا عمعععععل الح ععععع الشععععع الا عععععل الالتعععععيمل الا عععععي   ال سععععع قال

ال(Mishra and Spilimbergo,2009:P8).ا عمل
 -Richard  نعع  كالMohamed(2016) د فعع 

&Kiang(1990)ماال  كالا   دلالع قاليهمدعلالاق ع الال
ةاعع  ال عع اش الال-مععلشعع الا  ععأثي الع ععقالا   ععصالع ععقالا ع

ش الا   علعالا خعل ال ييتمعلالال-ا مهل اتال ا  ع دمالا  ييال
 كععع نالمععع ا يالا ي  عععلالمحعععييًاال    عععصالع عععقالا عمعععلالشععع ال
ا   ععلعالا حنعع م ال ييتمععلالدنعع نال سدلسععلالا حععيالاقيتععقال
 د ععععع الشععععع الا عييعععععيالمعععععنالا عععععي لال عععععأثي ًاال ا عععععحًلالشععععع ال

-Mohamed,2)  خفعععدوالا   عععصالع عععقالا عمعععل
016:PP92,95; Richard and Kiang,199-

0:P638)ال ع قالا  ممالمنالا   دلالا سلة لالي  حوال
Schmitt(2013)يناليثععععععع السدلسعععععععلالا حعععععععيالاقيتععععععع الال

 د عععع ال ععععئيلالع ععععقالا عمل ععععلالا م   ةععععلالشعععع الا ععععي لال
ا تلمدعععلال اتالا عععيخلالا معععتخفو القنالمسععع   الاق ععع ال

 ,Schmitt) دن نالمتخفوالم ل تلالةل  كل ي الاقخ  ال
2013:PP3,4)و د فعععععععععععععع المععععععععععععععاال  ععععععععععععععكالا   دععععععععععععععلال

Leamer&Harrison(1997)م نعععععععيينالع عععععععقالينالال
   كالا سدلسلاليث ال ا حالع قالا عمل لالا م   ةلالاق لال

الLeamer).مهعععععل  الشععععع الا عععععي لال اتالا عععععيخلالا م  فعععععا
and Harrison,1997:PP4,5)ال

 هنععع االي  عععحال تعععل يناليثععع الاق ععع الع عععقالا عمل ععععلال
ا م   ةلالدن نالعنس الش الاق لالا   ي   كت اليد عًلال

ي لالا تلمدععععلال اتالا ععععيخلالميعععع الم نععععيالخل ععععلالشعععع الا عععع
ا متخفو   عععيالي حععع لالهععع االاقثععع القثععع ال ععع ي الشععع ال

الاق لالا   دلوالال

الالنفاق الحكومي ل8ف
مععاالندععلي الي  الا ي  عععلالشعع الا تاععل الال   عععلي  الال

انيايالالتفععلقالا حنعع م الشعع الا عييععيالمععنالا ععي لال  انيايال
ا   صالع قالا عمل لالش الا   لعالا حن م الو لاعكالينال

ال   عععععلي الي   ععععع الع عععععقالي  الا ي  عععععلالشععععع الا تاعععععل ال
ا ف سععععفلالال   ععععليدلالي الا توععععلمالال   ععععلي ال  ي  ععععلوال

يتععععع اللالي عععععصالامفعععععللاليثععععع الالAljebrin(2012) د نعععععي
التفلقالا حنع م النأحعيالمحعيياتالا   عصالع عقالا عمعلال
 قنالا   صالع قالا عملالش الال   ليالا  سم الداملال
ا   عععلعالا حنععع م ال ا خعععل  الالاليناليثععع هالي ععع الا تمععع ال

 ,Aljebrin) اكمالا  يسعمل  ال ا ع ا ياتال   لي ال ا  
2012:P375)وال د  عععععععععععحSaltan and Hami-

ينالح ععععمالا حن مععععلالم لسععععًلاليتسععععةلالالتفععععلقالال(2015)
ا حن م ال  تل االا مح  الال معل  الدع يع المحعييًاالهلمعًلال
    ععععصالع ععععقالا عمععععلال  مععععنالا م   ععععاال عععع ال  عععع ياليثعععع ال
 عععععع ي ال  كتعععععع الي تععععععل  المععععععاال خفععععععدوالي  الا ي  ععععععلال

(Saltan and Hami ,2015:P1196)والالينالال
آخ دنالي  نالعيماليهمدلالالتفلقالا حنع م الشع الاق علال
ا   دعععععل الخل عععععلالمعععععاال خفعععععدوالي  الا ي  عععععلال الشععععع ال

-Ibrahim,2013:P167;Ba )ا تال الال   علي 
shier and Wahban, 2013: P 928)الو

 هنعع االي  ععحال تععل يناليثعع الالتفععلقالا حنعع م الع ععقال
  ععععي الا عمل ععععلالا م   ةععععلالميعععع الم نععععيالشعععع الاق ععععلالا 

ال ا   دلو
الالئتمان المحمي ل9ف

انيايتاليهمي  الش الا عيييالمنالا ي لالا تلمدلال معاالال
ات هل الي اماالال النالال   لي  ال  اع داالا   علعال
ا خعععععععععل ال   خفعععععععععدوالي  الا ي  ععععععععععلالشععععععععع الا تاععععععععععل ال

-6:8  ال ال=>=5ال   عععععععععععلي فيي الا عيتعععععععععععين 
لوالالاليت المنالا مالح الينالا عييعيالمعنالا ي اسعلتال6;6

ا   يد دععلاليمف ععتاليثعع الهعع االا محععييالا هععلمال    ععصالع ععقال
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 عمعععلوال  يععععلالا  حععع لالل   ععععليالا سععع قالنععععلناليم ععععصالا
الئ مععلنالشعع الا ععي لالا تلمدععل اليعع مال   يهعع الا ععقالا   ععلعال
ا حن م  الماال آ لالت يصالا   لعالا خل  الالاليتع ال
انيايالشدمعلالةععيال ممعلالدسع   صالايخعللالت عيصالا   ععلعال
ا خعل الشعع الالئ مععلنالا مح ععقالنأحععيالمحععيياتالا   ععصال

ييينالفالشي عل الع قالا عملوال د فع الا عييعيالمعنالال   عل
عالييععع الا عيتعععينال56-51  ال ال8==5 نععع  المعععل  

عدمحمالمتعععي  ال السعععي مي ال;;6-9;6  ال ال=>=5 
 ,Ibrahi-m )ع558 ال9; :;  ال ال:==5

2013:P166)ع قاليهمدلالالئ معلنالا مح ع الا ممتع نال
ال    لعالا خل النأحيالمحيياتالا   صالع قالا عملو

 ع عععععقالا ععععع ممالمعععععنال  عععععكالا   دعععععلاليععععع  النعععععالالمعععععنال
Aljebrin (2012) ;Bashier&Wahban (20-
13) ;Inekwe(2013);Inekwe(2013); Sal-
atin and Hami(2015); Bakhshi and Eb-

rahimi (2016)ينالالئ ملنالا مح  اللالدعيالمحعييًاالال
    ععصالع ععقالا عمعععل الاسعع تليًاالا عععقالا سدلسععلتالا م يعععي ال
 الئ معلنالشع الا عييععيالمعنالا عي لالا تلمدععلال  ا  ع الا ةع هععلال
  عععكالا عععي لالش ععع  ال  د عععل النمعععلالينالا عييعععيالمعععنالا عععي لال
 عععععلت المعععععنالوعععععله  ال  نععععنالالئ معععععلنال     يهععععع الا عععععقال

-Aljebrin ,2012 :P2)ا ما  علتالنييع  الا ح عمال
73; Bashier and Wahban,2013:P928; 
Inekwe,2013:P423;Salatin and Hami 
,2015 : P1197; Bakhshi and Ebrahimi-

,2016:P7).الالينال  عععععكالا   دعععععلالح عععععقالشععععع الحل عععععلالال
 ععح هلال سعع   صالا  ح يععل  لال عععيالميعع  ًاال عععيمالاي ا ال

 ه االا محييالا هلم
ًاال هن االي  حال تلالينالالئ معلنالا مح عقالدععيالمحعيي
هلمًلال    صالع قالا عملال  يت المنالا خ أالعيمالاي ا  ال
 الاليناليثععععععع هالميععععععع الم نعععععععيالشععععععع الاق  عععععععينالا   عععععععي ال

ال ا   دلوالالالالالالالالالالالالالالالالالال

( األدب القتصااادا النظاارا لمحااددات 6)
الطماااااب عماااااى العمااااال فاااااي القتصااااااد 

 المفتوح                   
  ععععياليهمععععلالاقيصالال   ععععلي ال ف عععع  ال  د ععععلاليثعععع ال
التععععيمل الا مععععل  ال ا   ععععل  ال  ي  ععععلال سععععع الا  عععع  ال
نمحعععععيياتال    عععععصالع عععععقالا عمعععععل الممعععععلاليسعععععهمالشععععع ال
   دلتاللال  سمالةل كفلد ال عال المان لالا ة ل لوال  يال
اخ  فعععتالآثعععل ال  عععكالا محعععيياتالمعععنالي  عععلالا عععقاليخععع   ال

 ع ععدمالال ش عًلال عديصالال   ععلي الا حعييىوال دعع  ةقاليثع الا 
ي  ععكالا محععييات ال هعع المععلالدسعع   صالي اسععلالهعع االاقثعع ال
ش الا ل الالتيمل الا م ناييال ي لالا ععل مال متهعلالم ع وال
 ع قال لتصالآخع النلتعتال  ثع  اتالا ع ادعل ال متهعلالثع   ال

شععع الم ععع اليثععع ًاال ا عععحًلاللالدمنعععنالال6155يتعععلي الال69
  له  الع قالا عيييالمعنالا م  يع اتالال   عليدل ال ع  كال

وفيما يماي ا تم   الا مس خيمالوالالي صالاي ا اليث هلالش 
نساااتعرض بايجااااز تماااك المحاااددات الجديااادة لمطماااب 

 عمى العمل 
الناااااااادماج التجااااااااارا )الصااااااااادرات  (5)

 والواردات(
داي الالتيمل الا   ل  الا قالي  لالاتيمل الا ي  لالال

ش السع قالا سع اال ا خعيملتال ال  عيالانيايالهع االالتعيمل ال
يثع الالماالتا دالمتوملالا   عل  الا عل مدعلوال دمنعنالا  علع

التععععيمل الا   ععععل  الع ععععقالا   ععععصالع ععععقالا عمععععلالا ععععقال
ي  ين ا عع  الي  عحالا  تع اتالا مخ  فععلالال-تمع   الهناع 

قث ال ح د الا   ل  الع قالا   و  الحيعىال ععيال  يع اتال
ثمنالا مت اال ع ائيالع املالالت ل ال ا   ي الا  كت     ال
ا  عع ه الاقسلسعع   د   صالع ععقال ح دعع الا   ععل  الندععلي ال

 الشعععععععععععع الا ععععععععععععي لالالخعععععععععععع اللالشعععععععععععع ال  ندععععععععععععاالاق عععععععععععع
-Bashier and Wahban,Dec. 201)ا تلمدعلف

3:P929و د  عح Mishra & Spilimbergo 
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ينالالتععيمل الا   ععل  ال عع اليثعع ًاال ا ععحًلالع ععقالال(2009)
ا عمل عععلالا م   ةعععل الخل عععلالمعععاالا ع  معععلالال   عععليدلال

 Mishra and) التعععععععيمل الا عععععععي   ال سععععععع قالا عمعععععععل

Spilimbergo ,2009 :P9)الوالال
ةل   يي الع عقالالPravin&et al (2001)  ياليكي

ا مسععععع   الا  نئععععع ال ععععععي الم عععععلتاال  ندعععععلال ينالندعععععلي ال
التععيمل الا   ععل  النعععلنال عع اليثعع ًاال  يدعععًلال ا ععحًلالع عععقال
ا   و الدف قالا تل اال اق  الت ي علالندعلي الا  علي اتوال

يكععععععععععععيالت ي ععععععععععععلالالDevashish&Shin(2012)الالين
م عععلي  الةعععل   يي الع عععقالمسععع   ال نئععع ال ععععي الاععع نلتال

 التععيمل الا   ععل  اليثعع ًاالسعع يدًلالع ععقالن  دعلال حيععىالنععلنال
-Ibid:PP930,93ا   وعع الةسععيصالندععلي الا عع ا ياتف

-Krishna,Mitra and Chinلو د  عحالال1,935
oy(2001)نععععععع  كالال Smith (2003)ينالالتعععععععيمل ال

ا   ععل  اللاليعع ث الع ععقالم  تععلتالا   ععصالع ععقالا عمعععلال
 د عععععععع  ال  هعععععععع المععععععععلال  دععععععععيهالا تو دععععععععلالال   ععععععععليدلال

معنالال-يث هالةانلالمتف ل الالا كالسدندلال  د صالي اسل
ةعن الملالي  ح الةععوالال-خاللالا   يي الع قال  ندل

-Krishna,Mi)ال   لييينالمنال  دلالمتل  لال   ك
tra and Chinoy,2001:P391-404;Smith 

,2003:PP379-385)الوالال
-;Aljebrin(2012) ل:==5فال د  عحال  داع 

 Mishra & Spilimbergo (2009);Inekwe الال
يناليثععععع الالتعععععيمل الا   عععععل  الع عععععقالا عمل عععععلال;(2013)

ا م   ةعععلالاخ  ععع المعععنالي  عععلالا عععقاليخععع  ال  يتععع الي عععصال
ا ف ععلاليععيناليثعع الا  ععلي اتال ا عع ا ياتالنععلالع ععقالحععي ال
شندعععلي الا  عععلي اتال ععع ي الا عععقالندعععلي الا تعععل اال  معععنالثعععمال
ندلي الا   عصالع عقالا عمل ييتمعلالندعلي الا ع ا ياتال اع اال

 ععصالع ععقالع ععقالندععلي الالت ععل الشعع الا ععي لالاق تيدععلال ا  
ا عمل لالشيهل  ه الملالي  ح النيتنالشدملالسعي   ةل  ل  ال
 خ عع الة ل ععلالشعع الا ععي لالا مسعع   ي الو دالحعع اليتعع الشعع ال
ا عييععيالمععنالا ععي لال عع ي  الا ح ععم النععلناليثعع الا عع ا ياتال

دفععععععععععععع قالةنثيععععععععععععع اليثععععععععععععع الا  لي اتف  داععععععععععععع  مل  ال
-Aljebrin,2012:P3)عال78-71  ال :==5

75;Mishra and Spilimbergo,2009:P8; 
Inekwe ,2013 : P422و د نعيBakhshi & 

Ebrahimi(2016)يناليثعععععععععععع الا  ععععععععععععلي اتالع ععععععععععععقالال
ا   و ال عيالدنع نالميع المعتع  ال  د تعل  المعاالاق علال

 Bakhshi and).ا   دعلالةسعيصالا   عيمالا  كت  ع   
Ebrahimi ,2016:P6) د فععع Nyahokwe&-

Ncwadi(2013)معععاالا   دعععلالا سعععلة لالال(Nyahok-
we and Ncwadi,2013:P112)نالو دع  الآخع الال 

ينالالتيمل الا   ل  اللالدعيالمحييًاالهلمًلال    صالع عقال
 .  ا عمععلال خل ععلالمععاالاسعع   ا السععع الا  عع  

(Salatin and Hami ,2015: P1195; Ibra-
him,2013:P165) ال

 هن االي  حال تلال يناليث الالتعيمل الا   عل  الع عقال
ا عمل ععلاليخ  عع المععنالي  ععلالا ععقاليخعع  ال الالينالا  ح يععلال

يثعع الا  علي اتال ا عع ا ياتالا عي ي الي   عصالا ف ععلاليعينال
   حييعععيالهععع االاقثععع الشععع الاق عععلالا   عععي ال ا   دعععلالوال
 ع قالا  ممالمنالا فلقالاقيصالال   لي الةاعأنالاقثع ال
ا س ي ال  ع ا ياتال هع المعلاليكعيالع دع النيتعنالشع ال ح ي ع  ال

الالاليت الاخ   الةاأنالم يا اله االاقث والال
  الندماج المالي (6)

داععي الالتععيمل الا مععل  الا ععقالي  ععلالاتععيمل الا ي  ععلال
شععع السععع قال ي الا معععللالا ععععل م الوشمعععاالندعععلي الا ع  معععلال
ال   ععليدلال  ععأتالا عييععيالمععنالا ععي لالا تلمدععلال  ح دعع ال
ا   ععلعالا مععل   ال  اعع داالالسعع ثمل الاق تيعع الا مةلاعع ال
ي  عععيدمالا عييعععيالمعععنالالم دعععلناتال ععع ال  سعععيالا ف ععع  اليعععينال

ا عييعععععيالمعععععنالا ثعععععل الالاليخعععععل ال السععععع ثمل  ال  ح يععععع 
الي ليدععععععلالاقخععععععع  ال  تمععععععع ال الت ل دعععععععلال ا  عععععععلي اتال
 ا   وعع ال ا   ععيمالا فتعع ال الةمعععلالدسععهمالشعع اليشععاالع  عععلال
ا  تمدعععلالال   عععليدلال ع عععقالا ععع ممالمعععنالةععععوالا ثعععل ال
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ا سعععع يدلالا  عععع ال   ععععمتهلال  ععععكالا  يش لتو دعععععيال ععععلش ال
السعععععع ثمل الاق تيععععععع الا مةلاععععععع المعععععععنالييقالا م عععععععليد ال

ل عععععلالع عععععقالالسععععع ثمل الاق تيععععع ال يكث هععععلالاعععععي عًل ال  ي
 منالالFDI دعيالالس ثمل الاق تي الا مةلا الا مةلا وال

يهععمالياععنللالا  ععيش لتالا مل دععلالا  عع ال نععنالع يهععلالاقيصال
ال   ععلي ال نأحععيالمحععيياتالا   ععصالع ععقالا عمل   ععيال

 &Bashier ةليتععععععتالا  ادالةاععععععأناليثعععععع هالوال د  ععععععحال

Wahban(2013)ن  كالال Smith (2003)ينالهع اال
ع عععععقالمسعععععلهملالالسععععع ثمل الاق تيععععع الالاقثععععع الي   ععععع 

ا مةلاععععع الشععععع الا  عععععلي اتال ا ععععع ا ياتال ا تمععععع ال  هععععع اال
-Bashier and W)يخ  ع المعنالي  علالالا عقاليخع  ال

ahban,2013:P929;Smith,2003:PP386-
وال د فععع الآخععع  نالمعععاال  عععكالا   دعععلال ةعععأنال حييعععيال(390

يث الالس ثمل الاق تي الا مةلا الع قالا   و الي   صال
ال  لالمنالخال هلاليث هالا قالا   صي اسلالا  ت اتالا   اليت

ع ععععععقالا عمععععععلال هعععععع الا  عععععع اكمالا  يسععععععمل  ال ا تمعععععع ال
 ا  ععععععلي اتال ا عععععع ا ياتال الئ مععععععلنالا مح عععععع ال سععععععع ال
ا    والنملاليناله االاقث الع قالا   و الميع الم نعيال
 قتععععع الي  عععععمنالاناحعععععلال السععععع ثمل الا مح ععععع الا ععععع  ت ال

-Inekwe,2013:PP421,422;Bhaumik,E)ف
strin and Meyer,Auj.2004الو

 دفعععععع قالا عييععععععياليععععععيناليثعععععع الالسعععععع ثمل الاق تيعععععع ال
ا مةلاعع الع ععقالا عمل ععلالا م   ةععلالشعع الاق ععلالا   ععي ال
 ا   دل ال يناله االاقثع ال عيالدنع نالمعتع  ال ع ي الشع ال
اق عععععلالا   عععععي  ال كتععععع الي تعععععل  الةحعععععي الشععععع الاق عععععلال
ا   دل الةسيصالالحاللالا فت الا س داال نملاليت الدع معيال

 د ال  ع يالع قالعمل لال اتالمهل  العل دلال مملالي   صالع
عال علالسععييدلالمععاالا   ععصالع ععقالا عمععلالمععاالعععيمال  عع يال

-Pinn,Ching and Kogiعال علال كلمعلالماع  كالف
d,2011:P85; Jayaraman and Singh-
,2007:PP1-2; Ajakaiye et al,2016:P7).ال

 هن االي  حال تلال يناليث الالس ثمل الاق تيع الا مةلاع ال
ع ععقالا عمل ععلالا م   ةععلالميعع الم نععيال   ععياليخ  عع المععنال

ال لالا   ي ال    دلواق
السعر الصرف ل7ف

دعيالسع الا    المناليهمالا م  ي اتال أثي ًاالع قالال
ال   ععععععلي الخل ععععععلالشعععععع الال   ععععععليالا مف  نو   عععععععييال
مفععلهدمالسععع الا  عع  الشداععي السععع الا  عع  الالسععم ال
ا ععقالعععييال حععياتالا عم ععلالا مح دععلالا  عع ال عععليلال حععي ال
 احععععي المعععععنالا عم عععععلالاق تيدععععلال اليمعععععلالسعععععع الا  ععععع  ال

إ عععع الا عال ععععلالا تسععععيدلاليععععينال كععععل ي الشداععععي ال ا ح د عععع 
اإلت عععل الشععع الال   عععليالا مح عععقال  كعععل ي الاإلت عععل الشععع ال
ا ععي لالاق تيدععلالو دعععيالاقخيعع الاقكثعع الي ععلالشعع ال ح يععلال
ا عال عععععلاليعععععينالا م  يععععع اتالال   عععععليدلال خل عععععلالشععععع ال

 ع عقالا ع ممالينال   ةعلتالالم   عالا   عصالع عقالا عمعلو
سع الا    ال املال كع نال ع   دلال  ح يع الالسع   ا ال

 الال   عععليالا ك ععع الشععع الاق عععلالا   دعععل الالينال هعععلالشععع
آثععععععععععل ًاالعنسعععععععععععدلالع ععععععععععقالال   عععععععععععليالشعععععععععع الاق عععععععععععلال

 Bakhshi and)ال51 ال ===5ا   عي فحتف  
Ebrahimi , 2016 :P5;Nyahokwe and N-

cwadi,2013:PP109-120وال دععععععععععععععععععععععععععععععيالاقيصال
ع عععقال-ا ح د ععع الال–ال   عععلي القثععع السعععع الا  ععع  ال

محي يًاال   لدعلوالا   صالع قالا عملالالش الا ي لالا تلمدلال
  ععععيالنايتاليهمدععععلال  ععععكالا عال ععععلال خل ععععلالةعععععيال خ عععع ال
يم صالا ي لالا تلمدلالعنالتومالا    الا ثلي لال ال ندلي ال
التعععععيمل الا   ععععععل  ال ا مععععععل   ال حعععععي ىالا عييععععععيالمععععععنال

-Hayard&&Jakman(19اقنمععلتالا مل دععلوال دعععي
ي لالمنالي  حاليث السع الا  ع  الع عقالا   عصالال(91

-Salatin and Ha)ع قالا عملالش الا عي لالا تلمدعلال
mi ,2015:P1194)عيال عالهالال  Campa &Go-

ldberg (2001);Goldberg&  Tracy (2003)ال
ا عععع ينالي  ععععح االيثعععع السعععععع الا  عععع  الع ععععقالا عمل عععععلال
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-Mishra and Spilimbergo) ا م   ةلال اق   
,2009:P6)الوالال

 د  العييًاالآخع المعنالال   علييينال يناليثع السعع ال
معتععع  الالا  ععع  ال    ةل ععع الع عععقالا   وععع الدنععع نالميععع 

م ل تعععععلالةم  يععععع اتاليخععععع  النعععععلق  ال ا تمععععع ال ا  ععععع اكمال
 Bakhshi and Ebrahimi ,2016)ا  يسعمل  

:P6 ;Ibrahim ,2013:P165;Bashier and 
Wahban,2013:928).و داعععععععي الAljebrin(20-

يناله االاقث المي الا معت  الدع يالا قالا ةلعالتوعمالال(12
 Aljebrin) ا  ع  الا ثلي علال اسع   ا السعع الا  ع  

,2012: P275) وال لاععكالينال  ععكالدعععيال ععحدحالال
 ي  علالمثعلالا مم كعلالا ع ادعلالا سعع يدلال ا  ع الوعلالشيهععلال

م ليعععععلالا عمعععععالتالال:>=5سعععععع الا  ععععع  الثلي عععععًلالمتععععع ال
ا مخ  فعععل الالاليتهعععلالي  عععلالنييععع  الا ح عععمال ال  عععياليخ  ععع ال
ا   ععععاالشععععع الا ععععي لال ععععع ي  الا ح ععععمال اتالال   عععععليال

ال .ا مف  نالمثلالم  ال
 الا    اليث المعت  ال  يالي  حالآخ  نالينال سع

حيىالدعياليحيالا ع امعلالا هلمعلال– ا حالع قالا   و ال
اس تليًاالا عقالال-ش الا  تلشسدلالا ي  دلال ا  كل ي الا تسيدلال

ا  ت اتالا عييي الا  ع اليع ث المعنالخال هعلالسعع الا  ع  ال
ع عععقالا   وععع ال هععع الا   عععل  الا خل  دعععل الالسعععع ثمل  ال
ا   خمال ال ا تم  الالالينالهع االاقثع ال عيالدنع نالمعتع  ال

  ال الال===5ي الي العنسععععع الفتعععععلومالحتفععععع  ال ععععع ال
(Saltan and Hami ,2015 :PP1194,119-
5; Bakhshi and Ebrahimi ,2016:P-7;-

Mishra and Spilimbergo, 2009:P9)نمعلالال
معععععاال  عععععكالا   دعععععلالالةعععععأنال سعععععع الالHau(2007)ي فععععع 

ا    الا ح د  اليث المعتع  الع عقالا   وع الةعل   يي ال
-Hau,20فال6116-7==5ع عععععععقالا  عععععععينال  ف ععععععع  ال

07:P337لال ن  كفFirat(2010ةعأنال   ةعلتالسعع الال
ا  عع  ال هععلاليثعع المعتعع  العنسعع الشعع الاق ععلالا   ععي ال
 ع ععععقالا عمل ععععلالا م   ةععععلالشعععع اليم ععععصالا ععععي لالا تلمدععععلال

 ةل   يي الع قال  ندلال حيىال خ  الع ائ الشع الا   عل  ال
ا خل  دلال  ي  لال   خفوالالت عل الخل علالشع الاق علال

ال Firat,2010:P1128)ا   ي الف
يتعععععععععععع الالBakhshi&Ebrahimi(2016) دعععععععععععع  ال

ي عععصالا  مييعععناليعععيناليثععع السعععع الا  ععع  الا ح د ععع الشععع ال
اق ععععلالا   ععععي ال ا   دععععلال  ينال  ععععكاليعععع  ةقالةععععل مين ال
ا  تلشسعععدلال  ي  عععلال ال دنععع نالاقثععع ال ا عععحالشععع الاق عععلال
ا   دععععلوال عععع  كالندععععلي الا   ععععصالع ععععقالا عمععععلال    ععععصال

 Bakhshi) . ا حفعل الع عقالاسع   ا السعع الا  ع  
and Ebrahimi,2016:PP4,7) د  عحال Nya-

hokwe&Ncwadi(2013)يناليثعع السعععع الا  ععع  الال
ا ح د  الدن نالمعت  العنس الش الاق علالا   عي  الثعمال

خل ععععلال.د ععععةحالمعتعععع  ال عععع ي الشعععع الاق ععععلالا   دععععل
  ععععععععي لالاق ععععععععلالح معععععععععًلال  ا  عععععععع ال كعععععععع نال تلشسعععععععععي هلال

-Nyahokwe and Ncwadi,2013:PP11)ي ل
الFrenkel اليمثللال د  حالآخ  نالالوال(0-112

&Ross(2006);Lindblad&Sellin (2008); 
Feldmann  (2011);Chang (20-11) ; C-
himanani et al(2012);Shaari et al (20-

13)…etc.يناليثععع السعععع الا  ععع  الا ح د ععع الدنععع نالال
معتع  العنسع الشع الاق  عينالا   عي ال ا   دل خل علال
شعععع الا ععععي لالاق ععععلال ععععي  الع ععععقالا متلشسععععلالشعععع الا سعععع قال

ثعععللالا ععععل م وال ع عععقالخعععال ال  عععكالي  عععحالآخععع  ناليم
 Frenkel (2004) ;Ranjbar&Moazen هع لد

(2009) ;Behnamian(2012); Frenkel (2-
013) Bakhshi& Ebrahimi (2016).etc.ينالال

يثع السعع الا  عع  الا ح د ع الدنع نالمعتعع  ال ع ي الشعع ال
اق  عععينالا   عععي ال ا   دعععلالشععع الا عععي لالنييععع  الا ح عععم ال
ال ا   الدن نال هلالت يصالنيي المنالا  لي اتالا عل مدلوالال
 هن االي  حال تعلاليهمدعلالسعع الا  ع  الا ح د ع النأحعيال
محععععيياتالا   ععععصالع ععععقالا عمععععل الخل ععععلالشعععع الا ععععي لال
ا تلمدععلالا  ععع ال ععععلت المعععنال   ةعععلتالسعععع الا  ععع  المثعععلال
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م عععع ال الالينالهعععع االاقثعععع الميعععع الم نععععيالشعععع الاق  ععععينال
ا   ي ال ا   دلالقت الدع معيالع عقال تلشسعدلالا ي  علالشع ال

الا س قالا عل م الو
  التعميم (8)

شعععععع التو دععععععلال ي الالSchultz(1961)ي  ععععععحالال 
ا معععععللالا ةاععععع   الينال ي الا معععععللالا ةاععععع  الدععععععياليحعععععيال
ا ع امعععلالا  ععع   دلال  تمععع الال   عععلي الشععع الال   عععليال

ينال ي الال Sheffin(2003)ا حعععييىوال  عععيالي  عععح
ا معععللالا ةاععع  الهععع ال  عععييالا مهعععل اتال ا مع شعععلال ا  ععع ال
دمنعععععنالمعععععنالخال هعععععلالات ععععععلنالا عمعععععلال   ح يععععع ال دمععععععلال

نععع اال   عععحال  عععكالا تو دعععل الينالا   عععليدلالمعيتعععلالوال ه
ا  ع ععدمالدسععهمالشعع الندععلي ال ي الا مععللالا ةاعع   ال ةل  ععل قال

-Mohamed,2016:P)ندععلي الا   ععصالع ععقالا عمععلال
ينالندعععععععلي الا  ع عععععععدمالالSmith(2003)وال د  عععععععحال(87

فخل لالا  لمع لالدسهمالش الندلي ال ي الا مللالا ةا  ال
  ةل  عععععل  الندعععععلي الالت ل دعععععلال الشيعععععنيايالا   عععععصالع عععععقال

نمععععلالينالا عمل ععععلالا م ع مععععلال ععععنيايالمسعععع  دلتالالالوا عمععععل
ي   هععععلال د ععععلال  ا ععععيهلالشعععع الا   ععععلعالميعععع الا  سععععم ال

لالو د نيالا عيييالمنالSmith,2003:PP143-160ف
ال   ععلييينالينالا ععي لالا  عع الي  ا ععياليهععلالتوععلمال ع عععدمال
 يععععي اليععععنيايالشيهععععلالا   ععععصالع ععععقالا عمل ععععلالح عععع المععععنال
لالا خععل  وال لاعععكاليناليهمدعععلالا  ع عععدمال عععنيايالمعععاالا ع  مععع

ال   ليدلال حيعىاليعنيايالالسع ثمل الاق تيع الا مةلاع ال
شععع الي لالا ععععل مال   عععنيايالا متلشسعععلالشععع السععع قالا عمعععلال
  دععععنيايالا   ععععصالع ععععقالا عمل ععععلالا مععععله  الفيحمععععيالعيععععيال

عالت ععععععععععععي ال671ال-661  ال ال6118ا معععععععععععع  قال 
-Mohamed,2 ع ال515 516  ال ال:615 

016:P91الوالل
-Rastogi(2002);Pin,Ching &Ko د نععن

gid (2011); Inekwe(2013ع عقاليهمدعلالا  ع عدمالال
خل ععععلالةعععععيالا ثلت  فا  ععععلمع لالخل ععععلالشعععع الاق ععععلال

ا   دععلال إلكسععلصال ي الا معععللالا ةاعع  النفععلد ال مهعععل  ال
يع ق النملالينالا ا نلتالاق تيدلال ا عل مدلالا   ال عملال
شعععع الا ععععي لالا م ععععدفلال  نععععنالع ععععقالا عمل ععععلالا م ع مععععلال
اقكثعععععععععع المهععععععععععل  ال ا م ي اععععععععععل ال   ععععععععععيمال هععععععععععلالي عععععععععع  ًاال

 Rastogi, 2002:P230; Pin,Ching)م  فععل
and Kogid,2011:P78; Inekwe,2013:P-

ع ععقالالRichard&Kinag(1990)ونمعلالي نعيالال(423
 لRichard andيهمدلالا  ع دمالعتيالا     ال    يي ال

Kinag, 1990:P636)الوال   كالي  الال Ajakaiye 
et al (2016)ع    الاله معلمالةعل  ع دمالا  علمع الال 

ال   عععععليدلال   ععععع شي الال خل عععععلالشععععع الا عععععل الا ع  معععععل
ا م سسلتالا حن مدلالا النمعلال  عي دصالا اعةلصال  ندعلي ال

-Ajakaiye et al,20)شع  الا   وع الا م لحعلال هعم
16:P22).الوالال

 هنععععع االي  عععععحال تعععععلاليهمدعععععلالاي ا الا  ع عععععدمال نأحعععععيال
محيياتالا   صالع قالا عملال مع شلاليثع هال خل علالمعاال
ندععععلي المععععععيلالا ة ل عععععلال حم ععععلالا اعععععهلياتالا ع دعععععلالشععععع ال

الالاليناليث هالمي الم نيالش النلالا ي لوم   ال
(األدبيااات التطبيقيااة لمحااددات الطمااب 7)

 عمى العمل في مصر
  ا عععيالييصال  يد ععع ال شيععع الععععنالمحعععيياتالا   عععصال
ع قالا عملالش الا عيييالمنالا ي لالا تلمدعلال اع معيالع عقال
يسععععل يصال دلسععععدلالم  يمععععلال  مععععناليهععععمال  ععععكالا ي اسععععلتال

 في عععععععع  الالJayaraman&Singh(2007)ا حييثععععععععلال
Pinn,Ching&Kogid(2011)مل يندعععععععل الال Aljeb-

rin(2012)مم كلالا ع ادلالا سع يدل الال  Bashier& 
Wahban(2013)ععد ين الال Habib and Sa-

rwar(2013)ةلكسععععععععععععععععععععععععععععععععع لن الال Inekwe(2013)ال
الNyahokwe and Ncwadi(2013) تي ي دععل ال

الSaltan and Hami (2015)  تعععععععععع صالاش د دععععععععععل ال
الBakhshi&Ebrahimi(2016)ليعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ان ال
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 Ajakaiye     ملل الMohamed(2016)لي ان 
et al(2016)الالال. تي ي دلال

 ةم ا ععععععلالاقيصالا   يد ععععع الا مععععع  ةقالةلل   عععععليال
ا م ععع  الا ععع  الاع معععيالع عععقاليسعععل يصال دلسعععدلالم  يمعععلال
  ا ععععع  ال تعععععل لالمحعععععيياتالا   عععععصالع عععععقالا عمعععععلالشععععع ال

،وركاز عماى القتصااد اق  ينالا   ي ال ا   دلالمععًلال
الطماااب عماااى العمااال  المفتاااوح ماااع تحدياااد مروناااات

لمحدداتاااه المختمفاااة نجاااد أناااه محااادود لمغاياااة ومااان 
 الدراسات السابقة مايمي  

لال محعععععيياتالا   عععععصال;611ي اسعععععلالا اععععع  ا  ف*
ع عععقالا عمعععلالشععع الم ععع فا تم الال   عععلي  الا  كععع دنال
ا  يسمل   الا  لي اتال الا  ا يات الالس ثمل الاق تي ال
ا مةلاعععععع لالشعععععع الاق  ععععععينالا   ععععععي ال ا   دععععععلال  ف عععععع  ال

 ا  كلمعععلالالARDLةلسععع خيامالتمععع   الال6-6119>=5
ا ماعع  كال   ععحدحالا خ ععأوال  ععيالي  ععحتال  عع ياليثعع ال

 ي ال  مدععععاالا م  يعععع اتالةلسعععع ثتلدالا  عععع اكمالمعتعععع  ال عععع
ا  يسمل   اليث الا تم النعلنالي علالمعنالةعل  الا م  يع اتال ال
  عععمال خ  ععع الآثعععل المحعععيياتالا   عععصالع عععقالا عمعععلالشععع ال
اق  ينالا   ي ال ا   دلوال ع قالا  مماليناليهمدلال  عكال
ا ي اسععلالشعع ال  نينهععلالع ععقالاق ععلالا   ععي ال ا   دععل ال

لاليتهعععععلال اع مليهعععععلالع عععععقاليسعععععل يصال دلسعععععدلالحييثعععععلال ا
 تل  تالم  يع اتالمحعي ي ال نمعلاليتهعلالي  عحتاليناليثع ال
ا عع ا ياتال عع ي ال  هعع االمخععل  ال ت ععلئاالنععلالا ي اسععلتال

الا سلة لوال
 محعيياتالالRanjbar Moazen(2009)*الي اسلال

ا   عععععععصالع عععععععقالا عملفا تعععععععل االا مح ععععععع  الا  عععععععلي اتال
ا  ععتلعدل السععع الا  عع  الا ح د عع  ال عع  الا عمععللالشعع ال
اق عععلالا   دعععلالشععع الي لالمتومعععلالا  ععععل نالالسعععالم ال

ةلسع خيامال  د علالال:611-===5فمتهلالم  لال  ف ع  ال
OLSوال  ععيالي  ععحتال  عع ياليثعع المعتعع  ال عع ي ال كععلال

وال ع عقالالا م  ي اتالةلس ثتلدال ع  الا عمعلالع عقالا   وع 
ا عع ممالمععنالا  ععلدالا  عع دالشعع ال  ععكالا ي اسععلالع ععقالسععع ال

ا    النمحعييال    عصالع عقالا عمعلال الاليتهعلاليهم عتال
م  يعع اتالعييععي ال  اع مععيتالع ععقالش عع  النمتدععلالمحععي ي ال

ال  ننتالع قالاق لالا   دلالش قو
 محعيياتالا   عصالع عقالالIbrahim(2013)*ي اسلال

ا عمععلالشعع الا   ععلعالا خععل الفا تععل االا مح ععقال الاق عع ال
 د عععععع  الالسعععععع ثمل الا خععععععل لالشعععععع الم عععععع ال  ف عععععع  الا ح

شععع الاق  عععينالا   عععي ال ا   دعععلالمععععًلالالال;1-611==5
ةلس خيامالتم   ال  مل د م المني  ال ا  كلملالا ماع  كال

  عععيالي  عععحتال  ععع ياليثععع المعتععع  الالECM. تمععع   الال
 عععععع ي ال  تععععععل اال السعععععع ثمل الشعععععع الاق  ععععععينالا   ععععععي ال
 ا   دععععل الةلسعععع ثتلدالاق عععع الحيععععىالنععععلناليثعععع هالمعتعععع  ال

اق لالا   ي ال معت  ال  ي الش الاق علالالعنس الش 
ا   دل نمععععلالينالالخعععع اللالشعععع السعععع قالا عمععععلالدح ععععل ال
قكثععع المعععنالععععلمينال    عععلدالع دععع وال ع عععقالا ععع ممالمعععنال
اع مععليال  ععكالا ي اسععلالع ععقاليسععل يصال دلسععدلالحييثععلال الال
يتهلال تل  تالا   لعالا خعل الش عقال   نعنتالع عقالععييال

المحي يالمنالا م  ي اتال خ الال   ليالا م   و
الع قال محيياتالا   صال(:615ة نصير)*دراس

ال

الا   خم الا  يسمل  ال ا   اكمالا مح  الالا عملفا تل ا
الاللالتيمل الالا   ل   ا تم الا سنلت ال الا  ع عدمال ا ثع   ال 

شععععع الم ععععع الشععععع الاق  عععععينالا   عععععي ال ا   دعععععلال  ف ععععع  ال
ةلسععع خيامالتمععع   ال  معععل د م المعععني  الال7-6157;=5

 سعععععييدلالن ات ععععع الوال  ععععععيالالARDL&ECMال تمععععع   ال
ي  ععحتال  عع ياليثعع المعتعع  ال عع ي ال كععلالمععنالا تعععل اال
 ا  ععع اكمالا  يسعععمل  ال ا   عععخمال  يثععع المعتععع  العنسععع ال
 التععععععيمل الا   ععععععل  ال ا  ع ععععععدمال ا ثعععععع   ال   ععععععمال خ  عععععع ال
ا عال عععلتالشععع الاق عععلالا   عععي ال ا   دعععلوال  عععمال   ا عععيال
عال عععععلالسعععععييدلاليعععععينالا   ععععععصالع عععععقالا عمعععععلال ا  عععععع اكمال

لت  ييتملال  ا عععيتالسعععييدلالمعععنالا  يسعععمل  ال ا تمععع الا سعععن
ةععععل  الا محععععيياتال    ععععصالع ععععقالا عمععععلالوال  عععععيال  ععععكال
ا ي اسععلال اتاليهمدععلالخل ععلالإلي ا هععلالعععييالنييعع المععنال
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ا م  ي اتال  اسع خيامهلاليسعل يصال دلسعدلالحييثعلال  كتهعلال
يمف تاليث السع الا  ع  ال التعيمل الا معل  ال الئ معلنال

ال    لعالا خل ال التفلقالا حن م و
ا   يعلالمعنالاقيصالا   يد ع الال هن االي  عحال تعلالينال

م ي الع قالم  ال نملال نناليم ة الع قالععييالمحعي يال
مععععنالا م  ي اتفحيععععىال ععععمالا   نيععععنالع ععععقال حييععععياليثعععع ال
التععيمل الا   عععل  الةاعععنلالا معععل  ال ي نالا  مييعععناليعععينال
يثععععع الا  عععععلي اتال ا ععععع ا ياتاللال خععععع الشععععع المعومهعععععلال
الال   ليالا م   الماالا   نينالع عقالاق علالا   عي الي 

ا   عصالاله مالا   يلالمت الي حيييالم  تلتا   دلال النملالاال
يهمدععععلال  ععععكالالع ععععقالا عمععععلال محييا عععع الا مخ  فععععلال  مععععم

ا  عع ا اتالا هلمععلال  حععيالالا م  تعلتالشعع الا خععل الا عييععيالمععن
المنالمان لالا ة ل لالو

دسععععقالا ةلحعععىالمععععنالخعععاللال  عععكالا ي اسععععلالال ععع  كال
ا حل دلالا قالا   نينالع عقالم  يع اتالعييعي ال نمحعيياتال
    عععصالع عععقالا عمعععلالشععع الال   عععليالا مف ععع نال   حييعععيال
م  تععععلتالا   ععععصالع ععععقالا عمععععلال   ععععكالا محععععيياتالشعععع ال
م عععع الشعععع الاق  ععععينالا   ععععي ال ا   دععععلالمعععععًلال    ععععكال
ةللع معععليالع عععقاليسعععل يصال دلسعععدلالحييثعععلالمعععاالا   نيعععنال

ال النمتدلال  د لوالع قالش  ال
ال

( النمااويج المقتاارح لمحااددات الطمااب 8)
 العمل في مصر ونتائجه العممية  عمى

( النمااااااويج المقتاااااارح لمحااااااددات 8-5)
الالالطمب عمى العمل

اع معععععيالا ةلحعععععىالع عععععقالش  عععععيناليسلسعععععيينالسعععععي مال
اخ ةعل همالع ععقالمسع   الال   ععليالا م عع  ال اق لالينال
ا   عععصالع عععقالا عمعععلالمسععع   ال م كلمعععلالمعععاالمحييا ععع ال
  ا ثععلت الهعع ال  عع يالعال ععلالمعت دععلاليععينالا   ععصالع ععقال
ا عمععععععلال محييا عععععع السعععععع ادالشعععععع الاق ععععععلالا   ععععععي الي ال

لاليا ععععلالا   ععععصالع ععععقال5ا   دععععلوال    ععععحالا معلي ععععلالف
شععععع المحييا ععععع الا مخ  فعععععلالا  ععععع ال اعععععملالال   ا عمععععلال

 الا  ععع اكمالا  يسعععمل  ال    ا تعععل االا مح ععع الا ح د ععع ال
 الالتفعععععلقالال   اق ععععع  الا ح د دعععععلالال   ا ح د ععععع ال

 الالئ ملنالا ح د  ال    علعالالال   ا حن م الا ح د  ال
 الالس ثمل الاق تيع الا مةلاع الا ح د ع ال   ا خل ال
لال الا  ا ياتالا ح د دال   ا  لي اتالا ح د دلالال    
ال   الا  ع عععدمالال    سعععع الا  ععع  الا ح د ععع الال  

ا ف عععععع  الالt   مثععععععلال   يتععععععلي ال69 ا ثعععععع   الا م عععععع دلال
الا نمتدلوال

      (                                                    )____ (1) 
لالا تمعععععععععع   الا  دلسعععععععععع ال6  عنعععععععععع الا معلي ععععععععععلالفالالالالال

ا مسع خيمال  هع التمع   ال  معل د م المعني  الي حعييالشدع ال
نيا عععلالشععع الال   ا عمل عععلالا فع دعععلالةل   عععلعالا  سعععم ال

ا محيياتالا مخ  فلال    صالع قالا عملالا سعلي ال ن هعلال
الا خ أالا عا ائ  ال ا ف   الا نمتدل الال    مثلال ( )

م  ععع الال  ثليععتالا معلي عععل ال  ،ا   مععل د مالا  يدعععع ال  
دعنعع الال  دعنعع اليثعع المحععيياتالا   ععصالع ععقالا عمععلال 

اليتلي ال69يث الث   ال

 (   )       ∑   ( )                        ( ) 
 ةم ا ععععلالاقيصالال   عععلي الا   يد ععع الا م ع ععع ال
ةل   عععصالع عععقالا عمعععل الت عععياليتععع ال نعععنالع عععقالمحعععيياتال
ا   عععععصالع عععععقالا عمعععععلالي نالالع معععععليالع عععععقالا   ععععععصال
ا مة ععععععاالع عععععععقالا عمععععععل ال   عععععععكال  حييععععععياليثععععععع ال  عععععععكال

ا محعععيياتاليي عععلالوالنمعععلال نعععناليم عععصالهععع االاقيصالع عععقال
اسععععع خيامالي الال  مل د مدعععععلالمني  عععععلال    عععععكال   عععععيي ال

 ععصالع ععقالا عمعععلالةل تسععةلال محييا عع الةاعععنلالم  تععلالا  
مةلاعععع ونملاليتهععععلال ع ععععقال  ععععيي اتال اتال عععع ي العل دععععلال
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     تععععصالماععععلكلالال  ةععععل الا عععع ا  اليععععينال ععععدمالا خ ععععأال
ا عاعععع ائ ال نمععععلال ع عععع الي ععععلالخ ععععأالمعدععععل  ال  يعععع ا  ال

-Krishna(20لوال د نيالIbrahim,2013:P173ف
ينال حييععيالم  تععلالا   ععصالع ععقالا عمععلال محييا عع الال(01

ا   عي ال ا   دعلال  هعلاليهمدعلالخل علالشع الالش الاق  ين
ا خععل الا سدلسععلتالال   ععليدلالا النمععلال ندععلي الا   وعع ال

الKrishna,2001:P392)ف
( قياااااااااس متغياااااااارات النمااااااااويج 6-8)ال

 يتضمن النمويج عدة متغيرات هي 
الالالأولا المتغير التابع

 د مثعلالشع الا   ععصالع عقالا عمعلال ال  ععيال عمال دلسعع الال
ةل عمل عععععععلالا فع دعععععععلالشععععععع الا   عععععععلعالا  سعععععععم الا خعععععععل ال

ال ا حن م و
الثانياا المتغيرات المستقمة

 هعععع المحععععيياتالا   ععععصالع ععععقالا عمععععلال   ععععيال ععععمالال
   اععملالال9==5 دلسعهلال مدعععًلالةلقسعععل الا ثلي علال عععلمال

 مدعععععاالا محععععععيياتالا سععععععلي الع  ععععععهلال  هعععععع الا تععععععل اال
  اق ععع  الا ك دعععلالا ح د دعععلالالRGDPا مح ععع الا ح د ععع 

RWا  ععععع اكمالا  يسعععععمل  الال معععععل  الفا ععععع  الداعععععملالال  
السعععع ثمل الا ثليععععتال ا   يعععع الشعععع الا مخععععن نلال التفععععلقال

ف  يال مال دلس الةلإلتفعلقالالسع هالك الالRGCا حن م ال
ا حنعععع م لال  التععععيمل الا   ععععل  الفالة ععععلي اتالا سعععع اال

نعععععلالالRM  ا ياتالا سععععع اال ا خعععععيملتالRX ا خعععععيملت
  التعععععيمل الا معععععل قفالة عععععلش ال عععععيش لتالع عععععقالحعععععي لال

 هعععع الالRFDIالسعععع ثمل الاق تيعععع الا مةلاعععع الا ح د عععع ال
ا  عععيش لتالا ياخ عععلالم   حعععًلالمتهعععلالا  عععيش لتالا خل  عععللال

فالED  ا  ع عععععععدمالالREX  سعععععععع الا  ععععععع  الا ح د ععععععع ال
يتسععععةلالا  ععععالصالشعععع الا  ع ععععدمالا  ععععلمع الا ععععقالا مععععل  ال

 ا   ال مالاسع خيامالالREVيتلي الال69ا م ع مينلال  ث   ال
م  ي ال    ال   عييع العتهعلالدأخع ال دمعلال احعيال عحدحال

   دمعلال عف الشع الا سعت اتالال6157-6155ش الا ف   ال
الا سلة لال ا  ل دلال   كالا ف   وال

 ( األساليب اإلحصائية المستخدمة 8-7)
الEviews ععععععمالاسعععععع خيامالا ي تععععععلماالاإلح ععععععلئ ال 

ةللع معععععليالع عععععقالععععععي اليسعععععل يصالإح عععععلئدلال  دلسعععععدل ال
 وتشااااامل ماااااا يمااااايهعععععي الا ةحعععععىال الال  ح يععععع 

Asteriou,D. and Hall,2007;Dolado, Gn-
zalo and Marmol,1999;Hamilton ,1994 ال

 أ( اختبااااااااارات السااااااااتقرار لمس ساااااااال الزمنيااااااااة ال
   تصالالتحيا ال StationaryTestsالمستخدمة

ا نائعع ال  سعع  اليعع مالاسعع خيامالاخ ةععل اليدنعع الشعع ل ال
شعععععععععععععععع الالDickey]FullerالAugmentedا م سععععععععععععععععا

ا مسعععععع   الاق عععععع   ال ا فعععععع  قالاق  ععععععقال م  يعععععع اتال
الا تم   الوال

 Optimal ب( تحديد فترات التباطؤ الزمني المثمي 
Lag Lengthم  يعععع الا  ععععلةاالةلسعععع خيامالالتمعععع   الال  

الالتحيا الا  ا  والال
-Johansenالتكاماااال المشااااترك لكاااال ماااان  لالال

Juseliusععكال   أكععيالمععنال  عع يالعال ععلال  د ععلالال   
اق ععلاليععينالا   ععصالع ععقالا عمععلال محييا عع  الةم ل تععلال

ة دمعلالإح علئدلال  critical   value ا  دمعلالا ح  علال
اله الاقث الي الا  دملالا عوم و

د( طريقاااااة المراعاااااات الصاااااغرل العادياااااة الكامماااااة ال
   عععيي الم  تعععلتالا   عععصالع عععقالالFMOLSالمعدلاااة 

الا عملال محييا  الش الاق لالا   دلواله هالا   د لال
 Phillips&Hansenالخععععععاللال ععععععمال  ععععععمدمهلالمععععععنالال

  معععععععيايالي  عععععععيي اتالمث عععععععقاللتحعععععععيا اتالالال(1990)
ا  كلمععلالا ماعع  كال حيععىال  عععيلال  ععيي اتالا م اععععلتال
ا     الا عليدلال  دخ الش الا حسةلنالآثل الال  ةعل ال

تمععععع الا ععععع ا  الشععععع الا م  يععععع اتالا س سععععع  ال   خ يععععع الا 
ا مسععع   لال ا ععع  اليتععع االمعععنال  ععع يالعال عععلتالا  كلمعععلال
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ا ماعع  كال  هعع اليعع  كال ع عع ال  ععيي اتاليكثعع النفععلد ال
و د   ععععصال  ييعععع ال  ععععكالا   د ععععلالا عععع ادالاخ ةععععل اتال
الس   ا  ال ا  أكعيالمعنال  ع يالعال علال كلمعلالماع  كال

اليينالا م  ي اتال ه الملالسي مالا ةلع و
-Vector Error Coه( نمويج تصاحي  الخطا  

rrection Modelعيي الم  تعلتالا   عصالع عقالال   
ا عملال محييا ع الشع الاق علالا   عي ال   حييعيالا ف ع  ال
ا نمتدععلالا النمععلال عععال الالخعع اللالشعع الا   ععصالع ععقال

 ا عملالةل تسةلال محييا  و
( النتاااااااااائج العممياااااااااة لمنماااااااااويج 8-8)

الالالمستخدم
 عععععععععلمالالا ةلحعععععععععىالالي  عععععععععيي الم عععععععععف شلالال  ةعععععععععل ال

Correlation Matrixيععينالمحععيياتالا   ععصالع ععقالال
ا عملالنخ   ال مهييدلال    أكعيالمعنالععيمال  ع يالا  ةعل ال

لال5خ عععقالم ععععيياليعععينالا م  يععع اتال  د  عععحال ععععي لالف
ت عععلئاال  عععكالا م عععف شلال  ا  ععع ال اعععي الا عععقالععععيمال  ععع يال

الوالو4  كالا مان لال حيىال مالي  ل نالمعلملالال  ةل ال
اختبااارات السااتقرار لمس ساال الزمنيااة  ( أ

 المستخدمة 
لالت ععععلئاالاخ ةععععل اتالالسعععع   ا ال6حال ععععي لفي  عععع 

ةلس خيامالاخ ةعل اليدنع الشع ل الا م سعاال ينال مدعاال
ال-ا م  يععع اتالنلتعععتالمسععع    الشععع الا فععع  قالاق  ععع ال

ا عع  النععلنالمسعع   ًاالشعع الال     ةلسعع ثتلدالم  يعع ال
عتعععيالال-مسععع  اهالاق ععع  ال شععع الا فععع  قالاق  عععقال ععع 

ال%الال5مس   المعت دلال
ال

ال

ال

ال

                                                            ( ) 
 

 فترات التباطؤ الزمني المثمي ( ب
لالينالش عععع اتالالة ععععلدالا مث عععع ال7ي  ععععحال ععععي لالفال

الي  تالش   ال احي  الةأم صالا معليي الا مس خيملو
الالتكامل المشتركج (
لال  عع يالعال ععلال كلمععلالماعع  كال8ي  ععحال ععي لفال

يينالا   صالع قالا عملال محييا ع الشع الاق علالا   دعلال
%ال حيععععععىال  ا ععععععيالثالثععععععلال9 عتععععععيالمسعععععع   المعت دععععععلال

م  هعععلتال   كلمعععلالا ماععع  كالةلسععع خيامالاخ ةعععل الاقثععع ال
  م  هعععينالةلسععع خيامالاخ ةعععل الا حعععيالاق  عععق ال د نعععيال

لتدعلالالع مععليال  عكال ععحلالا فع والاق لال  ةحععى ال امن
الوFMOLSع قال  د لال

 د( طريقة المراعات الصغرل العادياة الكامماة
الFMOLSالمعدلة 

لالت ععلئاال  ععيي الم  تععلتالا   ععصال9ي  ععحال ععي لفال
ع قالا عملال محييا  الا مخ  فلالش الاق لالا   دل   يال

 ععلدتال  ععكالا ت ععلئاال يععي  الحيععىالي عع المعلمععلالا  حييععيال
%ال   ح  عععععععععععتالا معت دعععععععععععلال كعععععععععععلال:و9=ا م عععععععععععححال

%الفالةلسععععع ثتلدالالئ معععععلنال5ا محعععععيياتالعتعععععيالمسععععع   ال
%لالال نععععلنالثليععععتال9ا مح عععع الال    ععععلعالا خععععل العتععععيال
ممعلالال9=و5الD.Wا معلي لالمي المعت  ال  ا  تال دملال

ي نيالع قال  ي الا تمع   ال  د نعيال  عكال عحلالا فع وال
 ةحعععىوال  اعععي الا ت عععلئاالا عععقالينالا   عععصالع عععقالا ثعععلت ال 

ا عمعععععلالميععععع المععععع نال محييا ععععع الا مخ  فعععععلالشععععع الاق عععععلال
 حيععععىالي  ععععتالالFMOLSا   دععععلالةلسعععع خيامال  د ععععلال

ا م  تلتال مدعًلال دمعلالي علالمعنالا  احعيالا  عحدحوال  عيال
  ا عياليثع المعتع  ال ع ي ال كعلالمحعيياتالا   عصالع ععقال
ا عملفحيعععىالنلتعععتالااعععل  الا م  تعععلالم  ةعععللالةلسععع ثتلدال

يتععلي ال ا عع  النععلناليث همععلالمعتعع  الال69اتال ثعع   الا عع ا ي
عنس الو  يال ف  تالم  تلتالا   صالع عقالا عمعلال كعلال
معععععنالا ععععع ا ياتال اق ععععع  ال سعععععع الا  ععععع  الا ح د ععععع ال
ال التفلقالا حن م ال ا  ع دمالا م  تلال ةل  الا م  ي اتوال
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اله( نمويج تصحي  الخط  
لالت ععلئاال  ععيي الم  تععلتالا   ععصال:ي  ععحال ععي لالف

 مخ  فععلالشعع الاق ععلالا   ععي  الع ععقالا عمععلال محييا عع الا
  ععععيال ععععلدتال  ععععكالا ت ععععلئاال يععععي ال حيععععىالي عععع المعلمععععلال

الF%الش عععاًلالع عععقالمعت دعععلال8و::ا  حييعععيالا م عععححال
  اتخفععععلوالم معععع عالم اعععععلتالا يعععع ا  ال نمععععلال ح  ععععتال
ا معت دلال كلالمحيياتالا   صالع عقالا عمعلال نمعلال علدال
معلمعععععععلال  عععععععحدحالا خ عععععععأالمعتععععععع  ال سعععععععل صالة دمعععععععلال

ا ثعلت ال  ةحعىوال ال د نيال  كال عحلالا فع وال=9>5و1
  اععععي الا ت ععععلئاالينالا   ععععصالع ععععقالا عمععععلالميعععع المعععع نال
 محييا ععععع الا مخ  فعععععلالاق عععععلالا   عععععي  الحيعععععىالي  عععععتال
ا م  تلتال مدعًلال دملالي لالمنالا  احيالا  عحدحالوال  عيال
  ا ياليث المعت  العنسع ال كعلالمعنالاق ع  ال ا ع ا ياتال

يتععععلي الال69 سععععع الا  عععع  الا ح د عععع ال ا  ع ععععدمال ثعععع   ال
سعععل ةلال ال يثعع المعتععع  الحيععىال ععلدتالااعععل اتالا م  تععلال

  ي ال ةعل  الا م  يع اتوال  عيال ف  عتالم  تعلتالا   عصال
ع قالا عملال كلالمنالا تل اال ا   اكمالا  يسمل  ال ا  ع عدمال
 سعع الا  عع  الا ح د عع الالا م  تععلال  م  يعع اتالاقخعع  ال
ونملالي  عحتالا ت علئاالينالالخع اللالشع الا   عصالع عقال

الا عملالي   صالعال  الخم الست اتال ت  الو
لطمااااب عمااااى العماااال و( تغياااار مرونااااات ا

لمحدداتاه المختمفااة مان األجاال القصااير 
 لمطويل 

ةم ل تععععلالا م  تععععلتالا م ععععي  ال    ععععصالع ععععقالا عمععععلال
 محييا عععععع الشعععععع الاق ععععععلالا   ععععععي ال ا   دععععععلال ا عععععع ا ي ال

ع ععععععقالا  عععععع ا  ال تالحعععععع الاتخفععععععلوالال9 ال:ةل  ععععععيا لال
م  تععلتالا   ععصالع ععقالا عمععلال كععلالمععنالا تععل االا مح عع ال
 ا  عععععععع اكمالا  يسععععععععمل  ال الئ مععععععععلنال    ععععععععلعالا خععععععععل ال
 السعععع ثمل الاق تيعععع الا مةلاعععع المععععنالاق ععععلالا   ععععي ال

دعععلال ييتمعععلالانيايتالم  تعععلتالا   عععصالع عععقالا عمعععلال    ال
مل اعععللل الال– د   فممعععلالي نعععيال عععحلال ععع اتينالهنععع 

 التفعععععلقالا حنععععع م ال ا  عععععلي اتال ا ععععع ا ياتال سعععععع ال
وفيماا يماي يتعلي الال69ا    الا ح د  ال ا  ع دمال ثع   ال

 نوض  سبب يلك    
حااالت انخفاااض مرونااات الطمااب عمااى العماال -

 ير لمطويل لمحدداته المختمفة من األجل القص
دمنعععععنال فسعععععي الاتخفعععععلوالم  تعععععلالا   عععععصالع عععععقالال

ا عمعععلال  تعععل االا مح ععع الةسعععيصالا   نيعععنالع عععقالا   عععلعال
ا خععععيم اليكثعععع المععععنالا  ععععتلع ال ا ن اععععع ال  هعععع المعععععلال

واليمعععععععععلالاتخفعععععععععلوالال8 الال7 الال6ي  عععععععععح الاقاعععععععععنللال
م  تععععععلتالا   ععععععصالع ععععععقالا عمععععععلال   عععععع اكمالا  يسععععععمل  ال
 السعععع ثمل الاق تيعععع الا مةلاعععع الشدععععع يالا ععععقالاإلحععععاللال

تع ال عع ي الا مععللالمحععلالا عمععلالوال  ععيالدععع يالاتخفععلوالا ف
م  تععلالا   ععصالع ععقالا عمععلال الئ مععلنال    ععلعالا خععل ال
ا ععقالا  فععلعال ك فععلالالئ مععلنالشعع الاق ععلالا   دععلال ممععلال
يععيشاالا ماعع  علتال  خفععدوال ك فععلالا عمل ععلالو  ععيالوععلال

ا سععععلة لالمععععنالاق ععععلالاقثعععع ال عععع ي ال كععععلالا م  يعععع اتال
الالالا   ي ال    دلو

ت الطمااب عمااى العمااال حااالت ارتفاااع مرونااا -
 لمحدداته المختمفة من األجل القصير لمطويل 

انيايتالم  تععععلالا   ععععصالع ععععقالا عمععععلال د ععععع   الال
   يعععع تالا عال ععععلالمععععنالعنسععععدلالا ععععقال  يدععععل ال دمنععععنال
ا  عععلعال  عععكالا ععع اليثععع الا   عععخمال ال اتخفعععلوالمسععع   ال
اق عععع  الشعععع الم عععع  النمععععلالينالمهععععل  الا علمععععلال كعععع نال

  تعععلالم   ةعععلاليكثععع الشععع الاق عععلالا   دعععلوال    عععحالم
ا   ععععصالع ععععقالا عمععععلال   ع ععععدمالا  عععع النايتالمععععاال  يعععع ال
ا عال ععلالمععنالعنسععدلال   يدععلال  ععكال الةأتعع الشعع الاق عععلال
ا   دععلالدنعع نالا   نيععنالع ععقالا عمل ععلالاقكثعع ال ع دمععًلالوال
نملالانيايتالم  تلالا   صالع قالا عملال سع الا    ال
ا ح د عع ال   يعع تالا عال ععلالمععنالعنسععدلالا ععقال  يدععلالوال

ا عملال  ثع   ال نع  كال  يال ناييتالم  تلتالا   صالع قال
الا  لي اتال ا  ا ياتال التفلقالا حن م والالالالالالال
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 *نتائج وتوصيات البحث 
الال. نتائج البحث5

اسععع هي الهععع االا ةحعععىالاد عععلنالمحعععيياتالا   عععصال
ع قالا عملالشع الم ع الشع الاق  عينالا   عي ال ا   دعلال

وال  ععععععععععععععععيالاخ  عععععععععععععععع الاقيصال:615-9;=5  ف عععععععععععععععع  ال
ال   لي الةاأنالمحيياتالا   صالع قالا عمل الحيىال
  ا ععععيتالتو دععععلتالعييععععي الشسعععع تال  ععععكالا محععععيياتال ال
ش ععععععععاًلالع ععععععععقال  نععععععععنالاقيصالال   ععععععععلي الا توعععععععع  ال

ع قالال   ليالا م   ال  اهمللال ا   يد  ال ف   ال  د لال
ا عييععيالمععنالا محععيياتالا هلمععلالا  عع ال  ع عع الةلل   ععليال
ا مف  نال   ياليسهمال  كالش ال  عيي اتالم حيعن ال م  تعلتال
ا   صالع عقالا عمعلال محييا ع الا مخ  فعلوال ع عقال لتعصال
آخععع ال ةليتعععتال   الال   عععلييينالةاعععأناليثععع المحعععيياتال
ا   عععصالع عععقالا عمعععلالشععع الاق  عععينالا   عععي ال ا   دعععل ال

 المعععلاليي الشععع الا تهلدعععلالا عععقال  عععيدمال   عععدلتالميععع ال هععع
ي د ععلال ةاعععأنالندععلي الا   عععصالع عععقالا عمععلالشععع الا   عععلعال

الا  سم الش الم  وال
 دعععلت الال   ععليالا م عع  المععنالاتخفععلوالا   ععصال

 ه الملال يالاتعن الال-ع قالا عملالش الا   لعالا  سم ال
ع قالا  فلعالمعيلالا ة ل لالفال   ن  ال التعلىلالخل علال

 ععقالا عع ممالمععنالندععلي الا تععل اال حم ععلالا اععهلياتالا ع دععلال ع
ا مح ععععععع ال ا  ععععععع اكمالا  يسععععععععمل  ال التفعععععععلقالا حنعععععععع م ال
 الئ معععلنالا ممتععع نال    عععلعالا خعععل ال ندعععلي الالتعععيمل ال

 ه الملالا   الا عيييالمنالا عمل لالال–ا مل  ال ا   ل  ال
  عمعععلالةل   عععلعالميععع الا  سعععم ال ي الا ه ععع  الا خل  دعععلال

ال  ممالملالدحدقالي  كالمنالمسل  و
تم   ال  مل د م المعني  الال  يالاع ميالا ةلحىالع ق

    ععععيي الم  تععععلتالا   ععععصالع ععععقالا عمععععلالشعععع الا   ععععلعال
ا  سعععم ال محييا ععع الا مخ  فعععلالشعععع الم ععع الشععع الاق ععععلال
الا   ي فةلس خيامالتم   ال  حدحالا خ ألال ا   دلال

فالةلس خيامال  د لالا م اعلتالا     الا عليدلالا كلم علال

وال  ععيالااعع ملالال:615-9;=5ا معي ععلاللالخععاللالا ف عع  ال
يياتالعييي ال    صالع قالا عملاله الا تم   الع قالمح

ا تععل االا مح عع ال ا  عع اكمالا  يسععمل  ال التفععلقالا حنعع م ال
 الئ معععععععععلنال    عععععععععلعالا خعععععععععل ال اق ععععععععع  الا ح د دعععععععععلال
 السععع ثمل الاق تيععع الا مةلاععع ال ا  عععلي اتال ا ععع ا ياتال

يتععععلي الال69 سععععع الا  عععع  الا ح د عععع ال ا  ع ععععدمال ثعععع   ال
الوالال6155

 صال  يالي  حتالت لئاالا تم   الا مس خيمالينالا  
ع قالا عملالمي الم نال محييا ع الشع الاق  عينالا   عي ال
 ا   دععل ال    ا ععيالعال ععلال  انتدععلال  د ععلالاق ععلاليععينال
ا   ععععصالع ععععقالا عمععععلال محييا عععع  ال يثعععع المعتعععع  ال كععععلال
ا محعععععععيياتالشععععععع الاق  عععععععينالا   عععععععي ال ا   دعععععععل ال ينال
الخعععع اللالشعععع الا   ععععصالع ععععقالا عمععععلالي   ععععصالخمعععع ال
والسعت اتال ت ع ال عال عع ال هع المعي ال عععيال  د علالتسععيدلاًل

نمعلاليتع الةم ل تعلالت علئاالاق علالا   عي ال ا   دعل الت عيال
اتخفععععلوالشعععع الم  تععععلتالا   ععععصالع ععععقالا عمععععلال  تععععل اال
ا مح  ال ا  ع اكمالا  يسعمل  ال الئ معلنال    علعالا خعل ال
 السعععع ثمل الاق تيعععع الا مةلاعععع المععععنالاق ععععلالا   ععععي ال
    دعععععلال ييتمعععععلالانيايتالم  تعععععلتالاق ععععع   الالتفعععععلقال

سععععع الا  عععع  الالا حنعععع م  الا  ععععلي اتال الا عععع ا ياتال 
يتععععلي والنمععععلاليناليثععععع الال69ا ح د عععع  الا  ع ععععدمال ال ثععععع   ال

اق ع  ال سععع الا  عع  الا ح د عع ال ا  ع ععدمالاخ  عع المععنال
اق لالا   ي الا  الا   دل الحيىالاتعن الاقث ال   عكال
ا م  ي اتالمناليثع المعتع  العنسع الا ع ال ع ي ال ال هع ال
ملالي تلسصالماالي  لالتلمدلالمثلالم   المس   الاق ع ال

 ععععقالا  تلشسععععدلالمتخف ععععلوالشيهععععلالمععععتخفو ال  ععععي  هلالع
 لاكالينال  كالا ت لئاال   صال     ال ح ي هعل ال   عاال
ا    عععععدلتالا النمعععععلال  عععععتلعلالا سدلسعععععلالال   عععععليدلال
ا النمعععل ال ندعععلي الا   عععصالع عععقالا عمعععلالشععع الم ععع الشععع ال

الا   لعالا  سم الوال
ال
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 . توصيات البحث6
ا ةلحععىالع ععقال عع دالت ععلئاالا ةحععىالةعععي الالي  عع  

ال   دلت 
 ال عع شي ال لعععي اليدلتععلتالسععت دلالعععنالمحععيياتالأولا ال

ا   ععصالع ععقالا عمععلالشعع الم عع  الشعع النلشععلالا   لعععلتال
ا مخ  فلال  ع قالمس   الا  تلعلتالا ف عدلالياخلالنلال
  عععلعال    عععكال حسعععلصالم  تعععلتالا   عععصالع عععقالا عمعععلال
 محييا عع الا مخ  فععلالع ععقالمسعع   النععلال  ععلعال  ععتلعلال

الةانلالي   وال
   دلتال عملالع قال شاالم  تلتالا   صال الوثانياا 

  خفعععدوالا معععي الع عععقالا عمعععلال محييا ععع الا مخ  فعععلال ال
ا نمت الا عالنمال ععال الالخع اللالشع اليا علالا   عصالع عقال

الا عملال  ا   ال املالملالي   
 حسععينالتوععلمالا  ع ععدمالشعع الم عع  الةمععلالي تلسععصالمععاالال-

اح دل ععععلتالسعععع قالا عمععععلالا م عععع   ال   عععع شي ال ي ال
ع قالنفععععلد الممنتععععلالا مععععللالا ةاعععع  الا م  عععع صال  ةععععأ

خل لال يناليثع هال ع ي الشع الاق علالا   دعلالنمعلالينال
الم  ت  ال نيايالماالاق لالا   دلو

ا لملال حياتال   ي دصال لةعلال  حن ملالع قالمسع   الال-
نعععععلالمحلشوعععععلتالم ععععع  ال كععععع نالمسععععع   ي هلالامعععععيايال
ا ععععل  ينالالةل يدلتعععلتالا النمعععلالععععنالشععع  الا   وععع ال

نفعلد الا م لحل ال اعياياليع اماالا  عي دصالا النمعلال  شعاال
ا عمل ععععلال  اعععععلي ال أهي هععععلال   خ  ععععلتالا  عععع اليهععععلال

الشلئوالش الا   صالع يهلو
ندلي الم  تلالا   عصالع عقالا عمعلال  تمع الال   علي الال-

ي  عععيدمالا حععع اشنال الم دعععلناتال  ماععع  علتالالت ل دعععلال
شععع ال  عععلع الا  عععتلعلال ا ن اععععلفقنال عععي  هلالع عععقال
ندععلي الا   وعع اليع ععقلال  حععيالمععنالا تمعع الا حععليىالشعع ال

اليم وا   لعالا خ
ندعلي الم  تعلالا   عصالع ععقالا عمعلال   ع اكمالا  يسععمل  الال-

ي  ععععيدمالا حعععع اشنال الم دععععلناتالا النمععععلال  ماعععع  علتال

ا  عععقال ع مععععيالع عععقاليسععععل يصالات ل دعععلالنثدفععععلالا عمععععل ال
حيععىالاتخف ععتالم  تععلالا   ععصالع ععقالا عمععلال   عع اكمال

الا  يسمل  الش الاق لالا   دلو
عععيمالا   نيعععنالع عععقالسدلسعععلالا حعععيالاقيتعععقال د ععع   الال-

 حيععيال ندععلي الا   ععصالع ععقالا عمععلالشعع الم عع الالنحععل
 قنالت لئاالاق لالا   دعلالي  عحتاليناليثع الاق ع ال
 عع ي الع ععقالا   ععصالع ععقالا عمععل النمععلالينالم  ت عع ال
 نيايالماالاق علالا   دعلالوال ع  كالي عصالا عمعلالع عقال
ا حفععععل الع ععععقالاسعععع   ا الاقسعععععل ال  ععععملنالمسعععع   ال

الم  فاالمنالاق  الا ح د  وال
عمل عععلالةل   عععلعالاععععيايالي اسعععلتال اشدعععلالععععنالح عععمالا ال-

ا حنععععع م  ال اععععععلي الهدن عععععلالا عمل عععععلالشععععع الاقتاععععع لال
ا مخ  فعععععععلال ال  عععععععملنالنفعععععععلد الالتفعععععععلقالا حنععععععع م ال
ا مس خيمال ال خ  الش  ال  و ال ييي ال معنالخعاللال
ندلي الالتفلقالا حن م الالسع ثمل  الا محفعنال    علعال

الا خل ال
ا عمععععلالع عععععقالندعععععلي الم  تععععلالا   عععععصالع عععععقالا عمعععععلالال-

  ي  ععععععععععمدمال الئ مععععععععععلنالا ممتعععععععععع نال    ععععععععععلعالا خل
ا سدلسعععععلتالالئ ملتدعععععلال سعععععنالا  اععععع دعلتالا النمعععععل ال
  حفيعععنالا ماععع  علتالع عععقالندعععلي الا عمل عععلالا م   ةعععلال
 يخفعععععععوال ك فعععععععلالالئ معععععععلنالا م  ععععععع ال  ماععععععع  علتال
ا  ععع ي  ال  ندعععلي الح مععع ال  ا حعععيالمعععنالوعععله  ال  نعععنال
الئ معلن ال ا   نيععنالع عقالا ماعع  علتالالت ل دعلالشعع ال

الالئ ملنالا ممت نو
  صالع قالا عملال   لي اتاليإع لدالندلي الم  تلالا ال-

منادععععلال  ماعععع  علتالا م  هععععلال    ععععيي ال ةاعععع  الينال
ال ك نالم ش  ال  ي الا مللالو

ا عمععععلالع ععععقالخفععععوالم  تععععلالا   ععععصالع ععععقالا عمععععلالال-
  عع ا ياتالفالحيععىالا  فعععتاليي  ععلالنييعع  المععنالاق ععلال
ا   ععععععععي الا ععععععععقالاق ععععععععلالا   دععععععععللالةمععععععععتحالمنادعععععععععلال
  ماعع  علتالا  عع ال تعع هاالاسعع  ا ي دلالالحععاللالمحععلال
ا  ا ياتفخل لال   ا ياتالعل دلالا  ك فعللالال  حعيالمعنال
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 ا ياتالم  ال  ملال هعلالمعناليثع السع ي ال ا عحالع عقال
الخ  الا   و وال

ندععععععلي الم  تععععععلالا   ععععععصالع ععععععقالا عمععععععلال السعععععع ثمل الال-
اق تيعع الا مةلاعع ال ي  ععيدمالا منادععلال ا حعع اشنالا النمععلال
  عع صالا  ععيش لتالا ياخ ععلالمععنالالسعع ثمل اتالاق تيدععلال
ا مةلاععع  ال المعععاال اعععقالال  عععكالا منادعععلال ا حععع اشناليهعععي ال
خ عع الا   وعع ال ال خفععوالشععلئوالةععل مينانالا   ععل  ال

ال م  والالالال
دعلتالا النملال  حيالمعنالا خل الا سدلسلتال سنالا  ا الال-

   ةعععلتالسعععع الا  ععع  ال   تدععع الا م ععع   ال ا   نيعععنال
ع قالندلي السع الا    الا ح د   ال ندعلي الا  تلشسعدلال

ال م  الش الال   ليالا عل م و
ا حفعععععل الع عععععقالالسععععع   ا الا سدلسععععع  ال ا حعععععيالمعععععنالال-

ال ع  اةلتال ا ثعع  اتالا ياخ دععل ال معلال عع  كالمععناليثعع ال
شعع الال ا ععحالع ععقالالسعع ثمل ال سعع قالا عمععل الخل ععل

الاق لالا   دلال  ه الملالي  ح  الت لئاالا ةحىوالالالالال
 . مقترحات لبحوث مستقبمية 7
الالالالالالالالالالالدمنععععنال  ععععيدمالم   حععععلتال م  عععع علتالةحثدععععلال ح ععععل الال

ال  منديالمنالا ي اسلال امل 
يث الا  ع دمالع قالا   و الش الا ي لالا تلمدل الي اسعلالال-

الحل لال م  و
ا عععي لالا ميعععن الا  تلشسعععدلال ا   عععصالع عععقالا عمعععلالشععع الال-

الا تلمدلال الي اسلالحل لال م  و
يثععععع الالتعععععيمل الا معععععل  ال ا   عععععل  الع عععععقالم  تعععععلتالال-

ا   ععصالع ععقالا عمععلال الي اسععلالم ل تععلال  ععي لالا تلمدععلال
ال ا م  يملالوال

سدلسلالا حعيالاقيتع ال د ع ال ا   عصالع عقالا عمعلال الال-
ي اسععععععععععععلالم ل تععععععععععععلال  ععععععععععععي لالا تلمدععععععععععععلال ا م  يمععععععععععععلال

ال
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 م حق البحث
Table(1) Correlation Matrix for  all used Variables 

REV LHC LREX LRM LRX LRFDI LRW LRDC LRGC LRCF LRGDP Variables 

         -.205 1.00 LRGDP 

         1.00 .205 LRCF 

        1.00 -.028 .161 LRGC 

       1.00 -.021 .053 .114 LRDC 

      1.00 .321 -.078 -.002 -.068 LRW 

     1.00 .009 .220 .044 -.059 -.310 LRFDI 

    1.00 .075 

-

.053 -.148 -.209 -.347 .077 LRX 

   1.00 .264 .309 

-

.101 .021 -.165 -.271 .047- LRM 

  1.00 .250 .153 -.010 .020 -.129 -.176 .274 -.099 LREX 

 1.00 -.372 .006 

-

.187 .247 

-

.001 .393 .214 .394 -.095 LED 

1.00 

-

.275 .022 

-

.055 .076 -.505 .003 -.088 .021 .027- -.218 REV 

 

 Eviewsا   يي ال مالةلس خيامالا ي تلماالاإلح لئ ال :المصدر 
 

Table(2) Results of Unit Root Tests by Using (ADF) Augmented Dickey 
Fuller 

 

Order 
of 

Integ. 

First Difference Level 
Variable 

Costant None 
Constant 
&Trend 

Constant 

1 -5.656
a

 -2.493
a

 2.138- .088 LEMP 

1 -6.498
 a

 -6.245
 a

 -2.416 -1.538 LRGDP 

1 -5.048
 a

 -5.026
 a

 .289 -2.407 LRW 

1 -6.216
 a

 -6.245
 a

 -2.992 -2.016 LRCF 

1 -4.687 -4.598
 a

 -1.841 -2.108 LRX 

1 -5.601
 a

 -5.251
 a

 -2.435 -1.274 LRM 

0,1 -9.795
 a

 -9.893
 a

 -5.564
 a

 -5.205
 a

 LRFDI 

1 -6.268
 a

 -5.791
 a

 -1.222 -2.307 LRDC 

1 -4.645
 a

 -4.416
 a

 -1.478 .474 LRGC 

1 -4.104
 a

 -3.699
 a

 -1.199 -1.355 LREX 

1 -3.871
 a

 -3.771
 a

 -1.742 -1.417 LED 

1 -6.164
 a

 -6.245
 a

 -3.118 -2.924 REV 
 

 Eviews ا   يي ال مالةلس خيامالا ي تلماالاإلح لئ الالمصدر   
a,b and c  indicate to significance at the 1% ,5% and 10% levels respectively 
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Table(3 ) optimal Lag for used Model according to VAR analysis 
 

 

HQ SC AIC FPE LR LogL Lag 

-3.4169 -3.0888 -3.6006 .0016 NA 82.2122 0 

-5.2850 -4.9291* -5.5461* .0002* 50.299* 119.936 1 

-5.2284 -4.8452 -5.4423 .0003 .2401 120.123 2 

-5.3192 -4.9091 -5.441 .0004 3.788 123.201 3 

 Eviews ا   يي ال مالةلس خيامالا ي تلماالاإلح لئ الالمصدر   
*Indicates lag order selected by the criterion: LR: sequential modified LR test statistic 
(each test at 5% level); FPE: Final prediction error;AIC: Akaike information criterion;SC: 
Schwarz information Criterion; HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 

   
 Table(4)Results of  Cointegration tests for used Model 

 
 

Eigen 
value 

 

Max 
statistics 

Critical 
value 
(.05) 

Trace 
statistics 

Critical 
value 
(.05) 

Hypothesized of 
vector 

cointegration 

.93845 114.306 76.578 449.933 334.984 r =0 

.88156 87.466* 70.535 335.627 285.143 r ≤ 1 

.73605 54.612 64.505 248.161* 239.235 r ≤ 2 

.72861 53.471 58.434 193.549 197.371 r ≤ 3 

.60614 38.195 52.363 140.079 159.529 r ≤ 4 

.53250 31.175 46.231 101884 125.615 r ≤ 5 

 
 Eviews ا   يي ال مالةلس خيامالا ي تلماالاإلح لئ الالمصدر   
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Table(5)Fully  Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) Regression 
Results 

 

Prob. t-statistic Coefficient variable 

0.178 -1.229 -1.319 C 

.007
a

 2.906 .0439 LRGDP 

0.000
 a

 7.323 .0184 LRCF 

0.000
 a

 12.809 .1375 LRGC 

.0510
 b

 2.045 .0143 LRDC 

0.000
 a

 13.703 .2534 LRW 

.0340
 a

 2.422 .0019 LRFDI 

0.000 15.614 .0453 LRX 

0.000
 a

 -20.528 -.5001 LRM 

0.000
 a

 14.407 .1415 LREX 

0.002
 a

 2.947 .0912 LED 

0.001
 a

 -4.597 -.0643 REV 

3.4998 

.2658 

.0910 

.0003 

Mean Dependent Var. 

S.D. Dependent Var. 

Sum Squared Resid . 

Long-Run Variance 

.9678 

.9556 

.0560 

1.95 

R-Squared 

Adjusted R-Squared 

S.E. of Reg. 

Durbin-Watson Stat. 

 
 

 

a , b and c indicate significance at the 1% ,  5% and 10% levels respectively 
 
 

 

Notes: Dependent Variable :LEMP;Method :Fully Modified Least Squares 

(FMOLS) ;Sample (adjusted) : 1975 -2016 ;Cointegrating Equation 

Determinstics:C;LongRun Covariance Estimate(Bartlett Kernel ,NeweyWestFixed 

Bandwidth=4) 
 

 Eviews ا   يي ال مالةلس خيامالا ي تلماالاإلح لئ الالمصدر   
 
 
 
 
 



 حمددات الطلب على العمل يف مصر يف االجلني القصري والطويل .....                                              منـــــــــال عفــــــــــــان/د

30 
 

 
Table (6 ) Results of Error Correction  Model 

 
 

 
 

t- Statistics 

 
 

Coefficient Variables 
  

-6.0930
a

 -.1859         

.4516 - .0128   

3.9486
 a

 .1857        

2.1530
 b

 .0739       

-2.1062
b

 .0064-      

2.6470
 b

 .0088       

2.2250
b

 .0238       

2.0240
 b

 .0320        

2.8916
 a

 .0080      

-3.6912
 a

 -.0246      

-3.0306
 a

 -.0495       

-2.0713
b

 -.0579      

-2.3051
 b

 -.0301      

R
2
=.776 

Adjusted-R
2
= .664 

Sum sq. resids=.0029 

F-statistic=6.941 

S.E. equation=.0109 

 

Goodfitness 

 
 

a , b and c indicate significance at the 1% ,  5% and 10% levels respectively 
 

 Eviews ا   يي ال مالةلس خيامالا ي تلماالاإلح لئ الالمصدر   
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 قائمة المراجع
 أول  المراجع العراية 

يي الا عتيعينال المحمع يال تال  ندعاالالئ معلنالا م ع ش الال-
يععينالا حن مععلال ا   ععلعالا خععل الت الا معع  م الا ع معع ال
ال–ا سعععت  الا ثل ععععىالعاعععع ال ال   ععععلييينالا م عععع دينال

ي  الالسعع ثمل الا خععل الشعع ال ح يعع اليهععيا الخ ععقال
ا  معدععععلالا م عععع دلال ال   ععععليالا سدلسعععع الال-ا  تمدععععلال

ال–ال6:7 ال الال =>=5  اإلح عععععععلدال ا  اععععععع داال
الوال9=6

ا يةال   حعععلنمال الي يعععلالا   عععلالا ععععلي الإ عععقال عععل د الال-
ا فن الال   لي الفالا  له   الا هيئلالا م  دلالا علملال

اللو:==5  ك لص ال
ا خ ا عععل ال ي عععقاليحمعععيال تالي اسعععلال ح ي دعععلال وعععله الال-ال

ا ة ل ععلالا سعععلش  ال عال  هعععلاليهدنععلالسععع قالا عمعععلالشععع ال
ا ة ل ععلالال–ا معع  م الاق لال  سععمالال   ععليال تالم عع ال

ال   عععععليال ا ع ععععع مالا سدلسعععععدل الالن دعععععلال-شععععع الم ععععع 
الو=65ال-5>5 ال ال الال=>=5ال  لمعلالا  له  ال

ا اعع  ا   الم ععي  التاليثعع الا تمعع الال   ععلي الع ععقالال-
ا عمل عععععععععلالشععععععععع الال   عععععععععليالا م ععععععععع  التال الم  عععععععععلال
ا   ععععععليدلتالاعععععععمللالاش د دععععععلال الا ععععععععييالا سعععععععلي ال ال

الو8;5-585 ال  ال;611
اي تي  ال ال  تل يال السعميىال ال  اع تال الا   عليدلتالال-

   مععععلال ععععله ال الش دععععيالةاععععي الال م ا عععععلالالا عمععععلال 
ا سعععةلخ ال الدمحمالحمعععي ال   عععيدمالا سععع  لنال السععع  لنال

 اللالا ع ادععععععلالا سععععععع يدلال اليا الا معععععع د دمحمالفالا مم كعععععع
اللوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال8==5

حمععععع ي ال ال اعععععيي ال تالاسععععع  ا ي دلالايا  الال   عععععليالال-ال
ميعع الا  سععم الشعع الوععلالا  خ ععدقال   تمدععلالا مسعع ياملال

م ل تععلالالاليععينال   ا عع الا  نائعع ال م عع تال الالي اسععلال–
 سععل لالين عع  ا ال الن دععلالا ع عع مالال   ععليدلال ا   ل دععلال
 ع ععع مالا  دسعععي  ال لمعععععلالش حعععلتالعةعععل السعععع ي  ال

الوال6156
حتفععع  الدمحمالتعععلومال ماعععلكلال حييعععيالسعععع الا  ععع  الال-

   يعععدمالا عمعععالتالفا  عععله   الا هيئعععلالا م ععع دلالا علمعععلال
الالاللو===5  ك لص ال

ال–ننععععقال ال مععععن ال تالال   ععععليالا سدلسعععع ال  ة ل ععععلالال-
 ح يعععلالقخ ععع الماعععنالتالا  يسعععمل دلالا معل ععع  الت ال

س سععع لالععععل مالا مع شعععل الا ك دعععت الا م  ععع الا ععع  ت ال
الوالال;==5يك  ا ال   ث لشلال ا فت نال ا ياصالال

عيععععيالا حميععععيال عيععععيالا م  ععععصال التالتمععععقالالسعععع ثمل الال-
  ععأثي هالع ععقالا ة ل ععلالشعع الم عع ت الا معع  م الا ع معع ال

ال–سععععت  الا  اةععععاالعاعععع ال ال   ععععلييينالا م عععع دينالا 
ا  معدعععلالا م ععع دلالال–:>ا مععع ا يالا ةاععع دلال ا ة ل عععلال

 ال   ليالالا سدلس الاإلح لدالال ا  اع داالال ال ح دع ال
ال-;51 ال ال 5==5 يويالسعععععع  لنالييعععععع الع عععععععقال

الو597
عيععععععععيالا م  ق سععععععععمدلاليحمععععععععي تالسدلسععععععععلتالا  ع ععععععععدمالال-

 ا  عععععي دصال اس عععععالنالسععععع قالا عمعععععلالشععععع الم ععععع الت ال
يةععععليالاإل عععالنالال–نال  سعععمالال   عععليا مععع  م الا ثعععلم

ال-ا هدن ععع المعععاالإاعععل  الخل عععلال ال   عععليالا م ععع  ال
ال ن دععلالال   ععليال ا ع عع مالا سدلسععدلال  لمعععلالا  ععله  ال

الو759–ال=65 ال الال 6118
عععع ي  ال ع دفععع ال تالمحعععيياتالاق ععع  ال يث هعععلالع عععقالال-

ا عمل عععععلالشععععع الا  نائععععع التال ال سعععععل لالمل سععععع ي الميععععع ال
ع ع مالا  دسعي ال المتا   ال الن دعلالا ع ع مالال   عليدلال ال

الوالال6151/6155 لمعلالحسيةلالينالي ع  ال 
شي عععععععل ال اليدم عععععععع  ال نععععععع ال اليعععععععع نال ععععععععقال التالي  الال-

سدلسعععععلتالالئ معععععلنالشععععع الا دلةعععععلنال ن  دعععععلالت الم  عععععلال
معععععل  الال ال5 الععععععييال75ا  م دعععععلال ا  تمدعععععل الم  عععععيال

الو56ال-51 ال الال 8==5
  دا ال ال دل التا ع  معلال الشع  ال ييعي ال  حعيدلتالال-

الالالالالتمدععععععععل ال ععععععععتي قال عععععععععةلالت الم  ععععععععلالا  م دععععععععلال ا  
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال78ال-71 ال ال ال:==5ل  معععععال ا عععععي   الا ت عععععي
متععععععععي  ال اليحمععععععععيالدمحمال التالاتعنلسععععععععلتالي تععععععععلماالال-

اإل النالال   لي الع قاليس اقالا عملالش الم  ال
تال الم  عععععلالن دعععععلالا   عععععل  ال  ةحععععع ىالا ع مدعععععل الن دعععععلال

سعععععي مي ال ال6ا   عععععل  ال ال لمععععععلالاإلسعععععنتي دل الععععععييال
الو558-7; ال الال :==5

ت عععي ال الاعععي دنالععععليلال التالمحعععيياتالا ة ل عععلالشععع الال-
 اسععععععلاليال–ال6157-ال7;=5م عععععع الخععععععاللالا ف عععععع  ال

 ح ي دعععععععلال دلسعععععععدلتال الةحععععععع ىالا   عععععععليدلالع ادعععععععلال ال
ال ال :615 ال ادععععععععاال ععععععععي الال9;-8;ا عععععععععييانال

الو>9-55> 
ال
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