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 ممخص البحث

الطمب  لمبى تسعى هذه الدراسة إلى تحديد سموك دالة 
الببوارداف  ببر فيبببر  ببر ال ببس الطو بببس ر سببت دام إ ت ببب ر 
التك فببس الفرببترك ل وه  سببون إلتفبب دات لمببى إ ت بب ر  ال ببر 

سببت دام تحميببس ت زبببة ت بب ين والقبب م الففيببز   طببا الت ربب   وا 
((VDC  وتحميس دوال   ض ف اإلست   ة(IRF)  وا  ت ب ر

ف (. وقببد تويببم6142-4791 ببذر الوحببد   ببتل ال تببر   
الدراسة إلى أن ه  ك لتقة طرد ة  ر ال بس الطو بس ربين 
الببببوارداف ونببببس فبببببن ال بببب تو الفحمبببببر اإل فبببب لر والسبببببع ر 
ال سبببببببر ة واإل  تببببببب ت الت بببببببب ر  واإلحت  ط ببببببب ف فبببببببن ال قببببببببد 
ال  رببرو ونببذلك ه بب ك لتقببة لنسبب ة  ببر ال ببس الطو ببس 
رببين نببس فببن الببوارداف وسببعر اليببرد. وتويببمف الدراسببة 

ه ل د إ حراد الوارداف لن وضب  التبوازن  بر أ ض ت إلى أ 
رببباور(  9سببب ة   1790ال بببس القيبببير    اببب  تحتببب   البببى 

حتببى تيببح  فببن وضببعا   بببر إت بب ه ق فتابب  التواز  ببة  بببر 
ال ببببس الطو ببببس  عببببد أ ببببر أج يببببدفة  ببببر ال فببببوذ   تي ببببة 

تويبمف الدراسبة فبن ًا لمتغير  ر فحدداف الوارداف. وأ ير
ا الت ربب  إلببى الهف ببة ال سببر ة  ببتل  تبب بو ت زبببة ت بب ين  طبب

لمفتغيببراف الت سببير ة  ببر رببرت التقم بب ف  ببر الفتغيببر التبب   و 
وفببببن  ببببتل  تبببب بو تحميببببس دوال   ضبببب ف اإلسببببت   ة إلببببى 
تحديبببد فبببدج إسبببت   ة نبببس فتغيبببر لميبببدف ف التبببر تحبببد  

لى الفتغيراف اال رج. ر  هو الت  تر   إلى   سه أوا 
 الكممات االفتتاحية

التك فببببس  -اال  تبببب ت الت بببب ر   –لببببة الطمبببب  دا -الببببوارداف 
 بببذر  -إ ت ببب ر القببب م الففيبببز   –إ ت ببب ر ال بببر –الفربببترك 
 دوال   ض ف االست   ة. -ت زبة ت  ين ال طا   -الوحد  

 
 
 

Abstract 
This study aims to determine the beha-

vior of the import demand function in Egy-
pt in the long term using Johansson's coint-
egration test based on the trace test and ma-
ximum eigen value test. using the analysis 
of variance decomposition and analysis of  
impulse response functions and the unit ro-
ot test during the period( 1974-2016). This 
study found that there is a long run positive 
relationship between imports and both GDP 
and prices Trade openness ‚ foreign excha-
nge reserves, as well as a long run negative 
relationship between both imports and exc-
hange rates. the study also found that when 
imports deviate from the equilibrium situa-
tion in the short term, they need 0.57 year-
(7months) to correct their position in the di-
rection of their equilibrium value in the lon-
g run after the impact of any shock in the 
model as a result of the change in import d-
eterminants. Finally the study concluded by 
dividing the results of the variance decomp-
osition of prediction to the relative importa-
nce of the explanatory variables in explaini-
ng the fluctuations in the dependent variab-
le and through the results of the analysis of 
the impulse response functions to determine 
the response of each variable to the shocks 
that occur in itself or to other variables. 

Keywords 
Imports - demand function - Trade op-
enness  – cointegration - trace test - unit root 
– maximum eigen value test - variance dec-
omposition - impulse response. 
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 المقدمة
فبب  أوابببس السبب عي   ف رببدأف فعظببم الببدول ال  ف ببة 
تعببب  ر فبببن فربببنتف اليبببرد ال  ربببرو ففببب  ترتببب  

ال ف  ي  ب ف  لم ه و ود أزفب ف إقتيب د ةو و بر  ا  بة
وأوابس التسعي   ف أويى يب دو  ال قبد البدولر  عبدد 
فببن رببرافو اإل تعبب ش اإلقتيبب د  لمببدول ال  ف ببة وذلببك 

 ,Samuel) لت بب د  لديببد فببن الزفبب ف االقتيبب د ة

وف ببببذ ردا ببببة التسببببعي   ف لببببرد االقتيبببب د   .(2015
العبب لفر تطببوراف نريببر   ببر لديببد فببن الببدول والسبب ف  
  فببب  يتعمبببب   لف ببب دالف الت  ر بببةو و  يبببة  بببى ظبببس 
لديد فن التكبتتف اإلقتيب د ة. وتربير اإلحيب  اف 
إلبببببى أن ح بببببم الت ببببب دل البببببدولر تضببببب ل  فبببببن لببببب م 

ضبببع و ففببب   11 حبببوالر  6119إلبببى لببب م  4729
حبدو  أزفببة اقتيب د ة  ببر أج ف طقبة  ببى   ع بى  ببان

الع لم ت  ر  بر البدول ال برج و بر فقبدفتا  اقتيب دا 
(. وتعترر الوارداف  بز ت 6142الدول ال  ف ة  ي ل و

أس سببب  ت فبببن الت ببب ر  الدول بببةو نفببب  أن إسبببتيراد السبببم  
اإلسبببببتاتك ة والفتوسبببببطة والرأسبببببف ل ة حيو بببببة لم فبببببو 

فسبببتورد   ربببنس االقتيببب د و حيببب  تببب  ر ال ضببب ب  ال
ف  رببببر لمببببى اإلسببببت ف ر الببببذج رببببدوره  رببببنس فحببببرك 

وتمعببببب   (.Samuel, 2015)لم فببببو االقتيببببب د  
فافببببب ت  بببببر سبببببد ال  بببببو  ربببببين اإل تببببب    البببببوارداف دورات 

الفحمر والطم  الكمرو نف  ت دج إلبى دور نريبر  بر 
ال فو االقتي د  فبن  بتل تسبايس تور بد اليب دراف 

تورد   ببببر تحسببببين وذلببببك ر سببببت دام الفببببد تف الفسبببب
نف   .((Nyoni, 2004 ود  السم  الف ت ة لمتيدير

تتضببب  الهف بببة ال سبببر ة لمبببوارداف فبببن حيببب  تا يرهببب  
الفبببد ول ف  بببر الدولبببة ولتقتاببب  لمبببى وضببب  فيبببزان 

  لعبب لم ال بب ر رو نفبب  أن د ببول الف ت بب ف الف   سببة 

تح بببز لديبببد فبببن الف ت بببين الفحميبببين لمبببى اإلرتكببب ر 
 (.6141والت ديد را   و

وفبب  إت بب ه فيببر إلببى س  سببة اإل  تبب ت الت بب ر  
والسف ت  حر ة اإلستيراد فبن  ف ب  أ حب   العب لم ف بذ 
اال  تبب ت االقتيبب د و أيبب   ت بب دل السببم  وال ببدف ف 
فن أهم فقوف ف الحر ة االقتي د ة لفب  يترتب  لمياب  
فببن تحسببين فسببتو  ف الفع رببة وقببد أيببد ذلببك اإلت بب ه 

ف ببة  حببو العولفببة واال  تبب ت لديببد فببن التو ابب ف الع ل
االقتيببببب د  لمبببببى العببببب لم ال ببببب ر ر وتسببببب رع التقبببببدم 

(. و بر السب واف ال يبر  6146التك ولو ر  را   و
نببببب ن الع بببببز الت ببببب ر  ر سببببب ة نريبببببر   بببببر االقتيببببب د 
الفيببر و لببذلك نبب ن الرببد فببن تحميببس السبب    التببر 
 فنببببن أن تبببب  ر  ببببر الت بببب ر   فيببببر وطببببر    ببببض 

ال تسببتط   أج دولببة اإلسببتغ     الببواردافو ور ببم ذلببك
لن اإلستيراد ذلك لن إسبتيراد السبم  يبو ر لديبد فبن 
السببببم  وال ببببدف ف التببببر ال تسببببتط   الدولببببة إ ت  ابببب  

 .(Ibrahim and Ahmed, 2017)فحم  ت 
و تحببأ أن ه بب ك لديببد فببن الدراسبب ف الت ر ر ببة 
 ببر الببدول الفتقدفببة والببدول ال  ف ببة لتحديببد الفتغيببراف 

 ة التر ت  ر لمى سموك الطم  لمى السبم  االقتي د
 الفستورد .

 مشكمة الدراسة
إن فعظبببم اقتيببب د  ف البببدول ال  ف بببة  عببب  ر فبببن 
ل بببز فسبببتفر  بببر فيبببزان الفبببد ول فو وذلبببك  تي بببة 
الع بببز الفتزايبببد  بببر الفيبببزان الت ببب ر و البببذ  ير ببب  
رببدوره ل فببو ح ببم الببوارداف  فعببدل   ببو   فببو ح ببم 

اسبة فح ولبة لضب ل سبموك الي درافو لذلك   ن الدر 
دالببة الطمبب  لمببى الببوارداف  ببر ال ببس الطو ببس  ببر 
فيببر ر سببت دام الفتغيببراف التقميد ببة التببر تبب  ر  ببر 
الطمببب  لمبببى البببوارداف ف بببس سبببعر اليبببرد وال ببب تو 
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الفحمر واإلحت  ط  ف اال  ر ة والسع ر ال سر ة ف  
إضبببب  ة فتغيببببر  ديببببد هببببو اال  تبببب ت الت بببب ر  وذلببببك 

راتي  ة اإلسبتيراد التبر تعبزز فبن لوض  تيور إلسبت
ال فبببو االقتيببب د  وتت  ببب  حبببدو  تبببدهور لمفيبببزان 

 الت  ر .
وتتم ص فرنمة ال ح   ى اإل   ة لمى السب ال 
التب لر هبس ه ب ك لتقبة رببين نبس فبن ال ب تو الفحمببر 
اإل فبببببب لر والسببببببع ر ال سببببببر ة واال  تبببببب ت الت بببببب ر  
واإلحت  ط بببب ف فببببن ال قببببد ال  رببببر وسببببعر اليببببرد 

ام وببببين البببوارداف  بببر اال بببس الطو بببس  وسبببود ريببب 
 قوم   إل   ة لمى هبذا السب ال  طر قبة نف بةل وذلبك 
لببن طر ببب  فببوذ   حتببو  ضببفن فتغيراتببه نببس فببن 
ال بببب تو الفحمببببرو السببببع ر ال سببببر ة وسببببعر اليببببرد 
واإلحت  ط بببب ف فببببن ال قبببببد ال  رببببر   إلضبببب  ة إلبببببى 
فتغيببر  ديببد هببو اال  تبب ت الت بب ر  الببذ  قببد  سبب لد 

ى ت سبببير سبببموك دالبببة الطمببب  لمبببى البببوارداف  بببر  ببب
 فير  ر ال س الطو س.

 أهمية الدراسة
إن هذه الدراسة تعد فن الدراس ف الفافة لفعر به 
تببببا ير لببببدد نريببببر فببببن الفتغيببببراف اإلقتيبببب د ة لمببببى 
الوارداف  ر اإلقتيب د الفيبر  وسبموك دالبة الطمب  
لمبى البوارداف  ببر ال بس الطو بسو وقببد أضب  ف هببذه 
الدراسببة اال  تبب ت الت بب ر  نفحببدد  ديببد لمطمبب  لمببى 

الت  ر  يمع   الوارداف  ر فير وذلك لن اال  ت ت
دورات حيو بب ت  ببر لفم ببة ال فببو االقتيبب د   ببر الرمببدان 
ال  ف بببةو وذلبببك ل بببه  بببز  فابببم فبببن رر ببب فو التكيببب  
الا نمبببر البببذ  يدلفبببه الر بببك البببدولر ويببب دو  ال قبببد 
الدولر  ر ف تم  الرمدان ال  ف ةو وو بدف الدراسب ف 
الت ر ر ببببببببة أهف ببببببببة اال  تبببببببب ت الت بببببببب ر   ببببببببر ال فببببببببو 

فببببن  ببببتل  رضبببب ة ال فببببو التببببى  االقتيبببب د  وذلببببك

الي دراف و رض ة ال فو التى تقوده  البوارداف تقوده 
(Adnan and Yeap,2015.)  والتببببر  فنببببن

إسببت دافا   ببر يبب   ة الس  سبب ف االقتيبب د ة التببر 
 تس لد  ر الس طر  لمى الع ز الت  ر   ر فير.

 الهدف من الدراسة
إسبببببت دام التحميبببببس الق  سبببببر لمتعبببببرد لمبببببى أهبببببم 

غيببراف تببا يرا  ببر ح ببم الطمبب  لمببى الببوارداف  ببر الفت
فيبر وتحديبد سببموك دالبة الطمب  لمببى البوارداف  ببر 

  س الطو س  تل  تر  الدراسة.ال
 فروض الدراسة

تهددددف الدراسدددة إلدددى التةكدددد مدددن صدددحة الفدددروض 
 التالية:

تو بببد لتقبببة طرد بببة ربببين البببوارداف الفدددرض األول: 
 الطو س.وال  تو الفحمر اإل ف لر  ر ال س 

تو ببد لتقببة لنسبب ة رببين الببوارداف الفددرض النددا ى: 
 والسع ر ال سر ة  ر ال س الطو س.

تو ببد لتقببة طرد ببة رببين الببوارداف الفددرض النالددث: 
 واال  ت ت الت  ر   ر ال س الطو س.

تو ببد لتقببة طرد ببة رببين الببوارداف الفددرض الرابدد : 
حت  طر ال قد ال  رر  ر ال س الطو س.  وا 

تو بببببد لتقببببببة لنسببببب ة رببببببين لخددددددامس: الفدددددرض ا
 الوارداف وسعر اليرد  ر ال س الطو س.

 م هج الدراسة
 عبببف هبببذه الدراسبببة لبببد  ف ببب هو وهبببىل الفببب او إت
وهببببو أك ببببر فتبفببببة لمدراسبببب ف ال ظر ببببة  سببببت   طراإل

والفبببب او الق  سببببر لتحديببببد سببببموك دالببببة الطمبببب  لمببببى 
 .الوارداف
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 خطة الدراسة
 الفقدفة. أوال:
 الدراس ف الس  قة. نا يا:
اإلطبببب ر ال ظببببر  لدالببببة الطمبببب  الكمببببى لمببببى  نالنددددا:
 الوارداف.
تطببور دالببة الطمبب  لمببى الببوارداف وفحببدداتا   رابعددا:

 (.6142-4791 ر فير  تل ال تر   
الدراسة الق  س ة لتحديبد سبموك دالبة الطمب   خامسا:

-4791لمببببى الببببوارداف  ببببر فيببببر  ببببتل ال تببببر   
6142.) 

  ف.ببببوييببببو والتببببب بببال تسادسا: 
الدراسات السدابقة التطييقيدة التد   -نا يا

درست العالقة يين المتغيرات االقتصدادية 
 والواردات

ه بب ك لديببد فببن الدراسبب ف السبب  قة التببر ت  ولببف 
العتقبببة ربببين الفتغيبببراف اإلقتيببب د ة والبببوارداف و بببر 
 هذا القسم سيتم إستعراض  عض الدراس ف الق  س ةل

 (Bashier, 2018) دراسة  -4
الدراسبببة هببببو دراسبببة العتقبببب ف  هببببذهالابببدد فبببن 

طو مة وقيير  الفدج رين دالة الطم  لمى الوارداف 
 ببببببببر الردن وببببببببببين فحببببببببدداف االقتيببببببببب د الكمبببببببببرو 
  إلضببببببب  ة إلبببببببى التحبببببببو تف وذلبببببببك  بببببببتل ال تبببببببر  

(و وذلببببببك ر سببببببت دام إ ت بببببب ر  ببببببذر 4790-6142 
الوحببببببد  ر سببببببت دام إ ت بببببب ر د نببببببى  ببببببولمر الفوسبببببب  
(Augmented Dickey – Fuller (ADF)) 

 (ARDL).  و فوذ  
 للى ال تائج التاليةإوتوصمت الدراسة 

و بببود لتقببب ف  بببر الفبببدج الطو بببس ربببين الطمببب   -أ 
 لمى الوارداف و ف   فتغيراف ال فوذ .

أن العتق ف ربين التحبو تف وفعبدالف التضب م   -ب 
واإلسببت ف ر هببى لتقببة ف  رببر  فبب  الطمبب  لمببى 

 الوارداف.
أسبببع ر البببوارداف و بببود لتقبببة سبببمر ة ربببين نبببس فبببن   -ج 

واإلسبببببت ف ر ال  ربببببر الف  ربببببر وببببببين الطمببببب  لمبببببى 
 الوارداف.

 (Sarker, 2018) دراسة  -6
تابببدد هبببذه الدراسبببة إلبببى توضببب   أهبببم العوافبببس 
الفحببدد  لمطمبب  لمببى نببس فببن اليبب دراف والببوارداف 
 ببر ربب  تد ش وذلببك ر سببت دام ر   بب ف سمسببمة زف  ببة 

(و وذلببببببك ر سببببببت دام 6140-4770 ببببببتل ال تببببببر   
وأل بة  (The Johansen Cointegration)إ ت ب ر

 .( Vector Error Correction)تيح   ال طا 
 للى ال تائج التاليةإوتوصمت الدراسة 

الببد س فحببدد فبب  ر  ببر الطمبب  لمببى اليبب دراف  -أ 
 والطم  لمى الوارداف.

تببا ير السببعر فحببدود  ببدا   ل سبب ة لمطمبب  لمببى   -ب 
 الي دراف.

أن تببا ير تحر ببر الت بب ر  أكرببر أهف ببة  ببر الطمبب    -ج 
لمببببى الببببوارداف فببببن تببببا ير التغيببببر  ببببر السببببع ر 

 الع لف ة. 
 (Hor, et al., 2018) دراسة  -3

تقببوم هببذه الدراسببة لمببى دراسببة فحببدداف الطمبب  
لمببى الببوارداف  ببر نفرود بب و وذلببك ر سببت دام ر   بب ف 

(. وذلبك 6140 -4772سمسمة زف  بة  بتل ال تبر   
وذلبك لدراسبة تبا ير نبس ( ARDL)ر ست دام  فبوذ  

فبببن السبببع ر ال سبببر ة واإلسبببت ف ر ال  ربببر الف  ربببر 
واإل  بببببب   اإلسببببببتاتكر ال ابببببب بر وح ببببببم اليبببببب دراف 
حت  طر ال قد ال  رر لمى الطمب   وسعر اليرد وا 
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لمى الوارداف  ر نفرود    ر الفدج الطو س والفدج 
 القيير.

 للى ال تائج التاليةإ وتوصمت الدراسة
أن السببع ر ال سببر ة وسببعر اليببرد لافبب  تببا ير  -أ 

سمرى لمى الطم  لمى الوارداف  ر نفرود    ر 
 الفدج الطو س والفدج القيير.

أن ح بببببم اليببببب دراف لبببببه تبببببا ير إي ببببب رر لمبببببى   -ب 
الطم  لمى الوارداف  ر الفبدج الطو بس والفبدج 

 القيير.
واإل  ببببببببب   أن االسبببببببببت ف ر ال  ربببببببببر الف  ربببببببببر   -ج 

حت  طر ال قد ال  رر لابم  اإلستاتكر ال ا بر وا 
تببببا ير ضبببببيس لمببببى الطمبببب  لمببببى الببببوارداف  ببببر 

 نفرود  .
 ,Ibrahim and Ahmed) دراسددة  -1

2017) 
هبدد هببذه الدراسببة هببو تقببدير فحببدداف دالببة الطمبب  
الكمببببببر لمببببببى الببببببوارداف  ببببببر السببببببودان  ببببببتل ال تببببببر  

(و قبببببد تبببببم إسبببببت دام نبببببس فبببببن ال ببببب تو 4799-6141 
الفحمببببر اإل فبببب لر والسببببع ر ال سببببر ة وسببببعر اليببببرد 
نفحدداف لمطمب  لمبى البواردافو وذلبك ر سبت دام  بذر 

 – Augmented Dickey)الوحببد  لببد نى  ببولر 

Fuller (ADF))،  و يميبببببب س ريببببببرون (Phillips-

Peronn (PP) Statistisc) ، والتك فبببس الفرببببترك
 ،(The Johansen Co integration)ل وه  سببن

وذلبببك لتقببببدير دالبببة الطمبببب  لمببببى البببوارداف  ببببر الفببببدج 
 الطو س.

 للى ال تائج التاليةإوتوصمت الدراسة 
و بببود لتقبببة تك فبببس لمبببى الفبببدج الطو بببس ربببين  -أ 

ونس فبن ال ب تو الفحمبر اإل فب لر  ح م الوارداف
 والسع ر ال سر ة وسعر اليرد.

أن ال  تو الفحمر اإل ف لر لبه تبا ير أكربر لمبى   -ب 
ح ببم الببوارداف فببن الفحببدداف ال ببرج  السببع ر 

 ال سر ة وسعر اليرد(.
 (Mugableh, 2017) دراسة  -5

لمبببببى  الطمببببب تقببببوم هبببببذه الدراسبببببة رتحديبببببد دالبببببة 
(و 6140-4791البوارداف  بر الردن  بتل ال تببر   

سببت دام  وذلببك ر سببت دام إ ت بب ر التك فببس الفرببترك وا 
لتقبدير الطمب  لمبى البوارداف  بر ( ARDL) فوذ  

الفدج الطو س فن  تل تحديد أ ر البد س والسبع ر 
 ال سر ة لمى الوارداف.

 للى ال تائج التاليةإوتوصمت الدراسة 
تك فببس فرببترك رببين الطمبب  لمببى و ببود لتقبب ف  -أ 

 الوارداف ونس فن الد س والسع ر ال سر ة.
فرو بببة الطمببب  لمبببى البببوارداف لكبببس فبببن البببد س   -ب 

 4.12و   4.42والسببع ر ال سببر ة وذلببك ر سببب ة 
 لكس ف اف  لمى التوالى.

 (Ibrahim, 2017) دراسة  -2
تقببوم هببذه الدراسببة لمببى دراسببة فحببدداف الطمبب  

-4791لمببببى الببببوارداف  ببببر فيببببر  ببببتل ال تببببر   
 OLSand Error)(و وذلبببك ر سبببت دام 6141

Correction Model- Ordinary Least 

Squares). 
 للى ال تائج التاليةإوتوصمت الدراسة 

و ود لتقة إي  ر ة وفع و بة ربين ال ب تو الفحمبر  -أ 
الوارداف وذلك  ر الفدج  اإل ف لر والطم  لمى
 الطو س والفدج القيير.

و ببود لتقببة سببمر ة وفع و ببة رببين سببعر اليببرد  -ب 
الحق قبببببر والطمببببب  لمبببببى البببببوارداف  بببببر الفبببببدج 

 الطو س والفدج القيير.
و ببببود لتقببببة إي  ر ببببة وفع و ببببة رببببين الطمبببب  لمببببى  -ج 

البببوارداف ونبببس فبببن التضببب م واإلحت  ط ببب ف الدول بببة 



     ...........سلوك دالت الطلب على الوارداثتحذٌذ فاروق فتحى الويد اجلزار                   د/ ،عبد ربه  دمحمنشوى  د/

6 

 

(international reserves ) وذلبببك  بببر الفبببدج
الطو ببببس ولكببببن العتقبببببة  يببببر فع و بببببة  ببببر الفبببببدج 

 القيير.
 (6142 جا، ) دراسة  -9

الدراسببة إلببى تقبدير دالببة الطمبب  لمببى  هببذهتابدد 
-تبو س-الوارداف  ر دول الفغبر  العرببى  الفغبر 

(و وذلببك فببن 6141-4791ال زابببر(  ببتل ال تببر   
 ببتل تقببدير فرو ببة الطمبب  الدا م ببة وفرو ببة الطمبب  
السببعر ة وأ ببر س  سبب ف التحر ببر االقتيبب د .  وذلببك 

لتقببببدير العتقبببب ف  ببببر  (ARDL)ر سببببت دام تحميببببس 
 (ECM) الطو ببببس و فببببوذ  تيببببح   ال طبببباالفببببدج 

 لتقدير العتق ف  ر الفدج القيير.
 للى ال تائج التاليةإوتوصمت الدراسة 

أن الطمبببب  لمببببى البببببوارداف  يببببر فببببرن   ل سببببب ة  -أ 
لمببببد سو والطمبببب  لمببببى الببببوارداف فببببرن   ل سبببب ة 
   لألسببببع ر ال سببببر ة وتراوحببببف ق فببببة الفرو ببببة رببببين 

لت  تبببببببب ت (و وفببببببببرن   ل سبببببببب ة 4.64-ل4.19- 
 -4.10الت ببببببببب ر  وتراوحبببببببببف الفرو بببببببببة ربببببببببين  

 (و وذلك  ر ال س الطو س لمدول ال ت .6.62
الطمبب  لمببى الببوارداف فببرن   ل سبب ة لمببد س  ببر   -ب 

(و 4.26 -1.92ال زابر وتراوحف الفرو ة رين  
ونبب ن  يببر فببرن  ببر تببو س والفغببر  وذلببك  ببر 

 ال س القيير.
 ة أن الطمبببب  لمببببى الببببوارداف نبببب ن فببببرن   ل سبببب  -ج 

لألسببع ر ال سببر ة واال  تبب ت الت بب ر   ببر الفغببر  
-ل4.12-وتببببببببببببراوت فببببببببببببدج الفرو ببببببببببببة رببببببببببببين  

( لكببببببببس ف افبببببببب  لمببببببببى 4.042ل 1.90(و 0.22
التوالر و ير فبرن  بر تبو س وال زاببر وذلبك  بى 

 ال س القيير.
 

 (6142)دمحم، المحمود ، دراسة -8
تابدد هببذه الدراسببة إلببى تقبدير دالببة الطمبب  لمببى 

اإلسبببببببتاتك ة  ببببببببر لير ببببببب   بببببببتل ال تببببببببر  البببببببوارداف 
(و وذلك ر ست دام التك فبس الفربترك 4790-6119 

 و فوذ  تيح   ال طا.
 للى ال تائج التاليةإوتوصمت الدراسة 

و ود لتقة طو مة ال س وفستقر  ربين البوارداف  -أ 
اإلسببتاتك ة ونببس فببن  السببع ر ال سببر ةو ال بب تو 

 الفحمر اإل ف لرو لدد السن ن(.
الببوارداف اإلسببتاتك ة تيببح  اإل ببتتل  ببر أن   -ب 

% وذلبك 4.16تواز ا  فن نس  تبر  سب  قة ر سب ة 
أربار  7 ر إت  ه ق فتا  التواز  ة وأ اب  تسبتغر  

 ن تر  لتعديس تواز ا .
لببببببببدم فع و ببببببببة لببببببببدد السببببببببن ن لمببببببببى الببببببببوارداف  -ج 

االستاتك ة  ر الفدج القيبير وفع و بة  بر الفبدج 
 الطو س.

ف اإلسببببببتاتك ة فببببببرن أن الطمبببببب  لمببببببى الببببببواردا -د 
  ل س ة لم  تو الفحمر اإل ف لر وذلك  بر الفبدج 

 الطو س والفدج القيير.
 (Samuel,2015) دراسة  -7

تسعى هذه الدراسة إلى توضب   فحبدداف الطمب  
لمبببببى البببببوارداف  بببببر أو  بببببدا  بببببتل ال تبببببر  الزف  بببببة 

(و وتببم تيبب ي  الببوارداف إلببى سببم  4771-6146 
 رأسف ل ة.استاتك ة وسم  وس طة وسم  

سببت دفف الدراسببة الفتغيببراف الت ل ببة نفحببدداف  وا 
لمطم  لمى الوارداف سعر اإلستيرادو ال ب تو الفحمبر 
اإل فبببببببب لرو سببببببببعر اليببببببببرد ال  رببببببببرو اال  تبببببببب ت 

 الت  ر .
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 للى ال تائج التاليةإوتوصمت الدراسة 
تو بببد لتقبببة تك فبببس فربببترك ربببين الطمببب  لمبببى  -أ 

فتغيببببببراف ف فولببببببة الببببببوارداف الفيبببببب  ة وبببببببين 
 الدراسة.

أن الفرو ببة لمببى الفببدج الطو ببس أك ببر إسببت   ة   -ب 
 .فن الفرو ة لمى الفدج القيير

أن التغير  ر اال  ت ت الت  ر  له تبا ير إي ب رر   -ج 
لمببى ح ببم الببواردافو ففبب   رببير إلببى أن تحر ببر 
 الت  ر  ي د  إلى ز  د  الطم  لمى الوارداف.

 (6143)الخضراوى،  دراسة  -41
تابببدد الدراسبببة إلبببى تحديبببد أ بببر نبببس فبببن البببد س 
الحق قببببببببببر وسببببببببببعر اليببببببببببرد والسببببببببببع ر ال سببببببببببر ة 

 ر فيبر  بتل لمى الوارداف واإلحت  طر ال  رر 
(و وذلبببببك ر سبببببت دام  فبببببوذ  6141-4774ال تبببببر   

 (.partial djustment model) رالتعديس ال زب
 للى ال تائج التاليةإوتوصمت الدراسة 

أن أك بببببر الفتغيبببببراف تبببببا يرات لمبببببى البببببوارداف  بببببر  -أ 
فيبببر هبببى السبببع ر ال سبببر ة وتا يرهببب   بببر الفبببدج 

    ( و ببببببر الفبببببدج الطو ببببببس 1.79-   القيبببببير هبببببو 
 -4.9.) 

أن سببعر اليببرد هببو  بب  ر فبب  ر  ببر الببوارداف   -ب 
( و ر 1.06 ر فير وأ ره  ر الفدج القيير  

 (.4.14الفدج الطو س  
الحق قببببر واإلحت بببب طر لببببدم و ببببود تببببا ير لمببببد س  -ج 

 ال  رر لمى الوارداف  ر فير.
 (6146)شهاب  دراسة  -44

تاببدد هببذه الدراسببة إلببى تقببدير فحببدداف الطمبب  
لمببى الببوارداف  ببر فيببرو وقببد تببم تحديببد الفحببدداف 
الرب سبببب ة لمببببوارداف  ببببر هببببذه الدراسببببة وهببببى ال ببببب تو 
الفحمبببببببببر اإل فببببببببب لرو البببببببببد سو سبببببببببعر اليبببببببببردو 

الفت حبببببةو فعبببببدل التضببببب مو اإلحت  ط ببببب ف ال  ر بببببة 
وذلببك ر سببت دام التك فببس الفرببترك و فببوذ  تيببح   

 (.6141-4791ال طا  تل ال تر   
 للى ال تائج التاليةإوتوصمت الدراسة 

و ببببببود لتقببببببة تواز  ببببببة رببببببين الببببببوارداف و ف بببببب   -أ 
الفحبببببدداف  بببببر ال بببببس الطو بببببسو وأن البببببوارداف 

% 27.0 فنببن أن تيببح  فببن إ تتلابب   فعببدل 
 س و   وذلك  تل ل م و ي .  ر الفتوسل

أن أهببببم فحببببدداف الطمبببب  لمببببى الببببوارداف  ببببر   -ب 
فيببببر  ببببتل  تببببر  الدراسببببة هببببو ال بببب تو الفحمببببر 

( 1.10اإل فبببببببببب لر حيبببببببببب  ن  ببببببببببف الفرو بببببببببببة  
(و  ر ال س القيبير وال بس الطو بس -1.26و 

 لمى التوالر.
أن سببعر اليببرد هببو الفحببدد ال بب  ر الفاببم  ببر  -ج 

  ن  بببف الطمببب  لمبببى البببوارداف  بببر فيبببر حيببب
فرو بببببة الطمببببب  لمبببببى البببببوارداف   ل سببببب ة لسبببببعر 

(و  بببببببببر ال بببببببببس -1.22( و  1.00اليبببببببببرد  
 القيير وال س الطو س لمى التوالى.

أن إسببت   ة الببوارداف لمتغيببر  ببر سببعر اليببرد  -د 
 سببب ل ةو ولك اببب  إي  ر بببة لكبببس فبببن ال ببب تو الفحمبببر

حت  ط  ف ال قد ال  رر.  اإل ف لر وا 
 ,Harvey and  Sedegah) دراسدة  -46

2011) 
الدراسة رتحميس سموك دالة الطم  لمبى  هذهتقوم 

(و 6111-4729البببوارداف  بببر    ببب   بببتل ال تبببر   
وذلبببك  بببر الفببببدج القيبببير والفببببدج الطو بببسو وذلببببك 
ر سبببببببت دام أسبببببببمو  التك فبببببببس الفربببببببترك وتيبببببببح   

 Contegration Error Correction)ال طب  

Model). 
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 لالتاليةلى ال تيجة إوتوصمت الدراسة 
حت  ط بببب ف ال قببببد ال  رببببر  أن الببببد س الفحمببببر وا 
وتحر ببر الت ببب ر  نببس هبببذه الفتغيببراف هبببى الفحبببدداف 
الرب س ة  ر الطم  لمى الوارداف  ر      وذلك  ر 

 .الفدج القيير والفدج الطو س
-Babatumde and  Egwai) دراسة  -43

khide,2010) 
تادد هذه الدراسة إلى دراسة سموك الطم  لمى 

(و 6112-4791الببوارداف  ببر  ي ر بب   ببتل ال تببر   
 ،(The Bounds Test Analysis) ر ست داموذلك 

  ر الفدج الطو س.( ARDL)و فوذ  
 وتوصمت الدراسة إلى ال تيجة التالية:

لمببى الببوارداف  ببر الفببدج الطو ببس  الطمبب فرو ببة   -
السببببع ر ال سببببر ة وذلببببك ر سبببب ة لكببببس فببببن الببببد س و 

 و لمى التوالر.1.42و6.19
  (Fosu and Magnus, 2008)دراسة  -41

لمبى دراسبة سبموك دالبة الطمب   الدراسةتقوم هذه 
-4791 لمبببببى البببببوارداف  بببببر    ببببب   بببببتل ال تبببببر  

 (.ARDL) (و وذلك ر ست دام  فوذ 6116
 وتوصمت الدراسة إلى ال تائج التالية:

واإلست ف راف هى الفحبدداف الرب سب ة أن الي دراف  -أ 
 لمطم  لمى الوارداف  ر       ر الفدج الطو س.

أن اإل  بب   اإلسببتاتكر واإل  بب   الحنببوفر هببى   -ب 
الفحبببدداف الرب سببب ة لمطمببب  لمبببى البببوارداف  بببر 

       ر الفدج القيير.
أن الطم  لمى الوارداف لم يتا ر  ب لتغيراف  بر   -ج 

   ة.السع ر ال سر ة إال ردر ة ضع
 (6119)العيدلى،  دراسة  -45

تقببدير فحببدداف الطمبب   إلببىتاببدد هببذه الدراسببة 
لمببى الببوارداف  ببى الففمكببة العرب ببة السببعود ةو ذلبببك 

فبببن  ببببتل دراسبببة أ ببببر نببببس فبببنل الببببد سو السببببع ر 
لمببببى  الطمبببب ال سببببر ةو اإلحت بببب طر ال  رببببرو لمببببى 

(و وذلببببببك 6110-4721الببببببواردافو  ببببببتل ال تببببببر   
ر ست دام أسمو  التك فس الفرترك فن  بتل إ ت ب ر 

 Bounds analysis)فبببببببببببب او تحميببببببببببببس الحببببببببببببدود 

procedure) ست دام ف او تيح   ال طا  .وا 
 وتوصمت الدراسة إلى ال تائج التالية:

فع و بببة نبببس فحبببدداف الدراسبببة  بببر الطمببب  لمبببى  -أ 
 الوارداف.

فرو بببة البببوارداف  بببر الفبببدج الطو بببس إ   ببب ض   -ب 
والفبببببببدج القيبببببببير   ل سببببببب ة لألسبببببببع ر ال سبببببببر ة 

 واإلحت  طر ال  رر.
فرو بببببة البببببوارداف   ل سببببب ة لمبببببد س فرت عبببببة  بببببر   -ج 

 الفدج الطو س.
فرو ة الوارداف   ل س ة لألسع ر ال سر ة تراوحبف  -د 

(و  بببببر الفبببببدج القيبببببير 1.2-( و 1.6-ربببببين  
 فببببوذ   وتترببببف  ببببر الفببببدج الطو ببببس ر سببببت دام

تيح   ال طبا  يبر الفقيبدو ولكبن  طر قبة أ  بس 
 (.1.1و را  ر ن  ف  

فرو ببببة الببببوارداف   ل سبببب ة لمببببد س تراوحببببف رببببين   -ه 
(  بببببببر الفبببببببدج القيبببببببيرو ري فببببببب  1.2( و  1.0 

(  بببببببببر الفبببببببببدج 4.9( و  4.2تراوحبببببببببف ربببببببببين  
 الطو س.

فرو ببببة الببببوارداف   ل سبببب ة لبحت بببب طر ال  رببببر   -و 
ر الفببببببببدج (  بببببببب1.46 ٬(1.44تراوحببببببببف رببببببببين  

(  ببر 1.64( و  1.49القيببيرو وتراوحببف رببين  
 الفدج الطو س.
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 الخالصة من الدراسات السابقة
فن  بتل الفسب  الفر عبر لمدراسب ف  أ ه تحأ 

السبب  قة وفببن  تبب بو فعظببم هببذه الدراسبب ف    ببه تو ببد 
لديببببد فببببن الفتغيببببراف االقتيبببب د ة التببببر تببببم ق  سببببا  
نفحببببدداف لمطمبببب  لمبببببى الببببوارداف  بببببر لديببببد فبببببن 
البببدولو إال أ بببه  بببر فيبببر و بببتل ال حببب  لبببم ي بببد 
ال  ح ببببب ن أج دراسبببببة إسبببببت دفف اال  تببببب ت الت ببببب ر  

لمببى الببوارداف  ببر فيببر لببذلك  بب ن نفحببدد لمطمبب  
هبببببذه الدراسبببببة تتضبببببفن   إلضببببب  ة إلبببببى الفحبببببدداف 
التقميد ة  ال  تو الفحمر اإل ف لرو السبع ر ال سبر ةو 
سبببعر اليبببردو اإلحت  ط ببب ف فبببن ال قبببد ال  ربببر ( 
يتضفن فتغير  ديد وهو س  س ف التحر ر واال  تب ت 
االقتيبببببب د  لمببببببى العبببببب لم ال بببببب ر ر وأ رهبببببب  لمببببببى 

فو و ت  ول هذا ال ح   تر  زف  ة أطول  سر  ت الواردا
 وأحد  فق ر ة  فعظم الدراس ف الس  قة. 

اإلطار ال ظري لدالدة الطمدب الكمد   -نالنا
 عمى الواردات

فبببن  بببتل ت ببب ول فوضبببوع البببوارداف  بببى ال نبببر 
االقتي د و ترين أن الوارداف وسيمة فن وس بس  را  

د إتضبب  ذلببك الدولبة وتحقيببب الر  ه ببة االقتيب د ة وقبب
 بببر ليبببر الت ببب ر ين ف بببذ ف تيببب  القبببرن ال ببب فس 
لرببر حتبببى ف تيببب  القببرن ال ببب فن لربببر. و تحبببأ 
إهتف فام  س  سة اإلستيرادو التبى تبتم ص  بر  برض 
الرسببوم ال فرن بببة الفرت عبببة لمبببى وارداف الدولبببة فبببن 

 السم  أو ف   إستيراد هذه السم  ف  رر .
د الفبواد وقد ن ن ه  ك إسبت    اف تسبف  ر سبتيرا 

ال بب م التزفببة ليبب  ل ف التيببدير الا فببةو نببس ذلببك 
نبب ن لاببدد ز بب د   ببرو  الدولببة فببن الببذه  فببن  ببتل 
ترببب    التيبببدير وتقييببببد اإلسبببتيراد  ببببم  ببب   ليببببر 
الطر عيبببين ف بببذ ف تيببب  القبببرن ال ببب فن لربببر البببذين 

 بب دوا   لحر ببة االقتيبب د ة و تطر قابب  لمببى العتقبب ف 
عببب لم ال ببب ر ر ربببدون أج االقتيببب د ة ربببين الدولبببة وال

إ بببببرا اف فقيبببببد  لمت ببببب ر  ال  ر  بببببة رابببببدد تحقيبببببب 
الر    والر  ه ة لمف تفب .  بم  ب   ليبر الكتسب ك 
أوا بببر القبببرن ال ببب فن لربببر وا هتفبببوا رتحر بببر الت ببب ر  
دا م ببب  و  ر  ببب  وحر بببة الت ببب ر  ربببين البببدول حتبببى ال 
تكون ل بقب  لم رب ا االقتيب د و وأكبد لمبى ذلبك أدم 

 ببب    نبببر  حر بببة الت ببب ر  ربببدون قيبببود وأكبببد سبببفي  ف  د
فيبببس أ ضببب  لمبببى ذلبببك وهبببو أحبببد ف سسبببر الفدرسبببة 
الكتسببببب ن ة اإل  ميز بببببة وهببببببذا هبببببو حببببب ل الفببببببدارس 
اإلقتيبببببببببب د ة  عببببببببببد ذلببببببببببك  ببببببببببى ال نببببببببببر الحببببببببببدي  

(. و تية ذلك أ ه ن ن ه ب ك إهتفب م 4771 لفرو
  فوضوع الوارداف لمى فر العيور.
ح ولبببببف ت سبببببير وه ببببب ك لديبببببد فبببببن ال فببببب ذ  التبببببى 

فحدداف الطم  لمى الواردافو إال أن ه  ك رب ة إت ب   
لمبببى أن البببد س  ال ببب تو الفحمبببر اإل فببب لر( والسبببع ر 
ال سبببر ة هببببى فحببببدداف رب سبببب ة لمطمبببب  لمببببى الببببوارداف 
  إلضبب  ة إلببى الفتغيببراف الت سببير ة ال ببرج ف ببس سببعر 
اليببببببرد والتضبببببب م واال  تبببببب ت الت بببببب ر  واليببببببب دراف 

 و يره .
لم ظر ة االقتي د ة تو د لتقة طرد بة ربين و قُ  

ح م الد س الحق قر والطم  لمى الوارداف حي  أن 
ز بب د  الببد س الحق قببر تبب د  إلببى ز بب د  الطمبب  لمببى 
الببببببببواردافو وذلببببببببك لز بببببببب د  الطمبببببببب  لمببببببببى السببببببببم  
اإلسبببببببتاتك ة والسبببببببم  اإل ت   بببببببة الفسبببببببتورد  ول بببببببد 
إ    ض ح م الد س الحق قبر يب   ض الطمب  لمبى 

 ارداف.الو 
و ببذه   عبببض االقتيببب ديين إلببى أن الز ببب د   بببر 
فعدل  فبو ال ب تو الفحمبر اإل فب لر تب دج إلبى ز ب د  
 بببر ح بببم االد ببب رو ففببب  يترتببب  لم بببه ز ببب د  فعبببدل 
االسبببت ف رو وهبببو فببب  يبببب عنس  بببر ز ببب د  ال مبببس  ببببر 



     ...........سلوك دالت الطلب على الوارداثتحذٌذ فاروق فتحى الويد اجلزار                   د/ ،عبد ربه  دمحمنشوى  د/

11 

 

الحسبب   ال بب ر و حيبب  تببزداد الببوارداف اإلسببت ف ر ة 
 (.6111 ي ة ف  رر   الفادجو 

لم ظر ببببة االقتيبببب د ة أ ضبببب ت ت ببببود لتقببببة  و قبببب ت 
لنس ة ربين السبع ر ال سبر ة لمبوارداف والطمب  لمبى 

 الوارداف و ر   ذلك إلى  ت  أس   ل
أ ببببر الببببد سو حيبببب  أن ارت بببب ع أسببببع ر الببببوارداف  -أ 

يترت  لم ه إ    ض الد س الحق قرو ففب  يب د  
 إلى إ    ض ح م الوارداف.

أسببببببع ر أ ببببببر االحببببببتلو حيبببببب  يبببببب د  إرت بببببب ع   -ب 
الوارداف إلى إحبتل الربدابس الفحم بة فحبس 

 السم  الفستورد .
أ ر اإل ت  و حي  ي دج إرت  ع أسع ر الوارداف   -ج 

إلى  ذ  الفوارد إلى القط ل ف التى ت تو ردابس 
لمببببواردافو ففبببب  يترتبببب  لم ببببه إ   بببب ض إ فبببب لر 

 (.6141الوارداف  را  و 
إن ز بببب د  ق فببببة اليبببب دراف لببببن ق فببببة الببببوارداف 

دج إلبى حبدو   ب بض  بى الفيبزان الت ب ر و و ببى يب  
ح لببة العنببس  حببد  ل ببزاتو ففبب  يترتبب  لم ببه  بب بض 
 ر حييمة ال قبد ال  ربرو ففب  يب دج إلبى ز ب د   بر 

 (.6141الدولة لمى اإلستيراد  را  و  قدر 
و رج  عض االقتي ديين أ ض ت و ود لتقة طرد بة 

فت حببة رببين الطمبب  لمببى الببوارداف وح ببم اإلحت  ط بب ف ال
و حيببببب  تقبببببوم الدولبببببة رتفو بببببس ال  ر بببببةفبببببن العفبببببتف 

 وارداتا  لن طر ب ف  يتو ر لديا  فن ال قد ال  رر.

نبببببذلك أن التضببببب م  ع بببببى إرت ببببب ع فسبببببتفر  بببببر 
السبببببع ر الفحم بببببة وفببببب  إرت ببببب ع فعبببببدالف التضببببب م 
الفحم بببة فق ر بببة  فعبببدالف التضببب م الع لف بببة يترتببب  

تيببب    لمبببى ذلبببك ز ببب د   بببر ح بببم البببواردافو حيببب 
أسببببع ر السببببم  ال  ر ببببة أر ببببص  سببببر  ت فببببن أسببببع ر 

 (.6141السم  الفحم ة الرديمة  را  و 
وأ يرات ه  ك لديد فن ف رراف اال  تب ت الت ب ر  
ف اببب   سببب ة البببوارداف إلبببى ال ببب تو الفحمبببر اإل فببب لر 
و س ة الي دراف إلى ال  تو الفحمر اإل ف لر و س ة 

. واال  تبببببب ت الت ببببب ر  ال  ر  ببببببة  يبببببب دراف ووارداف(
الت ب ر  يمعبب  دورات حيو بب ت  ببر ال فببو االقتيبب د   ببر 
الرمببببدان ال  ف ببببة وذلببببك ل ببببه  ببببز  فاببببم فببببن رببببرافو 
التكي  الا نمر الذج يدلفبه الر بك البدولر ويب دو  

 Adnan) ال قببد الببدولر  ببر ف تمبب  الرمببدان ال  ف ببة

and Yeap, 2015) 
تطدور دالدة الطمدب عمدى الدواردات  -رابعا

   فدد  مصددر خددالل الفتددرة ومحدددداتها 
(4791-6142) 

ال ببدول التبب لر يوضبب  فببدج تطببور ح ببم الطمبب  
لمى الوارداف وأهم فحدداتا   بر فيبر  بتل ال تبر  

(و وتربببفس   إلضببب  ة إلبببى البببوارداف 4791-6142 
نبببس فبببن ال ببب تو الفحمبببر اإل فببب لرو سبببعر اليبببردو  
اال  تببب ت الت ببب ر و اإلحت  ط ببب ف اال  ر بببةو السبببع ر 

 .ال سر ة
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 (2016 -1974حجم الواردات ومحدداتها خالل الفترة ) (4) رقم جدول
 

 الس وات

الواردات 
)مميار 
 دوالر(

ال اتج 
المحم  
 اإلجمال 
)مميار 
 دوالر(

الواردات ك سبة 
من ال اتج 
المحم  

 %   اإلجمال 

سعر 
الصرف  
 الرسم 

اال فتاح 
التجاري 
)%( 

االحتياط  
من ال قد 
األج ي  
)مميار 
 دوالر(

األسعار 
 ال سيية

1975 4.72 11.43 11.43 0.39 61.46 0.193 1.37 

1980 9.82 22.91 42.87 0.71 73.38 1.04 1.35 

1985 11.11 34.68 32.04 0.70 51.96 0.792 1.20 

1990 14.10 43.13 32.71 1.55 52.76 2.683 1.21 

1995 16.66 60.15 27.69 3.39 50.25 16.181 1.01 

2000 22.77 99.83 22.81 3.5 39.02 13.117 0.97 

2005 29.24 89.68 32.61 5.8 62.95 20.609 1.14 

2010 58.19 218.88 26.59 5.6 47.93 33.611 1 

2011 58.26 236 24.69 5.9 45.26 14.915 1.04 

2012 67.92 279.37 24.31 6.06 40.71 11.627 0.99 

2013 67.39 288.58 23.36 6.9 40.37 13.608 0.94 

2014 69.28 305.52 22.67 7.07 36.92 11.995 0.89 

2015 72.06 332.69 21.66 7.96 34.85 13.282 0.26 

2016 65.92 336.29 19.60 10.02 29.96 20.858 0.23 
 

 .(World Bank,2117إعتمادا على بٍاواث البىل الذولً)ان المصذر: إعذاد الباحث

-  1
 قٍمت مل مه الوارداث والىاتج المحلً اإلجمالً بالملٍار دوالر 

 األسعار الىسبٍت عبارة عه وسبت أسعار الوارداث إلى األسعار المحلٍت.  -

 االوفتاح التجاري ٌقاس بىسبت التجارة الخارجٍت )الصادراث +الوارداث( /الىاتج المحلً اإلجمالً.  -
 

 

ن  ف  4790( أ ه  ر ل م 4 تحأ فن  دول  
الببببببوارداف ن سبببببب ة فببببببن ال بببببب تو الفحمببببببر اإل فبببببب لر 

 عببد ذلببك حتببى  اإل   بب ض ببم رببدأف  ببر  و14.69%
إرت عبببف فبببر  أ بببرج  6110و و بببر لببب م 6111لببب م 
%و  ببببببم لبببببب دف لب   بببببب ض إلببببببى أن 26.24إلببببببى 

نبببذلك و و تحبببأ 6142% لببب م 47.2ويبببمف إلبببى 

أن ه بب ك ز بب د   ببر ال بب تو الفحمببر اإل فبب لرو حيبب  
أن إلببببى  4790فم بببب ر دوالر لبببب م 12.44إرت بببب  فببببن
و  بببم 6141فم ببب ر دوالر لببب م  99.649ويبببس إلبببى 

فم بب ر 67.222إسبتفر ر االرت بب ع إلببى أن ويببس إلببى
و تحبببأ أن ح ببببم البببوارداف  ببببر  6142دوالر لببب م 

فم بببببب ردوالر وارت بببببب  إلببببببى  1.96نبببببب ن  4790لبببببب م 
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سببببببببتفرف  ببببببببر  4791فم بببببببب ر دوالر لبببببببب م  7.96 وا 
 96.12و ويبببببمف إلبببببى6140االرت ببببب ع حتبببببى لببببب م 

فم ببب ر دوالر  20.76فم ببب ر دوالر  بببم إ   ضبببف إلبببى
 .6142ل م 

و تحبأ فبن التحميبس السب رب أ به لمبى البر م فبن 
-4790إرت ببببببب ع ح بببببببم البببببببوارداف  بببببببتل ال تبببببببر   

(و إال أ بببه قبببد تذربببذرف  بببر   بببس ال تبببر   سببب ة 6142
داف إلى ال  تو الفحمر اإل فب لر فب  ربين إرت ب ع الوار 

  فنن ت سير ذلك   لتىل وا     ض و 
إرت بب ع ال بب تو الفحمببر اإل فبب لر ر سبب ة أكرببر فببن  -أ 

 الوارداف.
  ل  إست   ة الوارداف لمتغيراف  ر الد س.  -ب 

و فم ب ر 1.96ن  ف البوارداف  4790أ ه  ر ل م   -
 6141و و ببر لببب م 4.29دوالر والسببع ر ال سبببر ة 

 09.47ل ببببببببدف  زادف الببببببببوارداف وويببببببببمف إلببببببببى 
فم بببب ردوالر  ببببر   ببببس الوقببببف إ   ضببببف السببببع ر 

ونببببذلك  ببببر السبببب واف الت ل ببببة ل ببببد  4ال سببببر ة إلببببى 
فم ببب ر  27.69إلبببى  29.27إرت ببب ع البببوارداف فبببن 

لمى التبوالر إ   ضبف  6141و 6142دوالرو  ى 
و  بببببببم 1.97إلبببببببى  1.71السبببببببع ر ال سبببببببر ة فبببببببن 

وهبببذا يتوا بببب فببب  ال ظر بببة  6142لببب م  1.62البببى
االقتي د ة التى ت تبرض و بود لتقبة لنسب ة ربين 

 السع ر ال سر ة والطم  لمى الوارداف.
 4790لبببببب م  1.27 تحببببببأ أن سببببببعر اليببببببرد   -

فم  ر دوالر  بر   بس العب مو و بر  1.96والوارداف 
 0.2ل ببدف  إرت بب  سببعر اليببرد إلببى  6141لبب م 

والر ونببذلك فم بب ر د 09.47إرت عببف الببوارداف إلببى 
ل ببدف  ويببس سببعر اليببرد إلببى  6140 ببر لبب م 
 فم  ر دوالر.96.12إرت عف الوارداف إلى  9.72

 4790 تحبببأ أن اإلحت  ط ببب ف ال قد بببة  بببر لببب م   -
فميبببون دوالر تقر  ببب ت و بببر   بببس العببب م  472ن  بببف 

فم ب ر دوالر ول بدف  إرت عبف  1.96ن  ف الوارداف 
دوالر  فم ب ر 09.47إلى  6141الوارداف  ر ل م 

 22.24ن ن  ق رماب  إحت  ط ب ف فبن ال قبد ال  ربر 
فم ب ر دوالرو ففب   ع ببر أن ز ب د  االحت  ط ب ف فببن 
ال قد ال  رر ترت  لميا  ز  د   بر البوارداف ولكبن 

لمبببى  6141و 6142 ببب ل ظر إلبببى اللبببوام الت ل بببة 
الر م فن إ    ض اإلحت  ط  ف فبن ال قبد ال  ربر 

 ر دوالر إال أن و فم ببببببب44.77إلبببببببى  42.21فبببببببن 
 27.69إلببببى  29.27ح ببببم الببببوارداف إرت بببب  فببببن 

فم بب ر دوالرو و عببد ذلببك وايببمف اإلحت  ط بب ف فببن 
 61.909ال قد ال  ربر إرت  لاب  حتبى ويبمف إلبى

 .  6142فم  ر دوالر ل م 
 تحبببأ فبببن ال بببدول أ ضببب  ز ببب د  ح بببم اال  تببب ت 

(و حيببب  ويبببس 4791-4790الت ببب ر   بببر ال تبببر   
   بببببض إلبببببى أن ويبببببس إلبببببى %و  بببببم إ92.29إلبببببى

و  م إرت   إلى أن ويبس إلبى 6111% ل م 27.16
إ   بببض  عبببد ذلبببك إلبببى  بببم و 6110% لببب م 26.70

. وقبببد ير ببب  6142% لببب م 67.72أن ويبببس البببى 
هبببذا التذربببذ  فببب  ربببين إرت ببب ع وا    ببب ض إلبببى ز ببب د  
اليببب دراف الكم ببببة أو البببوارداف الكم ببببة أو نميافبببب  أو 

الفحمببببر فبببب  رببببين إ    ضبببباف  وتذرببببذ  ح ببببم ال بببب تو 
 إ    ض أو إرت  ع.

 ال موذج المستخدم -خامسا
 توصيف ال موذج القياس . -4

فبببببببن  بببببببتل إسبببببببتعراض ال ظر بببببببة االقتيببببببب د ة 
والدراسبببببب ف السبببببب  قةل  فنببببببن القببببببول أن لديببببببد فببببببن 

فبن البدول و  دولبةالفتغيراف ت  ر  بر البوارداف لج 
  لتبب لر  فنببن يبب   ة  فببوذ  تطر قببر لم حبب   حيبب  
 رببتفس هببذا ال فببوذ  لمببى أهببم العوافببس و ببتم تطر قببه 
لمبببببى فيبببببر و نبببببون ال فبببببوذ  ر سبببببت دام اليببببب غة 
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المو  ر تف بببببة ف مفببببب  إت عبببببف ذلبببببك أ مببببب  الدراسببببب ف 
السببببب  قةو حيببببب  تتسبببببم  ت ب بببببه ر بببببود  ل ل بببببه  ظبببببرات 

التحو بببببببس لتحق قبببببببه أقبببببببس  طبببببببا فع ببببببب ر  و  سببببببب لد 
المو  ر تفر أ ضب ت لمبى فوا ب   إ تبراض  ط بة الدالبة 

إلسببببت دام طر قببببة الفربعبببب ف اليببببغرج  ببببر التحميببببس 
الق  سببرو نفبب  أن الفعمفبب ف الفقببدر   ببى هببذا الرببنس 

 (.6142تف س الفرو  ف     و 

 

Ln importt = B0 + B1 Ln GDPt + B2 Ln RPt + B3 Ln tradet + B4Ln trwgt + B5 Ln exratet + Et 

 

 حيث أن:
 Ln Import:  . المو  ر تم الطر عى لموارداف 
 Ln GDP:  المو بببب ر تم الطر عببببر لم بببب تو الفحمببببر

اإل فببب لر وفبببن الفتوقببب  و بببود تبببا ير إي ببب رر لم ببب تو 
 الفحمر لمى الوارداف و ق ت لم ظر ة االقتي د ة .

 Ln RP: الطر عببببر لألسببببع ر ال سببببر ة  المو بببب ر تم
وهبببى ل ببب ر  لبببن سبببعر البببوارداف   لسبببع ر الع لف بببة 

        ل س ة لألسع ر الفحم ةو حي 
 وأن:

 WSPI:  . هو الرقم الق  سر لألسع ر ال  ر ة 
(Whole Sale Price Index (2010 = 100) 

 ، CPI:  هبببببو البببببرقم الق  سبببببر لسبببببع ر الفسبببببتامك
 لألسع ر الفحم ة .نف رر 

(Consumer Price Index (2010 = 100) 

وفبببن الفتوقببب  و بببود تبببا ير لنسبببر لألسبببع ر ال سبببر ة 
 لمى الوارداف و ق ت لف طب ال ظر ة االقتي د ة . 

Ln trade :   المو  ر تم الطر عر لت  ت ت الت ب ر
وهببو ل بب ر  لببن الت بب ر  ال  ر  ببة ن سبب ة فبو ببة فبببن 
ال ببب تو الفحمبببر اإل فببب لر وفبببن الفتوقببب  و بببود تبببا ير 

 إي  رر لب  ت ت الت  ر  لمى الوارداف . 
 Ln Trwg:  المو ب ر تم الطر عبر إلحت ب طر ال قبد

ال  رببببر رببببدون الببببذه  وفببببن الفتوقبببب  و ببببود تببببا ير 
 رر لبحت  ط ببببببب ف فبببببببن ال قبببببببد ال  ربببببببر لمبببببببى إي بببببب

 الوارداف و ق ت لم ظر ة االقتي د ة . 
(Total Reserve without gold) 

 

Ln exrate : الطر عبر لسبعر اليبرد  المو ب ر تم
الرسبببفر وفبببن الفتوقببب  و بببود تبببا ير لنسبببر لسبببع ر 

 اليرد لمى الوارداف . 

t :  الزفن 
E :  ال طببببا العرببببوابر الببببذ   رببببفس نببببس الفتغيببببراف

ال ببببرج التببببى تبببب  ر  ببببر الببببوارداف ولببببم ت ببببدر   ببببر 
   ال فوذ  . 

وسبود يبتم إسبت دام ر   ب ف سب و ة لم تبر  الزف  ببة 
الففتببد  ف ببذ ردا ببة ليببر اال  تبب ت االقتيبب د  لبب م 

. التبببر تبببم الحيبببول لمياببب  6142إلبببى لببب م  4791
ره  الر ببببك فببببن ر   بببب ف ف رببببراف الت ف ببببة التببببر  يببببد

 ,World Development Indicators)البدولر

World bank (2017). 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة. -6
 إ ت ببببببببببببب ر د نبببببببببببببر  بببببببببببببولمر الفوسببببببببببببب  إ بببببببببببببرا   -أ 

(Augmented Deckey – Fuller) 

إل ت ب ر   (Dickey and Fuller, 1991)لــــ
فبببدج سبببنون الر   ببب ف و سبببت دم إ ت ببب ر إسبببتقرار 

فببببن  ببببتل  حببببص  (ADF)الستسببببس الزف  ببببة 
 بببواص الستسبببس نبببس لمبببى حبببد  لفعر بببة فبببدج 

  رببدفبببرض العبببببتل إ ت  ر ال ببن  بببب  فبببرارهبببإستق
 H0:  = 0  أج يو بد  بذر وحبد   بى السمسبمة

الزف  بببببةو و  لتببببب لر  ببببب ن السمسبببببمة الزف  بببببة  يبببببر 
أج H1: < 0 فستقر   ر فق رس ال برض الربديس 

ال يو ببببد رابببب   ببببذر الوحببببد  أن السمسببببمة الزف  ببببة 
(و وقد    ف  ت بو اال ت ب ر نفب  4777 ال  قةو 
 يمرل

 

CPI

WSPI
RP 
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 Eviews.9يإستخدامADF  تائج إختبار (6جدول رقم )
 

 القرار

 ADFاختبار

 المستوى  الفرق األول المتغير
إحصائية 
 االختبار

فترات  االتجاه
 اإلبطاء

إحصائية 
 االختبار

فترات  االتجاه
 اإلبطاء

1 (1) 
-5.32 

(0.0001) 
 0   رف

- 1.42 

(0.562) 
 Ln Import 0   رف

1 (1) 
- 5.016 

(0.0002) 
 0   رف

- 0.963 

(0.757) 
 Ln GDP 0   رف

1 (1) 
- 3.919 

(0.004) 
 1   رف

- 0.996 

(0.745) 
 Ln exrate 2   رف

1 (1) 
- 5.428 

(0.0001) 
 0   رف

- 1.111 

(0.702) 
 LnTrade 0   رف

1 (1) 
- 5.57 

(0.000) 
 0   رف

1.218 

(0.997) 
 Ln RP 0   رف

1 (1) 
- 4.78 

(0.0004) 
 0   رف

- 1.991 

(0.289) 
 Ln TRWG 1   رف

 

 P-Valueالرق م رين القواس هبى ق فبة  ممحوظة:

 تبراف اإل طب   تبم إ ت  رهب   ،ADFإلحي ب ة ا ت  ر
 Schwarz Info)أتوف ت ن بب ت إلتفبب دات لمببى ق لببد  

Criterion). 

 تحببأ فببن ال تبب بو السبب  قة أن فتغيببراف الدراسببة 
وحيبب  تعببذر 4(4فتك فمببة فببن الرت ببة الولببى الرت ببة  

ر ببض  ببرض العببدم الق بببس رو ببود  ببذر الوحببد  لكببس 
% أو أقبببببس  بببببى 0الفتغيببببراف ل بببببد فسبببببتوج فع و بببببة 

ال بر   رالفستوجو ولكن تم ر ضه ل  س الفتغيراف  ب
%و ففبب   ع ببر 4الول ل بد فسببتوج فع و ببة أقببس فببن 

 .4(4أ ام فتك فمين فن الرت ة  
ر ب   لمبى  تب بو إ ت بب ر  بذر الوحبد  الفوضببحة   -ب 

سببب  ق ت التبببر أوضبببحف أن السمسبببمة الزف  بببة  يبببر 
فستقر   ى فستو  تا  اليبم ة وأيب حف فسبتقر  
 عبببد إ بببرا  ال بببرو  الولبببى لاببب  أج فتك فمبببة فبببن 

الولبببببىو و  لتببببب لر  ببببب ن ال طببببببو  4( 4الدر بببببة  

الت ل بببة هبببى ا ت ببب ر و بببود لتقبببة تواز  بببة طو مبببة 
ين البببوارداف وفحبببدداتا  الف تم بببة لمبببى ال بببس رببب

البببببر م فبببببن و بببببود إ بببببتتل ري افببببب   بببببر ال بببببس 
القيير فن  بتل إ ت ب ر التك فبس الفربترك ربين 
الفتغيببببببببببراف ر سببببببببببت دام ف ا  ببببببببببة  وه  سببببببببببون 

(Johansen, 1988)و حببببببببببببببببببدد إ ت بببببببببببببببببب ر  ٬
 وه  سبون لببدد فت اب ف التك فببس الفربترك و ببتم 

 لذلك ر ست دام إ ت  ر ن إحي بيين وهف 
 trace (Trace test)إختبار األنر  -

 و  ه يتم ي   ة ال روض اإلحي ب ة ن لت لىل
 

r  q )لدد فت ا ف التك فس الفرترك  H0 ال رض العدفر 
r  = q )لدد فت ا ف التك فس الفرترك   H1ال رض الرديس 

 

 القيمة المحسوبة
 

)1(LnT i

n

1ri
trace 
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 (max)إختبددددددددددددار القدددددددددددديم المميددددددددددددزة  -

Maximum eigen values test     

 و  ه يتم ي   ة ال روض اإلحي ب ة ن لت لرل
 ال رض العدفر   r  H0لدد فت ا ف التك فس الفرترك = 

 

 الرديسال رض  r + 1  H1لدد فت ا ف التك فس الفرترك = 
 max = - T Ln      (1- r+1)القيمة المحسدوبة 
   ون  ببببف  تبببب بو اإل ت بببب ر ( 6141 أ ظببببر  سببببيو ىو 

 نف  يمرل
 

ختبار القيم المميزة traceإختبار التكامل المشترك )إختبار األنر  (3جدول رقم)  (max)( وا 
 
 

Trace test (trace) 

Null Alternative Statistic 
 مستوى المع وية

5% 
r = 0 r = 1 113.47 95.75 

r  1 r = 2 70.47 69.81 

r  2 r = 3 40.81 47.856 

Maximum eigen values test (max) 
r = 0 r = 1 42.99 40.07 

r  1 r = 2 29.66 33.87 
 

فببببببن ال ببببببدول السبببببب رب و تي ببببببة إل ت بببببب ر ال ببببببر 
(trace)  = تز بد لبن  113.47  ن الق فة الفحسو ة

و  لتبب لر  ،%5الق فببة ال دول ببة ل ببد فسببتوج فع و ببة 
يببببتم ر ببببض ال ببببرض العببببدفر  عببببدم و ببببود أج فت ببببه 

 H0: r )أفب   بر ح لبة  (r = 0)لمتك فس الفرترك 

تز بببببد لببببن الق فبببببة  (71.97)  لق فببببة الفحسببببو ة  (1
 ،%5ل بببببببد فسبببببببتوج فع و بببببببة  (69.81)ال دول بببببببة 

 :H0)و  لت لر ر ض ال رض العدفرو أف   ر ح لة 

r2)  تقببس لببن الق فببة  (41.81)  لق فببة الفحسببو ة
 ،%5 ل بببببببد فسبببببببتوج فع و بببببببة (47.85)ال دول بببببببة 

و  لت لر ال  ستط   ر بض ال برض العبدفرو و  لتب لر 
ه  ك فت اين لمتك فس الفرترك. أف    ل س ة إل ت  ر 

 (H0: r = 0)  ببر ح لببة  (max)القبب م الففيببز  

أكربببببببر فبببببببن الق فبببببببة ( 42.99)   لق فبببببببة الفحسبببببببو ة 
 ،%5ل ببببببببد فسببببببببتوج فع و ببببببببة ( 41.17) ال دول ببببببببة

و  لت لر ر ض ال رض العدفر  عبدم و بود أ  فت به 
 (H0: r  1)لمتك فببس الفرببتركو أفبب   ببر ح لببة 

 أقس فن الق فبة ال دول بة  (29.66)   لق فة الفحسو ة

و  لتببببب لر ال ، %5ل بببببد فسبببببتوج فع و بببببة ( 33.87)
 سببببتط   ر ببببض ال ببببرض العببببدفرو و  لتبببب لر  ا بببب ك 
فت بببببببه واحبببببببد لمتك فبببببببس الفربببببببتركو و  لتببببببب لر  ببببببب ن 
اإل ت ببب ر ن أت قبببب  لمببببى أن ه ببب ك فت ببببه واحببببد لمببببى 
القببس لمتك فببس الفرببترك وهببذا الفت ببه الول لمتك فببس 

 الفرترك  وض  التوازن( نف  يمىل 
 

Ln Importt = 6.0960 + 1.0568 Ln GDPt + 0.2563 Ln RPt + 0.7631 Ln Tradet + 

0.0247 Ln Trwgt – 0.1317 Ln exratet 
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وفن الفتحأ إت    أ م  اإلر راف  ى ال فبوذ  
فب  ال ظر بة االقتيب د ةو حيب  أ به ل بد ز ب د  ال ب تو 

%و 4710% تز ببد الببوارداف ربببب 4الفحمبر اإل فبب لر ربببب
حيبببب  ه بببب ك تببببا ير إي بببب رر ونببببذلك ز بببب د  السببببع ر 

‚% 60ربببب % تبب دج إلببى ز بب د  الببوارداف 4ال سببر ة ربببب
 تا ير إي  رر( و فنن ت سبير هبذه العتقبة  سبر  أن 
الببوارداف أ مرابب  فببن السببم  الضببرور ة واإلسببتراتي  ة 
التبببببر ال  فنبببببن اإلسبببببتغ    ل اببببب  حتبببببى فببببب  إرت ببببب ع 
أسبببع ره  ونبببذلك ه ببب ك تبببا ير إي ببب رر ربببين اال  تببب ت 
الت ببب ر  والببببواردافو حيبببب  ز ببب د  اال  تبببب ت الت بببب ر  

ونبببذلك ‚%.92  البببوارداف رببببب% يببب د  إلبببى ز ببب د4رببببب
ه بببب ك تببببا ير إي بببب رر رببببين اإلحت  ط بببب ف فببببن ال قببببد 
ال  ربببر والبببواردافو حيببب  ز ببب د  اإلحت  ط ببب ف فبببن 

% يببببب د  إلبببببى ز ببببب د  البببببوارداف 4ال قبببببد ال  ربببببر رببببببب
وه بب ك تببا ير لنسببر رببين سببعر اليببرد ‚% 161ربببب

% يبب دج 4والببواردافو حيبب  ز بب د  سببعر اليببرد ربببب
وهبو فب  يتوا بب فب  ‚% 42ف ربب إلى إ    ض البواردا

 ال ظر ة االقتي د ة والدراس ف الس  قة.
 
 
 
 

 Error) مدددددددددددوذج تصدددددددددددحي  الخطدددددددددددة  -ج 

Correction Model) [ECM] 
إذا ن  ببببف الفتغيببببراف تتيبببب  ر  يبببب ة التك فببببس 
الفربببترك  ببب ن ال فبببوذ  الفتببببم لتقبببدير العتقبببة هبببو 
 فوذ  تيح   ال طباو و سبت دم هبذا ال فبوذ  لب د  

رببين السببموك قيببير ال ببس والسببموك طو ببس لمتو يببب 
ال بببس لمعتقببب ف االقتيببب د ةو و ببب لر م فبببن العتقبببة 
التواز  ببة لمببى الفببدج الطو ببسو إال أ ببه فببن ال بب در أن 
تتحقبو وفن  م  قبد تا بذ البوارداف ق فب ت ف تم بة لبن 
ق فتابب  التواز  ببة و ف ببس ال ببر  رببين الق فتببين لببن نببس 

تيبح   هبذا ال طبا   تر   طا التوازن و تم تعبديس أو
أو  ببز  ف ببه لمببى القببس  ببر الفببدج الطو ببس. ولببذلك 
 بب  ف تسببف ة هببذا ال فببوذ  ر فببوذ  تيببح   ال طببا 

(و و ببتم تقببدير هببذا 6141و سببيو ىو 6110 لط ببةو 
 Engle)ال فبوذ   طر قبة ال طبوتين إل  بس  را  بر

– Granger Two Step Method) (Engle – 

Granger, 1987). 

 را  ر لمى فرحمتين الفرحمة و قوم ف او إ  س 
الولببى تقببدير العتقببة التواز  ببة لمببى الفببدج الطو ببس 
و سبببفى إ حبببدار التك فبببس الفربببترك وتبببم إ را هببب   بببى 

 التحميس الس رب.
الفرحمببة ال    ببة و يابب  يببتم تقببدير  فببوذ  تيببح   
ال طا لب عنس العتقبة  بر الفبدج القيبير و رفبز لبه 

(ECt) :حيث 
 

 
 

ECtt =  Ln Importt – B0 – B1 Ln GDPt – B2 Ln RPt – B3 Ln tradet – B4 Ln 

Trwgt – B5 Ln Exratet 
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و ض د نفتغير فستقس ذو   و  زف  ة واحد   (Error Correction term)و سفى  حد تيح   ال طا 
  ر  فوذ  لتقة الفدج القيير ر      رو  الفتغيراف ال رج  ير الفستقر  نف  يمىل

 

 
 

 

لبببدد ال  بببواف الزف  بببة الفدر بببة ل بببرو   K حيدددث
 … ,r = 1, 2, 3الفتغيراف الت سير ةو حي  

و ظرات لن الفتغيراف فتك فمبة فبن الدر بة الولبى 
 () يببببتم إدرا  حببببد واحببببد لتيببببح   ال طببببا وتف ببببس 

 Speed of)فع فببس سببرلة التيببح   أو التعببديس 

adjustment)،  وترببببببير إلببببببى فقببببببدار التغيببببببر  ببببببر
الفتغير الت     تي ة إ حبراد قب م الفتغيبراف الفسبتقمة 
 ببر ال ببس القيببير لببن ق فتابب  التواز  ببة  ببر ال ببس 
الطو ببسو وفببن الفتوقبب  أن تكببون ق فببة هببذا الفع فببس 

ه  ه العتقة س ل ةو حي   رير إلى الفعدل الذج تت 
 ببر ال ببس القيببير  حببو العتقببة  ببر ال ببس الطو ببس 

 (.6110 لط ةو 

وبتطريببببببببببببببب ال طبببببواف الس  قببببببببببببببببببة ن  بببببف ق فبببببة 
أج أن  (1.74-) (ECTt-1)فع فبس تيبح   ال طبا 

الببوارداف تيببح  وضببعا   حببو ق فتابب  التواز  ببة  ببر 
% 491نببس سبب ة ر سبب ة فببن إ ببتتل التببوازن تعبب دل 

ى سرلة تيبح   ل ل بة أج أن البوارداف تسبتغر  وه
رببببباور( ر ت ببببب ه ق فتاببببب   9سببببب ة   1709فببببب   قببببب ر  

التواز  ببة  ببر ال ببس الطو ببس  عببد أ ببر أج يببدفة  ببر 
ال فببببوذ   تي ببببة لمتغيببببر  ببببر فحببببدداتا  وهببببى ال بببب تو 
الفحمبببببببر اإل فببببببب لر والسبببببببع ر ال سبببببببر ةو اال  تببببببب ت 
الت بببببب ر و اإلحت بببببب طر ال  رببببببرو وسببببببعر اليببببببرد 

سبببفر  تي بببة لبببدم فع و تاببب   بببى ال بببس القيبببير الر 
وب سببت دام ال تبب بو السبب  قةو   لفرو بب ف لمببوارداف  ببر 
ال بس القيببير والطو ببس لوضب  التببوازن يببتم لرضببا  

  ى ال دول الت لىل
 

 المرو ات طويمة وقصيرة األجل (1جدول رقم )
 
 

 المرو ات طويمة األجل المرو ات قصيرة األجل المتغيرات
 1.0568 0.7309 - ال اتج المحمى اإلجمال 

 0.2563 0.4155 - األسعار ال سيية

 0.7631 0.4033 - اال فتاح التجاري 

 0.0247 0.0778 االحتياطياألج ي 

 0.1317 - 0.0228 سعر الصرف الرسم 
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 تحبببببأ فبببببن ال بببببدول السببببب رب أن ز ببببب د  ال ببببب تو 
% تبببب دج إلببببى إ   بببب ض الببببوارداف  ببببى 4الفحمببببر ربببببب

% و بر ال بس الطو بس ز ب د  1‚92ال س القيبير رببب
%و وقبببد ير ببب  سبببر  التبببا ير العنسبببر ربببين 4710رببببب 

البببوارداف وال ببب تو الفحمبببر  بببر ال بببس القيبببير إلبببى 
سببتورد  إ تبب   البب تد سببمع ت ف   سببة لمسببم  ال  ر ببة الف

% ي د  إلبى إ   ب ض 4أف  ز  د  السع ر ال سر ة ربب
وز  دتابب   ببر ‚% 14الببوارداف  ببر ال ببس القيببير ربببب

وقببببد ير بببب  سببببر  التببببا ير ‚% 60ال ببببس الطو ببببس ربببببب
اإلي  رر  ر ال س الطو س إلبى البوارداف فبن السبم  
الضببببرور ة واإلسببببتراتي  ة والتببببى ال فنببببن اإلسببببتغ    

  نببذلك فسببتمزف ف اإل تبب   ل ابب  فافبب  ن  ببف أسببع ره
الول ببة والوسبب طة نببذلك  بب ن ز بب د  اال  تبب ت الت بب ر  

% يبببب د  إلببببى إ   بببب ض الببببوارداف  ببببر ال ببببس 4ربببببب
% وز  دتاببببب   بببببى ال بببببس الطو بببببس 1‚11القيبببببير رببببببب

%ووقببببد ير بببب  سببببر  التببببا ير العنسببببر  ببببى 1‚92ربببببب
ال بببس القيبببير إلبببى أسببب    لبببد  فبببن ري اببب ل القيبببود 

رت بب ع الرسببوم ال فرن ببة الف روضببة لمببى الببوار  داف وا 
ولبببدم تببببوا ر الفببببوارد الف ل ببببة التزفببببة لبسببببتيراد أفبببب  

% يب دج إلبى 4ز  د  اإلحت  طر فن ال قد ال  ربر لببب
%  بببببر ال بببببس القيبببببيرو 1‚19ز ببببب د  البببببوارداف رببببببب

%  ر ال س الطو س أفب  ز ب د  سبعر اليبرد 1‚16
%  ببببى 1‚16% يبببب د  إلببببى ز بببب د  الببببوارداف ربببببب4ربببببب

%  بببر ال بببس 1‚42القيبببير وا     ضبببا  ت ربببببال بببس 
الطو بس وقبد ير ب  سبر  التبا ير اإلي ب رر إلبى أهف ببة 
البوارداف واإلحت بب   الضببرور  لاب  ر ببم تببدهور سببعر 

 يرد العفمة الفحم ة.
 (VDC)تحميل تجزئة تباين خطة الت يؤ  -د 

ترببببير  تبببب بو ت زبببببة  طببببا الت ربببب  إلببببى الهف ببببة 
ربببرت التقم ببب ف  بببر ال سبببر ة لمفتغيبببراف الت سبببير ة  بببر 
(. وال بببدول 6141الفتغيبببر التببب     أ ظبببر  سبببيو ىو 

التبببببب لى يوضبببببب   تبببببب بو تحميببببببس ت بببببب ين  طببببببا الت ربببببب  
 لموارداف  تل  تر  زف  ة تفتد لعرر س واف.

 

 [Variance Decomposition] (VDC)تحميل تباين خطة الت يؤ لمواردات  (5جدول رقم )
        

  S.E. LNIMPORT LNGDP$ LNRP LNTRADE LNTRWG LNEXRATE 
        
        

1 0.115 100.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 

2 0.179 90.04 2.60 0.355 2.97 1.22 2.79 

3 0.261 56.34 8.10 20.90 8.28 1.66 4.69 

4 0.389 29.75 9.75 41.67 13.27 1.18 4.35 

5 0.564 15.42 9.41 56.49 14.48 0.813 3.36 

6 0.768 8.76 8.86 63.41 15.65 0.598 2.70 

7 1.009 5.16 8.28 68.26 15.65 0.467 2.16 

8 1.273 3.25 7.82 70.75 15.96 0.379 1.81 

9 1.571 2.13 7.42 72.77 15.81 0.320 1.53 

10 1.889 1.49 7.11 73.86 15.90 0.276 1.33 
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 فببن ال ببدول السبب رب فببن لفببود ال طببا الفع بب ر  
(S.E)   تحبببببأ أن ال طبببببا الفع ببببب ر  ل طبببببا الت رببببب 

%  ببببم يببببزداد 1‚44لمببببوارداف  ببببر فببببد  سبببب ة واحببببد  
% وتر   الز  د  4799ل يس  ر الس ة الع رر  إلى 

 ببر ق فبببة اإل حبببراد الفع ببب ر  إلببى أ اببب  تربببفس   ببب ر 
لببدم التاكببد لمت ربب  لم تببراف الزف  ببة السبب  قة لمفتغيببراف 

حبببببأ أن الفسبببببتقمة  بببببر ال فبببببوذ . وفبببببن ال بببببدول  ت
اليدف ف  ر الوارداف تس هم  ر ت سير  طا الت رب  

%  بببر ال بببس القيبببير 411لمبببوارداف ذاتاببب  ر سببب ة 
% 4717  تر  زف  ة واحبد (  بم تب   ض لتيبس إلبى 

 ر  تر  ت ر  لعرر س واف  ر الفستقرسو وب    لم به 
 بب ن اليببدف ف  ببر الببوارداف ت سببر الت بب ين  ببر  طببا 

 بس القيبير  ربنس أكربر الت ر  لموارداف ذاتا   ر ال
فبببن ال بببس الطو بببس وفبببن  ابببة أ بببرج  سبببام ال ببب تو 
الفحمبر اإل فب لر  بر ت سبير الت ب ين  بر  طبا الت رب  

%  بر السب ة ال    بةو  بم تبزداد 6721لموارداف ر س ة 
%و ولم ببه  بب ن 9744لتيببس  ببر السبب ة الع رببر  إلببى 

إسبببا م اليبببدف ف  بببر ال ببب تو الفحمبببر اإل فببب لر  بببر 
 ببر  طببا الت ربب   بب لوارداف  ببر ال ببس  ت سببير الت بب ين

الطو بس  ربنس أكرببر فبن ال بس القيببير وهنبذا  بب قى 
الفتغيببببرافو حيبببب  إسببببا م اليببببدف ف  ببببر السببببع ر 
ال سر ة واال  ت ت الت  ر   ر ت سير الت  ين  ر  طا 
الت ر   ب لوارداف أكربر  بر ال بس الطو بس فبن ال بس 

أكرببر القيببير أفبب   بب قى الفتغيببراف  تببا ير اليببدف ف 
 ببببببر ال ببببببس القيببببببير فببببببن ال ببببببس الطو ببببببس وهفبببببب  

 اإلحت  ط  ف فن ال قد ال  رر وسعر اليرد.
 (IRF)دوال  بضات االستجابة  -ه 

دوال   ض ف االست   ة تحدد فبدج إسبت   ة نبس 
فتغيببر لميببدف ف التببى تحببد    ببه والتببى تر بب  إلببى 

 Eviews 9)  سبببه أو إلبببى الفتغيبببراف ال بببرج 

User's Guide11) التبب لر يوضبب   تبب بو  وال ببدول
تحميس دوال   ض ف اإلست   ة  تل  تر  زف  ة تفتد 

 لعرر س واف

 

 (2جدول رقم )
 [Impulse Response Function] (IRF) دات لمتقمبات فى متغيرات ال موذجإستجابة الوار 

       

  LNIMPORT LNGDP$ LNRP LNTRADE LNTRWG LNEXRATE 
       
       

1 0.115 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2 0.125 0.028 0.010 0.030 0.019 -0.030 

3 0.097 0.068 0.118 0.068 0.027 -0.048 

4 0.081 0.096 0.221 0.120 0.025 -0.058 

5 0.063 0.123 0.342 0.161 0.028 -0.064 

6 0.050 0.149 0.440 0.214 0.030 -0.072 

7 0.029 0.178 0.566 0.258 0.035 -0.078 

8 0.013 0.206 0.672 0.315 0.037 -0.085 

9 -0.008 0.237 0.805 0.362 0.041 -0.091 

10 -0.025 0.266 0.917 0.421 0.044 -0.099 
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 تحبأ فبن ال بدول السب رب أن التغيبر  بر ال ب تو 
% يبب د  إلببى ز بب د  الببوارداف 4الفحمببر اإل فبب لر ربببب

%  ببببر السبببب ة 1‚46%  ببببر السبببب ة ال    ببببةو 1‚16ربببببب
%  ر الس ة الع ربر . أفب  التغيبر  بر 1‚62ال  فسةو

% يبب دج إلبى ز بب د  الببوارداف ربببب 4السبع ر ال سببر ة ربببب
%  ببببى السبببب ة 1‚91%  ببببى السبببب ة ال    ببببةو 1‚141

ونببذلك الحبب ل %  ببر السبب ة الع رببر . 1‚74الت سببعةو
  ل سببببببب ة لفتغيبببببببر اال  تببببببب ت الت ببببببب ر  أفببببببب  فتغيبببببببر 

% يب د  4اإلحت  ط  ف ال  ر بة  ب لتغير   به ر سب ة 
%  ببببببببى السبببببببب ة 1‚147إلببببببببى ز بببببببب د  الببببببببوارداف ربببببببببب

%  بى 1‚111%  ى الس ة الس دسةو 1‚121ال    ةو
الس ة الع رر و   لتبا ير إي ب رر ريب ام وهبو فب  يتوا بب 

نذلك الح ل   ل س ة لفتغيبر ف  ال ظر ة االقتي د ة و 
سببببعر اليببببرد حيبببب  التببببا ير العنسببببر ري ببببه وبببببين 
البببوارداف وهبببو فببب  يتوا بببب فببب  ال ظر بببة االقتيببب د ة 

 والدراس ف الس  قة.
 سادسا: ال تائج والتوصيات

 ال تائج
هبببذه الدراسبببة ن  بببف لغبببرض تحديبببد سبببموك دالبببة 
الطمب  لمبى البوارداف  بر ال بس الطو بس  بر فيببر 

(و وقد تويمف الدراسبة 6142-4791  تل ال تر  
إلببى ال تبب بو الت ل ببة والتببر سببرب رببرحا   ببى ال فببوذ  

 الق  سر   لت ييسل
إن ال ببب تو الفحمبببر اإل فببب لر يببب  ر تبببا يرات إي  ر ببب ت  -4

 لمى الوارداف  ر ال س الطو س.
إن السببببع ر ال سببببر ة تبببب  ر تببببا يرات إي  ر بببب ت لمببببى  -6

 الوارداف  ر ال س الطو س.
الت بببب ر  يبببب  ر تببببا يرات إي  ر بببب ت لمببببى  إن اال  تبببب ت -3

 الوارداف  ر ال س الطو س.

إن االحت  ط ببب ف فبببن ال قبببد ال  ربببر تببب  ر تبببا يرات  -1
 إي  ر  ت لمى الوارداف  ر ال س الطو س.

إن أسبببببع ر اليبببببرد تببببب  ر تبببببا يرات لنسببببب  ت لمبببببى  -5
 الوارداف  ر ال س الطو س.

ل بببد إ حبببراد البببوارداف لبببن وضببب  التبببوازن  بببر  -2
 1‚09قيبببببببببير    اببببببببب  تحتببببببببب   البببببببببى ال بببببببببس ال
ربباور( حتببى تيببح  فببن وضببعا   9سبب ة تقر    

  ر إت  ه ق فتا  التواز  ة  ر ال س الطو س. 
وأ يرا تويبمف الدراسبة فبن  بتل  تب بو ت زببة ت ب ين  -9

 طببا الت ربب  إلببى الهف ببة ال سببر ة لمفتغيببراف الت سببير ة 
 ر ررت التقم  ف  ر الفتغير التب    وفبن  بتل  تب بو 

ميببببس دوال   ضبببب ف اإلسببببت   ة إلببببى تحديببببد فبببببدج تح
إست   ة نبس فتغيبر لميبدف ف التبر تحبد    به والتبى 

 تر   إلى   سه أو إلى الفتغيراف اال رج .
 التوصيات

دراسة سموك دالة الطم  لمى الوارداف  ر ال س   -
الطو ببببس فبببب  إضبببب  ة فتغيببببراف أ ببببرج ف ببببس فعببببدل 

 التض م.
ت سببببر أسبببب    لفببببس الفز ببببد فببببن الدراسبببب ف التببببر   -

إ حببراد الببوارداف لببن ق فتابب  التواز  ببة  ببر ال ببس 
 القيير.

لفس الفز بد فبن الدراسب ف لفح ولبة فعر بة أسب      -
العتقة الطرد ة رين الوارداف والسع ر ال سر ة  بر 

 ال س الطو س  ر فير.
لفبببببس الفز بببببد فبببببن الدراسببببب ف التبببببى تسببببب لد  بببببر   -

تببببى إكتربببب د الفز ببببد فببببن الفتغيببببراف االقتيبببب د ة ال
تببب  ر  بببر سبببموك دالبببة الطمببب  لمبببى البببوارداف  بببر 

 ال س الطو س.
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 المراج 
 المراج  العربية أوال:

 ( ،6141بسدددديو ى، عيددددد الددددرحيم عددددوض، )  -4
"التك فبببببس الفربببببترك ناسبببببمو  لبببببت  الستسبببببس 
الزف  بببببة  يببببببر السبببببب ك ة"و رسببببب لة دنتببببببوراه  يببببببر 

 ف رور و نم ة الت  ر و   فعة ط ط .
"  ، (6143) ،الخضراوى، أحمدد فتحد  خميدل   -6

تقببدير فحببدداف الطمبب  لمببى الببوارداف الفيببر ة 
  فعبة  ونم بة الت ب ر   وف مة الت ب ر  والتفو بس و"

 .429-464ص  و2العدد  وط ط  
"  ، (6146) ،شدددددددهاب، دمحم عيدددددددد المجيدددددددد   -3

فحبدداف الطمبب  لمبى الببوارداف الكم بة ل فاور ببة 
( 6141-4791فير العرب ة  تل ال تر  فبن  

ر سببببببت دام تحميببببببس التك فببببببس الفرببببببترك و فببببببوذ  
 و1العببببدد وف مببببة ال اضببببة  وتيببببح   ال طببببا  "

 .  419-29ص و42الف مد 
" ت سبير  ،( 6141) ،شهاب، دمحم عيدد المجيدد  -1

العرب ببة  دالببة الطمبب  لمببى الببوارداف  ببى الففمكببة
السبببببعود ة ر سبببببت دام تحميبببببس التك فبببببس الفربببببترك 

ف مة ال حبو  الف ل بة  و“و فوذ  تيح   ال طا 
 و  فعببببة رببببور سببببعيد  ونم ببببة ت بببب ر  ووالت  ر ببببة 
 .626-622ص  و1العدد  وفير 

"  ، (6143) ،تومى ، جمعدة ،صال ، رضدوان  -5
لتقبببة البببوارداف رببب عض الفتغيبببراف االقتيببب د ة 

دراسبببببة ق  سببببب ة لح لبببببة  6141-4791الع لف بببببة 
-27ص  و46لدد  وف مة ال  ح   وال زابر " 

92. 
" فحببدداف الطمبب   (،6119) ،العيدددلى، عايددد  -2

لمى وارداف الففمكة العرب ة السبعود ة  بى إطب ر 
التك فببببببببببببببببس الفرببببببببببببببببترك وتيببببببببببببببببح   ال طببببببببببببببببا 

و لتقتيبببب د اإلسببببتفر ف مةفرنزيبببب ل  ن فببببسو"
 (.26  فعةالزهرو العدد  

 (6115عطية، عيد القدادر دمحم عيدد القدادر، )  -9
الحببببببدي   ببببببر االقتي دالق  سببببببر رببببببين ال ظر ببببببة 
والتطريببببو البببدار ال  فع بببةو   فعبببة اإلسبببن در ةو 

 الط عة ال    ة.
تطببببببببور ال نببببببببر  ،( 4771)،حسددددددددين ،عمددددددددر  -8

دار ال نببر  واالقتيبب د  قببد ف  وحببدي   وفع يببرا 
 الق هر .والط عة االولىوالعربر

 ،مجيددددددب حسددددددن،المحمودي، عمددددددى دمحم ،دمحم  -7
" تقبببدير دالبببة الطمببب  لمبببى البببوارداف  (،6142)

 6119-4790االسببتاتك ة  ببى لير بب  لم تببر  فببن 
ر سبببببت دامل أسبببببمو  التك فبببببس الفربببببترك و فبببببوذ  

ف مةالفعر ببببةو نم ببببة العمببببوم  و“تيببببح   ال طببببا 
  فعةالز تو ببةو لير بب و و ترهو ببةاالدار ببة والف ل ببةو 

 .14-49ص  و2العدد
" فحبببببببببدداف  ،(6111) ،المهدددددددددى، عدددددددددادل -41

الحسببب   ال ببب ر   بببر فبببواز ن فبببد ول ف  عبببض 
 والدول العرب ة ر ست دام  فوذ  تيح   ال طا "
ف مبببة االقتيببب د والت ببب ر و نم بببة الت ببب ر و   فعبببة 

 .2لين رفسو العدد 
"إست دام  (،4777ال اقة، أحمد أيو الفتوح، ) -44

 فبببببوذ  تيبببببح   ال طبببببا  بببببى تقبببببدير فحبببببدداف 
اإلحببتل ال قببد   ببر فيببر"و ف مببة نم ببة الت بب ر  

و 22لم حو  العمف بةو   فعبة اإلسبن در ةو ف مبد 
 .210-212و ص61لدد 

" تقببدير  ،(6142 جددا، عمددى عيددد الوهدداب، )  -46
دالببببة الطمبببب  لمببببى الببببوارداف  ببببى دول الفغببببر  

ف مبة  و" 6141-4791العربر  تل ال تر  فبن 
الت ف ببببة والس  سبببب ف االقتيبببب د ة الكو ببببفو ف مببببد 

 .74-12ص  و4لدد  و49
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