
 

The Impact of Remittances on Economic Growth in Egypt 

 During the Period (1975-2012) " Econometric analytical study" 

 ممخص البحث:
ث حخدد ل ليهدد البحث ددىلتحددللأ ريددولالتددللأ ددن   لبح دد  رينل

الكتددللأ  يدد ب لعرددللبحو ددنلبادأ دد  صل،ددبل  ددل لنث ددنل ل
أقددددد يللبح  ددددددولالدددددينلبحأ دددددن   لنبحو دددددنلبادأ ددددد  صل،دددددبل
بألجرددينلبحق دديللنبح،نوددو لنأ  يدد لالل يأهدد لبحوةددال ول ق لوددول
ث ح نب دولبألخددلللبح ددفتل ل،ددبلبحو ددنلبادأ دد  ص لث دد ل ةددهمل
،دددبل ددد  يولبحة  ةددد  لبادأ ددد   ولبح  ذ دددولحأو  دددوللددد  ل

 دنلتدم لبالأفد علبحأ ن   لنبالأف علثكفد ة لبةدأخ ب ه  لنل
أ دن   لث   للبحو نلبادأ   ص.لن حكل نلخ لل لبةول

لبح   رينلث حخ ل لنالتلل لعرللبحو نل،دبلبأل  لبادأ د  ص 
،دددبللأ،دددنللأ دددن   لبح ددد  رينلث حخددد ل لنالل يأهددد لبحوةدددال ونل

  ددددلل بخر دددد  لنخ لج دددد   لتددددمل ددددنلخدددد للبةددددأخ بملالةددددرن ل
يددددددأملل(DOLS( ل)ARDL)بحأك  دددددولبح ودددددألكلنو دددددن جبل

أقدد يللع ددد  لبألجددولبح،نوددو لك دد لتوددذل ددنلخدد للو ددن  ل
أقدددددد يللع ددددددد  لبألجدددددددوليدددددددأمل(لECMأ دددددد  ألبحخ،دددددد ل)

لللبحق يل.
حقددددد لب  ب  لأ دددددن   لبح  دددددلونلث حخددددد ل لث  ددددد ا ل

بح قدددن لبألل  دددولبحأدددبل ح،يهددد لبحث دددى ل يدددىلكاليدددل لخددد لل
 لنال دددددث  لل5.05 ر ددددد لل نالل،ددددبلعددددد ملل2..5الرحدددد ل

بحة  ةددددولع ح  دددد  ل،  ددددد لالددددينلبحددددد نلل  ددددللأ أددددولبح لأثدددددول
لبح أرق ولحرأ ن   لنبح لأثولبألنلل،بل نللبحولقلبألنةطل

 

 
 

نوددددد  للال،لوق ددددد  ل  ددددد ل  كددددديلبلأفددددد علالل  دددددولبحأ دددددن   ل
خ لج دددد   ل،عدددد  لعددددنل ودددد   لالل يأهدددد ل بخر دددد   ل يددددىلأ تددددول
بح  ددد للبحتددد وبلتيدددلب ب لبحوقددد لبألجواليدددبلث ددد لبح ددد  لب ل

ث ة ع ب لبحأو  دولنباةدأت  للبألجوالدبلالكتللالل  ول ق لوولنل
 بح ث ول.ل

أنعألبحوأ ذجل،دبلبألجدولبح،نودولنجدن لع ددولأك  دول
 وددألكلالدددينل أحيدددلب لبحو دددن   لك ددد لالودددذلينجددد لأنب،ددد ل،دددبل

.ل يددىلالنلكددول ددن ل(DOLS( ل)ARDL)و ددن جبلوأدد ذجل
بحأ ددن    لنبح دد  لب  لنباةددأت  للبح  رددبلأددفتللتيج ال دد  ل

ص لاليو دد لأددفتللباةددأت  لب لبألجوال ددولعرددللبحو ددنلبادأ دد  
بح ث وددل لةددرال   لعر ددذ.لك دد لالنلبح قدد ل لبحأفةدديلوولحرو ددن جينل

 ك و ل لأف و.
،ددبلبألجددولبحق دديللالنل(لECMو ددن  ل)أنعددألوأدد ذجل

كددول ددنلبح دد  لب لنباةددأت  للبح  رددبلأددفتللتيج ال دد  لعرددلل
بحو نلبادأ   ص لاليو د لبحأ دن   لأدفتللةدرال   لعر دذلألوهد ل

جدذلح ةددأه كلنحد يلباةددأت  ل.لك د لالنلةددلعولبحأ دد يولأنل
ك ودددد ل  ون ددددولن لأف ددددو لنالنلبح قدددد ل لبحأفةدددديلوولحرو ددددن  ل
ك و ل لأف ولنحكنلالدول ق لوولث ألجولبح،نودو لندد لبجأد  ل
بحو دددددن  لك ،دددددولباخأثددددد لب لبت  ددددد ذ و ل  ددددد ليددددد للعردددددلل

لعو.بةأقلبل لنأ أ ذلالجن  لأن،ي ل لأف

ل
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Abstract: 

The research aims to analyze the 

impact of remittances on economic gr-

owth in Egypt. More specifically, it 

estimates the relationship between 

remittances and economic growth in the 

short and long run, and determines the 

pared to other factors affecting econ-

omic growth ; therefore contributing to 

the formulation of economic policies 

for developing such remittances and 

make them more efficient tool to raise 

the rate of economic growth. To ach-

ieve this aim, the research analyzes the 

remittances and their impact on the 

growth in the economic literature, and 

the evolution of the remittances and 

their relative importance in Egypt, both 

internal and external. Finally, the re-

search uses the cointegration approach 

through two models: the ARDL and the 

DOLS to estimate the long-run relation-

nships. Moreover, the short-run relat-

ionnships are estimated through the 

error correction model (ECM). 

The remittances of Egyptians abroad 

were increased at high rates during the 

four decades covered by the research, 

which amounted 20.5 billion dollars in 

2012. Egypt occupies the sixth position 

on the world level and ranked the first 

on the Middle East and North Africa 

level, reflecting the great importance of 

remittances abroad. In addition, the re-

mittances are very important internally, 

they represent the second source of 

revenue for foreign currency after ex-

ports relative importance of remittances 

comand more important than devel-

opment aid and foreign direct inves-

tment. 

The results of both models are con-

sistence, indicating that there is a long-

run relationship between the variables. 

Remittances, exports, and domestic inv-

estment affect economic growth posi-

tively, while foreign direct investment 

affects it negatively. The explanatory 

power of the models is high. 

The results of the ECM in the short 

run indicate that both the exports and 

domestic investment have a positive 

effect on economic growth, while remi-

ttances negatively affect it because it is 

directed to consumption rather than inv-

estment. The speed of adjustment is 

significant and high, and the expla-

natory power of the model is high, but 

lower than its counterpart in the long-

run. The models undertaken all the sta-

tistical tests; confirming that the models 

are stables and have high goodness of 

fit. 
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 : مقدمة 5
كولأ ن   لبح د  رينلث حخد ل لنب د  ل دنلاللدملأو

  دد  للبحأ نوددولبحخدد لجبلث حوةددثولحر  يدد ل ددنلبحدد نلل
بحو   ددو ل يددىلأ دد ل ددنلالكالددلل  دد  للع ذدد ب لبحوقدد ل
بألجوالددبل،ددبلع يدد ل ددنللدد  لبحدد نل.لنددد لودده  للدد  ل
بحأ ن   ل و   لكاليل لخ للبح قدن لبألل  دولبح  عد ول

حر   حددو ل يددىلن خ  ددول،ددبلبحدد نللبحو   ددولبح  دد ل ل
ن،ق  لحال  و  لبحالوكلبح نحبلن در لأد ،ق  لبحأ دن   ل

 ر د لل نالل،دبلل254.4عرللبح ةدأنللبح د ح بلتحدلل
%ل ددنلبحودد أجل45.. لنددد ل تردد ل ددنبحبل5.05عدد مل

بح دددد ح ب لنكدددد نلأدددد تيللبحأ ددددن   لالكالددددلل،ددددبلبحدددد نلل
ل1.4.0بحو   ولألوه لبةأق،ال ل،بل حكلبح د مل دنبحبل

%ل دددددددنلبحأددددددد ،ق  ل44.0  تدددددددول ر ددددددد لل نال لث ددددددد ل
%ل ددنل0.25بح  ح  ددو لك دد لالنللدد  لبحأدد ،ق  ل تردد ل

.ل(UNCTAD,2014بحو أجلبح  ربلث حد نللبحو   دول)
ث وهددد لالكتدددللبةدددأقلبلب ل ق لودددولنأأ يددد للددد  لبحأ دددن   ل

ث  دد  للبحأ نوددولبألجوالددبلبألخددلللةددنبةل ةدد ع ب ل
بحأو  دددولالنلباةدددأت  للبألجوالدددبلبح ث ودددللالنلبحقدددلن ل

ل(.Ahmed, et al., 2011, P. 176 دول)بحخ لج
نأةهملل  لبحأ دن   لث حوةدثولحرد نللبحو   دولبح أرق دول
حهدد ل،ددبل عددملع ر دد  لبحأو  ددولنبالأفدد علث  دد للبحو ددنل

خ للأ تيلل لبتيج البلعرلل  د ا لبادأ   صل نل
با خددددد للنباةدددددأت  للبح  ريدددددينلن يددددد بنلبح ددددد ،نع  ل

 نلنأو  ددددددولنأخفيددددددفلبحقيددددددن لبح  ر ددددددولعرددددددللباذأ دددددد
بح دددد  لب لنأون دددد لبألوودددد،ولبادأ دددد   ولنبالأفدددد عل
ث ةددددددأن   لبحأنجددددددفلنبألجددددددنللنأو  ددددددوللاليلبح دددددد لل
بحثودلص لنث حأد حب لأ  دولعرددللأون د لبحد خولنأ ةددينل
 ةدددأنللبح   ودددولنبح ددد ل دددنلبحفقدددللحكتيدددلل دددنلال،دددلب ل

نلكددد نبح جأ ددد  يدددلللبحدددث  لالودددذلت بل ددد لنجهددد لل.لنب 
باةددأت  ل ل،هوهدد لالللدد  لبحأ ددن   لح ةددأه كل ننل

 كننلحهد لثتد لب لتيج ال دول،دبل عدملبحو دنلألوهد لالأكدننل
لبل وددددد   ل  ددددد ا لبا خددددد ل لن دددددنلتدددددم وج ددددد ل،ددددد
للللللللللللللللللل.(Ahmed, et al.,2013,P.(.813باةأت  ل

حقددد لوددده لبادأ ددد  لبح  دددلصل وددد   ل ةدددأ ل ل،دددبل
أ ددددن   لبح دددد  رينلث حخدددد ل لخدددد للبح قددددن لبألل  ددددول

و ل يددىلأ دد ل  ددللنب دد  ل ددنلبحدد نللبح وددللبح  عدد 
بألنحدددددللبحأدددددبلأةدددددأقالولبحأ دددددن   لبحخ لج دددددولعردددددلل
بح ةدأنللبح دد ح ب لنبألنحددللعردلل ةددأنلل نللبحوددلقل

%ل دددنل.1بألنةدددطلنوددد  للال،لوق ددد  ل يدددىلأةدددأق، 
 (WB, 2013, PP. 3,4) بحأ ن   لبح نجهولتحيه

.لنأةددهمللدد  لبحأ ددن   ل،ددبل عددمل يدد بنلبح دد ،نع  ل
ب أ  ،   لبح نحول نلبحوق لبألجوالدب لك د لالوهد للن و   

أر ددد ل نلب ل ه ددد ل،دددبلأ قيددد لباةدددأقلبلل،دددبلبحق،ددد عل
بح ددد حب ل،عددد  لعدددنلالوهددد لأةدددهمل،دددبلبح ددد ل دددنلبحفقدددلل
نأن،يلل،لصلبح  ولحج ةلكاليلل نلبح   حو لن نلتم ل

لبح  ل نل وكرولبحث، حول،بلبح جأ  لبح  لص.ل
 : مشكمة البحث5 - 5

ال دد لأ تددولبح دد  رينلث حخدد ل لال ددث  لأ ددن   ل
بحقعددددددددد   لبح ه دددددددددولنبحجددددددددد يل لث حث دددددددددىل،دددددددددبلبأل  ل
بادأ   صلعرلل  للبح قن لبحقريردولبح  عد و لوأيجدول
ألتلل لبتيج البلعرللع ي ل نلبح أحيلب لبادأ    ول
بحكر ددو.لييددللالنلالتللدد لعرددللبحو ددنلبادأ دد  صل دد  بلل
 نع لخ ا لبأل للبحد صليأ،رد لبحأ قد ل دنل حدكل

ةددول  دد   ل،ددبلكددول  حددولعرددلل دد  .ل،ددليملكتددل لال لب
بحهجدددل لبحخ لج دددولث  دددللن وددد   لأ دددن   لبح ددد  رينل
ث حخ ل لث نل ل ةأ ل  لتالالوذليتدنلللود لأةد فلللدول
أةددهمللدد  لبحأ ددن   ل،ددبلعدد  ل وددك  لبادأ دد  ل
بح  ددددلصلنأدددد ع ملبحو ددددنلبادأ دددد  صلثددددذ ل يددددىلالنل

 ددنلبادأ دد  لبح  ددلصل  دد وبل ددنلبوخفدد  ل  دد للبحو
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بادأ دد  صلخدد للبح قددن لبح  عدد و ل،عدد  لعددنلعدد مل
بةدددددددأقلبل  لن  ددددددد لللددددددد بلتحدددددددللبوخفددددددد  ل  ددددددد ا ل
باةددأت  للنبحأددلبكملبحلالةدد  حب لبحدد صليلجدد لالدد نل لتحددلل
بوخف  ل   للبا خ ل لنث حأ حب لع ملأنب،للبح نبل ل
بح  ح دددددولن خ  ددددددولبألجوال ددددددول وهدددددد لبح   ددددددولحأ نوددددددول

أو  دو.لك د لالودذلوأيجدولباةأت  لب لبح ،رنثولحخ،دطلبح
حأ بيددددد لباعأ ددددد  لعردددددللبح دددددنبل لبألجوال دددددولن خ  دددددول
بحقددلن لخدد للعقدد صلبحةددث يو   لنبحت  ويو دد  لن دد ل
وددأجلعوهدد ل ددنلبلأفدد علبحدد يننلبحخ لج ددولنالعث ذهدد  ل،قدد ل
ال عوددددد لبح كن دددددولبح  دددددلوولحأنجيهددددد  لبح وج ددددد  ل

نأدملل- و نقلبحوقد لبحد نحبلنبحالودكلبحد نحبلل-بح نح ول
وددددددد  جلبا ددددددد تلبادأ ددددددد  صلنبحأكيدددددددفلأ،اليددددددد لاللل
ح نبجهددوللدد  ل ل0660،ددبلعدد ملل(ERSAP)بحه كرددبل

ل (UNDP, 2002, P. 4)بح ودك  لنباخدأ ا ل
ك دددددد لأددددددملتجددددددلبةلع يدددددد ل ددددددنلبت دددددد    لبح  ح ددددددول
نبح  دددل، ولالهددد ال وددد   لنأ الذدددولبح ددد خلب لبح  ر دددول
نبألجوال ولنأن،يللبحاليذولبح  ذ ولنبح ةأقل لح ةأت  ل ل

نلكدددوللددد  لبح  ددد نا لحدددملأ قددد لاللددد ب،ه ل،دددبلييدددللال
بالأفدد علث  دد للبحو ددنلبادأ دد  صلث حوددكولبح ووددن  ل

%ل،دبلبح أنةدطلةدون   لخد لل1.0بح صلدد للث دنبحبل
(.ل   ليأ،ر لWDI, 2013بح قن لبألل  ولبح  ع ول)

أ ريدددولالتدددلللددد  لبحأ دددن   لعردددللبحو دددنلبادأ ددد  صل
أ نودددددولن ددددد للالل يأهددددد لبحوةدددددال ول ق لودددددولث  ددددد  للبح

بحخدد لجبلبألخددلللن حددكل،ددبلكددول ددنلبألجددولبحق دديلل
لنبألجولبح،نوو.ل

 : أهمية البحث وهدفه2 - 5
،ددددددبلالنلأ ريددددددولالتددددددلللأهميةةةةةةة البحةةةةةةثأأ تددددددول

بحأ ددددن   لبحخ لج ددددولعرددددللبحو ددددنلبادأ دددد  صل،ددددبل
  للن  للالل يأه لبحوةال ول ق لوولث ح نب ولبألخدللل
بح دددددفتل ل،دددددبلبحو دددددن ل ةددددد ع ل،دددددبلبأخددددد  لبحة  ةددددد  ل

ح  ذ ولحأو  ولل  لبحأ ن   لنأ ةينلدونب لأ ،قه لب

ث يددىل  كددنلبةددأخ بمللدد  لبحأ ددن   لث ددنل لالكتددلل
، عر ددولحأ قيدد لاللدد بالبحو ددنلنبحأو  ددو.لك دد لالنلتجددلبةل
بح لبةولث نل ل ةأقرولعرللبادأ   لبح  لصلأكننل
الكتددددددللالل  ددددددو لبأل ددددددللبحدددددد صل ةدددددد ع ل،ددددددبل دددددد  يول

أددددبلأأو ةدددد ل دددد لبحة  ةدددد  لبادأ دددد   ولبح  ذ ددددولبح
بحجددلنالبح  ددلوولن ةددهمل،ددبل ودد   للدد  لبحأ ددن   ل

،دبلبح ةدأقالو.لك د ل ةدهملنول، ل نلكف ة لبةأخ ب ه ل
لدددد بلبحث ددددىل،ددددبلأقدددد  ملأ ددددنلب لج يدددد  لعدددددنل نلل
بحأ ددددددن   لبتو دددددد ذبلن خ  ددددددول،ددددددبلجددددددولد ددددددنلل
بح لبةدددد  ل،ددددبللدددد بلبح جدددد للليددددملبألل  ددددولبح أ بيدددد  ل

لحرأ ن   .

حهدد بلبحث ددىلف األساسةةي الهةةدن،قدد  لحدد حك ل،ددهنل
يأ تول،بلأ ريولالتللأ ن   لبح   رينلث حخ ل لعرلل
بحو ددنلبادأ دد  صل،ددبل  ددل لنث ددنل لالكتددللأ  يدد ب ل
أق يللبح  ددولالدينلبحو دنلبادأ د  صلنبحأ دن   ل،دبل
بألجولبح،نوو ل،ع  لعنلأق يللل  لبح  دولث ألجدول
بحق دددديل لنأ  يدددد لالل يأهدددد لبحوةددددال ول ق لوددددولث ح نب ددددول
بألخدددلللبح دددفتل ل،دددبلبحو دددنلبادأ ددد  ص.لنن،قددد  لحددد حكل

ل،هنلل  لبح لبةولأح،بلت تولجنبو لالة ة و 
   لبح دددد  رينلث حخدددد ل ل،ددددبل لبةددددولأ،ددددنللأ ددددن 

بح  دددددددلص لنأ  يددددددد ل ددددددد للالل يأهددددددد للبادأ ددددددد  
 بحوةال و.

 نعددددد لت،ددددد للأ ريردددددبل أك  دددددولينعدددددألب تددددد لل
بح خأرفدددولحأ دددن   لبح ددد  رينلعردددلل  ددد للبحو دددنل

 صلنبحقودددنب لبحأدددبليدددأمل دددنلخ حهددد للددد بلبادأ ددد 
بحأدد تيل لأردددكلبحأدددبليددأملبةدددأوث ،ه ل دددنلبح لبةددد  ل

 بحأ،ال ق ولن خ  ول،بلبح نللبحو   و.ل
 أقددد  ملأ ريدددولد  ةدددبل أ،دددنلل الودددبلعردددللالةددد يل

بحة ةدولبح  و ددو لحأقدد يللالتددللأ ددن   لبح دد  رينل
ث حخددددد ل لعردددددللبحو دددددنلبادأ ددددد  صل دددددنلخدددددد لل

بحددد صل عددد نلأ قيددد لالةدددرن لبحأك  دددولبح ودددألكل
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بحأدددنب نل،دددبلبألجدددولبح،نودددو لنوأ ودددللباو ددد بلل
بح بذددفلث ألةدد حي لبحأقري  ددو.لبأل ددللبحدد صل ةدد ع ل
نبعددددددد بلبحة  ةددددددد  لبادأ ددددددد   ول،دددددددبلبأخددددددد  ل
بحة  ةدد  لبح  ذ ددولحأو  ددولبحأ ددن   لن و  أهدد  ل
،عددددد  لعددددددنلبالأفدددددد علثكفدددددد ة لبةددددددأخ ب ه ل،ددددددبل

 بح ةأقالو.
 : فرض البحث3 - 5

النل كدننلحأ دن   لبح د  رينلث حخد ل لثتد لب ليأند للل
تيج ال ددولعرددللبحو ددنلبادأ دد  صل،ددبل  ددللةددنبةل،ددبل
بألجددددولبحق دددديللالنلبألجددددولبح،نوددددو لوأيجددددولحأ تيللدددد ل
بتيجددد البلعردددلل  ددد ا لبا خددد للنباةدددأت  ل لن دددنل
تددددم لأكددددنونللاليلبح دددد للبح  رددددب لنبحأ،ددددنللبح دددد حب ل
 لنبحأو  ددددددددددولبحثوددددددددددلوو لنأدددددددددد ع ملب أ  ، دددددددددد  لبحوقدددددددددد

 بألجوالب ..تحخ.لل
 : منهج البحث4 - 5

 ةددددأخ ملبحث ددددىلبألةددددرن لبحك ددددبل،ددددبلبحأ ريددددول
ث اعأ دد  لعرددللبح ددوهجلبحأ ريرددبلبحق  ةددب ل يددىليددأمل

أ دددددن   لبح ددددد  رينلبةدددددأقلبةلبحال  وددددد  لبحك  دددددولعدددددنل
 لنع دأهدددددددددد لثدددددددددد حو نلث حخدددددددددد ل لنالل يأهدددددددددد لبحوةددددددددددال و

بادأ دددد  صلخدددد للبح قددددن لبألل  ددددولبح  عدددد و لنوددددأمل
أدد تيلللدد  لبحأ ددن   لعرددللبحو ددنلبادأ دد  صللد دد ي

 نلخ للبحو ن  لبحق  ةدبلبحد صل  أ د لعردللالةدرن ل
بحأك  دددولبح ودددألكلنبخأثددد لب لبح ددد ن  لك ددد لالودددذل دددنل

أقددددد يلليدددددأمل( لDOLS( ل)ARDLخددددد للو دددددن جلل)
ع د  لبألجولبح،نودو لن دنلخد للو دن  لأ د  أل

أقدد يللع ددد  لبألجددولبحق دديل ليددأمل(لECMبحخ،دد ل)
 (.EViewsحكلث ةأخ بملبحاللو  جلبت   ذبل)ن 
 : خطة البحث 5 - 5

،عدددد  لعددددنلل-يوقةدددملبحث ددددىلتحدددبلالل  ددددولالدةددد مل
أ دددن   لبح ددد  رينللأأوددد نللعردددللبحألأيددد  ل-بح ق  دددو

لث حخددد ل لنالتللددد لعردددللبحو دددنل،دددبلبأل  لبادأ ددد  ص 

أ،دددنللأ دددن   لبح ددد  رينلث حخددد ل لنالل يأهددد لبحوةدددال ول
-0642للبحفأدددددددل ل)،دددددددبلبادأ ددددددد  لبح  دددددددلصلخددددددد 

أ دددددن   لبحو دددددن  لبحق  ةدددددبلحأقددددد يللالتدددددللل( 5.05
خدد للأرددكلبح دد  رينلث حخدد ل لعرددللبحو ددنلبادأ دد  صل

بحوأددددددد ذجلبحفأدددددددل ل،دددددددبلبألجردددددددينلبحق ددددددديللنبح،نودددددددو ل
 .نبحأن    

: تحةةةويالت العةةةاممين بالخةةةارج وأثرهةةةا  2
 في األدب االقتصاديعمى النمو 

  يتددددوللأ ددد لأ دددن   لبح دددد  رينلث حخددد ل لجددد لل 
وةدددال   ل،دددبلبحوجددد ملبح ددد حبلبح ددد ح ب لةدددنبةل دددنل يدددىل
بح جددملنبحأدد تيلل،ددبلبادأ دد  لبح دد ح ب لوأيجددولحو نلدد ل
نأ بيدددددد ل لث  دددددد ا ل لأف ددددددولخدددددد للبح قددددددن لبحقريرددددددول
بح  عد و لن خ  دول،ددبلبحد نللبحو   ددولبحأدبلأةددأق، ل
بحجدددددد ةلبألكالددددددلل وهدددددد  ل يددددددىلال ددددددث  لأ تددددددولاللددددددمل

ع يد ل دنللد  لبحد نللبح    للبحخ لج ولحرأ نودول،دبل
بحأدددددبلأددددد  ب لالهددددد لبحهجدددددل لبحخ لج دددددولحر   حدددددو.لنحهددددد  ل
بألةدددث  لجهدددللبلأ ددد ملبألكددد    يينل،دددبلبحأ قددد ل دددنل
بحجنبوددد لبح خأرفدددولحهددد  لبحأ دددن   لةدددنبةل دددنل يدددىل

عردددلللبح وددد ، لالنلبحأكددد حيف ل دددنلخددد للأ ريدددولثت للددد 
بحو ددنلبادأ دد  صلنع يدد ل ددنلبح أحيددلب لبادأ دد   ول

لل.لل(.Akinpelu,etal.,2013,Pل(113للبحكر ولبألخلل
لوددد كلجددد للكاليدددلل دددنللأددد تيللبحأ دددن   لينجددد ل

عردددللبحو دددنلبادأ ددد  صلنكيدددفل  ددد ىللددد بلبحأددد تيل ل
 يىلالنللود كلال حدولكتيدل لأفكد لعردللبألتدللبتيجد البل
حرأ دن   لعرددللبحو ددنلبادأ دد  ص لييددللالنلبحددث  ل

للالنلحهدد لالتدد لب لةددرال ولث  وددل-بألخددلليددلللعكدديل حددكل
 تيلبأهدد ل،ددبل ددينليددللل،لودد لت حددىلالنلأل-بحو ددنعرددلل

 ل(Dilshad, 2013,P.5)لأكننل   ي  لالنلل  ود و
 لبةولتحللالخدلللن دنل نحدولييللالنل حكليخأرفل نل

وأيجددددولاخددددأ البحجددددلنالالددددينلبحدددد نلللللتحددددللالخددددلل
ملدبلأأدددددددددددول وهددد لنبحقودددنب لبحأدددددددددنبخدددأ ال قن ددد  لك
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له ددددددد  لنك ف ددولبةأح حددددددد نو  لبحأدددددددد حه للدددددددنلخددددددددد 
(Ahmed, et al., 2011, P. 177لبأل دل.)ل

بح صليأ،ر ل لبةولنأ ريولالتلللد  لبحأ دن   لعردلل
بحو ددنلبادأ دد  صلن،قدد  لحرأ  دديولبحوجددلصلحهدد  ل،عدد  ل
عدددددنلبح لبةددددد  لبحأ،ال ق دددددو لث ددددد ل  كدددددنل دددددنلأ ريدددددول
بحجنبودد لبح خأرفددولبحأددبلأددفتلل ددنلخ حهدد لبحأ ددن   ل

بحو نلبادأ   ص لند  يلالتلل لعرللبحو نلك    للعرل
،بلبألجرينلبحق يللنبح،نوو لبأل دللبحد صل ةدهمل،دبل
نعددد لبحة  ةدددولبحةدددر  ولبحأدددبل  كدددنلالنلأةددد ع ل،دددبل
أو  ددولبحأ ددن    ل،عدد  لعددنلأ ةددينلدوددنب لأدد ،قه ل
نبةدددأخ ب ه لث دددنل لالكتدددلل، عر دددولث ددد ل  قددد لاللددد بال

بح ةدددددأقالولبحأو  دددددولنول،ددددد ل دددددنل  ددددد ا لبحو دددددنل،دددددبل
ثدد ح جأ  .لنةدديأملأودد نلللدد بلبحقةددمل ددنلخدد للالودد ينل
،ددلعيينليأودد نللبألنلل وه دد لبأل ال دد  لبحوجلوددولحأدد تيلل
بحأ ن   لعردللبحو دنلبادأ د  صلنبحقودنب لبحأدبليدأمل
 ددددددنلخ حهدددددد للدددددد بلبحأدددددد تيل لاليو دددددد ليخددددددأصلبحتدددددد وبل

لث أل ال   لبحأ،ال ق ولبحأبلأأ ر لاله .
 : األدبيات النظرية 5 –2

ث  لأ دددددن   لبح ددددد  رينلث حخددددد ل ل  ددددد لب لال ددددد
 ه ددد  لحأددد ،ق  لبح دددنبل لن خ  دددول،دددبلبحددد نللبحو   دددول
بح  ددد ل لحر   حدددولةدددنبةل دددنل يدددىلبح جدددملالنل  ددد لل
بحو دددنلالهددد  ل،قددد لأجددد ن  لبحأددد ،ق  لبح  ح دددول دددنللددد  ل
بحأ ددن   ل،دددبلع يدد ل دددنللددد  لبحدد نلل  جدددملالودددك لل

 لبحأدددد ،ق  لبألجوال ددددولبألخددددلل.لن  أقدددد لالنلبحأ ددددن  
بح ق ق ددولبحلةدد  ولنييددللبحلةدد  ولالكالددللكتيددلب ل  دد للددنل
  رنلعوه  ل يىل قد للالنلبحأ دن   لبحلةد  ولالكالدلل
 نلت تولالع  ال ة ع ب لبحأو  ولبحلة  ولنأقأل ل

ث ودددللبح أددد ، لتحدددلل دددنلترتدددبلباةدددأت  للبألجوالدددبلبح 
 ,Ukeje & Obiechina, 2013)بحد نللبحو   دو

P.212)  لل(Sharaf, 2014, P. 1لنأنعدأل.)
أ،ددنللأدد ،ق  لبحأ دددن   لل(5الجةةدول رقةةةم )ال  ودد  ل

عرددللبح ةددأنللبح دد ح بلنو ددي لبحدد نللبحو   ددول وهدد ل
خ للبح قدن لبحت تدولبح  عد و لنوأعدأل ودذلبالأفد عل

ل16.5بح ةددأ لل،ددبلأدد ،ق  لبحأ ددن   لبح  ح  ددول ددنل
 ر  لل نلل،بلبح أنةطلةون   لخ للعقد لبحت  ويو د  ل

 ر دد لل ناللنث دد لل55 نللبحو   ددول لدد ل وهدد لتحددللبحدد
%ل نلأركلبحأ ،ق  ل،بلبح أنةطلةون    ل23.0  تول

 ر دددد لل،ددددبلبح أنةددددطلخدددد للعدددد  بلل250.3ن رحدددد ل
 لدددددد ل وهدددددد لتحددددددللبحدددددد نللبحو   ددددددولل5.05 لل5.00
%ل دددنلأردددكل43.5 ر ددد لل ناللنث ددد ل  تدددولل164.1

بحأ ،ق  لبح  ح  و.لنوأند لالنلأو نلأ ،ق  لبحأ ن   ل
%لخدددددد للبحفأددددددل ل5.5للبحو   ددددددولث  دددددد للتحددددددللبحدددددد نل

( لنث حأددددد حب ليأندددددد لالنلأ دددددولتحدددددلل5.01-5.02)
 ,WB)ل5.02 ر دددد لل نالل،ددددبلعدددد ملل202حبل ددددنب

2013, P. 1).ل
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متوسط تدفقات تحويالت العاممين عمى المستوى الدولي ونصيب  (5جدول رقم )
 (2152-5981خالل الفترة ) الدول النامية منها

نذول انًتمذيتا انعانى ككم / البيان انذول انُاييت   

*انميًت % الفترة *انميًت %  *انميًت %   

100 49.8 43.9 21.8 56.1 28.0 1990-1980 

100 107.5 41.3 44.4 58.7 63.1  2000-1991 

100 316.9 29.4 93.1 70.6 223.8 2010-2001 

100 521.6 23.8 124.2 76.2 397.4 2012-2011 

100 176.8 31.9 56.5 68.1 120.4 2012-1980 

ل.WDI, 2013( ،UNCTAD, 2014))و، ٔتياَاخ ) (1إعذاد انثاحث، تاسرخذاو تياَاخ انجذٔل سقى ) انًصذر:           
 * انقيًح تانًهياس دٔالس ٔتاألسعاس انجاسيح.لللللللللللل

  كددنلتلجدد علبح لكددولبح دد ن  ولح ودد   لبحأدد ،ق  ل
للبح دد ح بلتحددللعدد  رينل ددنلبحأ ددن   لعرددللبح ةددأنل

ل( لUkeje & Obiechina, 2013, P. 212ل  ل)
 بلأفددددد عل  ددددد ا لبحهجدددددل لالدددددينلبحددددد نللبحو   دددددول

 وخفعدددددولبحددددد خولنبحددددد نلل أنةددددد،ولن لأف دددددول
ل-ةددددنبةلبحو   ددددول وهدددد لالنلبح أق  ددددولل-بحدددد خول

لثوكولكاليللخ للبح ق ينلبح  عيين.
 بوخف  لأكرفولبحأ نودولنةدلعولتجدلبة  لوأيجدول

بحأكونحدددددنجللنبلأفددددد عل ةدددددأنللبحأ،دددددنللحرأقددددد مل
لبح  حب.

يأعددأل  دد لةدددال  لالوددذلال  كدددنلأج لددولأددد ،ق  ل
بحأ ددددن   لبح  ح ددددول،ددددبلبدأ دددد     لبحدددد نللبحو   ددددول
خددد للبح قدددن لبح  عددد و لن خ  دددول ددد ل وددد   ل لجدددول
باوفأ تلبح  ح بلنبلأف عل ةأنللبح نح ولالهد  لبحد نل ل

ألجوالددبلل يددىلالنللدد  لبحأ ددن   لأ دد ل  دد لب لحروقدد لب
،ددبلبدأ دد     للدد  لبحدد نل لك دد لالوهدد لأ تددول  دد لب ل
الكتددددللبةددددأقلبلب لنالدددددولأقرثدددد  ل ق لوددددولث  دددد  للبحأ نوددددول
بألجوالددددددددبلبألخددددددددلللةددددددددنبةل ةدددددددد ع ب لبحأو  ددددددددولالنل
باةدددأت  للبألجوالددددبلبح ث ودددللالنلبحقددددلن لبحخ لج ددددول

(Azam & Khan, 2011, P. 41ل.)ك د لالنللد  ل

  ل  ددللبادأ دد  لبحأ ددن   لأ يددولتحددللبالأفدد علعودد 
بح أرقبلحه لث ل رول نلبحلكن لوأيجولحأل  د  لبح  ح دول
النلبحكددنبلىلبح،ال   ددولالنلبح ددلبع  لبحة  ةدد و ل يددىل
   ددد لبح ددد  رننلث حخددد ل لتحدددللتلةددد للدددد للالكالدددلل دددنل
بح ةددد ع ب ل،دددبلبألندددد  لبح  ددديثولح ةددد ع  لالةدددللمل

 ل،دددددبل دددددينلالنلبحأددددد ،ق  لبح  ح دددددولبألخدددددللل0ن نوهدددددم
بأجددد  لبحأقرثددد   ل يدددىلأ يدددولتحدددللأأ ودددلل،دددبلوفددديل

بالأفددد عل،دددبل ددد ا لبحدددلنب لنأدددوخف ل،دددبل ددد ا ل
بحلكدن .لنوفكدد ل ددو نقلبحوقدد لبحدد نحبلالنلبحأقرثدد  ل،ددبل
بحودددد أجلبحكرددددبلنباةددددأه كلنباةددددأت  للأأ وددددلل ددددد ل
بحأحيددلب ل،ددبلبحأ ددن    لن ددنلتددم لأ  ددولبحأ ددن   ل
عرددددللباةددددأقلبلل،ددددبل ةددددأنللباةددددأه ك لنث حأدددد حب ل

أقلبلل،بلبادأ د  لبح أرقدبلحهد ل أدلل د ل د نىلباة
(.لAhmed, et al., 2011, P. 176الصل د    ل)

                                                             
ل52لددد بل ددد ل ددد ىل،دددبلبادأ ددد  لبح  دددلصلتثددد نلتدددنل ل  1

 ةددددددددددبلنعدددددددددد ملباةددددددددددأقلبللبحة ل5.00يودددددددددد يللعدددددددددد مل
ين ل،قددددددد لبلأف ددددددد لينبادأ ددددددد  صل،دددددددبلبح ددددددد  ينلبحأددددددد ح
 ر ددد للل05.2 لل4.5أ ددن   لبح دد  رينلث حخددد ل ل ددنل

عرللبحأنبحب لتحدللل.5.0 لل6..5 نالل،بلبح   ينل
ل5.00 ر دددددددد لل نالل،ددددددددبلبح دددددددد  ينلل2..5 لل01.1

ل(.UNCTAD, 2014عرللبحأنبحبل)ل5.05 
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نأنجدذللد  لبحأ دن   لتحددللأ نودولباةدأه كلنوددلبةل
بأللبعدددبلنبح ةددد كن لنث حأددد حب لأ ددد ل  ددد لب لحأددد  ينل
بحدددد خولح  يدددد ل ددددنلبألةددددللالهدددد  لبحدددد نلل ب لبحدددد خول
بح ددددددددوخف  لك ددددددددد لالوهددددددددد لأدددددددددن،للبحةدددددددددينحولحأ نودددددددددول

 وددددددلنع  لبح ددددددحيل  لنكدددددد حكلباةددددددأت  لب ل،ددددددبلبح
بح  دد ب لنبأللبعددبلنبحأ ردد ملنكددوللدد بل كددننلحددذلثتدد لب ل
تيج ال دددولعردددللبحو دددنلبادأ ددد  صل،دددبلبح ددد للبح،نودددول

(Hassan, et al., 2012, P. 1ل )(Arranz & 

Giuliao, 2009, P. 150).ل
لودد كلثلبةل أونعددول،  دد ليأ ردد لالأدد تيللبحأ ددن   ل

  صلنبحأو  ددددددولثدددددد ح جأ   لأددددددملعرددددددللبحو ددددددنلبادأ دددددد
بحأن دددولتحيهددد ل دددنلخددد للع يددد ل دددنلبح لبةددد  لبحأدددبل
أو نحددددددد ل لبةدددددددولبح  ددددددددولالدددددددينلبحأ دددددددن   لنبحو دددددددنل
بادأ   ص.لن  كنلبحأ ي ل،بلل بلبح د  لالدينلت تدول

ل (Acosta, et al., 2009, PP. 2, 3ثلبةل)
(Abou Elseoud, 2014, PP. 5, 6ل )ل
ادأ دددددددددد  يينلالنليددددددددددلللث دددددددددد لبلرأي األول:لةةةةةةةةةةةةةةا

لتيج ال ددولعرددللبحو ددنلبادأ دد  صل بحأ ددن   لحهدد لثتدد لب
 ددددددنلخدددددد لل ودددددد   لبحقدددددد لب لبتوأ ج ددددددولبح ةددددددأقالر و.ل
نوأندددفللدد بلعرددلل جددمللدد  لبحأ ددن   لن قدد بلل دد ل
ينجددذل وهدد لتحددللبةددأت  لب لتوأ ج ددولن دد ليأددلبكمل وهدد ل
،بل نل للاليلبح  للبح   صلنبحثولص.لك  ل  كدنلالنل

بحجددددد بل لباذأ  و دددددولحر ةدددددأت لونللأةدددددهمل،دددددبلأ ةدددددين
بح  رين لنأ ةينلبحج بل لباذأ  و ولحر نحو لن دنلتدم ل
أ   ل نلد لأه لبحأو ،ة ولعردللبحد خنلل،دبلبألةدنبقل
بح  ح ددددولبح نح ددددولنبادأددددلب لثوددددلن لال،عددددولحأ نوددددول
 وددددلنع  لبحالو ددددولبألة ةدددد ولنبح وددددلنع  لبحأو ن ددددول

 بل( للدAhmed, et al., 2011, P. 177بألخدللل)
،عدددددد  لعددددددنلأددددددن،يللبحوقدددددد لبألجواليددددددللبحدددددد صل  دددددد  ل
ب أ  ، ددددددد  لبح نحدددددددول دددددددنلبحوقددددددد لبألجوالدددددددبلنأ قيددددددد ل
باةددأقلبلل،ددبلأدد ،ق  للفنيلبأل ددنبللبألجوال ددو ل  دد ل

 ,Ahmed)همل،بلع  لعج ل ي بنلبح  ،نع  ل ة

((Siddique,et al.,2010, P.1،2010ل, P. 2)ل.
نلنث حأدددددد حب لأددددددفتللبحأ ددددددن   لتيج ال دددددد  لعرددددددللبحو دددددد

بادأ دددد  صلنبحأو  ددددولثدددد ح جأ   ل ددددنلخدددد للأ تيللدددد ل
عرددلل  دد ا لبا خدد للنباةددأت  للبح  ريددينلن يدد بنل
بح ددد ،نع  لنأخفيددددفلبحقيددددن لبح  ر دددولعرددددللباذأ دددد نل
نأو  ددددددولبح دددددد  لب لنأون دددددد لبألوودددددد،ولبادأ دددددد   ول
نبالأفددد علث ةدددأن   لبحأنجدددفلنبألجدددنللنأو  دددوللاليل

 لنث حأددد حب لأ  دددولبح ددد للبحثودددلصلنبحأقددد ملبحأكونحدددنجب
عرددللأون ددد لبحدد خولنأ ةدددينل ةددأنللبح   ودددولنبح ددد ل

كل ددنل ددنلبحفقددللحكتيددلل ددنلبألةددل.لنعدد   ل دد ليددأمل حدد
 & Ukeje)خددددد للتددددد ىلدودددددنب لالة ةددددد وللدددددلل

Obiechina, 2013, P. 214 )ل ل
 أ نوول ث ودلل ةدهمل،دبل ود   للاليلبح د لل ق لودول

ث  لك نلبح  لل،بل  حولباعأ   لعردللبح  د  لل
ل  ر ول،قط.لبح

 أن،يلل  و ل دنل،دلصلبح  دو لن دنلتدم لبالأفد عل
 ث ةأنللبحأوحيولنبحأنجف.ل

 بالأفددد علث ةدددأنللبتوأ ج دددولبح أنةددد،ولنبحف ر ددددول
({TFP)Total Factor Productivity}دنلل 

خدددد للبحأدددد تيللعرددددللكفدددد ة لباةددددأت  للبح  رددددبل
لنبحق، ع  لبتوأ ج و.

ينلالنليدددددددلللث ددددددد لبادأ ددددددد  يلرأي الثةةةةةةةاني:ةةةةةةةةةةةةال
لةددرال ولعرددللبحو ددنلبادأ دد  ص ل بحأ ددن   لحهدد لثتدد لب
وأيجدولحهجدل لبأليد صلبح   ردولنبحكفد ةب لبألكتدلل هدد ل ل

ل(Brai  Drainحرخد ل لالنل د ل ةد للالهجدل لبح قدنلل)
(Azam & Khan, 2011,P. 41ل )Chami,et) 

al., 2005, P. 77)لك د لالوهد لأدف صلتحدللبح د ل دنل 
بح،ردددد لعرددددللبحةددددر للباوخددددلب ل،ددددبلبألع دددد للن ودددد   

بحأل،يه ددولث دد ل،يهدد لنددد لبحفددلب  لن ددنلتددم لأددف للتحددلل
 ودد   لبحث، حددولباخأ  لوددولوأيجددولح ودد   لباعأ دد  لعرددلل
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بحأ ددددددددددددن   لبح  ققددددددددددددول،ددددددددددددبلبحفأددددددددددددلب لبحةدددددددددددد ثقول
(Hassan,et al., 2012, P. 18)ك دد لددد لل للل

 كدددننلحهددد لثتددد لب لةدددرال ولعردددللبحقددد ل لبحأو ،ةددد ولحرةدددر ل
 ددول،ددبلالةدددنبقلبحأ دد يللن دد ليألأددد لنبحخدد    لبح  ر

عرددلل حددكل ددنلبوك دد دل،ددبلبحقدد ل لبتوأ ج ددولبح  ر ددو ل
،ع  لعنلبلأف عل   ا لبحأعخملوأيجدولح د ليألأد ل
عريهددد ل دددنل وددد   ل،دددبلبح،رددد لعردددللبحةدددر لنبحخددد    ل
وأيجددولالأفدد علبحقددن لبحوددلبذ ولالدد ننلالنلأةددهملث ددنل ل

ل ل وددددد   ل لن دددددنلتدددددمل ر نةدددددول،دددددبل وددددد   لبتوأ ج دددددو
بح  دددلن ل دددنللددد  لبحةدددر لنبحخددد     ل،عددد  لعدددنل

(.لWB, 2013, P.33بحأفككلبألةلصلنباجأ د عبل)
دددددددددد للبحةدددرال ول لت تدددولالةدددث  لحأردددكلب تدددددددددن  كدددنلأ  ي

(Ahmed, et al., 2011 P. 178ل )(Al 

Khathlan, 2012, P. 174)لالوهد لأوفد لث دنل ل 
نل دددددددحيلب لاللب لالة ةدددددد ولعرددددددللباةددددددأه ك.لنالنلجدددددد ة

  ددددد ن ب ل دددددنلبحأ دددددن   ليددددد ل لتحدددددللبا خددددد للالنل
باةدددأت  ل.لك ددد لالنلبح،لوقدددولبحأدددبليدددأملالهددد لبا خددد لل
نباةدددددأت  للحهددددد  لبحأ دددددن   لعددددد   ل ددددد لأكدددددننل،دددددبل
 جدددددددد ا لبتةددددددددك نلنبأللبعددددددددبلالنلباكأودددددددد  ل،ددددددددبل
بح جنللب لنلللالوو،ولح ة ل ه ول،بلأ تيلل لعرلل

لليدددبتوأ ج دددولالنلث  ودددللالخدددللأةدددأخ مل،دددبلالووددد،ولي
 (& Ukeje وأجددول،دددبلبادأ ددد  لبحقدددن بلككدددول

Obiechina, 2013, P. 215).ل
يأ تددول،ددبلالنلع يدد ل ددنلبادأ دد  يينللالةةرأي الثالةةث:

يل ،دددننلالدددينلباةدددأف   ل دددنلبحأ دددن   لن نللددد ل،دددبل
 عدددملبحو دددنلبادأ ددد  صلث ددد للبحأ،دددنلل،دددبلبحق،ددد عل
بح  حب ل يدىلالنلأ،دنللبألةدنبقلنبح فةةد  لبح  ح دول

 (Koayة لباةدأخ بملحهد  لبحأ دن   لكفد يل، ل دنل
& Choong, 2013, P. 509)ل يدىلالودذلعود   ل 

أ دددنلللددد  لبحأ دددن   ل دددنلخددد للبحقودددنب لبحلةددد  ول
نبحجه  لبح  ل،بل كننلالتللد لبتيجد البلالكالدلل ق لودول

الهددددد ل،دددددبل  حدددددولأ نورهددددد ل دددددنلخددددد للبحقودددددنب لييدددددلل
بحلةدددد  و لن،ددددبلبح  حددددولبألنحددددللأددددفتللتيج ال دددد  لعرددددلل

با خدددددد للنباةددددددأت  ل لن ددددددنلتددددددم لبحو ددددددنل  دددددد ا ل
بادأ دد  ص لاليو دد ل،ددبلبح  حددولبحت و ددولعدد   ل دد ل كددننل
أ تيللددددد لالكالدددددللعردددددللباةدددددأه كلالنلباةدددددأت  لل،دددددبل

 (,Ahmed للوودد،ول أ و ددولالنلع   دولبتوأ ج ددولال

2010, P. 2
ل.5

 : األدبيات التطبيقية3 – 2
وجدددلب لح وددد   لالل  ددددولأ دددن   لبح ددد  رينلث حخدددد ل ل

 نل يىلبح جملالنلبحن نلبحوةالبلحهد لن خ  دوللةنبة
،ددبلبحدد نللبحو   ددول،ددبلبحةددونب لبألخيددل  ل،ددهنلع يدد ب ل
 ددددنلبح لبةدددد  لبحأ،ال ق ددددولددددد لأو نحدددد لالتددددللأ ددددن   ل
بح   رينلعرللع ي ل دنلبح أحيدلب لبادأ د   ولبحكر دول
بح ددفتل ل،ددبلع ر دد  لبحو ددنلنبحأو  ددولبادأ دد   ولةددنبةل

النلعالددللبحدد نللن خ  ددولعردلل ةددأنللبح نحددولبحنب دد  ل
،بلبادأ      لبح  د ل لحر   حدو.لنبحهد ال دنللد بل
باةدأ لب لحر لبةدد  لبحأ،ال ق ددولالوددذل  دد لث ت ثددول حيددول
اخأ ددددددد للبح أحيدددددددلب لبح و ةدددددددثولنبخأ ددددددد للباةدددددددرن ل
بحق  ةبلبح  ذدمل،دبللد بلبحث دى لنةدناليدأملبحألكيد ل
عرللبح لبة  لبحأدبلأأ رد لث حد نللبحو   دولبحأدبلألكد ل

لل نلل  يوددولددد للبت كدد نلنعرددللالتددللبحأ ددن   لعردد
عرددددللبحو ددددنلبادأ دددد  ص لح ةددددأف   لالهدددد ل،ددددبلنبددددد ل
بادأ دد  لبح  ددلصلنث دد ليأ  وددلل دد للدد البحث ددى ل
نةناليأملبةأ لب لاللمللد  لبح لبةد  لالهيجد  لن،قد  ل

 : حأةرةره لبح  وبلبحأبلج ة لأ  لبح و نونلبحأ ح و

                                                             
لوأيجدولو نحدلثد صلبحأ دن   لح جدمل دي ل ق  يلينج لا  2

لندددد لبحأ دددن   لحهددد  لكتيدددل للةددد  ولييدددللدودددنب لحنجدددن 
ل جددددددمل قأ ددددددلل  ددددددلنعدددددد   لعيو ددددددو ل ددددددنل ل،ددددددبلأكددددددننل

لبحقودددددنب لخددددد لل دددددنلأدددددأملبحأدددددبلأردددددكلعردددددللبحأ دددددن   
لدددد لالوةدددثولحهددد لبح ق قدددبلبح جدددملعدددنلأقدددولنلدددللبحلةددد  و
 (.Ahmed, 2010, P. 2)%ل05لتحللأ و
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  ص ل حيدول دنل"أ ن   لبح   رينلنبحو نلبادأ د 
ألك  " ل نلخ للبةأخ بملبحة ةولبح  و ولبحأدبل

( لنث ةدددددددددأخ بمل2..5-.064أح،دددددددددبلبحفأدددددددددل ل)
(.لنأنعدددددألOLSباو ددددد بللبح أ ددددد  لنالةدددددرن ل)

وأدددددد ذجلأ ريددددددولباو دددددد بللالنلبحأ ددددددن   ل كددددددننل
أ تيللددد لةدددرالبلن  ودددنصلعردددللبحو دددنلبادأ ددد  ص ل

اةددددأت  للبح  رددددبلاليو دددد لكددددول ددددنلبح دددد  لب لنب
يجدددد البلن  وددددنصلعرددددللبحو ددددنلأدددد تيللتل كددددننلحهددددم

بادأ دددددددد  ص لنال كددددددددننلح ةددددددددأت  للبألجوالددددددددبل
بح ث ودددللأدددد تيلل  وددددنصلعرددددللبحو ددددنلبادأ دددد  صل

(Karagoz, 2009.) 

 أ ن   لبح   للبح ه جلونلنبحو دنلبادأ د  ص ل"
 حيددددول ددددنلثدددد وج   د" لنأح،ددددبلبح لبةددددولبحفأددددل ل

( لن حدددددكل دددددنلخددددد للبةدددددأخ بمل3..0662-5)
(.لنأنعدددددألOLS أ ددددد  لنالةدددددرن ل)باو ددددد بللبح

بحوأددددددد ذجلالنلبحأ دددددددن   ل كدددددددننلأ تيللددددددد لةدددددددرالبل
ن  وددنصلعرددللبحو ددنلبادأ دد  ص لاليو دد لكددول ددنل

اةدددأت  للبح  ردددبل كدددننلحهدددملأددد تيللبح ددد  لب لنب
يجددددد البلن  ودددددنصلعردددددللبحو دددددنلبادأ ددددد  ص لنالت

 كددننلح ةددأت  للبألجوالددبلبح ث وددللأدد تيلل  وددنصل
 (.لAhmed, 2010عرللبحو نلبادأ   صل)

 أ ريولأ،ال قدبلح  ددولأ دن   لبح د  رينلثد حو نل"
بادأ ددددددد  صل،دددددددبلث كةدددددددأ نلث ةدددددددأخ بمل ددددددد خول

-0643بخأثدد لب لبح دد ن " لن حددكلخدد للبحفأددل ل)
( ل ددددنلخدددد للبةددددأخ بملبةددددرن لبحأك  ددددول6..5

(.لنأويللبحوأ ذجلتحللARDLبح وألكلنو ن  ل) ل
نجددددددن لع دددددددولأك  ددددددول وددددددألكلالددددددينل أحيددددددلب ل

جولبح،نودو لنالنلأ دن   لبح د  رينلبحو ن  لث أل
 كددددننلحهدددد لأدددد تيللتيجدددد البلن  وددددنصلعرددددللبحو ددددنل
بادأ دد  صل،ددبلبألجرددينلبحق دديللنبح،نوددو لك دد ل

 كددننلحر دد  لب لأدد تيللتيجدد البلن  وددنصلث ألجددول
 (.Ahmed, et al., 2011بحق يلل)

 أ ن   لبح   رينلنبحو نلبادأ د  ص ل حيدول دنل"
ةدأخ بملبحة ةدولال ل يج نلنالل يو  " ل دنلخد للب
( ل.5.0-0662بح  و دددددولبحأدددددبلأح،دددددبلبحفأدددددل ل)

(.لOLSنث ةدددأخ بملباو ددد بللبحثةددد طلنالةدددرن ل)
نأنعألوأ ذجلباو د بللالنلبحأ دن   ل كدننلحهد ل

رللبحو نلبادأ   صل،دبلأ تيللتيج البلن  ونصلع
 . (Azam & Khan, 2011)بح نحأينل

 أ ددددددن   لبح دددددد  رينلنبحو ددددددنلبادأ دددددد  صل،ددددددبل"
نلوددددد  لأ ريدددددولأ،ال قدددددب" ل دددددنلخددددد للبح دددددينلنك

بةددددأخ بملبحة ةددددولبح  و ددددولبحأددددبلأح،ددددبلبحفأددددل ل
(.لنأنعددددددددددألوأدددددددددد ذجلبحأك  ددددددددددول6..5-.065)

بح وألكلنجن لع ددولتيج ال دول،نوردولبألجدولالدينل
بحأ ددن   لنبحو دددنلبادأ ددد  صل،دددبلكنلوددد  لاليو ددد ل
أكننلل  لبح  دولةرال ول،بل  حولبح ين.لنأفكد ل

(ل،ددددددبلECM)لوأدددددد ذجلو ددددددن  لأ دددددد  ألبحخ،دددددد 
بألجدددددولبحق ددددديللعردددددللبح  ددددددولبتيج ال دددددولالدددددينل
بحأ دددن   لنبحو دددنل،دددبلكنلوددد  لاليو ددد لك وددد لييدددلل
  ون ددددول،دددددبلبح ددددين.لنأنعدددددألوأدددد ذجلع دددددد  ل
بحةددالال ولنجدددن لع ددددولال    دددولباأجددد  لأكدددننل دددنل
بحأ دددن   لتحدددللبحو دددنلبادأ ددد  صل،دددبلكدددول دددنل

 (.Hawaid & Raza, 2012كنلو لنبح ينل)

 بحأ ددن   لنبحو ددنلبادأ دد  صل،ددبلل"بح  دددولالددين
ث كةددددأ ن لو  ددددولباةددددأقلبللبادأ دددد  ص" لن حددددكل

( ل ددددددددنلخدددددددد لل.5.0-0643 ل)خدددددددد للبحفأددددددددلل
ةددددددرن لبحأك  ددددددولبح وددددددألكلنو ددددددن  لبةددددددأخ بملال

(.لنأودددديللبحوأدددد ذجلECM( لنو ددددن  ل)ARDL) ل
تحدددللنجدددن لع ددددولأك  دددول ودددألكلالدددينل أحيدددلب ل

كدددننلبحو ددن  لث ألجددولبح،نوددو لنالنلبحأ ددن   ل 
حه لأ تيللتيج البلن  ونصلعرللبحو دنلبادأ د  صل
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،دددددبلبألجردددددينلبحق ددددديللنبح،نودددددو لك ددددد لالنلالتدددددلل
باةدددددددأت  للبألجوالدددددددبلبح ث ودددددددلل كدددددددننلتيجددددددد البل
ن  ودددنصلعردددللبح ددد للبحق ددديللنبح،نودددو لنودددفتلل
  ددد للبحأعدددخملةدددرال   لعردددللبحو دددنل،دددبلبألجردددينل
بحق يللنبح،نوو لنالنلبح   لب ل كننلحه لأد تيلل

للبح دد للبح،نوددولنحكوددذلييددلل  وددنصلتيجدد البلعردد
(Al Khathlan, 2012.) 

 بحأددد تيلب لييدددللبحخ، دددولعردددللبحو دددنل،دددبلبحددد نلل"
بح أرق دددولحرأ دددن    لأ ريدددولد  ةدددبلحر  ددددولالدددينل
بحأ ددن   لنبحو ددنل،ددبلثدد وج   د" لن حددكلخدد لل

( لنث ةددددددأخ بملباو دددددد بلل3..5-0641بحفأدددددل ل)
 ل(OLSبح أ ددد  لنت تدددولالةددد حي لد  ةددد وللدددل ل)

(2SLS(ل )GMMلنأنعألبحوأد ذجلالنلأد تيلل.)
بحأ ن   لك نلةدرالبل،دبلبح لب دولبألنحدل لييدلل
الوذل كننلتيج البل،دبلبح لب دولبح  قدو ل  د ليد لل
عردددددددددللالنلبح  ددددددددددولالدددددددددينلبحأ دددددددددن   لنبحو دددددددددنل

 Hassan, etبادأ دد  صلأكددننلييددللخ، ددول)

al., 2012.) 

 التددللأدد ،ق  لبحأ ددن   لعرددللبحو ددنلبادأ دد  صل"
-0660يجيلودددددد " لن حددددددكلخدددددد للبحفأددددددل ل)،ددددددبلو
( ل ددددنلخدددد للبةددددأخ بملبةددددرن لبحأك  ددددول5.00

بح وددددألكلنبخأثدددد لب لبحةددددالال ولحجلبوجددددل.لنأودددديلل
بحوأدددد ذجلتحددددللنجددددن لع دددددولأك  ددددول وددددألكلالددددينل
 أحيدددلب لبحو دددن  ل،دددبلبألجدددولبح،نودددو لنأنعدددأل
وأدد ذجلبخأثدد لب لبحةددالال ولنجددن لع دددول ب لبأجدد  ل

 ردددبلنأكدددنونللاليلنب ددد ل دددنلكدددول دددنلبحوددد أجلبح 
بح دد للتحددللبحأ ددن    لن ددنلبحودد أجلبح  رددبلتحددلل
كدددول دددنلباةدددأت  للبألجوالدددبلبح ث ودددللنباوفأددد تل

ةدددددد للبحأجدددددد لص لن ددددددنلكددددددول ددددددنلبحأ ددددددن   لنل
 Akinpelu,) etبح لالتحللباوفأ تلبحأج لصل

al., 2013)ل. 

 بح دددددددد  لب لنبح  نودددددددد  لنبحأ ددددددددن   لنبحو ددددددددنل"
أح،بلبح لبةدولبادأ   ص ل حيول نلبحةن بن" لنل

( لن حددددددددكل ددددددددنلخدددددددد لل.5.0-0644بحفأددددددددل ل)
بةدددأخ بملالةدددرن لبحأك  دددولبح ودددألكلحجنل وةدددننل

(لنالةددددرن لToda &Yamamoto)لنو ددددن  
جلبوجدددللحرةدددالال و.لنأنعدددألبحوأددد ذجلنجدددن لع ددددول
تيج ال ول،بلبألجولبح،نوولالدينلبحو دنلبادأ د  صل
نكددددول ددددنلبح ددددد  لب لنبحأ ددددن    لنلدددد بليفوددددد ل

ح دد  لب لنبحأ ددن   لأقددن ل،لعدد ولالنلكددول ددنلب
بحو ددن لاليو دد ليددأملل،دد للدد  لبحفلعدد ول،ددبل  حددول
بح ة ع ب لبتو  ذ و ل يىل كننلحه لثت لب لةدرال ول
عرددددللبحو ددددن.لنث حوةددددثولح  ددددد  لبحةددددالال ولأنجدددد ل
ع ددددول ب لبأجددد  لنب ددد لأأ تدددول،دددبلالنلكدددول دددنل
بح ةدد ع ب لنبح  ددولأةددال لبحو ددن لك دد لالنلبحو ددنل

اليو دددد لأنجدددد لع دددددول ةددددال لأكددددنونللاليلبح دددد ل ل
تو ذ ولباأجد  لالدينلبحأ دن   لنبحو دنلبادأ د  صل

(Marwan,et al.,2013). 

 أ تيلب لبحأ ن   لعرللبحو ن للولأكننلبح  دول
( لنأح،دددبلبح لبةدددولبحفأدددل لU)،دددبل دددنل ل دددلال

(ل،ددددددددددددبلثدددددددددددد وج   د لن حددددددددددددكل6..0643-5)
ث ةدددددددأخ بملبةدددددددرن لبحأك  دددددددولبح ودددددددألكلنت تدددددددول

(، FMOLS( ،)DOLS) الةدد حي لد  ةدد وللددلل

(CCR.)نأنعدددألبحوأددد ذجلالنلأددد تيللبحأ دددن   لل
عرللبحو نل كننلةرالبل،بلبح لب دولبألنحدلل أدلل

%ل ددنلبحودد أجلبح  رددب ل6أ ددولبحأ ددن   لتحددلل
  لأجددد ن  لنكدد نلالتللدد لتيجدد البلعرددللبحو ددنلعودد 

 & (Hassan%ل ددددنلبحودددد أجلبح  رددددبل04

Bhuyan, 2013). 

 ددددد  صل،دددددبل"بحأ دددددن   لبألجوال دددددولنبحو دددددنلبادأ 
ث كةأ ن لأ قي لأجلوالب" لنأح،بلبح لبةدولبحفأدل ل

( لث ةددددأخ بملباو دددد بللبح أ دددد  ل0645-5.00)
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(.لنأنعألبحوأ ذجلالنلبحأ ن   لOLSنالةرن ل)
أفتللتيج ال   لعرللبحو أجلبح  رب لاليو  ل كدننلكدول
 ددنلأدد تيللبحأعددخملنةدد للبح ددلالعر ددذلةددرال    ل

نلتيجد البلنأ تيللباةأت  للبألجوالدبلبح ث ودلل كدنل
 (.Ahmad, et al., 2013نحكوذلييلل  ونصل)

 أ تيللأ ن   لبح   رينلعرللبحو نلبادأ   ص ل"
 لبةددددددولأ،ال ق ددددددولعرددددددللبادأ دددددد  لبحث كةددددددأ وب" ل

( لن حدددكل5.05-0660نأح،ددبلبح لبةدددولبحفأددل ل)
 دددنلخددد للبةدددأخ بملباو ددد بللبح أ ددد  لنالةدددرن ل

(OLSلنأنعدددألبحوأددد ذجلالنلبحأ دددن   ل كدددننل.)
لدددد لتيجدددد البلعرددددللبحو ددددنلبادأ دددد  ص لنحدددد ب لأ تيلل

يجدد لالنلأنجددذلبحة  ةدد  لحأو  ددولبحأ ددن   لح دد ل
حهدد ل ددنلثتدد لب لتيج ال ددولعرددللع يدد ل ددنلبح أحيددلب ل

نلنبحأو  دولدددددددددددد بالبحو ددددددددبحأبلأةهمل،دبلأ قيد لالل
 (.لDilshad, 2013ث ح جأ  ل)

 بح  ددددددددددولالدددددددددينلأ دددددددددن   لبح ددددددددد  رينلنبحو دددددددددنل"
بل  حي وددددد " لن حدددددكلخددددد للبحفأدددددل لبادأ ددددد  صل،ددددد

( ل دددنلخددد للبةدددأخ بملبةدددرن ل6..0641-5)
( لنو دددن  لARDLبحأك  دددولبح ودددألكلنو دددن  ل) ل

(ECMلنأويللبحوأ ذجلالنلبحأ ن   لنبحأ،دنلل.)
بح ددددد حبلنبح ددددد  لب ل كدددددننلحهدددددملأددددد تيللتيجددددد البل
ن  ودددددنصلعردددددللبحو دددددنلبادأ ددددد  صل،دددددبلبألجدددددول
لبح،نوددددو.لك ددددد لأنعددددألع دددددد  لبحةددددالال ولنجدددددن 
نلددددددددع دددول ب لبأجدد  لنب دد لأأ تددول،ددبلالنلكددول 

   بلأةال لبحو نددددددنللبح  حددددددددبحأ ن   لنبحأ،

لبادأ ددددددد  ص لك ددددددد لالنلكدددددددول دددددددنلبح ددددددد  لب ل
 & Koay)نبحأ،دنللبح د حبلأةدال لبحأ دن   ل

Choong, 2013) . 
 بح  ددددددددددولالدددددددددينلأ دددددددددن   لبح ددددددددد  رينلنبحو دددددددددنل"

بمل وهج ددولبادأ د  ص ل حيدول ددنلويجيلود لث ةدأخ 
أ دد  ألبحخ،ددد " ل دددنلخددد للبةدددأخ بملبحة ةدددول

( ل.5.0-.064بح  و دددددولبحأدددددبلأح،دددددبلبحفأدددددل ل)
نث ةدددددأخ بملالةدددددرن لبحأك  دددددولبح ودددددألكلنأ ريدددددول

(OLS(ل،دددبلبألجدددولبح،نودددولنو دددن  ل)ECMل)
،ددددددبلبألجددددددولبحق دددددديل.لنأنعددددددألوأدددددد ذجلبألجددددددول
بح،نوددددولالنلبحأ ددددن   لنبح دددد  لب ل كددددننلحهددددمل

للبحو دددددددن لاليو ددددددد لأددددددد تيللتيجددددددد البلن  ودددددددنصلعرددددددد
باةدددأت  للبألجوالدددبلبح ث ودددللنةددد للبح دددلالحدددمل
 كددنلحهدددملأددد تيلل  ودددنص.لك دد لأالدددينلوأددد ذجلبألجدددول
بحق دددديللالنلبحأ ددددن   لنبح دددد  لب لنباةددددأت  لل
بألجوالبلبح ث ولل كننلحهملأ تيللتيج البلن  ونصل
يللعرددللبحو ددن لاليو دد لال كددننلحةدد للبح ددلالأدد ت

 .(Ukeje& Obiech-ina, 2013)  ونصل

يجةةةةةدر بالةةةةةحكر أن البحةةةةةث الحةةةةةالي يختمةةةةة  عةةةةةن 
 الدراسات السابقة في عدة جوانب لعل أهمها:

 ل ةدددددأخ ملنةددددد ذولأ رير دددددولند  ةددددد ولال ددددد ىل،دددددبل
أ ريدددولبحة ةددددولبح  و ددددو ل،عددد  لعددددنلبةددددأخ بمل
الةدددرن ينلد  ةددديين لنث حأددد حب لأكدددننلوأ ذجدددذلالكتدددلل

  دو لك  لةيأعألث حج و لبحأ،ال قب.

 ردددددد لالأ ريددددددولالتددددددللد ددددددنللبح لبةدددددد  لبحأددددددبلأأ 
 حو نلبادأ   صل،بل  ل.بحأ ن   لعرللب

 يأودددد نلل،أددددل ل  و ددددولال،ددددنللوةددددال    ل،عدددد  لعددددنل
 كنوه لال  ىل ق لوولث  جملبح لبة  لبحة ثقو.

: تطةةور تحةةويالت العةةاممين وأهميتهةةا  3
خةةةةةالل الفتةةةةةرة  النسةةةةةبية فةةةةةي مصةةةةةر

(5975-2152) 
 ةدددأ ل للدددد بلبحالودددد لأ،دددنللأ ددددن   لبح دددد  رينل

نع دأه لثد حأ،نلب لبادأ د   و ل،عد  لعدنلث حخ ل ل
الل يأه لبحوةال ولك   للحرأ نوولبحخ لجبلخد لل،أدل ل
بح لبةدددو لنةددددناليدددأملأودددد نلللدددد بلبحقةدددمل ددددنلخدددد لل
الوددددد ينل،دددددلعيين ل يدددددىليأوددددد نللبألنلل وه ددددد لأ،دددددنلل
أ ددددن   لبح دددد  رينلث حخدددد ل  لاليو دددد ليخددددأصلبحتدددد وبل
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ل  لن حددكلال لبةددولبألل  ددولبحوةددال ولحهدد لخدد للأرددكلبحفأدد
لعرللبحو نلبحأ حب.ل

 : تطور تحويالت العاممين بالخارج5 - 3
 ةدددأ ل للددد بلبحالوددد لأ،دددنللأ دددن   لبح ددد  رينلللللل

ث حخددددد ل لنع دأهددددد لالأددددد ،ق  ل دددددنبل لبحوقددددد لبألجوالدددددبل

بألخددددلل لنأنعدددد أل دددد للالل  ددددولبحأ ددددن   ل ق لوددددول
الهدد  لبح دددنبل  لن حدددكلخددد للبح قدددن لبألل  دددولبح  عددد ول

نلأقة مل،أل لبح لبةولن،قد  لحد حكلتحدللالل د لأقلوث   لن  ك
( 5بالشةةةةةكل رقةةةةةم ) ك ددددد للدددددنل الدددددين،أدددددلب لج ذ دددددو ل
 (.2والجدول رقم )

 تطور تحويالت العاممين بالخارج مقارنة بالتدفقات األجنبية األخرى  (5شكل رقم )
  (2152-5975في مصر خالل الفترة )

 
 .(UNCTAD, 2014و، ٔتياَاخ ) (1ى )إعذاد انثاحث، تاسرخذاو تياَاخ انجذٔل سق انًصذر:

تطور متوسطات تدفقات الموارد الخارجية في مصر خالل الفترة  (2جدول رقم )
(5975-2152) 

يساعذاث انتًُيت 

 انخارخيت

االستثًار األخُبي 

 انًباشز

صادراث ا نسهع 

 وانخذياث

تحويالث انعايهيٍ 

 بانخارج
 انبياٌ 

 / 

*انميًت %**  انميًت* %**  انفتزة  انميًت* %**  انميًت* %**  

13.05 2206.5 2.15 376.1 24.49 4031.8 9.44 1728.6 
1975 - 

1980 

8.26 2035.3 3.68 878.2 21.17 6819.9 14.15 3291.7 
1981 - 

1990 

4.56 2551.0 1.26 854.7 21.42 13187.8 6.54 3898.1 
1991 - 

2000 

0.94 1040.2 3.44 4621.2 24.57 34693.8 5.00 7770.4 
2001 - 

2012 

5.73 1883.8 2.73 1974.7 22.83 16857.7 8.51 4618.8 
1975 - 

2012 

ل.WDI, 2013( ،UNCTAD, 2014))و، ٔتياَاخ ) (1إعذاد انثاحث، تاسرخذاو تياَاخ انجذٔل سقى ) انًصذر:
 بحو أجلبح  ربلبألج  حب.*لبحق  ولث ح ريننل ناللنث ألة  للبحج لوو.لللللللل**ل%لأكننلكوةثول نللللللللل

 

 

 y = 231.12x + 112.05التحويالت 
R² = 0.4489 

 y = 151.75x - 984.35االستثمار ج المباشر 
R² = 0.3247 

 y = 1164.1x - 5843.1الصادرات 
R² = 0.7554 

 y = -39.707x + 2658.1مساعات التنمية 
R² = 0.1486 
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 يالحظ من الشكل السابق والجدول السابق ما يمي:
 ل0.4بلأف دددد لأ ددددن   لبح دددد  رينلث حخدددد ل ل ددددنل

 ر دد لل نالل،ددبلبح أنةددطلةددون   لخدد للبحو ددفل
ل4.5بحتددد وبل دددنلعقدددد لبحةدددث يو    لتحدددلل ددددنبحلل

 ر دد لل نالل،ددبلبح أنةددطلةددون   ل،ددبلبح قدد لبألنلل
ألحف ددددددولبحت حتددددددو لنث حأدددددد حب لن  ب دددددولبحتدددددد وبل ددددددنلب

بلأف  لل  لبحأ ن   ل دنلالددول دنل ر د لل نالل
 ريدددددددننل ناللعددددددد ملل552ل-،دددددددبلال ب دددددددولبحفأدددددددل ل

 ر ددددد لل نالل،دددددبلل2..5تحدددددلل دددددنبحبلل-ل0642
نث دد ل  تددول ددنبحبلل-ل5.05عدد ملل-وه  ددولبحفأددل ل

 ر  لل نالل،دبلبح أنةدطلةدون   لخد لل،أدل لل1.3
ن   لكوةدثول دنلبح لبةولككو.لندد لةدجر لبحأ د

بحودد أجلبح  رددبلبتج دد حبلالعرددللد  ددولخدد للعقدد ل
%ل،دددددددددبلبح أنةدددددددددطلةدددددددددون   ل01.5بحت  ويو ددددددددد  ل

%ل،دددبلبح أنةدددطلةدددون   لخددد لل2بوخفعددد لتحدددلل
بح ق لبألنللن  ب ولبحت وبل نلبألحف ولبحت حتو لنث  ل

%ل،ددددبلبح أنةددددطلةددددون   لخدددد لل،أددددل ل5.2  تددددول
  لبح لبةولككو.لن  كيلل بل و   لبحأ ن  

ث ةأ لبللخ لل،أل لبح لبةولوأيجولح و   لبحهجل ل
بحخ لج ولحر   حولبح  لوولن خ  ولتحدلل و،قدول
بحخرددديجلبح ل دددب لن  ددد لللددد بلال لجدددولكاليدددل لتحدددلل
ةددنةلبألنعدد علبادأ دد   ولنبحة  ةدد ولبح بخر ددول
ث ادأ دد  لبح  دددلصلنعددد ملأددنب،لل،دددلصلبح  دددول
بحك ، ددددددو لنبلأفدددددد عل  دددددد ا لبحث، حددددددو لنبلأفدددددد عل

 ا لبحأعددددخملن دددد لبلأددددثطلثددددذل ددددنلبلأفدددد عل  دددد
 للددد بل1وفقدد  لبح   وددولن وددد   ل دد  لبحفقددل ..تحخ

                                                             
 و   ل   لبحأف ن لل بل،ع  لعنلع ملباةأقلبللبحة  ةب لنل  3

،بلأن و لبح خو لن نلتم ل و   لبحأف ن لبح،ثقبلالينلال،لب ل
لباجأ  ع و نبجث  لبح،بلبح قنقلنللبح ة نب بح جأ  لنع مل

ل لبحفة   لنأفوب لبت بل  لةنة  ةأنلللنبوخف  نك حك
للبح   وبحخ    ل لنبلأف علخ    لن خ  و لنبح  و بحأ ر م

،عددد  لعدددنلأخفيدددفلبحقيدددن لعردددلل لكدددولبحهجدددل ل
ن و   لبح،ر لعرللبح   حولبح  لوول،دبل و،قدول
بحخريج لن خ  ولخ للبحو فلبحت وبل نلعق ل
بحةدددددث يو   لنعقددددد لبحت  ويو ددددد   لوأيجدددددولحر،فدددددل ل

 دددد دلبادأ دددد  صلالهدددد  لبحدددد نل.لبحالألنح ددددولنباوأ
نونعددددألبحأ ريدددددولباأجدددد لبلحرأ دددددن   لعالدددددلل
بحدد  نللدد بلبالأفدد علك دد للددنل الددينل ددنل    حددول
خدددطلباأجددد  لبح ددد مل ب لبح يدددولبح نجددد  لبحأدددبل

 ريدددددننلل510أالدددددينل وددددد   لبحأ دددددن   لث دددددنبحلل
  نالل،بلبح أنةطلةون   .

 بلأف دد لبيددلب ب ل دد  لب لبحةددر لنبحخدد    ل ددنل
ر د لل نالل،دبلبح أنةدطلةدون   لخدد لل ل1 دنبحبل

بحو ددفلبحتدد وبل ددنلعقدد لبحةددث يو   لتحددلل ددنبحبل
 ر  لل نالل،بلبح ق لبألنللن  ب دولبحتد وبلل11.4

ل03.6 ددددنلبألحف ددددولبحت حتددددو لنث دددد ل  تددددول ددددنبحبل
 ر ددددد لل نالل،دددددبلبح أنةدددددطلةدددددون   لخددددد لل،أدددددل ل
بح لبةددولككددو.لنددد ل تردد لبح دد  لب لكوةددثول ددنل

%ل،ددددبلبح أنةددددطل51.2 ددددنبحبلبحودددد أجلبح  رددددبل
ةدددددون   لخددددد للبحفأدددددلأينلبحةددددد ثقأين لنث ددددد ل  تدددددول

%ل،ددبلبح أنةددطلةددون   لخدد لل،أددل ل55.5 ددنبحبل
بح لبةدددولككدددو لن حدددكلوأيجدددولحألبجددد للددد  لبحوةدددثول
خدد للعقدد صلبحت  ويو دد  لنبحأةدد يو   .لنونعددأل
بحأ ريدددولباأجددد لبلحر ددد  لب لعالدددللبحددد  نللددد  ل

نب لبألخيدددل لبح وددد   لن خ  دددولخددد للبح ودددللةدددو
ث ح لبةددو لنلددنل دد لياليوددذلبح يددولبح نجدد لح    حددول
خددطلباأجدد  لبح دد م ل يددىليالددينل ودد   لبح دد  لب ل

 ر ددد لل نالل،دددبلبح أنةدددطلةدددون   .لل0.5ث دددنبحلل
ن  كدديللدد بلأ ةددنلنعدد لبح دد  لب لبح  ددلوول
ن و   لد لأه لبحأو ،ةد ولن خ  دول،دبلبح قد لبألنلل

                                                                           
لعر لبحاليه أك حيفلبح  نل ليج و ل    ل، ل    لبح  ر و ليذو

ل(.WB, 2013, P. 33)لألالو ذه 
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   لبيدددلب ب ل دددنلبألحف دددولبحت حتدددو لن حدددكلوأيجدددولح وددد
بحةددددد   ولن وددددد   لباوفأددددد تلنبحأ لودددددللث ادأ ددددد  ل
بح  دددلصلن خ  دددول،  ددد ليأ رددد لث حق،ددد علبح ددد حبل

 نة للبح لا.

 ب  ب  لأدددد ،ق  لباةددددأت  لب لبألجوال ددددولبح ث وددددل ل
%ل دددنل5.5 ريدددننل ناللنث ددد ل  تدددولل143 دددنل

بحودددد أجلبح  رددددبلبتج دددد حبل،ددددبلبح أنةددددطلةددددون   ل
ةددث يو    لتحددللخدد للبحو ددفلبحتدد وبل ددنلعقدد لبح

 ددددنلبحودددد أجلل1.4 ريددددننل ناللنث دددد ل  تددددولل545
بح  رددددددددبل،ددددددددبلبح أنةددددددددطلةددددددددون   لخدددددددد للعقدددددددد ل
بحت  ويو    لتملألبج د لتحدللالددول دنل حدكلثكتيدلل
خددد للعقددد لبحأةددد يو   .لنبلأف ددد لال لجدددولكاليدددل ل

%ل1.1 ر ددد لل نللنث ددد ل  تدددولل1.3تحدددلل دددنبحبل
 دنلبحود أجلبح  ردبل،ددبلبح أنةدطلةدون   ل،دبلبح قدد ل
بألنللن  ب ولبحت وبل نلبألحف ولبحت حتو لنث  ل  تدول

%ل ددددددددنلبحودددددددد أجل5.4 ر دددددددد لل نال لل5 ددددددددنبحبل
بح  رددبل،ددبلبح أنةددطلةددون   لخدد لل،أددل لبح لبةددول
ككو.لنونعألخطلباأج  لبح  مل و   لباةدأت  لل

 ريددننل نالل،ددبلل025بألجوالددبلبح ث وددللث ددنبحبل
ألبح أنةطلةدون   لخد لل،أدل لبح لبةدولككدو.ليأعد

 دددنل حدددكلعددد فلأددد ،ق  لباةدددأت  لب لبألجوال دددول
بح ث ودددل لةدددنبةل دددنل يدددىلبح جدددملالنلكوةدددثول دددنل
بحودددد أجلالنل  دددد لل و  أددددذ لنالوهدددد لالدددددولثكتيددددلل ددددنل
بحأ ن   ل،بلك ،ولل  لبحجنبو  لك  لالنلبح و   ل
بحكاليدددددددل ل،دددددددبلباةدددددددأت  لب لبألجوال دددددددولبح ث ودددددددل ل
بلأث، لث حأنة ل،بلأ،الي لع ر   لبحخ خ ول

ب لبألخيدددل  لندددد لنجهددد ل  جدددمللددد  ل،دددبلبحةدددونل
باةدأت  لب لحودلبةل وددلنع  لد ذ دولنحد يلحالودد ةل
، ددد  لتوأ ج ددولج يدد  لأ ودد ل ددنلبحقدد ل لباوأ ج ددول
ح دأ دددد  لبحقددددن ب لبأل ددددللبحدددد صليأ،ردددد لتعدددد   ل

بحوجدددددددلل،دددددددبل ددددددد  يولبحة  ةددددددد  لبادأ ددددددد   ول
 نأنجيهه لث نللال،عو.ل

 لألبج  ل ة ع ب لبحأو  ول نلبح وج د  لبح نح دو
نبح نللبححو ولال لجولكاليل لخ لل،أل لبح لبةول نل

%ل دنلبحود أجل01.0 ر  لل ناللنث  ل  تدولل5.5
 وبلبح  ربل،بلبح أنةطلةون   لخ للبحو فلبحتد

 ر ددد لل ناللل دددنلعقددد لبحةدددث يو    لتحدددلل دددنبحب
%ل ددنلبحودد أجلبح  رددبل،ددبلبح أنةددطل0نالدددول ددنل

حف ولةون   لخ للبح ق لبألنللن  ب ولبحت وبل نلبأل
بحت حتدددو.لن  ددد لل حدددكلتحدددلل  حدددولبحلكدددن لبح ددد ح بل
خددددددد للعقدددددددد لبحت  ويو ددددددد   لك دددددددد لأدددددددلأثطللدددددددد  ل
بح ة ع ب لث عأث لب لة  ةد و لنحد ب لأكدننلييدلل
 ةددأقل .لنونعددألخددطلباأجدد  لبح دد ملألبجدد للدد  ل

ل.1بح ةددددد ع ب لخددددد لل،أددددددل لبح لبةدددددولث ددددددنبحبل
 ريدددددننل نالل،دددددبلبح أنةدددددطلةدددددون   لخددددد لل،أدددددل ل

لكو.لبح لبةولك
يأعدددأل  ددد لةدددال  لالنلبح  ددد للبألة ةدددبلبألنلل
تيدددلب ب لبحوقددد لبألجوالدددبل،دددبل  دددلللدددنلبح ددد  لب  ل
نالنلأ ن   لبح  لونلث حخد ل لأ د لبح  د للبحتد وبل
نلنلالكتللالل  ول ق لوولث ة ع ب لبحأو  ولنباةأت  لل

لل ب ل،هوذليج لالندددددد ول لنحدددددددددددبألجوالبلبح ال
ن،قدددددد  لحهدددددد  للوادأ دددددد   أ دددددد  ل دددددد  يولبحة  ةدددددد  لب

لذددددددبلأنبجدددددددد  لبحأددددددولبح  ن دددددددولكدددددو لنأ حيدددددبألل ي
بح ددد  لب لث ددد ل   دددولعردددلل وددد   لدددد لأه لبحأو ،ةددد ولل

ث ألةدددددنبقلبحخ لج دددددو لنكددددد حكلتع،ددددد ةلالنحن دددددولالكالدددددلل
حرأ دددددن   لنبح  دددددولعردددددللأو يأهددددد لنأةدددددهيولأددددد ،قه ل

بالأفدددددد علثكفدددددد ة لثدددددد حقونب لبحلةدددددد  و ل،عدددددد  لعددددددنل
بةددددددأخ ب ه لث دددددد ل  قدددددد لاللدددددد بالبحأو  ددددددولثدددددد ح جأ  ل

 بح  لص.ل

ل
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: تطةةةور األهميةةةة النسةةةبية لتحةةةويالت 3-2
 العاممين بالخارج

ةددددناليددددأملأنعدددد ألبألل  ددددولبحوةددددال ولحأ ددددن   لل
نبحخد لجبللينلث حخد ل لعردللبح ةدأنوينلبحد بخرببح   ر

لالهيج  لك  ليرب 

أنعدد ألالل  ددولل كددن لأواًل: عمةةى المسةةتوى الةةداخمي:
 ددددنللبح دددد  رينلث حخدددد ل ل بخر دددد  لأ ددددن   لبح  ددددلونل

بألجوالبلبألخلللنك حكلبحوق لل ق لوأه لث    للخ ل
ن حدددكلخددد للبح  ر دددو لأت  لل  دد ا لبا خددد للنباةددد

 لن  كدددنلأقةددد مل،أدددلللبح قدددن لبألل  دددولبح  عددد ولأقلوثددد   
بالجةةةدول  لدك ددد ل،أدددلب لج ذ دددو لددددددددللالل دددددددددددبح لبةدددولتح

 (.3) مةةةةقر 
 

األهمية النسبية لتحويالت العاممين بالخارج داخميا في مصر خالل   (3جدول رقم )
 (2152-5975الفترة )

 تحويالث انعايهيٍ بانخارج كُسبت يٍ

 انبياٌ

/ 

 انفتزة

االستثًار 

 األخًاني %

االدخار 

 اإلخًاني*

% 

االدخار 

انًحهي 

% 

يساعذاث 

انتًُيت 

 انخارخيت

% 

االستثًار 

خُبي األ

 انًباشز  %

 انصادراث

% 

50.3 44.1 68.7 78.3 459.6 42.9 
1975 - 

1980 

35.4 45.4 63.7 161.7 374.8 48.3 
1981 - 

1990 

24.1 27.8 48.9 152.8 456.1 29.6 
1991 - 

2000 

34.7 24.9 36.3 747.0 168.1 22.4 
2001 - 

2012 

34.9 34.1 51.9 245.2 233.9 27.4 
1975 - 

2012 

ل.WDI, 2013( ،UNCTAD, 2014))و، ٔتياَاخ ) (1إعذاد انثاحث، تاسرخذاو تياَاخ انجذٔل سقى ) انًصذر:     
 * االدخاس اإلجًاني يرضًٍ كم يٍ االدخاس انًحهي ٔاالدخاس األجُثي عهٗ انًسرٕٖ انقٕيي تانذٔنح.لللللللللل
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 يالحظ من الجدول السابق ما يمي:
 نلبح   لب ل دنللالنلبحأ ن   لألبج  لكوةثو 

%ل،بلبح أنةطلةدون   لخد للبحو دفل11 نبحبل
%ل،دددبل55.1بحتددد وبل دددنلعقددد لبحةدددث يو   لتحدددلل

بح قدددد لبألنللن  ب ددددولبحتدددد وبل ددددنلبألحف ددددولبحت حتددددو ل
ن  ددد لل حدددكلتحدددللبلأفددد عل  ددد للو دددنلبح ددد  لب ل
الوةثولالعردلل دنلبحأ دن   لن خ  دول،دبلبح ودلل

 فدنقلةونب لبألخيل  لنحكنل ترد لبحأ دن   ل د ل
.%ل،دددددددددبل54.1ل-ل ددددددددد لبيدددددددددلب ب لبح ددددددددد  لب ل

خد لل،أدل لبح لبةدولككدولنلدللل-بح أنةطلةدون   ل
وةثول لأف و لبأل للبح صلي للعرللبلأف علالل  ول

 بحأ ن   .

 النلبحأ دددن   لك وددد لالكتدددللالل  دددولال لجدددولكاليدددل ل
 ق لوددولث اةددأت  للبألجوالددبلبح ث وددللن ةدد ع ب ل

 لل5.11بحأو  دددولبحخ لج دددو ل يدددىلودددكر ل دددنحبل
عددددد فلحكدددددول وه ددددد لعردددددللبحأدددددنبحبل،دددددبلل5.12

بح أنةددطلخدد لل،أددل لبح لبةددولككددو لنلدد بل  كدديل
عدددددد فللدددددد  لبح  دددددد  للال لجددددددولكاليددددددل ل ق لوددددددول

 ث حأ ن   .

 ث ق لودددولبحأ دددن   لث  ددد ا لبا خددد ل ل   ددد ل
 ددددنبحبلل-الوهدددد لأفددددنقلو ددددفلبا خدددد للبح  رددددبل

نأ تدددددددول دددددددنبحبلتردددددددىلبا خددددددد للل-%ل ودددددددذل25
 ودددددددددديلالل يددددددددد   ل  كل-ل%ل وذ11ل-بتج  حبل

ل
 

 لبأل ددللع ملبا خدد للبح  رددببحأ ددن   ل،ددبلأدد 
بحددد صل ةدددهمل،دددبلأدددن،يللبح أ،رثددد  لباةدددأت  لوول
با  دددولح لأفدددد علث  ددد ا لبحو ددددنلبادأ دددد  ص.ل
ن حدددددددكلألنلبحأ دددددددن   لأ تدددددددولال ددددددد ل كنوددددددد  ل
با خ للبألجوالب لن نلتم لأ تولعو دلل ك دول

أفد علاللحر  خلب لبح  ر و لنث حأ حب لأةهمل،دبلب
 (,Karagoz, 2009ث   للباةأت  للبح  ربل

P. 1898).ل
 ليددددملألبجدددد لبحأ ددددن   لكوةددددثول ددددنلباةددددأت  لل

%ل دددددددنل12بح  ردددددددب لتالالوهددددددد لأ تدددددددول دددددددنبحبل
باةددددأت  للبح  رددددبلنلددددللال عدددد  لوةددددثول لأف ددددو ل
بأل للبحد صل  ودبلالل  دولبحأ دن   ل،دبلبالأفد عل
ث  ددددددد للباةدددددددأت  للن وددددددد   لبحأدددددددلبكملبحلالةددددددد  حبل

 جأ  لبحدد صلعرددللالة ةددوليأ دد  ل  دد للبحو ددنلثدد ح
لللبح  ق لثذ.

  كدنلأنعد ألالل  دوللعمى المستوى الخارجي: ثانيًا:
أ ددددن   لبح دددد  رينلبح  ددددلوينلخ لج دددد  ل ددددنلخدددد لل
أ  يدددددد لبح لكدددددد لبحوةددددددالبلح  ددددددللع ح  دددددد   لنأ  يدددددد ل
بحو ددددي لبحوةددددالبلح  ددددلل ددددنللدددد  لبحأدددد ،ق  لعرددددلل

بحدددد نلللبح ةدددأنللبح دددد ح بلنبتدر  ددددب لنعرددددلل ةددددأنلل
بحو   ددولن ددد للأ،دددنل لعالدددللبحددد  ن لك ددد للدددنل نعدددأل

 (. 3(، رقم )2بالشكمين رقم )
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العشر دول األكبر التي تستقبل التحويالت الخارجية عمى مستوى  (2شكل رقم )
 2152العالم في عام 

 .(UNCTAD, 2014إعذاد انثاحث، تاسرخذاو تياَاخ ) انًصذر:

 ( 3شكل رقم ) 
ة النسبية لتحويالت العاممين تطور األهمي  

 (2152-5981في مصر خارجيًا خالل الفترة )

 .(UNCTAD, 2014و، ٔتياَاخ ) (1إعذاد انثاحث، تاسرخذاو تياَاخ انجذٔل سقى ) انًصذر:
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ل

(لالنل  ددللأ أدولبحألأيدد ل5   د ل دنلبحوددكوللددمل)
بحةدددد  يلع ح  دددد  ل دددددنل يددددىلبحددددد نللبحأددددبلأةدددددأق، ل

 ر دددد للل2..5ث ددددنبحللل5.05بحأ ددددن   ل،ددددبلعدددد مل
ال عدددد  لل5.00 نال لنلددددنلوفدددديلبحألأيدددد ل،ددددبلعدددد مل

 ر دددددد لل ناللث دددددد لكددددددول ددددددنلبحهودددددد لل01.1ث ددددددنبحبل
نبح ينلنبحفرالينلنبح كة كلنويجلود لبحأدبلأ أدولالدوفيل
بحألأي لبح لبك لبحخ ةولبألنحل.لنأةأ ن لل  لبحد نلل

 ر دددددددد لل ناللنث دددددددد ل  تددددددددولل6..53بح وددددددددللعرددددددددلل
بلأد ،ق  لبحأ دن   ل%ل نلتج د ح31.0%ل ل16.1

.ل5.05بح  ح  ولنبح نللبحو   ولعرللبحأنبحبل،دبلعد مل
(لن ددنلخدد لل1ك دد ل   دد ل ددنلخدد للبحوددكوللدددمل)

 ق لوددددولبحأ ددددن   لث  ددددللث حأدددد ،ق  لبح  ح  ددددولالوهدددد ل
%ل،دبلبح أنةدطلةدون   لخد لل3.4ألبج  لوةال   ل نل

%ل،ددبلبح أنةددطلةددون   لخدد لل5عقد لبحت  ويو دد  لتحددلل
%ل1.5لل دددنلبألحف دددولبحت حتدددو لنث ددد ل  تدددولبح قددد لبألنل

خددد للبح قدددن لبحت تدددولبح  عددد ولنلدددللوةدددثول  قنحدددو.ل
نعرددددلل ةددددأنللبحدددد نللبحو   ددددولالخدددد  لوفدددديلبح ةدددد لل

%ل ددنلتج دد حبلبحأدد ،ق  ل4.0بحةدد ال لن تردد ل ددنبحلل
تحددللبحدد نللبحو   ددولخدد للأرددكلبحفأددل .لنعرددلل ةددأنلل

وةدالبلبحق ل لبأل،لوق دولككدولنود  حه لألبجد لبحو دي لبح
ح  لل نلبحأ ن   ل،بلوه  ولبحفأل ل ق لودولالالد بيأه ل
ن  كيلل بل ود   لبحأ دن   لعردللبح ةدأنللبح د ح بل
ث   للالعرلل نلبح  ق ل،بل  للخ للأركلبحفأدل  ل
نحكوهدددددد ل تردددددد لوةددددددث  ل لأف ددددددولعرددددددلل ةددددددأنللبحقدددددد ل ل

%ل16%ل ل12بأل،لوق دددولنوددد  حه لث ددد ل  تدددول دددنبحبل
 دد لعرددللبحأددنبحبلخدد لل،ددبلبح أنةددطلةددون   لحكددول وه

بح قددن لبحت تدددولبح  عددد و.لنعردددلل ةدددأنلل نللبحودددلقل
بألنةدددطلنوددد  للال،لوق ددد لأ أدددول  دددللبح لكددد لبألنلل

%ل ددنلأد ،ق  لبحأ دن   لتحددلل.1نأةدأق، ل دنبحبل
ل5.05 لل5.00لددددددددددددددد  لبحددددددددددددددد نلل،دددددددددددددددبلعددددددددددددددد  بل

(WB,2013, PP., 4, 5ل.)ل

يأعددأل  دد لةددال  لبلأفدد علالل  ددولبحأ ددن   ل،ددبل
   للبحوق لبألجوالبلنكد حكل  د ا ل  لل ق لوولث 

با خددد للنباةدددأت  ل ل  ددد ل  كددديلبألل  دددولبح أ بيددد  ل
حرأ ددددن   لعرددددللبح ةددددأنللبحدددد بخرب لنكدددد حكلعرددددلل
بح ةدأنللبحخد لجب لبأل دللبحد صليأ،رد لتعد   لبحوجددلل
،ددبلبحة  ةدد  لبادأ دد   ولن خ  ددولبح  ح ددولنبحوق  ددول
ه لبحأددبلأةددهمل،ددبلأو  ددوللدد  لبحأ ددن    لنةددالولأدد ،ق

 نلخد للبحقودنب لبحلةد  ولن حدكلث ح  دولعردللأو  دول
بحق،ددددد علبح ددددد حبلنبح  دددددل،ب ل،عددددد  لعدددددنلبالأفددددد عل
ثكفدددددد ة لبةددددددأخ ب ه لث دددددد ليل،دددددد ل ددددددنل ةددددددأنللبأل بةل

لث ادأ   لبح  لصلن  ق لالل بالبحأو  ولثذ.ل

: النمةةةةةةوحج القياسةةةةةةي لتقةةةةةةدير أثةةةةةةر  4
تحةةةةةةويالت العةةةةةةاممين عمةةةةةةى النمةةةةةةو 

 االقتصادي في مصر 
التدددللأ ددددن   للددد بلبحو ددددن  لتحدددللد دددد يليهددد ال

،ددبل  ددللبح دد  رينلث حخدد ل لعرددللبحو ددنلبادأ دد  صل
ك  ددد   لن دددنلتدددم لأ  يددد لبألل  دددولبحوةدددال ولحرأ دددن   ل
 ق لوولث ح نب دولبألخدلللبح دفتل ل،دبلبحو دن لن خ  دول
 دد ليأ ردد ل وهدد لث كنودد  لبحأ نوددولبحخدد لجبلةددنبةل،ددبل

بحفأددل للبألجددولبح،نوددولالنلبألجددولبحق دديللن حددكلخدد ل
( لث دددددد ل ةدددددد ألث دددددد  يولبحة  ةددددددول0642-5.05)

بح  ذ ددددددولبحأددددددبل  كددددددنلالنلأةددددددهمل،ددددددبل ودددددد   للدددددد  ل
 بحأ ن   لنبالأف علثكف ة لبةأخ ب ه .ل
 وبالتالي، فإن هحا القسم يهدف إلى:

أن دديفلبحو ددن  لنأ  يدد لبح أحيددلب لن فوددلبأه لالنا  ل
لن    للبحال  و  .

ذدددددمل،دددددبلأقددددد يللت و ددددد   لأ  يددددد لبح دددددوهجلبحق  ةدددددبلبح  
لبح  ر   لبحخ  ولث حو ن  .

أق يللبح  ر   لبحخ  دولثد حو ن  ل،دبلبألجردينل   لحتت 
لبح،نوولنبحق يل.
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أ  ودد   ل دد ل حددكلةددناليددأملأودد نلللدد بلبحقةددمل ددنل
أن ددددديفلبحو دددددن  لل خددددد للةدددددأولالودددددن ل،لع دددددوللدددددل

ن    للبحال  و   لنبح وهجلبحق  ةب لنأ ريولبحأك  دول
  ل،دددددبلبألجدددددولبح،نودددددو لبح ودددددألك لنأقددددد يللبح  دددددد

نأقدد يللبح  ددد  ل،ددبلبألجددولبحق دديل لنالخيددلب لبخأثدد لل
ل  لل  ذ ولنجن  لبحو ن  لبح ةأخ م.

: توصةةةةةةةةي  النمةةةةةةةةوحج وتحديةةةةةةةةد 4-5
المتغيةةةةةرات ومهشةةةةةراتها ومصةةةةةادر 

 البيانات
 ةدددأو للددد بلبحو دددن  ل،دددبلد ددد يلالتدددللأ دددن   ل
بح دد  رينلث حخدد ل لعرددللبحو ددنلبادأ دد  صل،ددبل  ددلل

بألةدددد يلبحوجدددلصلحو ددددن  لةددددنحنلبح نةدددد للك  ددد  لتحددددل
(Extended Solow Growth Model)لبحد صلل 

 نجددددد يلل–  أ ددددد لالددددد نل لعردددددلل بحدددددولتوأددددد  لكددددد ل
 (Cobb-Douglas Aggregateلللللللولددددددبحأج   ي

Production Function)ددددبلجددددولتثدددد  ليرددددولل،
(.لHawaid & Raza , 2012, P. 7بح جدمل)

مةن األسةباب  ويرجع اختيار نموحج سةولو إلةى عةدد
 (:Bhaskara, et al., 2008, P. 16)للعل أهمها

 النلو ن  لةنحنل،بلجولتث  ليرولبح جدمل  د حجل
بحو دددددددنلبادأ دددددددد  صلك أحيدددددددلل بخرددددددددب لنثدددددددد دبل
بح أحيلب لبحأبلأفتلل، ذلك أحيلب لخ لج دو لك د ل
 ةددهولأنةدد  لو، دددذلحيأعدد نل أحيددلب لخ لج ددول
الخددلل لبأل ددللبحدد صل  كددنل ددنلت خدد للع يدد ل ددنل

ح أحيدددلب لبح دددفتل ل،دددبل  ددد للبحو دددنلأ  وددد   ل ددد لب
لل البحث ى.

 ةدددهنحولأقدددد يللو ددددن  لةددددنحن لن ددددنلتددددم لةددددهنحول
أ  يدد لالتددللبح أحيددلب لبحخ لج ددول تددولبحأ ددن   ل
عردددللبحو دددنلبادأ ددد  صلك أحيدددلل بخردددبل ق لودددول

الو دد   لبحو ددنلبح بأ ددولبحأددبلأكددننلك ،ددول أحيلبأهدد ل
ل بخر و.

 النلو د   لبحو دنلالوذلح يللو كلال حولد ، دولعردلل
بح بأ ولبحأبلأفأل لالنلك ،ول أحيلبأه ل بخر ول،بل
جددددولأ بيدددد ليرددددولبح جددددملأ ،ددددبلوأدددد ذجلأجلوال ددددول

لال،عول نلو ن  لةنحن.ل
لل بحدولتوأد  لكد لددددددد بلعرددددددددد  أ  لو ن  لةنحنلل

 نجددددددد يلبحأدددددددبلأكدددددددننلعردددددددللبح دددددددنل لبحأ ح دددددددولل–
(Solow , 1956, PP. 65- 96ل )Bhattarai,) 

2008, PP. 224-229)ل
          

     
     

      (1) 

لأويللتحلل ةأنللبحو أجلبحكرب.لل  يىلتن ل
لأويللتحللل ي للاليلبح  للث ح جأ  .لللللل لللللللللل
لأويللتحللعو للبح  ولبح ةأخ م.لل لللللللللل
أودددددديللتحددددددللبح ةددددددأنللبحأكونحددددددنجبلالنل    للللللللل
لبح  ل،ولبحفو ولث ح جأ  .ل ةأنلل
لأويللتحللبحفأل لبح  و و.لل               

أ تول لنوأبلبحود أجلث حوةدثولل      ل لللللللل  
حكددددددول ددددددنللاليلبح دددددد للنبح  ددددددولعرددددددللبحأددددددنبحب ل

ل                 نجثو   نأكننل
نثقةددددددد ول،ل،دددددددبلبح    حدددددددولعردددددددللن ددددددد ب لبح  دددددددول

حددولبحأ ح ددولبح ةددأخ  و ليددأملبح  ددنللعرددللبح    
(Bhaskara, et al., 2008, P. 17 )ل

ل

            
          (2) 

لأويللتحلل أنةطلو أجلبح   و.لل   ل يىلتن ل
أويللتحلل أنةطلو دي لبح   دول دنللل   للللللللل

لل ي للاليلبح  للث ح جأ  .للللل
بح ةددددأنلللأوددديللتحدددلل أنةدددطلل دددي لل  لللللللللل

لبحأكونحنجبلالنل ةأنللبح  ل،ولث ح جأ  .

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل

(لأ  يددد ب لجيددد ب لح  ددد للبحو دددنل5نأ تدددولبح    حدددوللددددمل)
( لSteady State Growth Rateبحأنب وبلث ح نحول)

نوجدددلب لألودددذلعددد   ل ددد ل فأدددل ل،دددبلو دددن  لةدددنحنلالنل

أكدددننل أحيدددلب للبحأ،دددنللبحأكونحدددنجبلالنلبح  ل،دددولبحفو دددو
 (,Bhaskara & Chaitanyaخ لج د  لالنل  ،ىدلل

2009, P. 6) ل لنث حأ حبل،هن

         
                             (3) 

(لأ تدددددددولبحل دددددددي لبح الددددددد ذبلح ةدددددددأنللA0 يدددددددىلتنل)
(لA0بح  ل،دددولبحفو دددولثددد ح جأ   لنوو دددنللددد بلبحل دددي ل)

( لنحد ب ل،دهنلg(ل قد بل ل) ث   للت ال لعالدللبحد  نل)

(ل     وبل،ددددبلودددد أجلبح   ددددول)  دددد للبحو ددددنلبحأددددنب
( لنث حأدددد حب لg كددددننل ةدددد ن   لحهدددد بلبح قدددد بللبحت الدددد ل)

ل،هن 
          

      
                         (4) 

ن كددددننل  دددد للبحو ددددنل،ددددبلودددد أجلبح   ددددول ةدددد ن   ل
(للد  لg( لنأأد تللد  دول)1(ل،بلبح    حدول)gحر ق بلل)

نب دددولبحأدددبلأدددفتلل،دددبلتوأ ج دددولبح   دددولث  يددد ل دددنلبح 
(لعالدددللTotal Factor Productivityبحكر دددول)

بح  ن.لناللمللد  لبح نب دوليأ تدول،دبلبحأ ةديو  لبحأدبل
أ،دددددلاللعردددددلللاليلبح ددددد للبحثودددددلصلبح لأث،دددددولالأ،دددددنولل

نأ ةدددددينلكدددددول دددددنلبحخددددد    لبحأ ر   دددددولنبح ددددد  و ل
نبحأ ددددن    لنكدددد حكلبتوفدددد قلبح كددددن بلبح دددد ملعرددددلل

ة ةدددددددد و لنباوفأدددددددد تلبحأجدددددددد لصلنبح دددددددد حب لبحالو ددددددددولبأل
نبت دددد    لبح فةةدددد ولنبحة  ةدددد و ....تحخ.لنحدددد ب ل

(ل ددنلخدد للبح دد حول1  كددنلبحأ اليددللعددنلبح    حددول)
لبألكتللو نا لبحأ ح و 

ل

         
                             

                  (5) 
 

نث حأددد حب ل،دددهنلبح نب دددولبحأدددبلأدددفتلل،دددبلتوأ ج دددول
أأ تددددددددول،ددددددددبلبح  ر دددددددد  لل     بح   ددددددددولبحكر ددددددددول

 لاليو ددددد ل كدددددننلأددددد تيللعو دددددلل                
.لييدددللالودددذلال  كدددنل    بحددد  نل،دددبلبح ددد لبحت الددد ل

أعدددد ينلبح    حددددولك ،ددددولبح أحيددددلب لبحأددددبلأددددفتلل،ددددبل
 لن حدددددكلألنللددددد  ل     توأ ج دددددولبح   دددددولبحكر دددددول

بح أحيددلب ليدد عملث عدده لث عدد  لنعدد   ل دد لأ  ددول،ددبل
وفيلباأج  .لنوجلب لح  نثولتجلبةلأق يلل ديد لألتدلل
كدولع  دولث ددنل ل،ل  دولعرددللبحو دن ل،هوددذلةدناليددأمل
بحألكيددد لعردددللبح أحيدددلب لبألكتدددللالل  دددولنأددد تيلب لعردددلل
  ددد للبحو دددنلبحأدددنب وبلبحت الددد ل،دددبلو دددن  لةدددنحنل دددنل

ل     تيل لعرددللبتوأ ج ددولبحكر ددولحر   ددولخدد للأدد 
بلتحدلل نال  لاللدمللد  لبح نب دوللدللبحأ دن   .لنبةدأو   

بأل ال ددد  لبحوجلودددولنبحأ،ال ق دددولبحأدددبلأدددمل و دودددأه ل،دددبل
بحقةملبحتد وبلةدناليدأملبحألكيد لعردللبح أحيدلب لبحأدبل
أأ رددد لالأددد ،ق  لبح دددنبل لبحخ لج دددول،دددبلأ تيللددد لعردددلل

أ دددددن    لنباةدددددأت  للبحو دددددنلبادأ ددددد  صلنلدددددل لبح
بألجوالبلبح ث ول لنبح   لب  ل،عد  لعدنلباةدأت  لل
بح  رددبلبحدد صليأدد تللالهدد  لبح أحيددلب لنوددفتللالدد نل ل،ددبل

فةةإن النمةةوحج المقتةةرح بحو ددنلبادأ دد  ص.لنث حأدد حب ل
ل:4يتكون من الدالة التالية

                                                             
نقذ ذى اسرخذاو انًرغيش انخاص تًساعذاخ انرًُيح انشسًيح في كثيش لل 1

يُطقيرح فري عذيرذ  يٍ انًحأالخ انقياسيح، ٔنكٍ كاَد انُرائج غيرش

يُٓررا، ٔنررزا، ذررى اسرررثعادِ، كًررا ذررى اسرررخذاو عذيررذ يررٍ انً  ررشاخ 

انًذسجررح تررانًُٕري، غيررش  َررّ ذررى  األخررشٖ نهرعثيررش عررٍ انًرغيررشاخ

انرٕصررم إنررٗ  فضررم انُرررائج انًًكُررح فرري اررم انً  ررشاخ انررري ذررى 

 انرعثيش عُٓا نهًرغيشاخ انًذسجح تانًُٕري.
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                                                  (6) 

 نجدد يلبحأدبلأدملباعأ دد  لل-جدلب لألنل بحدولكد و
عريه ل دنلخد للو دن  لةدنحنلحرو دنللدلل بحدولالةد و ل

لنلوكولبح بحولددددددبلحه للددددنث حأ حب ل،هنلبحأ نوولبحخ،

 Double،ددبل دد حولبحرنيدد لوأملبحخ،ددبلبح دد  ن ل)

Log Linear Function Form)وبالتةةالي،  ل
لمعادلة النموحج المقترح عمى الصورة التالية: تكون 

ل

                                                           

يلج لبخأ  للبحوكولبحرني لوأ بلبحخ،بلبح   ن ل
  لتحددددللعدددد  ل،ددددبلأقدددد يللبح  ر دددد  لبحخ  ددددولثدددد حو نل

لالةث  للل ل
 ة ع لبحأ نوولبحرنيد لوأ بلبح د  ن لعردلل نب،د  ل 

ب،ألب لخ، دولبح بحدولاةدأخ بمل،لوقدولبح ل  د  ل
 (ل،بلبحأ ريولبحق  ةب.   بح حلللبح    ول)

 النلل بلبحوكولالكتلل  ذ ولحرأ اليللعنل بحولك ل
 نجددددد يل،دددددبل دددددنلأه لبأل دددددر و لبحأدددددبلأدددددملل-

لنحن.باعأ   لعريه ل،بلو ن  لة
 النللدد بلبحوددكولأأةددملوأ ذجددذلالجددن  لأن،يدد لع ح ددول

(Superior Fit لوجدددددددلب لحأ ق قدددددددذلالددددددددولخ،ددددددد )ل
ل    لصلحرالنبدبل ق لوولث ألوك للبألخلللحر نبل.

 النلبح  ر دددددد  لبح قدددددد ل ل،ددددددبللدددددد بلبحوددددددكولأ تددددددول
بح لنوددددد   لبأل دددددللبحددددد صل ةدددددهولأ  يددددد لبحأددددد تيلل
بحوةددالبلحكددول أحيددلل ةددأقولعرددللبح أحيددللبحأدد ث ل

 بحأ تللالن  ب لبحق  يلبحخ  ولثكول أحيل. ننل
ن،قددددد  لحر    حدددددولبحةددددد ثقو ل،دددددهنلل دددددن لبح أحيدددددلب ل
نبح فوددلب لبحأددبلأ الددللعوهدد لن،لوقددولد  ةدده  ل،عدد  ل
عنلبحأند   لبحقالر ولحر أحيلب لبحأفةديلوولنالتللد لعردلل
بحو ددنلبادأ دد  صلن،قدد  لح و،دد لبأل ال دد  لبادأ دد   ول

 لبعدده  لك ودد لعرددللبحوجلوددولنبحأ،ال ق ددولبحةدد ال لبةأ
لبحو نلبحأ حب 

GDPأوددديللتحدددلل أنةدددطلو دددي لبحفدددل ل دددنلبحوددد أجلل
(ل قددد لب لث حددد ناللGDPpcبح  ردددبلبتج ددد حبل)

نبألةددددددد  للبحج لودددددددولك فودددددددللح  ددددددد للبحو دددددددنل
بادأ د  ص لن و  أدذلأ ودبلبلأفد عل  د للبحو دنل

لعالللبح  ن.
REMأودديللتحددللأ ددن   لبح دد  رينلث حخدد ل ل قدد ل لل

للنث ألةدددددد  للبحج لوددددددو لن ودددددد   لثدددددد ح ريننل نا
د  أهدددد لعالددددللبحدددد  نل  وددددبل ودددد   لبحأ ددددن    ل
نبح كدددددديل دددددد  أ لنوأنددددددد لالنلأكددددددننلثت للدددددد ل
تيج ال دددولعردددللبحو دددنلبادأ ددد  ص لنحددد ب لأكدددننل

ل(.    د  ول)
FDIأودددديللتحددددلل دددد ،بلأدددد ، لباةددددأت  للبألجوالددددبلل

بح ث ودددددددلل قدددددددد لب لثددددددد ح ريننل ناللنث ألةدددددددد  لل
  أهدددد ل  وددددبل ودددد   لأدددد ،ق  لبحج لوددددو لن ودددد   لد

باةأت  لب لبألجوال و لنث حأ حب لخر ل  و ل دنل
،لصلبح  ولنوقولحر   لالبحفو ولنبحأكونحنج دول
بح أ،ددنل  ..تحخ لنكرهددد لعنب ددولأةدددهمل،ددبلل،ددد ل
  د للبحو دنلبادأ د  ص لنحد ب ليأندد لالنلأدفتلل
تيج ال دددددددد  لعرددددددددللبحو ددددددددن لنحدددددددد ب لأكددددددددننلد  ددددددددول

ل(.    )
EXب لبحةددددر لنبحخدددد    ل قددددد ل لأودددديللتحددددلل دددد  للل

ث ح ريننل ناللنث ألة  للبحج لوو لن و  أه لأ وبل
 وددد   لبحقددد ل لبحأ ددد يلوولحر نحدددو لن دددنلتدددم ل وددد   ل
بيلب ب لبح   لب لن  نل ل ود   لدد ل لبح نحدولعردلل
بةددددأيلب ل ةددددأر    لبتوأدددد  لن أ،رثدددد  لبحأو  ددددو ل
نث حأدددددددد حب لأةددددددددهملتيج ال دددددددد  ل،ددددددددبل عددددددددملبحو ددددددددنل
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 ب ليأنددددددددد لالنلأكددددددددننلد  دددددددددولبادأ دددددددد  ص لنحدددددددد
(    .) 
GCFأويللتحللتج  حبلأكنونللاليلبح  للث ح جأ  لل

 قددددددد لب لثددددددد ح ريننل نال لك فودددددددللح ةدددددددأت  لل
بح  ردددبلبتج ددد حب لن وددد   للددد بلبحل دددي ل ةدددهمل
،دددددبل وددددد   ل ةدددددأنللبحأنجدددددفلن وددددد   لتوأ ج دددددول
عنب دددولبتوأددد   لنث حأددد حب ل كدددننلالتدددل لتيج ال ددد  ل

 ص لنحدد ب ليأنددد لالنلأكددننلعرددللبحو ددنلبادأ دد 
ل(.    د  ول)

أودديللتحدددلل ددد لبحخ،ددد لبح ودددنبذب لبحددد صل فأدددل لل ل
، دددذلالنل  خدددد لوددددكولبحأن ودددد لبح  أدددد للبح،ال  ددددب ل
نحدددد ب ل كدددددننلنةددددد،ذلبح ةدددد البل ةددددد ن   لحر دددددفلل

لنأث يوذلت الأ  لند  ذل ةأقرو.

بت  دددد ةب لل(4م )ةةةةةةةةةةةالجةةةةدول رقأنعددددألال  ودددد  ل
بالأثددددد  لح أحيدددددلب ل لبحن دددددف ولن  دددددفن،ول  ددددد   

(لالنلJarque-Beraبحو ددن   لن   دد ل ددنلبخأثدد لل)
ة ةولبحال  ود  لحر أحيدلب ل  دولبح لبةدولأ خد لودكول
بحأن ودد لبح  أدد للبح،ال  ددبل،ددبلجددولنجددن لأثدد ينلت الدد ل
نأحددد يلل ةددد نصلبح دددفللث ةدددأتو ةلباةدددأت  للبألجوالدددبل
بح ث وددددددل.لنأنعددددددأل  دددددد    لبالأثدددددد  لالنلبحو ددددددنل

ثطل،ل  ددد  لثكدددولبح أحيدددلب لبحأفةددديلوولبادأ ددد  صليدددلأ
ثدد حو ن   لك دد لأنعددأل  دد    لبالأثدد  لالوددذل كددننل
بلأثددددددد  لددددددددنصل ددددددد لكدددددددول دددددددنلباةدددددددأت  للبح  ردددددددبل
نبح دد  لب  لن،ددنقلبح أنةددطل دد لكددول ددنلبحأ ددن   ل

لنباةأت  للبألجوالبلبح ث ول.

موحجاإلحصاءات الوصفية ومصفوفة معامالت االرتباط لمتغيرات الن (4جدول رقم )   
 

Ln GCF Ln EX Ln FDI Ln REM Ln GDP Variables 

13.93 9.35 6.79 8.18 6.71 Mean 

13.85 9.38 6.85 8.11 6.74 Median 

15.40 10.89 9.36 9.93 8.01 Maximum 

12.89 7.74 2.08 6.72 5.67 Minimum 

0.68 0.82 1.43 0.62 0.65 Std. Dev. 

0.37 0.17 -0.69 0.23 0.17 Skewness 

2.32 2.40 4.97 4.46 1.99 Kurtosis 

1.58 0.73 8.95 3.59 1.77 Jarque-Bera 

0.45 0.69 0.01 0.17 0.41 Probability 

515.30 345.93 251.12 302.58 248.25 Sum 

16.83 24.38 73.56 13.71 15.07 Sum Sq. Dev. 

37 37 37 37 37 Observations 

    1.00 Ln GDP 

   1.00 0.74 Ln REM 

  1.00 0.78 0.65 Ln FDI 

 1.00 0.79 0.81 0.91 Ln EX 

1.00 0.91 0.71 0.78 0.98 Ln GCF 

 م.ل(0)بعأ   ب لعرللال  و  لبحج نلللدمل ،(EViews: إعداد الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائً )المصدر

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

 ةددأخ ملبحث ددىلأ ريددولبحة ةددولبح  و ددولبحةددون ول
( لندد لأدمل5.05-0642حرال  و  لبحأبلأح،بلبحفأل ل)

أج   لل  لبحال  و  ل نلبح    للبح نح و ل دنلخد لل
 World Development  ولبح نح ول} فولب لبحأو

Indicators(WDI)لحرالودددددددددكلبحددددددددد نحب لنباوكأددددددددد  ل}
(UNCTAD)لنددددددددددد للنعددددددددددبلالنلأكددددددددددننلك ،دددددددددددول.

بح أحيددلب لبح ةددأخ  ول،ددبلبحو ددن  لبحق  ةددبل  ةددنثول
ث حدد ناللنث ألةدد  للبحج لوددول لبعدد  لحرأجدد وي.لك دد لأددمل
أ نوولبح أحيلب لتحللبح دنل لبحرني لوأ  دولكدبلأكدننل

ةدناليدأملبةدأخ بملذ ولحألة حي لبحق  ة و لنلالكتلل  
كدددولبح أحيدددلب ل،دددبلبحودددلتلث حج وددد لبحأ،ال قدددبلالددد ننل

(لال دد ملالصلLnكأ ثددولبح ددلالبحدد بللعرددللبحرنيدد لوأمل)
ل أحيلل لبع  لحرأثة ط.

 : المنهج القياسي2 – 4
أ أ دددد لبح لبةدددد  لبحأ،ال ق ددددولبح  يتددددول،ددددبل لبةددددول
بح  ددددد  لالددددينلبح أحيددددلب لبادأ دددد   ولعرددددللو دددد   ل
باو ددد بللبحأدددبلأج ددد لالدددينلع دددد  لبألجدددولبح،نودددول
مللددددد  لبحو ددددد   لعوددددد   ل نبألجدددددولبحق ددددديل لنأهةدددددأخ ى
أأ ددفلبح أحيددلب لالخ  دد ولبحأك  ددولبح وددألك ل يددىل

جدددول فأدددل لالنلبح أحيدددلب لبادأ ددد   ولأأجدددذل،دددبلبأل
بح،نوددولعدد   لو ددنل  حددول ددنلباةددأقلبلل ،ردد لعريهدد ل

(.لSteady State Equilibriumنعدد لبحأددنب نل)
نوجددددلب لألوددددذل،ددددبلكتيددددلل ددددنلبأل  دددد نلاليردددد لال  ودددد  ل
بحة ةدددولبح  و دددولحر أحيدددلب لبادأ ددد   ولأكدددننلييدددلل

ن،دبل تدوللد  لبح  حدولل( Non stationary) ةدأقل ل
 لبةددددددوللالأ ددددددرألو دددددد   لباو دددددد بللبحأقري  ددددددول،ددددددب

بح  ددد  لالددينلبح أحيددلب لنلددبل،ددبل ددنلأه لبأل ددر ول
(Levelل يىليف صل حكلتحلل  ل ةد بلث او د بلل )

( لنث حأد حب ل،دهنلSpurious Regression)بح بذدفل
R)باخأثد لب لبت  د ذ ولبح    دول

2
, DW, F, Tل)

ال  كدددنلباعأ ددد  لعريهددد  لألوهددد لأالودددللعددد و   لعردددلل

كلالددينلبح أحيددلب لنددد لنجددن لع ددد  لبحأك  ددولبح وددألل
اليأ ق ل حك.لن  كنلبحأحر لعرللل  لبح ودكرول دنل
خ للالخ لبحفلقلبألنللحج   لبح أحيلب  لتالالنل حكل
يددددددف صلتحددددددلل،قدددددد بنلبح  ددددددد  ل،نورددددددولبألجددددددولالددددددينل

 لأرددكلبحأددبل(Sultan, 2011, P. 71) بح أحيددلب 
أأ ي لث ل يأه لبحكاليل لخ  ولح لل أخ صلبحة  ةد  ل

 خ  دددددول،دددددبلبح  دددددد  لبحأدددددبلأأ رددددد لبادأ ددددد   ولنل
ثقدددددددددلبلب لباةدددددددددأت  للنبحأجددددددددد ل لبحخ لج دددددددددولنبحو دددددددددنل

لبلث،ال  أه لع د  ل،نورولبادأ   ص ..تحخ لبحأبل
 ( ,Christopoulos & Tsionas , 2004 بألجول

P. 57)لييللالوذلت بلك و لال  ود  لبحة ةدولبح  و دول.
حر أحيلب لييلل ةأقل لكولعرلل    لنحكوهد لأأ دفل

 ددددد ولبحأك  دددددولبح ودددددألكل،  ددددد لاليوهددددد لك ج نعدددددولالخ 
(Co-integration Relationship) دهنلبحالدنبدبلل،

أكننل ةأقل  ل   ل  وبلالنل أحيلب لبحو دن  لأأ دلكل
  دد  ل،ددبلوفدديلباأجدد   لنث حأدد حب ليأ قدد لحهدد لبحأددنب نل

  كددددددنلد دددددد يللنلتددددددم لددددددددولبح،نوددددددو لن دددددددددددددد،دددددبلبألج
لقلبألنللددددد لبحفددددددننلالخلب لالددد ددددددددددبح  دددد  لالدددينلبح أحي

ولالددددينلبح أحيددددلب  لدددددددنورولبألجدددددد لبح  ددددد  ل،دددددددحأ  ي
ولتحددللأ  يدد لبح  ددد  لالددينلبح أحيددلب ل،ددبلددددددد ،ددث تع

ل لددددددنلخ للو ن  لأ   ألبحخ،ددددددددددبألجولبحق يلل 
({ECM)Error Correction Model  ،}

Vazakidis & Adamopoulos, 2010, P.) 

ل.(581
ح ب لةناليأملبةأخ بملالةرن لبحأك  دولبح ودألكل
،ددددددبلد دددددد يلالتددددددللأ ددددددن   لبح دددددد  رينلعرددددددللبحو ددددددنل
بادأ ددددددد  صل،دددددددبل  دددددددللخددددددد للبح قدددددددن لبألل  دددددددول
بح  عددد و لنونجددد ل،دددبلبأل  لبادأدددد   صلع يددد ل دددنل

نالكتدددللللبح،دددلقلتجدددلبةلبخأثددد لب لبحأك  دددولبح ودددألك 
  ل لدددددددددددولبخأالدددد  دددولعد  لث فددددد ب ددلقلبةأخددد  لبح،دددددددل

{(Engle – Granger two stage (EG} ،

{(JMLJohansen Maximum Likelihood}ل
(Shahbaz, et al., 2008 P. 476.)ل
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نأأ،رددد للددد  لبح،دددلقلالنلأكدددننلك ،دددول أحيدددلب لل
 (Integrationلبحو دددددن  لحهددددد لوفددددديللأثدددددولبحأك  دددددول

(Orderلك  لالوذل،بل  حول حلل جملبح يوولحن  ل 
لدددد  لبألةدددد حي .لييددددللالوددددذلددددد لجهددددلل ددددفخلب للعددد ف

 ددددد خولالددددد يولحرأك  دددددولبح ودددددألكليأجوددددد ل تدددددوللددددد  ل
 (Boundأث لب لبح  ن للللللللبحقين  ل نلخ للبخ

Tests)لبح  دلنالث ةدملل Auto Regressiveل} 
 لبحددد صل  أ ددد لDistributed Lag (ARDL)}ل

 (UECM)عرللو ن  لأ د  ألبحخ،د لييدللبح قيد ل

{ Unrestricted Error Correction Model} 

ندددددد مل،دددددبلعددددد ملل0662ندددددد لأدددددملأ،دددددنول ل وددددد لعددددد مل
     {  .Pesaran, et al., 2001, P ل دنلدالدو0..5

{ (PSS) 16 ٔ .  لث تعددد ،ولتحدددللبةدددأخ بملو دددن
(ARDL)  ٗسيرى اسرخذاو  سهٕب إضافي يعرًرذ عهر

 سررهٕب قياسرري يرطررٕس نطشيقررح انًشتعرراخ ان ررغشٖ 

(OLS ْٔرٕ  سرهٕب )    Dynamic Ordinary} 

{Least Squares (DOLS) لنلدددنل  ددد لال ددد ل 
و ددد   لبحأ ريددددولبح أق  ددددولبحأددددبلأ أ دددد لعرددددللالةددددرن ل
بحأك  ددولبح وددألكلن،لوقددولبح ل  دد  لبح ددحلص ل يددىل

 لحر قدددددد لبل(OLS( ،)GLS)يج دددددد لالددددددينلالةددددددرن بل
 (     & Stock،نورولبألجدددددو لنبح ق  ول دددددنلدالددددول

Watson, 1993)عيى انثقرح فري انُررائج كي يررى ذرذ ل

 انري يرى انرٕصم إنيٓا نهًقذساخ انخاصح تانًُٕري.

(لو ددن لبو دد بلل يودد   كب لARDL  دد لأ ريددول)
بأل ددلل يدىليو،دنصلعردللنجدن ل،أدلب لأثد ،فل  ودب ل

بحدد صل  كددنل ددنلخ حددذلد دد يلبح  ددد  ل،ددبلكددول ددنل
ن ةددددددأخ مللدددددد بلبألجددددددولبح،نوددددددولنبألجددددددولبحق دددددديل ل

.ل(OLSبح دحلللبح    دول)بحو ن  ل،لوقولبح ل  د  ل
،دددددددبلبخأثددددددد للبحأك  دددددددولل(ARDLنوأ يددددددد ل ددددددد خول)

ث دد لل(EG( ،)JML)بح وددألكلعددنلبخأثدد للكددول ددنل
ل( .Rahman & Salahuddin, 2000, PPليردب

(Narayan & Narayan, 2005, P.،(10,11  

(Koay & Choong , 2013,  P. 510): ،429)ل

 كدددنلبةدددأخ ب ذل أدددلل،دددبل  حدددولبخدددأ اللأثدددول  
ولالينلبح أحيلب لبح بخرول،بلبحو دن  لةدنبةلبحأك  
 .I(.النل)لI(0ك و ل)

 أ دد لعرددللو ددن  لأ دد  ألبحخ،دد لييددللبح قيدد ل  
(UECMلبحأدبلأكدننلحددذلخ د ذصلت  دد ذ ول )

 ال،عول،بل   حجولبحالنبدبل،بلبألجولبحق يل.

 أكددددددننلوأ ذجددددددذلالكتددددددلل دددددددول،ددددددبل  حددددددولبح يودددددد  ل
لبح حيل .

 ل ةدددد ألاله خدددد للعدددد  لالكالددددلل ددددنل،أددددلب لبحأثدددد ،ف
لبح  وبل ألليأملبحأن ولتحللبحنع لبأل تو.

 خ ل،بل ةث وذلبحأحيدلب لبحه كر دول،دبلبحة ةدول  
 بح  و ولحر أحيلب لعالللبح  ن.

ةددناليددأملأ،اليدد لبحو ددن  لبحق  ةددبلبحدد صليأ ردد ل
ثق ددد يلالتدددللبحأ دددن   لعردددللبحو دددنلبادأ ددد  صل،دددبل

( لن،قدد  لح دد خول5.05ل-0642  ددللخدد للبحفأددل ل)
مةةن خةةالل إتبةةاع الخطةةوات الةةثالث بحأك  ددولبح وددألكل

ل لالتالية
أ ريولبحأك  دولبح ودألكلالدينل أحيدلب لبحو دن   ل أواًل:

ل- يددددددددىليأ،ردددددددد لأ،اليدددددددد لبألةددددددددرن ينلبحق  ةددددددددديينل
(ARDL(ل )DOLS)-النلأكدددددددددددددددننلبح أحيددددددددددددددددلب لل

 لاليوهددددد لع دددددد  لبادأ ددددد   ولبح بخردددددول،دددددبلبحو دددددن 
-Co-integration Relat)لبحأك  ددددددددددددددولبح وددددددددددددددألك

ionship)أعددد نلأ قددد لبحأدددنب نل،دددبلبألجدددولبحأدددبلل
بح،نوو لنودأملبحكودفلعدنلخ  د ولبحأك  دولبح ودألكل

لالينل أحيلب لبحو ن  لعربل ل رأين ل
 Unit Root)بخأث للجد للبحن د  للالمرحمة األولى:

Test)لحأ  يدددددد ل دددددد للبةددددددأقلبللالنلعدددددد ملبةدددددددأقلبلل 
بح أحيددلب لبح بخرددول،ددبلبحو ددن   لنث حأدد حب ليددأملأ  يدد ل

حكدولل(Integration Orderأك  دول) لجولالنللأثولبح
أ  يدددد ل،أددددلب ل أحيددددللعرددددلل دددد  .للدددد بل،عدددد  لعددددنل

(لOptimal Lag Lengthبحأثد ،فلبح  ودبلبح تردلل)
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 نلخد لل أجهدولباو د بللبحد بأبللح أحيلب لبحو ن  
(VAR.)ل

بخأث لل د صلأدنب،للخ  د ولبحأك  دوللالمرحمة الثانية:
ن  ل(لالينل أحيلب لبحو دCo-integrationبح وألكل)

نلددددب لبحو ددددنلبادأ دددد  صلك أحيددددللأدددد ث  لنكددددول ددددنل
أ دددددن   لبح ددددد  رينلث حخددددد ل  لنباةدددددأت  للبألجوالدددددبل
بح ث وددل لنبح دد  لب  لنباةددأت  للبح  رددبلبتج دد حبل

أ ريولجنل وةننللك أحيلب ل ةأقرو لن حكل نلخ ل
(Johansen  maximum likelihood pro-

cedure) (لنبخأثد لب لبح دد ن ل Bound Tests)ل.
أق يللبح  د  ل،دبلبألجدولبح،نودو لث د لبحأ كد للثانيا:

 دددنلنجدددن لخ  ددد ولبحأك  دددولبح ودددألكلالدددينل أحيدددلب ل
ل-بحو ددددن   ل،هوددددذليددددأملأ،اليدددد لبألةددددرن ينلبحق  ةدددديينل

(ARDL(ل )DOLS)-حأقددددد يلل  ر ددددد  لبحو دددددن  لل
ل،بلبألجولبح،نوو.

أقد يللبح  دد  لبحخ  دولث ألجدولبحق ديل ليدأمللثالثًا:
بح  ددددد  لالددددينل أحيددددلب لبحو ددددن  ل،ددددبللالخيددددلب لأ  يدددد 

بألجدددولبحق ددديل لن حدددكل دددنلخددد للو دددن  لأ ددد  أل
ل(.ECM)بحخ، ل

نةناليأملأنعد أللد  لبحخ،دنب لبحدت ىلالدوفيل
بحألأيدددد  ل يددددىليددددأملبحج دددد لالددددينلبحأ  دددديولبحوجددددلصل
نبحق  ةددددبلحكددددول وهدددد لالهيجدددد   لتددددمليددددأملأقدددد  ملوأدددد ذجل

 .بحأ،الي لبحق  ةبلبحخ  ولثكول وه 
 التكامل المشترك : تحميل3 - 4
 : اختبار جحر الوحدة 4-3-5

           (Unit Root Test:) 
(لحأ  يددددد لURبخأثدددد للجددددد للبحن دددد  ل) ةددددأخ مل

 دددد للبةددددأقلبللال  ودددد  لبحة ةددددولبح  و ددددولحر أحيددددلب ل
بح خأرفدددددولثددددد حو ن  لنعوددددد لالصل ةدددددأنلل دددددنلبحفدددددلنقل
يأ ق لحه لل بلباةأقلبل لن نلخ لل حدكليدأملأ  يد ل

ل(ARDL)أ ريدددولن ةددد أللحر أحيدددلب  للأثدددولبحأك  دددو
ثق ددد يلبح  دددد  لالدددينلبح أحيدددلب ل ب للأددد لبحأك  دددول

النلالصل وه   لنح ب ل،هودذللI(0)النلI(.)بح خأرفولةنبةل
د ليلللبحث  لالوذلاليأ،ر لبأل دللث حعدلنل لتجدلبةل
بخأثدد للجدد للبحن دد  ل قدد     لتالالوددذل،ددبل  حددولنجددن ل

لالنلI(5)لث ددد لبح أحيدددلب لبحأدددبلأكدددننللأثدددولأك  رهددد 
العرلل،هوذلال  كدنلأ،اليد للد بلبح د خو لبأل دللبحد صل
يأ،رددد لبخأثددد للجددد للبحن ددد  لحرأ كددد ل دددنلعددد ملنجدددن ل

العردل.لنونعدأللالنل I(5) أحيلب لأكننللأثولأك  ره ل
بحوأدددد ذجلبح ددددنج  لاخأثدددد للجدددد للل(5الجةةةةدول رقةةةةم )

ةنبةلحر أحيلب ل،دبل دنلأه لبأل در ولل(URبحن   ل)
يهددددد  لن حدددددكل دددددنلخددددد للالنلث ددددد لتجدددددلبةلبحفدددددلنقلعر

 {    Augmented،ناللبح نة لل–بخأث لص ل  كبل
ن،يريدددددددددددثيلاليدددددددددددلننلل Dickey-Fuller (ADF)}ل
{Phillips -Perron (PP)لث ةددأخ بملبحاللودد  جلل }

يالحةةظ مةةن بيانةةات هةةحا (.لنEViewsبت  دد ذبل)
 الجدول ما يمي: 

 (النلوأ ذجلبخأث للج للبحن   لURلأنعألع مل)
يددددلب ل،ددددبل ددددنلأه لبأل ددددر ولبةددددأقلبللكددددولبح أح

(Level)لالنل0ةدددددنبةلعوددددد ل ةدددددأنلل  ون دددددولل%
% لث ةددددددأتو ةل أحيددددددللنب دددددد لنلددددددنلباةددددددأت  لل2

 لبحددد صل كدددننل ةددددأقلل(FDI)بألجوالدددبلبح ث ودددلل
ةددنبةل،ددبلجددولنجددن لت الدد لبح بحددول،قددطلالنلت الدد ل

 بح بحولنباأج  ل    لن،ق  لح خأث لون.

 ث د للك ،ولبح أحيلب لب خللليأ ق لحه لباةدأقلبل
تجدددددلبةلبحفدددددلقلبألنللحهددددد  لن حدددددكلعوددددد ل ةدددددأنلل

 % ل،بلجولنجن لت ال لبح بحو.0  ون ول

 ن،قددددد  لحددددد حك ل،دددددهنلبحة ةدددددولبح  و دددددولحر أحيدددددلب ل
بح بخردددول،دددبلبحو دددن  ل كدددننلأك  رهددد ل دددنلبحلأثدددول

ل{،Integrated of order (1)بألنحدددلل}
( لبحدددددد صلأكددددددننللأثددددددولFDIث ةددددددأتو ةلبح أحيددددددلل)
 .لI(0)لل فللأك  رذل نلبح لجول
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 جددددددلبةل ن،قدددددد  لحهدددددد  لبحوأدددددد ذجل  كددددددنلباةددددددأ لبللنب 
بخأثددددد لب لبحأك  دددددولبح ودددددألكلةدددددنبةل دددددنلخددددد لل

( لالنل ددنلخدد للبخأثدد لب لبح دد ن لJMLأ ريددول)
 (.ARDL)ن،ق  لحأ ريول

 

 ( باستخدام اختباري:    نتائج اختبار استقرار متغيرات النموحج ) (5جدول رقم )
 PP)بيرون )(، فميبس    فوالر ) –ديكي

 انًتغيز

/ 

 انبياٌ

 انًتغيز في انفزق األول انًتغيز في وضعه األصهي
رتبت 

 انًتغيز

(I) 
فوالر –ديكي فوالر –ديكي فهيبس بيزوٌ   فهيبس بيزوٌ 

Constant 
Constant 

&Trend 
Constant 

Constant 

&Trend 
Constant None Constant None 

Ln 

GDP 

-0.07 
(0.94) 

-3.37 
(0.07) 

-0.07 
(0.94) 

-2.14 
(0.51) 

-6.82 
(0.00) 

-2.95 
(0.00) 

-6.77 
(0.00) 

-5.93 
(0.00) 

1 

Ln 

REM 

-0.99 

(0.75) 

-1.83 

(0.67) 

-0.88 

(0.78) 

-1.84 

(0.66) 

-674 

(0.00) 

-6.14 

(0.00) 

-6.74 

(0.00) 

-6.14 

(0.00) 
1 

Ln 

FDI 

-3.49 

(0.01) 

-3.83 

(0.00) 

-3.49 

(0.01) 

-3.83 

(0.03) 

-5.92 

(0.00) 

-5.86 

(0.00) 

-7.83 

(0.00) 

-6.28 

(0.00) 
0 

Ln EX 
-1.09 
(0.71) 

-2.73 
(0.23) 

-1.09 
(0.71) 

-2.49 
(0.33) 

-4.49 
(0.00) 

-3.86 
(0.00) 

-4.43 
(0.00) 

-3.83 
(0.00) 

1 

Ln 

GCF 

0.01 

(0.95) 

-2.61 

(0.50) 

0.21 

(0.97) 

-2.45 

(0.35) 

-5.40 

(0.00) 

-4.82 

(0.00) 

-5.39 

(0.00) 

-4.81 

(0.00) 
1 

 (م.0بعأ   ب لعرللال  و  لبحج نلللدمل) ،(EViews: إعداد الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائً )المصدر

فً حالة و ، 2..3 -% = 5 وعند ، 3..2 -% = 1عند مستوي معنوٌة فً حالة وجود الحد الثابت  (Level)فً  القٌم الحرجة -

 . 2.52-% = 5، وعند  2.32-% = 1عند مستوى معنوٌة  معا   وجود الحد الثابت واالتجاه
فً و ،  5..3 -% = 5 وعند ، 2..2 -% = 1عند مستوي معنوٌة  فً حالة وجود الحد الثابت فً الفرق األول القٌم الحرجة -

 . 5..1-% = 5، وعند  2..3-% = 1عند مستوى معنوٌة ( None)حالة 

كلنأقدددد يلليأ،ردددد لتجددددلبةلبخأثدددد لب لبحأك  ددددولبح وددددألل
بح  ر   ل،بلكول نلبألجولبح،نوولنبألجدولبحق ديلل

Optimal)أ  ي ل،ألب لبحأث ،فلبح  وبلبح ترل   Lag 

Length)حر أحيلب لبح بخرولث حو ن   لنةديأملتجدلبةلل
 حدددددكل دددددنلخددددد للو دددددن  ل أجهدددددولباو ددددد بللبحددددد بأبل

(VAR(ل)Ahmed, eta l., 2011, P. 182ل )
ل نلخ للبخأث للكول ن ل

(LR, FPE, AIC, SC, HQلك د للدنل نعدأل)
بحد صليأعدأل ودذلالوهد لأكدننل،أدل لل(،6بالجدول رقةم )

( لتد ىل،أدلب لن،قدد  لSCأثد ،فلنب د  لن،قد  لاخأثد لل)
( لنث حأدد حب لةدديأملHQ)ل( AIC)ل( FPEحكددول ددنل)

بةدأخ بملتدد ىل،أددلب لأثدد ،فل  ودبل،ددبلبحأ ريددولك دد ل
لالد للبةأو  ب لح حك.ل
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ل(VAR)لتحميل وفقًا  يالعدد األمثل لفترات التباطه الزمن تحديد (6جدول رقم )
 عدد الفترات

 (Lag) 
LR FPE AIC SC HQ 

0 NA 0.00 3.28 3.51 3.36 

1 177.95 0.00 -1.79 -0.43* -1.33 

2 54.49* 0.00 -2.75 -0.26 -1.91 

3 36.89 0.00* -3.41* 0.22 -2.19* 

* indicates lag order selected by the criterion 

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% evel) 

 FPE: Final prediction error    ,                AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion   ,    HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 بارات التكامل المشترك : اخت4-3-2
     (Co-integration Tests:) 

ةدديأملبحكودددفلعدددنلبحأك  ددولبح ودددألكل دددنلخددد لل
( لJML)لجنل وةدددددددددددننللالةددددددددددرن ينلنل ددددددددددد  لأ ريدددددددددددو

( لن حدكلحأ  يد لBound Testsنبخأثد لب لبح د ن ل)
 ددد للنجدددن لجددد لل لبحأك  دددولبح ودددألكلالدددينل أحيدددلب لل
ولبحو دددددن   لنث حأددددد حب لأ  يددددد لت بلكددددد نللوددددد كلع دددددد

نةدددنال،نوردددولبألجدددولالدددينل أحيدددلب لبحو دددن  لالملا.ل
يددأملبحكوددفلعددنلبحأك  ددولبح وددألكل ددنلخدد للأ ريددول

ل للبخأث لونلل   دددددنلخددددددددددددد ل (JML)جنل وةننل
ل

ل
 ل

 
 

(Trace Test)، (Max-Eigen value Testل.)
نودددأملتجدددلبةللددد ينلباخأثددد لونلاخأثددد لل،دددل لبح ددد مل

(ل دنلع دد  لبحأك  دولr)لث وذلينج لث  لالد دللعد  
(لعدنلrبح وألكلالينل أحيدلب لبحو دن   ل يدىلأ الدلل)

عددددد  لع دددددد  لبحأك  دددددولبح ودددددألكلالدددددينلبح أحيدددددلب  ل
نأةدددد نصلبح ددددفلل،ددددبل  حددددولعدددد ملنجددددن لالصلع دددددول

 لل0أك  ددول وددألكلالددينل أحيددلب لبحو ددن  لالنلأةدد نصل
(للدددللعددد  لk( ل يدددىلالنل)k-1 .. لث ددد لالد دددلل)5

نورخددصلللخ ديل أحيدلب  لبح أحيدلب لثد حو ن   لنلدد
   وأ ذجلل  ينلباخأث لون.ل(7الجدول رقم )

 Trace) (JML)نتائج اختبارات التكامل المشترك لجوهانسون  (7جدول رقم )

and Max-Eigen tests) 
Eigen value Test Trace Test 

عدد عالقات التكامل 
 .Prob بين المتغيرات

0.05 

Critical 

Value 

Max-

Eigen 

Statistic 

Prob. 

0.05 

Critical 

Value 

Trace 

Statistic 

*ال يوجد 134.60 69.82 0.00 56.89 33.88 0.00  

*(1)بحد أقصى  77.71 47.86 0.00 41.62 27.58 0.00  

(*2)بحد أقصى  36.09 29.80 0.01 22.27 21.13 0.03  

(3)د أقصى بح 13.82 15.49 0.09 12.73 14.26 0.09  

(4)د أقصى بح 1.09 3.84 0.30 1.09 3.84 0.30  

 (م.0بعأ   ب لعرللال  و  لبحج نلللدمل) ،(EViews: إعداد الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائً )المصدر      

ل%.1* ذشيش إني سفض ْزا انفشض عُذ يسرٕٖ يعُٕيح       
ل
ل
ل
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ل
 

 لالوددددذلأنجدددد لجدددد لل ليتضةةةة  مةةةةن هةةةةحا الجةةةةدول
،قددد  لحكددد لبحأك  دددولبح ودددألكلالدددينل أحيدددلب لبحو دددن  لنل

باخأث لون لنلد بل  ودبلنجدن لع دد  لأ قد لبحأدنب نل
الينل أحيلب لبحو دن  ل،دبلبألجدولبح،نودو.لت لالودذليدأمل
ل،دددد ل،ددددل لبح دددد ملث دددد ملنجددددن لالصلع دددددولأك  ددددول
 ودددألكلالدددينل أحيدددلب لبحو دددن  ل،دددبل نبجهدددولبحفدددل ل
بحالددددد يولالنجدددددن لع ددددددولأك  دددددول ودددددألكلنب ددددد  لعوددددد ل

لون لك د ليدأملل،د ل%لن،ق  لح خأثد 0 ةأنلل  ون ول
،ددل لبح دد ملالنجددن لع دددولأك  ددول وددألكلنب دد  ل،ددبل
 نبجهولبحفل لبحال يولالنجن لع دأينلأك  ول ودألكل
الددينل أحيددلب لبحو ددن  لن،قدد  لح خأثدد لونلعودد ل ةددأنلل

% لك دددد ليددددأملل،دددد ل،ددددل لبح دددد ملالنجددددن ل0  ون ددددول
ع دأددينلأك  ددول وددألكل،ددبل نبجهددولبحفددل لبحالدد يول

 دددول ودددألكلالدددينل أحيدددلب لالنجدددن لتددد ىلع دددد  لأك 
%ل0بحو دددن  لن،قددد  لح خأثددد لونلعوددد ل ةدددأنلل  ون دددول

%لن،قددددد  لح خأثددددد للبحتددددد وب.ل2ن،قدددد  لح خأثددددد للبألنل ل
نث حأدددد حب ل،ددددهنللدددد  لبحوأيجددددولأةدددد ألالددددهجلبةلبحخ،ددددن ل
بحأ ح ددولحدد حك لبحأددبلأأ تددول،ددبلد دد يللدد  لبح  ددد   ل
أركلبحأبلأ تولع د  لبحأنب نلالينل أحيلب لبحو دن  ل

لبلبألجولبح،نوو.،
(لعردللBound Testsأ أ د لبخأثد لب لبح د ن ل)

 (-F ل يىليأمل ة  لد  ول(PSS F-Testأ ريول)
statistics)بت  دد ذ ولاخأثدد للبح  ون ددولبح وددألكولل

 ح  ر   لبح أحيلب ل،نورولبألجو لتمل نلخ لل

 
 
 
 
 
 
 
 

 ق لوأهدددد لثدددد حق ملبح لجددددولبح قدددد ل لحهدددد لن،قدددد  لحأقدددد يلب ل
(PSSلبحج)(نح و ل،ه بلك و لد  ول F-statistics ) 

بح  ةددنثولأأجددد ن لبحقددد ملبح لجددولبحج نح دددو ل،هودددذليدددأمل
(لبحدددد صليددددوصلعرددددللعدددد ملH0ل،دددد ل،ددددل لبح دددد مل)

نجدددن لع ددددول،نوردددولبألجدددولالدددينل أحيدددلب لبحو دددن   ل
(لبحد صل  ودبلنجدن لع ددولH1ندالنللبحفل لبحالد يول)

ل،نورولبألجولالينل أحيدلب لبحو دن  لثحد لبحوجدللت ب
حر أحيددلب .لاليو ددد للI(1)النللI(0)ك ودد للأثددولبحأك  دددول
(لبح  ةدددنثولالددددول دددنلF-statisticsت بلك وددد لد  دددول)

بحقددد ملبح لجدددولبحج نح دددول،هودددذليدددأملدالدددنلل،دددل لبح ددد مل
(H0)2لنأ ددد لوأددد ذجللددد بلباخأثددد للالكتدددلل ددددول ق لودددول.

 ,Shahbaz, et al., 2008)ث اخأثد لب لبحأقري  دول

P. 476) . 

(لARDLبح   دولح    حدولو دن  ل)أأ تولبح نل ل
بحأدددبلأج ددد لالدددينلكدددولبح أحيدددلب ل،دددبلبألجدددولبح،نودددول
نبألجولبحق يلل     لنأةأخ مل،دبلبخأثد لب لبحأك  دول
بح ودددددألكلالدددددينلبح أحيدددددلب  لنث حأددددد حب لأ  يددددد لنجدددددن ل
ع دددددولأك  ددددول وددددألكلالددددينلبح أحيددددلب ل،ددددبلبألجددددول

لبح،نوول نلع  ذلعرللبح نل لبحأ ح و 

ل

ل

ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ل)لل 2 لك و لد  و لأق لالينل  صلF-statisticsت ب لبح  ةنثو )

ل  ة و ل لييل لبحوأيجو لأكنن لج نح    لبح      لبح لجو بحق م
لأكننللأثولأك  { ل،هوذلI(1) ولكولبح أحيلب ل} يىلعو   

لت بل لنث ح تو لبح ر    لبح  ن  لالة ي لعرل لبحقلبل لبأخ   يأم
ل{I(0)ك و للأثولأك  ولكولبح أحيلب ل} لبأخ  ل  ل،هوذليأم
ل لبح و   لبح  ن  لالة ي لعرل  (    & Rahmanبحقلبل

Salahuddin, 2000, P. 11). 
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ل

ل
 

            ∑            
 
    ∫    

 

   
         ∑             

 
   

  ∑             ∑     
 
   

 
                                     

                                             

                      

(لأودددديللتحددددللعدددد  ل،أددددلب لبحأثدددد ،فلKيددددىلالنل) 
بح  وددددبلحر أحيددددلب ل،ددددبلنعدددد ه لبأل ددددرب لنددددد لأددددمل

حددلل(لأودديللت بادأ دد للعرددللتدد ىل،أددلب لأثدد ،ف ل)
ل                     بحفددددددددلقلبألنللحر أحيددددددددلب 

أ تددولبح  ر دد  لبحخ  دددولث ألجددولبحق ددديللث تعدد ،ول
 ,         ,    لاليودد    تحدلل  ر دولبح د لبحت الد ل

،هدددبلأ تدددولبح  ر ددد  لبحخ  دددولث ألجدددولل      ل    
لأ تول  لبحخ، لبح ونبذب.لUبح،نوو ل
 رخدددددددصلوأددددددد ذجلل(8الجةةةةةةةدول رقةةةةةةةم )عدددددددألنونل

 لن حددددددددددددكلل(Bound Testsبخأثدددددددددددد لب لبح دددددددددددد ن ل)
د  دولٔإيجراد  (Wald Testث اعأ د  لعردللبخأثد لل)

(F-statisticsلبح  ةددنثو لن ددنلخدد لل ق لوددوللدد  ل)

بحق  ددولثدد حق ملبحج نح ددولحهدد لاخأثدد لل،ددل لبح دد مل،ددبل
ل نبجهولبحفل لبحال يو 

H0:    5 =   6 =   7 =   8   0 

H1:   5    6    7    8     

(لبح  ةدددددددنثولF-statistics   ددددددد لالنلد  دددددددول) 
الكالدلل دنلبح د لبألعردللحرق  دولبحج نح دو لعود ل ةددأنلل

(لH0% لنح ب ل،هوذليأملل، ل،ل لبح  مل)0  ون ول
ث ددددد ملنجدددددن لع ددددددول،نوردددددولبألجدددددولالدددددينل أحيدددددلب ل

( ل  دددد ل  وددددبلH1بحو ددددن  لندالددددنللبحفددددل لبحالدددد يول)
ددددول،نوردددولبألجدددولالدددينل أحيدددلب لبحو دددن   لنجدددن لع 

نث حأدددد حب ليددددأمل أ ث ددددولبحخ،ددددنب لبحأ ح ددددول،ددددبلأ ريددددول
(ARDLل،بل تولل  لبح  حو).ل

 

 (Bound Testsلتكامل المشترك )ممخص نتائج اختبارات ا (8جدول رقم )
 مستوى المعنوية

 (PSSالجدولية وفقاً لتقديرات ) Fقيمة 
  F المحسوبة 

1% 5% Probability القيمة 

3.74 2.86 I (0) 
0.00 60.6 

5.06 3.74 I (1) 

لم.لل(0بةأو  ب لتحللبحال  و  لبح ةأخ  ول،بلبحج نلللدمل)ل،(EViews)لتع ب لبحث  ىلث ةأخ بملاللو  جالمصدر:      
 لبحق ملبح لجول  خن  ل ن  -

-Pesaran, et al., (2001), “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships”, Journal of 

Applied Econometrics, Vol. 16, Iss. 3, Table CI (iii), PP. 300. 
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 تقدير عالقات األجل الطويل: 4-4
ث  لبحأ ك ل نلنجن لخ   ولبحأك  دولبح ودألكلالدينل

أ ريدددددولجنل وةددددددننل أحيدددددلب لبحو دددددن  ل دددددنلخددددد لل
(JML)ل للبلبحخ،ن لبحة ثقوددددددد ل، نلدددددددددنبخأث لب لبح  ل

،هوددذليددأملد دد يلبح  ددد  ل،نورددولبألجددول ددنلخدد لل
ن،قدد  ل(.لDOLS( ل)ARDL)ل-بألةددرن ينلبحق  ةددينل

 لأكدددننلبح ددد حولبح   دددولح    حدددول(ARDL)حو دددن  ل
لبألجولبح،نوولك  ليرب 

للل

     

     ∑              ∑           
 
     ∑           

 
   

 
     ∑           

 
   

 ∑            
 
                                     

أ تدولبح دد  لبأل تددولل p, q, s, m, n يدىلالن
للحفأددلب لبحأثدد ،فلبح  وددبلبحأددبلأددملأ  يدد ل ل ددنلخدد 

ل          ال د لل(VAR) أجهولباو  بللبح بأبل
،هبلأ تولبح  ر   لبح لب لأق يلل ل،بلبألجولبح،نودول
بحأبلأ الدللعدنلبح لنود  لالدينلبح أحيدللبحأد ث لبح أ تدول
،ددبلبحو ددنلبادأ دد  صلنكددول ددنلبح أحيددلب لبح ةددأقرو.ل

 دنل ل" دنلبحلل( Hendry, 1995ن أ،اليد لأ ريدول)
 (General toلللللللللللللدددددددددددللبح دنل لبحخ  دو"لبح   دولتحددد

Specific Approach)لعرللبحوأد ذجلبألنح دولبحأدبل 
يدددأملبح  دددنللعريهددد ل دددنلخددد للأقددد يلب لبح ل  ددد  ل

( ل يددىليددأمل دد البح أحيددلب لييددللOLSبح ددحلصل)
بلث ح أحيلب لبألدول  ون و لبح  ون ول نلبحو ن  لال ة 

بحأق يللث د لكدولع ر دولتملبألدولأ لوج    لنب ع   لل
 دددد التحددددللالنليددددأملبحأن ددددولتحددددللبح دددد حولبحوه ذ ددددول
حرو ددن  لبحأددبلأ أددنصلعرددللبح أحيددلب لبح  ون ددول،قددطل

(Dutta & Ahmed, 2004, P. 610لن دهجلبةل.)
(لتنلأ،ر لبأل للNormalizationع ر ولبحأ،ال  ل)

 حددكلالهيجدد  لد  ددولبح أحيددلب لبح ةددأقرولال احددولبح أحيددلل
د  دددولبحن ددد   ل يدددىلالودددذل،دددبلبألجدددوللبحأددد ث لالهع، ذدددذ

(للدبلtبح،نوولأكننلد  ولبح أحيلل،بلبحفأل لبح  و دول)
(لالصلالنلt-1وفةدده ل،ددبلبحفأددل لبح  و ددولبحةدد ثقولعريهدد ل)

(لنلكد بلحك ،دولبح أحيدلب  ل أدلل      =     )
يأملبحأن ولتحللد ملبح  ر   لبح ق ل لبحأبلأ الدللعدنل

 لك دددددد لأنعدددددد ه لال  ودددددد  لبح لنودددددد  ل،نورددددددولبألجددددددو
  (.9الجدول رقم )

،  (ARDL)لتحميل كل من: وفقًا   تقديرات معممات النموحج في األجل الطويل (9جدول رقم )
(DOLS)*ل

 انًتغيز / انبياٌ
ARDL DOLS 

Coefficient t-Statistic Prob. Coefficient t-Statistic Prob. 

Ln REM 0.074 3.406 0.002 0.192 3.089 0.010 

Ln FDI -0.129 -3.287 0.003 -0.224 -6.256 0.000 

Ln EX 0.218 4.621 0.000 0.188 3.038 0.011 

Ln GCF 0.850 17.992 0.000 0.968 16.024 0.000 

Intercept -6.864 -14.727 0.000 -8.544 -15.366 0.000 

   خودة انتوفيك

R2 0.987 0.996 

Adj. R2 0.984 0.990 

DW 1.390 2.375 

 م.ل(0بعأ   ب لعرللال  و  لبحج نلللدمل) ،(EViews: إعداد الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائً )المصدر
 %.1* ذشيش إني  ٌ كم انًرغيشاخ يعُٕيح  إح ائياً عُذ يسرٕٖ يعُٕيح             
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 يالحظ من هحا التقدير ما يمي:
 لكددددد نلأ تيللددددد ل     لتحةةةةةويالت العةةةةةاممين 

نلتيجد  البلعرددللبحو دنلبادأ دد  صلثدد حو ن جين لنب 
كدد نللدد بلبحأدد تيللعدد يفلوأيجددولاوخفدد  لد  ددول
بح لنوددو ل يددىلأودديللد  ددولبح  ر ددولبح قدد ل لتحددلل

%ليألأددد لعريهددد ل.0النل ودد   لبحأ دددن   لالوةدددثول
%ل0.6% ل4..بلأفد علبحو دنلبادأ د  صلالوةددثول

(لDOLS)ل،(ARDLن،قدددد  لحكدددددول دددددنلو دددددن  ل)
لددد  لبحوأيجدددول ددد لبحفدددل لعردددللبحأدددنبحب لنأأفددد ل

لبح ال ذبلحر لبةو.
  لندد لكد نل     االستثمار األجنبةي المباشةر 

التدددل لةدددرال   لعردددللبحو دددنلبادأ ددد  صلثددد حو ن جين ل
ن  دد لل حددكلتحددللالنل  جددملبحأدد ،ق  لبحأددبلأ دد ل
،دددددلل  دددددللخددددد للبح قددددد ينلبحةددددد ثقينلبلأث،ددددد ل
ث  ر ددد  لبحأنةددد لل،دددبلبحخ خ دددولح ودددلنع  ل

 لنأنجددذلبحجدد ةلبألكالددلل ددنلد،دد علبألع دد للبح دد م
لدد  لبحأدد ،ق  لتحددللوددلبةلبح وددلنع  لبح ،لن ددول
حرال ددد لنحددد يلتد  دددول، دددد  لتوأ ج دددولج يددد  لأفيددد ل
بادأ   لبحن،وبلنأ ق لبألل بالبح لجن ل وه  ل
نث حأدد حب لحددمل كدددنل أددللالتللدد ل  ددد ن لالددولةدددرالبل

نأودددديللد  ددددولبح  ر ددددوللعرددددللبحو ددددنلبادأ دددد  ص 
ةدأت  للبألجوالدبلبح ث ودللبح ق للتحللالنل ود   لبا

%ليألأددددددددد لعريهددددددددد لألبجددددددددد لبحو دددددددددنل.0الوةدددددددددثول
%لن،قدددد  لحكددددول5.5%ل ل0.1بادأ دددد  صلالوةددددثول
(لعردددددددددددللDOLS)ل،(ARDL دددددددددددنلو دددددددددددن  ل)

 بحأنبحب.

 لنددد لكدد نلالتللدد لتيج ال دد  لعرددلل    لالصةةادرات 
بحو ددنلبادأ دد  ص لنأودديللد  ددولبح  ر ددولبح قدد ل ل

 ل%ليألأدددد.0تحددددللالنل ودددد   لبح دددد  لب لالوةددددثول
% ل5.5عريهددد ل وددد   لبحو دددنلبادأ ددد  صلث دددنبحبل

ل،(ARDL%لن،قدددددددد  لحكددددددددول ددددددددنلو ددددددددن  ل)0.6

(DOLSلعردددددللبحأدددددنبحب لن حدددددكلوجدددددلب لألل  دددددول)
بح دد  لب لبحأددبلأ دد لبح  دد للبحددلذ يلنبح،ال  ددبل
تيددددلب ب لبحوقدددد لبألجوالددددبلخدددد للبح قددددن لبألل  ددددول
بح  عدد و لنلدد بليفودد ل،لعدد ولالنلبح دد  لب لأقددن ل

 بحو نلبادأ   ص.

 لند لكد نل     لاالستثمار المحمي االجمالي 
التدددل لتيج ال ددد  لعردددللبحو دددنلبادأ ددد  ص لالدددولنالكتدددلل
بح أحيدددلب لأددد تيلب لعردددللبحو دددن ل يدددىلأوددديللد  دددول
بح  ر ددولبح قدد ل لتحددللالنل ودد   لباةددأت  للبح  رددبل

%ليألأددددد لعريهددددد ل وددددد   ل،دددددبلبحو ددددددنل.0الوةدددددثول
%لن،قددد  لحكددددول6.4% ل5.2بادأ ددد  صلث ددددنبحبل

(لعردددددددددددللDOLS)ل،(ARDL دددددددددددن  ل) دددددددددددنلو
 بحأنبحب.ل

 لنجدن لأنب،د لكاليدللالدينلوأد ذجليتض  مما سةبق
بحأقددددد يلل،دددددبلبحو دددددن جينل،  ددددد ليأ رددددد لث أجددددد  لأددددد تيلل
نلكد نل بح أحيلب لبحأفةديلوولعردللبحو دنلبادأ د  صلنب 
لودد كلبخددأ ال  دد ن ل،ددبلدددن للدد بلبحأدد تيلل،  دد لالددينل

و دددن  لبحو دددن جين.لك ددد لالنلبح قددد ل لبحأفةددديلوولحهددد بلبح
%ل ددنلبحأحيددلب ل،ددبلبحو ددنل65 لأف ددو لت لالنل ددنبحلل

بادأ دددد  صلأفةدددددلل دددددنلخددددد للبح أحيدددددلب لبح  لجدددددول
ثددد حو ن   ل،عددد  لعدددنلعددد ملنجدددن ل ودددكرولبالأثددد  ل

نبأةددددننلل–بحدددد بأبلك دددد لأنعدددد ه لت  دددد ذ ول يددددل نل
ل  ) (لثددد حو ن جين.لك ددد لالنلبحوأددد ذجلأأفددد لتحدددلل ددد  

 ال دد  لبحوجلوددولكاليددلل دد لبحأند دد  لبحقالر ددولن و،دد لبأل
نبحأ،ال ق ولة حفولبح كللث ةأتو ةل د ليأ رد لث اةدأت  لل

لبألجوالبلبح ث وللحألةث  لة حفولبح كل.ل
 تقدير عالقات األجل القصير: 5- 4

أأ تولبحخ،ن لبألخيل ل،بللد بلبحأ ريدول،دبلأقد يلل
بح  ر   لبحخ  ولث ألجولبحق يلل دنلخد للأ،اليد ل

ثد نليدأملالخد لن حكلل(،ECM)و ن  لأ   ألبحخ، ل
 دد لبحخ،دد ل ددنل    حددولباو دد بللبح قدد ل ل،ددبلبألجددول
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لل-(ARDL)بحخ  دددولثددد حو ن  لبألة ةدددبلل-بح،نودددو
نب  لبجهددد ل،دددبل    حدددولبألجدددولبحق ددديلل ددد لالخددد ل،أدددل ل
تث، ةلحه  لث تع ،ولتحللبحفلقلبألنللحكولبح أحيدلب ل
ثدددد حو ن  ل دددد ل لبعدددد  ل،أددددلب لبتث،دددد ةلبحةدددد ثقولحكددددول

بألجولبح،نوولثفأل  لنح ب ل،هنل أحيللنأكننلالدول نل

،أددددلب لبتث،دددد ةلحر أحيددددلب ل،ددددبلبحفددددلقلبألنللأكددددننل
حفأددددلأينلعرددددللالكتددددللأقدددد يل لن حددددكلك دددد ليأعددددأل ددددنل

( لبحأدددددبلأ تدددددولبح ددددد حولبح   دددددول.0بح    حدددددوللددددددمل)
لح    حولو ن  لأ   ألبحخ، لك  ليرب ل

      

    ∑              ∑             
   
   

∑             
   
    ∑            

   
   

   
   

 ∑                 
                                         

 لأ تددددددددولبحفددددددددلقلبألنللحر أحيددددددددلب لΔ يددددددددىلالنل
أ تددولبح  ر دد  لبح ددلب لأقدد يلل ل،ددبلل{ل          }

أ تددولةددلعولبحأ دد يول،ددبلبألجددولل بألجددولبحق دديل ل
ب نلبح ةددددأقلل،ددددبلبحق دددديللحرن ددددنللتحددددبل  حددددولبحأددددنل

(لأ تددول    ددولبحأ دد  ألالنل   بألجددولبح،نوددو ل)
(لبحو ددنلSpeed of Adjustmentةددلعولأكيددفل)

بادأ ددد  صل،دددبلبألجدددولبح،نودددولوأيجدددولحرأحيدددللبحددد صل
 ،دددلاللعردددللبح نب دددولبح دددفتل لعر دددذ لالنلث ثددد ل لالخدددللل
أنعدددألبحفأدددل لبح  و دددولبحأدددبل  أ جهددد لبح أحيدددللبحأددد ث ل

 دد لبح أحيددلب لبح ةددأقرول،دددبللحكددبليأ قدد لحددذلبحأدددنب نل
 . بألجولبح،نوو

يررى اذثران َفررس األسرهٕب انسررات  انخراص ترقررذيش 

 ,Hendryالأ،اليد لأ ريدول)ليعهًراخ األجرم انطٕيرم

، ( ل" نلبح نل لبح   دولتحدللبح دنل لبحخ  دو"1995

 يىليأمل  البح أحيلب لييللبح  ون ول نلبحو دن  ل
بلثدددد ح أحيلب لبألدددددول  ون ددددولتددددملبألدددددولأدددد  لوج    لالدددد ة 

نب عدددد   لبحأقدددد يللث دددد لكددددولع ر ددددول دددد التحددددللالنليددددأمل
أددنصلبحأن ددولتحددللبح دد حولبحوه ذ ددولحرو ددن  لبحدد صلأ 

 (,Kalyoncu, 2007عرللبح أحيلب لبح  ون ول،قطل
P. 7)َررررائج  (01انددددذول رلدددى )ٔذٕضررري تياَررراخ  ل

 ذقذيشاخ األجم انق يش. 

 *(ECMًا لنموحج )ل القصير وفقلنهائية لعالقات األجنتائج القياس ا (51جدول رقم )
 .Coefficient Std. Error t-Statistic Prob المتغير/ البيان

∆Ln REM_1 -0.181 0.040 -4.508 0.000 

∆Ln EX_1 0.248 0.075 3.289 0.003 

∆Ln GCF 0.648 0.062 10.363 0.000 

ECT_1 -0.626 0.154 -4.058 0.000 

Intercept 0.008 0.013 0.605 0.550 

 جودة التوفيق                             

R2 0.835 

Adj. R2 0.813 

DW 1.469 

                        م.ل(0بةأو  ب لتحللبحال  و  لبح ةأخ  ول،بلبحج نحينللدمل)ل،(EViews)لتع ب لبحث  ىلث ةأخ بملاللو  جالمصدر:    

 %.1اً عُذ يسرٕٖ يعُٕيح * ذشيش إني  ٌ كم انًرغيشاخ ذكٌٕ يعُٕيح  إح ائي
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 يالحظ من هحا التقدير ما يمي: 
 لكددددد نلأ تيللددددد ل     لتحةةةةةويالت العةةةةةاممين 

ةدددرالبلعردددللبحو دددنلبادأ ددد  صلن حدددكل ددد لنجدددن ل
،أددددل لتث،دددد ةلنب دددد   ل يددددىلأودددديللد  ددددولبح  ر ددددول

%ل.0بح قدددد ل لتحددددللالنل ودددد   لبحأ ددددن   لالوةددددثول
وليألأدددد لعريهدددد لألبجدددد لبحو ددددنلبادأ دددد  صلالوةددددث

% لنث حأددددد حب لأأوددددد د للددددد  لبحوأيجدددددول ددددد ل0.5
بحفددددل لبح الدددد ذبلحر لبةددددو.لن  دددد لللدددد بلتحددددللالنل
  جملبحأ ن   لأنجذلتحللباةدأه كلن خ  دول
،دددددبل دددددنل لبدأوددددد ةلبحةدددددر لبح   دددددل ل تدددددولودددددلبةل
بح ةدددد كنلالنلالو ذهدددد  لنكدددد حكلبحةدددد  لب لنبأل نب ل
بحكهل  ذ دددددو ..تحخ لنةددددد ب لبحددددد يننلبحأدددددبلأ  رهددددد ل

بلبح لب ددددولبألنحددددل لنث حأدددد حب لالبح هدددد جلننل،دددد
أةددددهملتيج ال دددد  ل،ددددبلبالأفدددد علث  دددد ا لبا خدددد لل
نباةأت  ل لن    ل حكلبلأف عل   ا لبحأعدخمل
ث ادأ دد  لبح  ددلص ل  دد ليألأدد لعر ددذلالنل كددننل
  دد للبح  ذدد لبح ق قددبلعرددللباةددأت  لب لبح  ح دددول
النلبح دددد خلب لث حةدددد ح  لنحدددد ب ل فعددددولبح دددد  رننل

 لبحأ دن   ل،دبل دنل لال دنللث حخ ل لنع لل 
  ق ق ولعرللبأل نللبح  ح و.ل

 لنك نلالتلل لتيج ال   لعرللبحو نل     الصادرات 
بادأ دد  صل دد لنجددن ل،أددل لتث،دد ةلنب دد   لنأودديلل
د  دددولبح  ر دددولبح قددد ل لتحدددللالنل وددد   لبح ددد  لب ل

%ليألأدددددددددد لعريهدددددددددد ل ودددددددددد   لبحو ددددددددددنل.0الوةدددددددددثول
% لنلددددللأأنب،دددد ل دددد ل5.1بادأ دددد  صلث ددددنبحبل

بألتددللث ألجددولبح،نوددولنأقأددل ل،ددبلأ تيللدد لعرددلل
 بحو نل وه .

 لنكدد نل     لاالسةةتثمار المحمةةي اإلجمةةالي 
التدددل لتيج ال ددد  لعردددللبحو دددنلبادأ ددد  ص لك ددد لالودددذل
نلكد نل ال ع  لالكتللبح أحيلب لأ تيلب لعرللبحو نلنب 
الدددول ق لوددولث ألجددولبح،نوددو ل يددىلأودديللد  ددول

ةدأت  للبح  ردبلبح  ر ولبح ق ل لتحللالنل ود   لبا
%ليألأددددددددد لعريهددددددددد ل وددددددددد   لبحو دددددددددنل.0الوةدددددددددثول

 %.ل3.2بادأ   صلث نبحبل

  لال كددننل     االسةةتثمار األجنبةةي المباشةةر 
حددذلأدد تيلل  وددنصلعرددللبحو ددنلبادأ دد  صلث ألجددول
بحق ددديل لألنلباةدددأت  للبألجوالددددبلبح ث ودددلللددددنل

 ث،ث أذل أحيلل،نوولبألجو.ل

 ( أن معامل تصحي  الخطأ   ،)كد نل  ودنصلل
% لن نلتود ل لةدد حثو لنأد للد  ددول0عود ل ةددأنلل

  ر أذلعرللبلأف علةدلعولبحأ د يو ل يدىلالنلالصل
بخأ ا لالنل د    ل،دبلبحو دنلبادأ د  صليدأمل

%ل،ددددبلبح أنةدددطلةددددون    ل31أ ددد   ه لث  ددد لل
بأل دددللبحددد صل  ودددبلةدددلعولبحأكيدددفلنأ ددد  ألالصل
بخددددأ لل،ددددبلبحو ددددنلبادأ دددد  صلنبةددددأ   أذلتحددددلل

حأددنب نلبح ةددأقلل،ددبليعددننلةددوولنو ددفل  حددولب
لأقلوث  .ل

 النلبح قدد ل لبحأفةدديلوولحرو ددن  لك ودد ل لأف ددولتحددلل
%ل دددنلبحأحيدددلب ل،دددبل51 ددد ل ددد  لت لالنل دددنبحبل

بحو ددددنلبادأ دددد  صلأفةددددلل ددددنلخدددد للبح أحيددددلب ل
بح  لجددولثدد حو ن   لك دد لالوددذلال  دد وبل ددنلنجددن ل
 وددكرولبالأثدد  لبحدد بأبلك دد لأنعدد ه لت  دد ذ ول

(.لك  لالنلوأ ذجلبحو دن  ل  نبأةننل)ل– يل نل
لكاليدلل د لبحأند دد  لبحقالر دولن و،دد ل أأفد لتحدلل دد  
كتيددددلل ددددنلبأل ال دددد  لبحوجلوددددولنبحأ،ال ق ددددولةدددد حفول

لبح كل.
نجن لأنب، لتحلل  لكاليللالدينلليتض  مما سبق،

(ل،دددبلبألجدددولبحق ددديللنوأددد ذجلECMوأددد ذجلو دددن  ل)
بألجددددولبح،نوددددول ددددنل يددددىلبأجدددد  لأدددد تيللبح أحيددددلب ل

فةدديلوولنددد ملبح  ر دد  لبح قدد ل  ل،  دد ليأ ردد لالأدد تيللبحأ
كول نلبح   لب  لنباةأت  للبح  رب.لاليو  لأخأرفل
،  ددد ليأ رددد لثددد تللأ دددن   لبح ددد  رينلث حخددد ل لبحددد صل
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يجددد البل  كدددننلحهددد لأددد تللةدددرالبل،دددبلبألجدددولبحق ددديللنب 
ع يفل،بلبألجولبح،نوولنل  لبحوأيجولأأف ل  لكول

 (,Karagoz(لHassan & Bhuyan, 2013 نل)
( لنكددددددددد حكلباةددددددددددأت  للHassan, 2012 ل)(2009

بألجوالددددبلبح ث وددددللبحدددد صلال كددددننلحددددذلأدددد تيلل  وددددنصل
ث ألجددولبحق دديل لاليو دد ل كددننلةددرالبلث ألجددولبح،نوددو.ل
ك ددد لالنلبح قددد ل لبحأفةددديلوولحرو دددن  لك وددد لالعردددلل،دددبل
بألجولبح،نوول ق لوولث ألجولبحق يللنلنل د ليأنب،د ل

ةدبلنود عملبحتقدول،دبلبحوأد ذجل  ل،ال  ولبادأ   لبحق  
لبحأبلأملبحأن ولتحيه .

اختبةةةةةةار مةةةةةةدى مالئمةةةةةةة وجةةةةةةودة : 6 - 4
 النموحج المستخدم

  كددنلتجددلبةل ج نعددول ددنلباخأثدد لب ليددأملبح كددمل
 نلخ حه لعرلل  لل  ذ دولبحو دن  لبح ةدأخ مل،دبل
د دد يلبح  ر دد  لبح قدد ل ل،ددبلكددول ددنلبألجددولبح،نوددول

ل(،55جةةدول رقةةم )بالنبألجدولبحق دديللك د للددنل الددينل
 (,.Muhammed, et alنح ولاللملل  لباخأثد لب ل

2011, PP. 62, 63) ل

 نتائج اختبارات االرتباط الحاتي والتوزيع الطبيعي وثبات  (55جدول رقم )

 التباين لمنموحج
 .Prob انميًت إحصائيت االختبار انبياٌ

 األخم انمصيز

 االرتباط انذاتي
F-statistic 1.782 0.187 

Chi-Square(2) 3.952 0.139 

 Jarque-Bera 4.191 0.123 انتوسيع انطبيعي

 عذو ثباث انتبايٍ
F-statistic 1.717 0.172 

Chi-Square 6.519 0.164 

 األخم انطويم

 االرتباط انذاتي
F-statistic 1.951 0.135 

Chi-Square(2) 8.587 0.072 

 Jarque-Bera 0.441 0.796 انتوسيع انطبيعي

 عذو ثباث انتبايٍ
F-statistic 0.815 0.568 

Chi-Square 5.202 0.518 

لبةأو  ب لتحلل خلج  لبحو ن  لبألة ةب. ،(EViews: إعذاد انثاحث تاسرخذاو انثشَايج اإلح ائي )انًصذر     

االختبةةةةةةةةةةار األول: اختبةةةةةةةةةةار االرتبةةةةةةةةةةاط الةةةةةةةةةةحاتي 
(Autocorrelation،)ل-ليددملالنلت  دد ذ ول يددل نل

(لبحةدد ثقولأنعددألالوددذلالأنجدد ل وددكرولDWنبأةددننل)
بالأثدد  لبحدد بأبل ددنلبحلأثددولبألنحددللةددنبةل،ددبلبألجددول
بح،نوددولالنلبألجددولبحق دديل لييددللالوهدد لالأنعددألت بل
 لكدد نللودد كلبلأثدد  ل بأددبل ددنللأثددولالعرددلل ددنلبألنحددل

بحخددد صلالددد حكل دددنلخددد للنحددد ب ليدددأملتجدددلبةلباخأثددد لل
{Breusch-Godfrey (BG)لنبح  دلنا}ث خأثد للل
(LM Test)بلدددددد للدنل نعدألالهيجد  ل،ددددد لن حكلك ل

ل(.لن    ل نلل بلبحج نللالنلد  و00بحج نلللدمل)

(لييددددددددللChi-Square( ل)F-statisticكددددددددول ددددددددنل)
  ون ددول،ددبلكددول ددنلبألجددولبحق دديللنبألجددولبح،نوددول

% لنلددد بل  ودددبلعددد ملل،ددد ل2 أدددلل ةدددأنلل  ون دددول
 وبلبحو ددن  ل ددنل( لنث حأدد حب لال  ددH0،ددل لبح دد مل)

لنجن ل وكرولبالأث  لبح بأب.
االختبةةةةةةةار الثةةةةةةةاني: اختبةةةةةةةار التوزيةةةةةةةع الطبيعةةةةةةةي 

(Normality Test)لن حدكلالهد البحأ كد ل دنلالنل 
بحو ددددددن  ل  خدددددد لوددددددكولبحأن ودددددد لبح  أدددددد للبح،ال  ددددددب ل
نث حأددددد حب ليأفددددد ل ددددد لب،ألبعددددد  ل،لوقدددددولبح ل  ددددد  ل

(لبحأددددبلأددددملبةددددأخ ب ه  لن حددددكل ددددنلOLSبح ددددحللل)
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{لبح اليوولث حج نللJarque-Bera (JB)ث ل}خ للبخأ
( لن    لالنلد  ولبح  ر د  لبحخ  دولالهد بل00لدمل)

(لييدددلل  ون دددول أدددلل ةدددأنلل  ون دددولJBباخأثددد لل)
( لH0% ل  دددد ل  وددددبلعدددد ملل،دددد ل،ددددل لبح دددد مل)2

نث حأدد حب ل،ددهنلبحأن ودد ل  خدد لبحوددكولبح  أدد للبح،ال  ددبل
 ةنبةل،بلبألجولبحق يللالنلبألجولبح،نوو.ل

بةةةةةار الثالةةةةةث: اختبةةةةةار عةةةةةدم ثبةةةةةات التبةةةةةاين االخت
(Heteroscedasticity Test)لن حددددددددكلالهدددددددد ال 

بحأ ك ل دنلأ قد لب،أدلب لتثد  لأثد ينلبح د لبح ودنبذبل
بحددد صل  تدددولال ددد لبا،ألبعددد  لبألة ةددد ولبحأدددبلأالودددلل

( لن ددنلتددم لOLSعر ددذل،لوقددولبح ل  دد  لبح ددحللل)
تثددد  لبو لب،ددد  لبحقددد ملبح وددد ل  لحر أحيدددللبحأددد ث لعدددنل

 ملبح قددددد ل لبح وددددد جل لحر أحيدددددلب لبح ةدددددأقرو لنلددددد بلبحقددددد
 عددد نلالنلأكدددننلبح  ر ددد  لبح قددد ل لأأةدددملث حكفددد ة  ل
نث حأدددد حب لأكدددددننلبخأثدددد لب لبحفدددددلن ل د قددددولنأكدددددننل
بح  ر   لبح ق ل لالكتدلل  د بد ول،دبلع ر د  لبحأوالدف ل

ل ددددددددددددد ل،بلنعددد  لعريهددددنلباعأ دددددم ل  كدددددددددددنلتددددددددن 
ل للبخأالد لدددبحة  ةد  لبادأ   يدو.لنوأمل حكل نلخ

{Breusch-Pagan-Godfrey Test (BPG) }ل
لل

ن   ددد لل.(00ك ددد للدددنل نعدددألث حجددد نلللددددمل)
-F)  ددددددددددددولكدددددددددددول دددددددددددن دددددددددددنللددددددددددد بلبحجدددددددددددد نللالنلد

statistic )(Chi-Square) لييدلل  ون دول،دبلكدول 
 ددنلبألجددولبحق دديللنبألجددولبح،نوددو ل  دد ل  وددبلعدد مل

( لنث حأددددددد حب لال  ددددددد وبلH0 لبح ددددددد مل)ل،ددددددد ل،دددددددلل
لبحو ن  ل نلنجن ل وكرولع ملتث  لبحأث ين.

ل االختبار الرابع: اختبار االستقرار الهيكمةي لمنمةوحج
(لبحدد صليأ رددد لCUSUMن حددكل دددنلخدد للبخأثددد لل)

ثةدددددددددرنكلبح ج دددددددددنعلبحألبك دددددددددبلحرالدددددددددنبدب لنبخأثددددددددد لل
(CUSUMSQلبحددددددد صليأ رددددددد لثةدددددددرنكلبح ج دددددددنع)ل

حالددددددنبدب لنوأعددددددأل ددددددنللدددددد ينلبحألبك ددددددبلح ل  دددددد  لب
 لالنلكددول(4بالشةةكل رقةةم )باخأثدد لونلك دد للددنل الددينل

 ددنل ج ددنعلبحالددنبدبلن ج ددنعل ل   أهدد لأأ ددلكل بخددول
%ل،ددبلبألجددولبح،نوددو ل  دد ل  وددبل2 دد ن لبح  ون ددول

النلبحو دددن  ل ةدددأقلل دددنلبحو   دددولبحه كر دددو.لنأنعدددأل
وأ ذجلباخأثد لب لبحةد ثقول  ذ دولبحو دن  لبح ةدأخ م ل

لجذلأأةملالجن  لأن،ي ل لأف و.نالنلوأ ذ
ل

 (CUSUM(،) CUSUMSQاختبارات االستقرار الهيكمي لمنموحج ) (4شكل رقم )
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 (.ARDLبةأو  ب لتحلل خلج  لبحو ن  لبألة ةبل)ل،(EViews)لتع ب لبحث  ىلث ةأخ بملاللو  جالمصدر:       
 

النتةةةةةةةةةائج والتوصةةةةةةةةةيات والبحةةةةةةةةةوث : 5
لالمستقبمية

تتمثةةةل أهةةةم النتةةةائج التةةةي لنتةةةائج: : ا5– 5
لتوصل إليها البحث بإيجاز فيما يمي:

 أ دددن   لبحأ،ال ق دددولالنلن،قددد  لحأل ال ددد  لبحوجلودددولنل
بح ددددد  رينلث حخددددد ل لأ ددددد ل  ددددد لب ل ه ددددد  لحأددددد ،ق  ل
بح دنبل لبحخ لج ددول،ددبلبحد نللبحو   ددو ل يددىلأ أددول
بح لأثدولبحت و ددولث دد لأد ،ق  لباةددأت  لب لبألجوال ددول

 لالوه لالكتللبةدأقلبلب ل ق لودولث  د  للبح ث ول  لك 
وددذلينجدد لجدد للالبحأ نوددولبألجوالددبلبألخددلل لييددلل

كاليدددددددلل دددددددنللأددددددد تيللبحأ دددددددن   لعردددددددللبحو دددددددنل
بادأ   ص ل يىلدد لأكدننلتيج ال دولالنلةدرال ولالنل
   يدد  لنوخأرددفل حددكل ددنل نحددولتحددللالخددلللن ددنل

  لبةولألخلل.

 ب  ب  لأ ددددن   لبح  ددددلونلث حخدددد ل لث  دددد ا ل
بحةدددددونب لبح  عددددد و ل يدددددىلأ أدددددوللكاليدددددل لخددددد ل

  دددللبح لأثدددولبحة  ةدددولع ح  ددد  ل،  ددد لالدددينلبحددد نلل
بح أرق دددددددولحرأ دددددددن   لنبح لأثدددددددولبألنلل،دددددددبل نلل
بحولقلبألنةطلنو  للال،لوق   ل   ل  كيلبلأف عل
الل  دددددولبحأ دددددن   لخ لج ددددد   ل،عددددد  لعدددددنل وددددد   ل
الل يأهددددد ل بخر ددددد   ل يدددددىلأ تدددددولبح  ددددد للبحتددددد وبل

الكتددددللث دددد لبح دددد  لب لنللبتيددددلب ب لبحوقدددد لبألجوالدددد
الل  دددددول ق لودددددولث ةددددد ع ب لبحأو  دددددولنباةدددددأت  لل

 بألجوالبلبح ث ول.ل

 أنعدددألوأددد ذجلبحق ددد يل،دددبلبألجدددولبح،نودددولنجدددن ل
-أنب،دد لكاليددللالددينلوأدد ذجلبحأقدد يلل،ددبلبحو ددن جين

(ARDL(ل )DOLS)-دددددد ليأ ردددددد لالأدددددد تيلللل  ،
بحأ ددددن   لبتيجدددد البلعرددددللبحو ددددنلبادأ دددد  ص ل

 ددددد  لب لنباةدددددأت  للنكدددد حكلأددددد تيللكدددددول دددددنلبح
بح  ردددبلبتيجددد البلعردددللبحو دددن لاليو ددد لكددد نلأددد تيلل
باةأت  للبألجوالبلبح ث وللةرالبلعرللبحو نل،دبل
بحو ددن جين لك دد لالنلبح قدد ل لبحأفةددلوولحرو ددن جينل

 ك و ل لأف و.

 أنعددألوأدد ذجلو ددن  لأ دد  ألبحخ،دد ل،ددبلبألجددول
(لالنلأدددددد تيللبحأ ددددددن   لعرددددددللECMبحق دددددديلل)

 لةدددددرال و لن  ددددد لللددددد بلبحو دددددنلبادأ ددددد  صلك وددددد
حأنج ددددذلبحأ ددددن   لتحددددللباةددددأه كلنحدددد يلتحددددلل
باةددأت  للنددد لةدد ع لعرددلل حددكلبلأفدد عل  دد ا ل

بح ددددددد  لب لبحأعدددددددخم لاليو ددددددد لأددددددد تيللكدددددددول دددددددنل
يج ال د  لعردللبحو دن.لك د لنباةأت  للبح  ربلكد نلت

النلةدددددددلعولبحأ ددددددد يولك وددددددد ل  ون دددددددولن لأف دددددددو ل
نأنعدددددددألالودددددددذل  كدددددددنلأ ددددددد  ألالصل ددددددد  ولالنل
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،ددبلبحو ددنلبادأ دد  صل،ددبليعددننلةددووللبخددأ ل
 نو فلأقلوث  .ل

 ينجددد لأنب،ددد لالدددينلوأددد ذجلبألجدددولبحق ددديللنبألجدددول
بح،نوول،   ليأ ر لالأ تيللبح   لب  لنباةدأت  لل

 ردددبلعردددللبحو دددنلبادأ ددد  ص لاليو ددد لأخأردددفلبح 
بحأ ددن   لبحأددبلك ودد لةددرال ول،  دد ليأ ردد لالأدد تيلل

يج ال دول،دبلبألجدولبح،نل ودو ل،دبلبألجدولبحق ديللنب 
ك  لالنلبحقد ل لبحأفةديلوولحرو دن  لك ود لالعردلل،دبل
بألجددولبح،نوددول ق لوددولث ألجددولبحق دديللنلددنل دد ل

نددد لبجأدد  ليأنب،دد ل دد ل،ال  ددولبحأ ريددولبحق  ةددب.ل
بحو ددن  لك ،ددولباخأثدد لب لبت  دد ذ و ل  دد ليدد لل
عرددددلل  ذ ددددولبحو ددددن  لبح ةددددأخ ملنبةددددأقلبل لنالنل

 وأ ذجذلأأ أ لالجن  لأن،ي ل لأف و.

في ضةوء النتةائج التةي تةم  : التوصيات:2 – 5
التوصةةل إليهةةا تتمثةةل أهةةم التوصةةيات التةةي 
يمكن أن تسهم في زيادة التحويالت وزيةادة 

فةي مصةر  دورها في تحقيق أهةداف التنميةة
لفيما يمي: بالمستقبل

 يجدددد لبالأ دددد ملث ح  دددد  للبح،ال   ددددولنبح ةددددأقل ل
ح ددددنبل لبحوقدددد لبألجوالددددبلنبح  ترددددول،ددددبلبح دددد  لب ل

    لنبح  ولعرللأو يأه لن  للكتيدلل دنلنبحأ نل
بحجهددددددن لح ودددددد   لبحأدددددد ،ق  ل ددددددنللدددددد  لبح  دددددد  لل
نباعأ دد  لعريهدد لال لجددولالكالددللالدد ا ل ددنلباعأ دد  ل
عردددددللبح  دددددد  للبألخدددددلللبألدددددددولالل  دددددولنييددددددلل
بح ةددددأقل ل تددددول ةدددد ع ب لبحأو  ددددولنباةددددأت  لب ل
بح ث وددل  لألوهدد لأددلأثطلثجددلنالال  كددنلبحددأ كمل

جددولعددنلتلب  لبح نحددو ل،عدد  لعددنل،يهدد لألوهدد لخ لل
 باحأ ب   لنبألعث ةلبح لأث،ولاله .

 بالأ  ملالأ،نوللبحق، علبح  حبلن خ  دولبحق،د عل
بح  ددل،بلث دد لينبكددد لبحأ،ددنلب لبح  ح  ددو لن،دددأأل
،دددددلنعلحرالودددددنكلبح  ر دددددول،دددددبلبألةدددددنبقلبح لةددددددرول

بحلذ ةدددولحرأ دددن    لألنللددد بل ةدددهملتيج ال ددد  ل،دددبل
بحقودددنب لبحلةدددد  و ل وددد   لبحأ دددن   ل ددددنلخددد لل

ن دددد نل ل ةددددهمل،ددددبلبالأفدددد علث  دددد ا لبا خدددد لل
 نباةأت  ل.ل

 بأخددددد  لك ،دددددولبحنةددددد ذولبحأدددددبلأ  دددددولعردددددلل وددددد   ل
أ ددن   لبح دد  رينلث حخدد ل لنأو يأهدد  ل ددنلخدد لل
بالأ دد ملالأو  ددوللاليلبح دد للبحثوددلصلح ودد   لبحقدد ل ل
بحأو ،ة ولحر   حولبح  دلوولث حخد ل لن خ  دول،دبل

 دددددو لنأدددددن،يللبحأةددددده   لبح  ح دددددولبألةدددددنبقلبح ل 
اوة   لل  لبحأ ن   لح  لحه ل نلثت للتيج ال ول
عرددددللع يدددد ل ددددنلبح أحيددددلب لبادأ دددد   ولبحكر ددددو ل
ن دددددنلتدددددم لأةدددددهمل،دددددبلبالأفددددد علث  ددددد للبحو دددددنل

 بادأ   ص.

 يجدددد لتعدددد   لبحوجددددلل،ددددبلبحة  ةدددد  لبادأ دددد   ول
نب ع،د ةل  ب دد لخ  ددولحرأ ددن   لث دد ل   ددولعرددلل

لعنلبأخ  لك ،ولبتجلبةب لحأنج ذلأو يأه  ل،ع  ل
لد  لبحأ ددن   لتحدللبحق،دد علبتوأد جب لنث حأدد حب ل
أةددددددهمل،ددددددبلل،دددددد ل  دددددد ا لباةددددددأت  للنبحأددددددلبكمل
بحلالةددد  حب لالددد ا ل دددنلأنجيههددد لتحدددللالووددد،ولييدددلل
 وأجدددددولبأل دددددللبحددددد صل ةدددددهمل،دددددبل وددددد   لأ تيللددددد ل
بتيج البلث ألجولبح،نوولن   ل نلثت لل لبحةدرال ول

 ل.ث ألجولبحق ي

 أ ةدديلل،ددلصلباةددأت  للبحخدد صلنبح ددللث حدد بخول
 دددنلخددد للأددد حيولبح ودددك  لبحأدددبلأنبجدددذلتد  دددول
بح ولنع  لبحخ  ولنأق  ملبتعف ةب لبحعلوال ول
حهددددد  لبأل دددددللبحددددد صليل،ددددد ل دددددنلكفددددد ة لبةدددددأخ بمل
بحأ ن   ل،بلالوو،ول وأجدولن   دولعردللأدن،يلل
   و ل نل،لصلبح  ولن  ق لالل بالبحأو  و.ل

  لخ  دددددددول  كوهددددددد لبةدددددددأق،  لبووددددددد ةل فةةددددددد 
بحأ ن   لنبةأت  لل ل،بلالوو،ولبوأ ج دولنأدن،يلل

   لباةأت  لب ددددددد لال وبل نلعنبذ للدددددد 
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 حألةللبح ةأقالرولحرأ ن    لك  لأ خولكولوك

  لأركلبألةلل،بلبح ولنع  لبح حيل لبحأبلال
أت دددلل،قدددطلعدددنلأ قيددد لبألل ددد تلبحوق  دددو لنحكدددنل

بلب  دد  لأردددكلبألةددلل،ددبلةددنقلبح  دددولال عدد  ل،دد
د  ولبألوو،ولبتوأ ج و ل   ل  د ل دنلبحث، حدول نب 

 باخأ  لوولبح لأث،ولث حأ ن   .

 : : البحوث المستقبمية3 – 5
 نلبحث دنىلبحأدبل  كدنلأو نحهد ل ةدأقث  ل،دبللد بل
بح جدددددد لللددددددنلأودددددد نللالتددددددللبحأ ددددددن   لعرددددددللبحو ددددددنل

 ليددأملبادأ دد  صل،ددبلجددولنجددن ل أحيددلب لالخددلل.لك دد
أوددد نلللددد بلبح نعدددنعل،دددبل دددنل ل لبةدددول ق لودددول،دددبل
الكتددلل ددنل نحددو.لنكدد حكلأودد نللالتددللبحأ ددن   لعرددلل
ع يددد ل ددددنلبح أحيدددلب لبادأ دددد   ولبحكر دددو ل تددددولالتددددلل
بحأ دددن   لعردددللباوأ ج دددولبحكر دددو لنالتدددللبحأ دددن   ل
عردددددلل  ددددد ا لبا خددددد للنباةدددددأت  ل لنالتللددددد لعردددددلل

عرلل ةأنللبحأ رد م للبحأ،نللبح  حبلث ح جأ   لنالتلل 
نالتلل لعرللبحفقللنأن و لبح خو ..تحخ.لث تع ،ولتحلل
أودددددددد نللالث دددددددد ىلأأ ردددددددد لث ح  ددددددددد  لبحةددددددددالال ولالددددددددينل
بحأ ددددن   لنبح أحيددددلب لبحأددددبلأأ ردددد لث ةددددأنللبأل بةل
بادأ دد  صلثدد ح جأ   ل تددولبح  دددولالددينلبحأ ددن   ل
نبحو ددددن لنكدددد حكلبحأ،ددددنللبح دددد حب لن ةددددأنللبحأ ردددد م ل

لنبحأعخم لنة للبح لا ..تحخ.لنبحث، حو 

ل

ل

ل

ل

ل

ل
ل

ل
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 الممحق اإلحصائي
لمستخدمة في مصر متغيرات النموحج وبعض المتغيرات التحميمية ام (5جدول رقم )

 (2152-5975خالل الفترة )

انبياٌ 

 /

 انسُت

االستثًار 

انًحهي 

 اإلخًاني

انُاتح انًحهي 

)ٌ و  اإلخًاني

 ج(

تحويالث 
انعايهيٍ 
 بانخارج

االستثًار 
 انصادراث األخُبي انًباشز

يساعذاث 

 انتًُيت

 انميًت

َصيب 

انفزد 

 يُه

 انميًت
% 

 )ٌ و ج(
 انميًت

% 

 )ٌ و ج(
 انميًت

% 

 )ٌ و ج(
 انميًت

% 

 )ٌ و ج(

1975 4230 12678 316 825 6.5 8 0.06 2308 20.2 2513 19.83 

1976 4252 14974 365 934 6.2 61 0.41 2975 22.3 2433 16.25 

1977 5582 19136 456 1213 6.3 105 0.55 3291 22.5 2639 13.79 

1978 7418 23432 546 2798 11.9 318 1.36 3229 21.7 2698 11.51 

1979 5129 15616 356 1905 12.2 1216 7.79 5396 29.7 1572 10.07 

1980 5536 20119 448 2696 13.4 548 2.73 6992 30.5 1383 6.87 

1981 3950 13387 291 2181 16.3 753 5.62 7811 33.4 1298 9.69 

1982 4695 15609 331 2439 15.6 294 1.88 6919 27.0 1457 9.33 

1983 5392 18769 389 3666 19.5 490 2.61 7170 25.5 1457 7.76 

1984 5898 21460 434 3963 18.5 729 3.40 6849 22.4 1768 8.24 

1985 6298 23608 466 3212 13.6 1178 4.99 6908 19.9 1774 7.52 

1986 5836 24617 474 2506 10.2 1217 4.95 5645 15.7 1669 6.78 

1987 7129 27331 514 3604 13.2 948 3.47 5087 12.6 1723 6.30 

1988 10397 29774 547 3770 12.7 1190 4.00 6069 17.3 1497 5.03 

1989 10390 32699 587 3293 10.1 1250 3.82 7094 17.9 1644 5.03 

1990 10355 35939 632 4284 11.9 734 2.04 8647 20.0 6065 16.88 

1991 8298 39200 676 4054 10.3 253 0.65 10284 27.8 5409 13.80 

1992 8921 45789 776 6104 13.3 459 1.00 11886 28.4 3738 8.16 

1993 10046 50620 843 5664 11.2 1207 2.38 12035 25.8 2483 4.90 

1994 11661 56528 926 3672 6.5 1133 2.01 11714 22.6 2690 4.76 

1995 13248 65758 1060 3226 4.9 595 0.91 13565 22.5 2026 3.08 

1996 13412 73961 1172 3107 4.2 636 0.86 14033 20.7 2192 2.96 

1997 14326 81572 1271 3697 4.5 887 1.09 14779 18.8 2007 2.46 

1998 18739 87146 1334 3370 3.9 1076 1.23 13754 16.2 1974 2.27 

1999 19869 91906 1383 3235 3.5 1065 1.16 13654 15.1 1620 1.76 

2000 18709 95684 1414 2852 3.0 1235 1.29 16175 16.2 1371 1.43 

2001 16567 90724 1317 2911 3.2 510 0.56 17066 17.5 1306 1.44 

2002 15802 86522 1233 2893 3.3 647 0.75 16091 18.3 1312 1.52 

2003 12509 74076 1036 2961 4.0 237 0.32 18074 21.8 1017 1.37 

2004 13413 79187 1087 3341 4.2 2157 2.72 22258 28.2 1553 1.96 

2005 16979 94456 1273 5017 5.3 5376 5.69 27214 30.3 1034 1.09 

2006 20181 107742 1426 5330 4.9 10043 9.32 32191 29.9 900 0.83 

2007 27559 132165 1718 7656 5.8 11578 8.76 39469 30.2 1136 0.86 

2008 36904 164844 2105 8694 5.3 9495 5.76 53800 33.0 1741 1.06 

2009 36199 187978 2358 7150 3.8 6712 3.57 47164 25.0 999 0.53 

2010 40749 214623 2646 12453 5.8 6386 2.98 46731 21.3 592 0.28 

2011 44721 231222 2801 14324 6.2 -483 -0.21 48539 20.6 412 0.18 

2012 48904 252947 3013 20515 8.1 2798 1.11 47727 18.6 480 0.19 

 (.UNCTAD, 2014، )( World Bank, World Development Indicator, 2012, 2013اعرًاداً عهٗ تياَاخ: )إعذاد انثاحث   المصدر

لل.سيحيرٕسط َ ية انفشد يٍ انُاذج انًحهي اإلجًاني تانذٔالس ٔتاألسعاس انجا -  
سج قيًح كم يٍ االسرثًاس انًحهي اإلجًاني، انُاذج انًحهي، ٔانرحٕيالخ، ٔاالسرثًاس األجُثي انًثا ش، ٔان ادساخ، ٔيساعذاخ انرًُيح، يقذل-  

 لتانًهيٌٕ دٔالس  ٔتاألسعاس انجاسيح.
 

 


