
 

The Relationship Between Domestic Saving , Domestic Investment 

and Economic Growth In Egypt During the Period (1970-2012) 

 :ملخص البحث
يهدف البحث التحقق من طبيعة العالقة بين كل  
ملللللن ا دالللللار وا نلللللتتمار وال ملللللو ا قت لللللاد   للللل  

وملللن تلللي  تحديلللد العالقلللاس الةميلللة والنلللببية م لللر  
بي هي   ضاًل عن الق واس الت  يتي ملن االلهلا ا تقلا  
هذا التأتير. وذلك ملن الال  درانلة العالقلة بلين هلذ  

قت لللاد   وتطورهلللا المتغيلللراس التالتلللة  للل  ا د  ا 
 لل  ا قت للاد الم للر  اللال   تللر  الدرانللة  تللي مللن 
الللال   مللللوذ  قيانلللل  يعتملللد عملللل   نللللمو  التةاملللل  

( يللتي قيللاس VECMو مللوذ    المشللترك لهوها نللون 
العالقللاس بيلل هي  لل  ا هلل  الطو لل  وا هلل  الق للير  
 ضلاًل عللن تحديللد اتهللا  العالقللاس النللببية مللن اللال  

انللللت ادًا نللللل   تللللا    مللللوذ  تحميلللل  هرا هللللر لمنللللببية 
 VECM.) 

توضح درانة تطور معد س ا داار وا نتتمار 
با قت للاد الم للر  اللال  العقللود ا رضعللة الماضللية  
ا افللاض هللذ  المعللد س وق للور المللداراس المحميللة 
علللن تمو للل  ا نلللتتماراس المطموبلللة نلللوا  كلللان ذللللك 
ب ور  مطمقلة  و مقار لة بهلا عمل  المنلتول ايقميمل  

لعالم   وقد ا عكلس هلذا بلدور   ل  ا افلاض معلد  وا
ال ملللو ا قت لللاد    ضلللاًل علللن علللدي انلللتقرار   تيهلللة 
لز للاد  ا عتمللاد عملل  الم للادر الاارهيللة واييللراداس 

 الر عية. 
توضلللللح  تلللللا   القيلللللاس  للللل  ا هللللل  الطو للللل   ن 
 ا داار يؤتر نيهابيًا ومع ويًا عم  ك  من ا نتتمار 

 

 
 

كمللا  ن ا نللتتمار يللؤتر نيهابيللًا وال مللو ا قت للاد   
ومع ويللًا عملل  كلل  مللن ا داللار وال مللو ا قت لللاد . 
ا مر الذ  يلد  عمل   هميلة تعب لة الملداراس ودورهلا 
اييهللللاب   لللل  ز للللاد  ا نللللتتمار  ومللللن تللللي  التللللراةي 
الر نللللمال   ممللللا ينللللهي  لللل  ا رتفللللاع بمعللللد  ال مللللو 
ا قت لللاد . كملللا توضلللح  تلللا   ا هللل  الق لللير  ن 

دالللار وا نلللتتمار  للل  الفتلللر  الحاليلللة يتلللأتر بلللالقيي ا 
  و ن ا نللللتتمار المحققللللة لهمللللا  لللل  الفتللللراس النللللابقة

يؤتر نيهابيًا عم  ال ملو ا قت لاد  ملج وهلود  تلراس 
تبلللللاطؤ. كملللللا  ن نلللللرعة التعلللللدي     نالللللتال س  و 
 لللللدماس  للللل  ا دالللللار وا نلللللتتمار كا لللللس مع ويلللللة 

 ومرتفعة.
 لل  ا هلل  الطو لل   النللببيةتؤكللد  تللا   عالقللاس 

عم  الطبيعة التراةمية لالدالار وا نلتتمار  كملا   ل  
توهللللد عالقللللة  حاديللللة ا تهللللا  تتمتلللل   لللل   ن ال مللللو 
ينلللب  ا نلللتتمار اللللذ  بلللدور  ينلللب  ا دالللار  مملللا 
يد  عم   ن الطم  هو الذ  ينب  العرض ويحفز . 
بي ما    ا ه  الق ير ك  ملن ا دالار وا نلتتمار 

بان ال مللللو ا قت للللاد  نللللوا  كللللان ذلللللك ب للللور  ينللللب
 رديلللة  و مهمعلللة      ن العلللرض هلللو اللللذ  ينلللب  
الطم  ويحفز   كما  ن ا نتتمار وال ملو معلًا ينلببان 
ا دالار وهللو مللا يتفللق ملج ا هلل  الطو لل . وكلل  هللذا 
يؤكلللد عمللل  قلللو  العالقلللة بلللين المتغيلللراس التالتلللة  للل  

 ا قت اد الم ر .
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Abstract: 

 

 

The aim of the research is to verify 

the relationship between the saving, in-

vestment and economic growth in Eg-

ypt, in order to determine the quan-

titative and causal relationships betw-

een them, as well as the channels thro-

ugh which the transmission of this eff-

ect. through the study of the relation-

nship between the three variables in the 

economic literature, and its evolution in 

the Egyptian economy during the study 

period, and then through the standard 

model depends on the method of coin-

tegration for Johansson, and model 

(VECM) is measured relations between 

them in the long run and short run, as 

well as identifying the direction of 

causal relationships through the anal-

ysis of Granger causality based on the 

results of model (VECM). 

The study shows of the evolution of 

savings and investment rates Egyptian 

economy, low rates and lack of dom-

estic savings for financing investment 

required, whether in absolute terms or 

compared with the regional and global 

level, and this was reflected in turn in 

the low rate of economic growth, as 

well as the lack of stability as a result of 

increased reliance on external sources 

of income and rent. 

The results of measurement in the 

long-run savings that positively affects 

the morale on both investment and eco- 

 

 

nomic growth, and the positive impact 

of investment and morally on both sav-

ings and economic growth.Which ind-

icates the importance of mobilizing sav-

ings and positive role in increasing inv-

estment and, therefore, capital accum-

ulation, which contributes to the rise in 

the rate of economic growth. The res-

ults show that the short-run savings and 

investment in the current period is aff-

ected by the values obtained in the two 

previous periods, and that the positive 

impact of investment on economic 

growth with periods of slowdown. As 

the speed of adjustment to any shocks 

or imbalances in savings and investm-

ent are high moral. 

The results of the causal relation-

nships in the long run on the cumulative 

nature of savings and investment, and 

that there is a one-way relationship is 

that the growth of investment, which in 

turn causes the cause of savings, which 

indicates that demand is causing the 

supply and stimulated. While in the sh-

ort run, both saving and investment are 

causing economic growth, whether ind-

ividually or grouped, any supply is cau-

sing demand and stimulated, and the 

growth of investment and savings tog-

ether cause which is consistent with the 

long run. All of this underscores the 

strength of the relationship between the 

three variables in the Egyptian eco-

nomy. 
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 : مقدمة0
تتمتللل  القضلللية الر ينلللة للللدل  للل اع النيانلللاس 
ا قت لللللللادية  للللللل  كيفيلللللللة ا رتفلللللللاع بمعلللللللد  ال ملللللللو 
ا قت لللللللاد   وتعلللللللد الملللللللداراس المحميلللللللة الم لللللللدر 

والتلراةي الر نلمال  بلأ  ا نان  لتمو   ا نتتماراس 
مهتمج  ومن تي  تمع  دورًا  نانيًا    تحديلد معلد  
ال ملللو ا قت لللاد  وضاا لللة  للل  اللللدو  ال اميلللة التللل  
تعلللا   ملللن ق لللور  للل  ر س الملللا  وضدا يلللة ا نلللوا  
الماليلللة وعلللدي تطورهلللا بالقلللدر الةلللا   لتعب لللة الملللوارد 
ق الماليللة ا زمللة لتمو لل  ا نللتتماراس المطموبللة لتحقيلل

الت ميللة بهللذ  الللدو . وقللد وتللق دور المللداراس ب للور  
هيلد   ل   د  ال ملو ا قت لاد   حيلث توهلد عالقلة 
قويلللة بللللين معللللد س ا دالللار وا نللللتتمار  وبالتللللال   
ال مللللو ا قت للللاد  الللللذ  يمكللللن  ن يحققلللل  المهتمللللج 

 Agrawal & Sahoo, 2009, P. 91 ويعلزل  )
تمار كتيلللر ملللن ا قت لللاديين ضلللع  معلللد س ا نلللت

وال مللو ا قت للاد   لل  عديللد مللن الللدو  ال اميللة نللل  
ا افللاض معللد س ا داللار وا نللتتمار المحميللة بهللا. 
كمللللللا  ن ا  تعللللللاش ا قت للللللاد  الللللللذ  تحقللللللق  لللللل  
ا قت لللللللادياس ال اشللللللل ة  وتحقيقهلللللللا لمعلللللللد س  ملللللللو 
اقت للللاد  مرتفعللللة وضاا للللة  لللل  دو  ه للللو  شللللر  
س  نللللليا واله لللللد وال لللللين يعلللللز  نلللللل  ارتفلللللاع معلللللد 

 Agrawal, et)ا داللار وا نللتتمار المحملل  بهللا 
al., 2010, P. 1) . 

شلللهد ا قت لللاد الم لللر  الللال  العقلللود ا رضعلللة 
الماضية تطوراس كبير     ال شاط ا قت لاد  ترتل  
عميهلللا عديلللد مللللن التغيلللراس الهيكميللللة  وضاا لللة م للللذ 
تطبيللللق نيانللللة ا  فتللللاي ا قت للللاد   لللل  م ت لللل  

وب للور   ةبللر مللج تطبيللق نللبعي ياس القللرن الماضلل  
بر للام  اي لللالي ا قت للاد   للل  بدايللة التنلللعي ياس 
بهلدف تلو ير البي لة المال ملة لز لاد  معلد س ا دالار 

وا نلللللللللتتمار المحميللللللللللة وا رتفللللللللللاع بمعللللللللللد  ال مللللللللللو 
ا قت للاد   ريللر  ن ال تللا   لللي تةللن ع للد المنلللتول 
الم شلود  وارتللبع معلد  ال مللو بعوامل  اارهيللة وز للاد  

د عملللل  المللللوارد ا ه بيللللة والتللللد قاس الر عيللللة ا عتمللللا
لتمو لللل  ا نللللتتماراس  وقللللد ا عكللللس ذلللللك  لللل  تللللد   
معللد  ال مللو ا قت لللاد  المحقللق الللال  تمللك الفتلللر   

  ضاًل عن عدي انتقرار .
 : مشكلة البحث0-0

تتمتلللل  مشللللكمة البحللللث  لللل  التحقللللق مللللن طبيعللللة 
العالقللللة بللللين كلللل  مللللن ا داللللار وا نللللتتمار وال مللللو 

  بغلللرض 1ا قت لللاد   للل  واقلللج ا قت لللاد الم لللر  
التعللللرف عملللل  العالقللللاس الةميللللة والنللللببية بللللين هللللذ  
المتغيلراس التالتللة  وتحديللد    ملل هي يللؤتر  لل  ا اللر 
ويكللون النللب   يلل ى بمع لل     ملل هي يكللون النلللبق 
 لللل  التللللأتير عملللل  ا اللللرى ويمكللللن التمييللللز  لللل  هللللذا 

قلللة بلللين كللل   ن العال األول:ال لللدد بلللين تالتلللة  را   
 ن  الثاااااني: متغيللللر ن ملللل هي تةللللون  حاديللللة ا تهللللا  

العالقللة بللين كلل  متغيللر ن ملل هي تةللون ت ا يللة ا تهللا   
  لللللل    توهللللللد عالقللللللة نللللللببية بللللللين هلللللللذ   الثالااااااث:

متلللل   -ا قت للللاد الم للللر  المتغيللللراس. و ظللللرًا  ن 
يعلا   ملن ا افلاض معلد   -عديد من الدو  ال امية 

بلل  اللال  العقللود ا رضعللة  ال مللو ا قت للاد  المحقللق
الماضلللللللية  ويعلللللللزل هلللللللذا نلللللللل  ا افلللللللاض معلللللللد س 
ا نللتتمار والتللراةي الر نللمال   الللذ  يرهللج بللدور  نللل  
ا افلللاض معلللد  ا دالللار   ظلللرًا لمعالقلللة القويلللة بلللين 
معلد س ا داللار وا نلتتمار وال مللو ا قت لاد  كمللا 
                                                             

 ّ السددخاو س  لوحلددٖ  الدخدد س بدد٘ي  لعاللدت  لبحدد  ُددز  ٗددذسط  1

 ب الدخد س  لخد    لشدش  ّكد   اللخصد دٕ  ّ لٌوْ  لوحلٖ

  لوحلٖ   لوسخْٓ علٔ بِو  ٗخعلك هعذالحِو  أّ ّ السخاو س

  الدخد س هعدذ  أّ ّ السدخاو س  الدخد س ركدش ٗوكدي أًدَ غ٘ش

  لوعٌددٔ لخبسدد٘   لوحلددٖ كلوددت كخ بددت دّى  السددخاو س ّهعددذ 

 . لبح  هخي فٖ
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 ,Singh, 2010) توضحها  دبياس ال مو ا قت اد 
 P. 245   (Johnson, 2011, PP. 31, 32 .

كمللا  ن معللد  ال ملللو المرتفللج  نللبيًا اللللذ  تحقللق  للل  
ا قت للللاد الم للللر   لللل  بعللللض النلللل واس الماضللللية 
يرهللج نللل  عواملل  اارهيللة وتللد قاس المللوارد ا ه بيللة 
واييللللراداس الر عيللللة با قت للللاد الم للللر . كمللللا   للللل  
ة  تيهة لتزايد ا عتماد عمل  الملوارد ا ه بيلة وضاا ل

القلللللللللروض ا ه بيلللللللللة الللللللللال  عقلللللللللد  النلللللللللبعي ياس 
والتما ي يللللللاس ومللللللا  للللللت  ع هللللللا مللللللن ارتفللللللاع الللللللديون 
الاارهيللة و عبا هللا   ضللاًل عللن عديللد مللن المشللكالس 
ا ارل   قد تي تطبيق بر لام  ا  لالي ا قت لاد  

  بلدعي 1991   عاي  (ERSAP والتةي  الهيكم  
هلة هلذ  لمواه   دو  ال قد الدول  والب ك اللدول  من

  (UNDP, 2002, P. 4 المشلكالس وا التال س 
كمللللللا تللللللي نهللللللرا  عديللللللد مللللللن اي للللللالحاس الماليللللللة 
والم لللر ية بهلللدف ز لللاد  وتعب لللة الملللداراس المحميلللة 
وتو ير البي لة المال ملة والمنلتقر  لالنلتتمار  ريلر  ن 
هللذ  المحللاو س لللي تحقللق  هللدا ها  يمللا يتعمللق بز للاد  
معللد س ا داللار وا نللتتمار وا رتفللاع بمعللد  ال مللو 

  حيللللللث  ن معللللللد  ا قت للللللاد  بالشللللللك  المطمللللللو 
ا داللللار المحملللل   لللل  م للللر كللللان م افضللللًا وقللللدر 

% من ال ات  المحمل  ايهملال   ن ي  ( 11بحوال  
 لل  المتونللع نلل ويًا اللال  العقللود ا رضعللة الماضللية  
وا عكس هذا    ا افاض معد  ا نتتمار الذ  قلدر 

%  لللل  المتونللللع نلللل ويًا اللللال  تمللللك 2...بحللللوال  
د   معلللللد  ال ملللللو الفتلللللر   وقلللللد ا عكلللللس ذللللللك  للللل  تللللل

%  للل  ..2ا قت لللاد  المحقلللق اللللذ  قلللدر بحلللوال  
(. WDI,2013المتونلللع نلللل ويًا اللللال  تمللللك الفتللللر   

نلل      :ا مر الذ  يتير عديد ملن التنلاؤ س  همهلا
مدل  نهمس نيانلاس اي لالي المتعاقبلة  ل  تعب لة 
الملللللداراس وز لللللاد  ا نلللللتتمارى وهللللل   نلللللهمس هلللللذ  

د  ال مو ا قت اد ى وما النياناس    ا رتفاع بمع
هللل  طبيعلللة العالقلللة النلللببية بلللين كللل  ملللن ا دالللار  
وا نللللتتمار وال مللللو ا قت للللاد   لللل  واقللللج ا قت للللاد 
الم للللر ى و   ملللل هي ينللللب  ا اللللر ويكللللون نللللابق 

 عمي ى  ي  ن العالقة بي هي تةامميةى
: أىمية البحث وىدفو0-2  

 لل   ن  هللي العالقللة الةميللة  أىميااة البحااثتتمتلل  
والنللللببية بللللين كلللل  مللللن ا داللللار وا نللللتتمار وال مللللو 
ا قت للللاد  يعللللد مللللن ا مللللور المهمللللة  لللل   لللليارة 
النيانلللاس ا قت لللادية وتوهيههلللا بملللا يحقلللق  هلللداف 
المهتملللج  نذ  ن العالقلللة بلللين هلللذ  المتغيلللراس وملللدل 
تللأتير كلل  م هللا عملل  ا اللر يكللون للل   نللاس  ظللر  

االلل  هلذا التلأتير  وضلدون  هلي اتهلا  م طق  يتي ملن 
و ليلللاس هلللذ  التلللأتيراس   يمكلللن اتالللاذ نيانلللة  عاللللة 
تنللهي  لل  تعب للة المللداراس وز للاد  التللراةي الر نللمال   
وملللن تلللي  تعز لللز ال ملللو ا قت لللاد . حيلللث نذا كلللان 
ا داار هو الذ  ينب  ال مو من اال  انلهام   ل  

إ للل  يهللل   ن ز لللاد  ا نلللتتمار والتلللراةي الر نلللمال    
تركز نيانلاس الت ميلة عمل  تعب لة الملداراس المحميلة 
لتحقيللق  هللداف ال مللو والت ميللة  بي مللا نذا كللان معللد  
ال مو هو الذ  ينب  ا داار   لإن نيانلاس الت ميلة 
يه   ن تركلز عمل  العوامل  ا الرل التل  تنلهي  ل  
ر للج معلللد  ال ملللو متلل : ر س الملللا  البشلللر   والتقلللدي 

انلللة التهار للة  وهلللذا بللدور  نلللوف ير لللج التق لل   والني
معد  ا داار وا نتتمار  وبالتال    إن هلذا البحلث 
يمت   ناس تطبيق  يناعد    اتااذ النياناس التل  
من شأ ها  ن تؤتر عم  هذ  المتغيراس وتحقق هلدف 
ا رتفلاع بمعللد  ال ملو ا قت للاد  وبملا يللدعي  هللداف 

 الت مية بالمهتمج الم ر .
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لهلللذا البحلللث  األساساايالياااد  لك  للإن وو قللًا للللذ
يتمتللل   للل  تحميللل  العالقلللة الةميلللة والنلللببية بلللين كللل  
مللللن: ا داللللار وا نللللتتمار وال مللللو ا قت للللاد   لللل  

(  بهلدف تقللدير .11. –1991م لر الال  الفتلر   
العالقلللللاس الةميلللللة بيللللل هي وتحديلللللد    مللللل هي ينللللللب  
ا اللللر   ضللللاًل عللللن الق للللواس التلللل  يللللتي مللللن االلهللللا 

   ا التأتير.ا تقا  هذ
 : فروض البحث0-3

ُيتوقج  ن تةون ه اك تأتيراس نيهابية متبادلة بين 
كللللل  ا دالللللار المحمللللل  وا نلللللتتمار المحمللللل  وال ملللللو 
ا قت لللاد   كملللا ُيتوقلللج وهلللود عالقلللة نلللببية ت ا يلللة 
ا تهللا  بللين كلل   ت لللين مللن المتغيللراس التالتللة  وملللن 

 تي  تةون العالقة بي هي تةاممية.
 البحث: منيج 0-4

ينللللتادي البحللللث ا نللللمو  الةملللل   لللل  التحميلللل  
با عتمللاد عملل  الملل ه  التحميملل  القيانلل   حيللث يللتي 

كلللللل  مللللللن ا داللللللار انلللللتقرا  البيا للللللاس الةميللللللة عللللللن 
ا قت اد     م ر الال  الفتلر   وا نتتمار وال مو

(  وانلت باط العالقللاس بيل هي  تللي مللن .11.–1991 
مللل   نللللمو  الللال  ال ملللوذ  القيانللل  الللللذ  يعتملللد ع

 ملللللوذ  التةاملللل  المشللللترك لهوها نللللون  وبانللللتاداي 
 {VECM){Vector Error Correction Model 
يلتي قيللاس العالقللة بيل هي  لل  كلل  ملن ا هلل  الطو لل   

وا هللل  الق لللير   ضلللاًل علللن تحديلللد اتهلللا  العالقلللة 
النللللببية بيلللل هي مللللن اللللال  تحميلللل  هرا هللللر لمنللللببية 

بانللللتاداي (  وذلللللك VECMاعتمللللادًا عملللل   مللللوذ   
 (.EViewsالبر ام  ايح ا    

 : خطة البحث 0-5
 ضللللاًل عللللن  -ي قنلللي البحللللث نلللل   رضعللللة  قنلللاي 

العالقلة بلين ا دالار  :تت او  عمل  الترتيل  -المقدمة
وا نللللتتمار وال مللللو  لللل  ا د  ا قت للللاد   وتطللللور 

هللللذ  العالقللللة  لللل  ا قت للللاد الم للللر  اللللال  الفتللللر  
الةميللة والنللببية (  وقيللاس العالقللاس .11.–1991 

 .  وال تا   والتو ياستمك الفتر  بي هي اال 
العالقااااة بااااين االدخااااار واالسااااتثمار :  2

 والنمو في األدب االقتصادي
العالقلللللة الدي اميكيلللللة بلللللين ا دالللللار وا نلللللتتمار 
وال مو ا قت اد  ولدس عديد من الم اقشاس با و لة 
ا ايللللر   لللل  الللللدو  ال اميللللة وا قت للللادياس ال اشلللل ة  

ا دبيللاس ا قت للادية ال ظر للة عديللد مللن حيللث تؤكللد 
والتطبيقيللة عمللل    للل  توهلللد عالقلللة ايهابيلللة قويلللة بلللين 

    ملللللللللللن  احيلللللللللللة  معلللللللللللد س ا دالللللللللللار وا نلللللللللللتتمار 
ومعد س ال مو ا قت اد  الت  يحققها المهتمج ملن 

(  Mphuka, 2010, P. 178 احيلللللللللللة  الللللللللللرل  
 Odhiambo, 2009, P. 709.)  حيللث يعللد

تةلللو ن ر س الملللا  محلللددًا  نانللليا لم ملللو ا قت لللاد  
عمل  الملداراس المتاحلة بلالمهتمج   وهذا يتوقل  بلدور 

 Verma & Wilson, 2005, P. 1.) تي ونلي
ت للاو  هللذا القنللي مللن اللال  ب للدين  للرعيين يت للاو ن: 
ا دبيللللللاس ال ظر للللللة لمعالقللللللة بللللللين هللللللذ  المتغيللللللراس  

 وا دبياس التطبيقية الت  تتعمق بها.
 : األدبيات النظرية 0–2

لقد تي درانة  تر ا داار وا نلتتمار عمل  ال ملو 
ا قت لللاد   للل   ظر لللاس الت ميلللة بدايلللة ملللن  ملللوذ  

دوملللار   ضلللاًل علللن  -و ملللوذ  هلللارد   . رتلللر للللويس
 مللوذ  نللولو  لل  ال مللو  وكللذلك  مللاذ  ال مللو الللذات  

(. Odhiambo, 2008, P. 707الالحقلة للذلك  
                                                             

 ٗخْلد   لٌ ه٘دت ب لدذّ   لخٌو٘دت عول٘دت ًجد   أى علدٔ أكذ  لزٕ   2

 خدال  هدي  لشأسدو لٖ   لخدش كن فدٔ كب٘دشة صٗ دة ححم٘ك علٔ

 حددْف٘ش فددٖ ًجحددج إر   لٌ ه٘ددت  لددبالد ّأى  السددخاو س  صٗدد دة

 بٌ ء فٖ ّ سخاو سُ   الدخ سٗت  لوْ سد هي هوكي حجن أكبش

  لخخلددد  حدددْ جض حكسدددش سدددْ  صدددٌ ع٘ت إًخ ج٘دددت ط لددد ث

 . اللخص دٕ  لخمذم طشٗك فٖ ّحٌطلك
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وتؤكلللد هلللذ  ال ملللاذ  عمللل   ن ز لللاد  معلللد  ا دالللار 
ينهي    ا رتفلاع بمعلد  ا نلتتمار  وملن تلي  ز لاد  

ا ملر  -نوا  الماد   و البشر   -تراةي ر س الما  
الذ  ينهي ب ور  نيهابية  ل  ا رتفلاع بمعلد  ال ملو 

(  Verma & Wilson, 2005, P.1ا قت لاد   
وبالتلللال   يكلللون لالدالللار دور نيهلللاب  وملللؤتر عمللل  
ال ملللللو ملللللن الللللال  التلللللأتير  للللل  ا نلللللتتمار والتلللللراةي 

 ,Mishra & Jain, 2012)الر نلمال  بلالمهتمج 
 P. 15.  بهللذا ونللوف يللتي ت للاو  ا دبيللاس ال ظر للة

الب للد مللن اللال  ت للاو : العالقللة بللين ا داللار وال مللو 
ا قت لللاد   وعالقلللة ا نلللتتمار بلللال مو ا قت لللاد   
و ايرًا العالقة بين ا داار وا نتتمار  وذلك بإيهلاز 

 عم  ال حو التال .
و قللًا  العالقااة بااين االدخااار والنمااو االقتصااادي: أواًل:

 (  ن معللللللللللد  ال مللللللللللودومللللللللللار  هللللللللللارود  ل ملللللللللوذ 
ا قت للللادل  لللل  الدولللللة  يتحللللدد مللللن اللللال  معللللد  
ا دالللار المحمللل   واة تاهيلللة ا نلللتتمار  ومعلللد   ملللو 
النكان  حيلث يلرتبع معلد  ال ملو ا قت لاد  طرديلًا 

    نلللبة ملللا  -ملللج كللل  ملللن معلللد  ا دالللار المحمللل 
 -ينللتطيج المهتملللج  ن يللدار  ملللن الللدا   و ال لللات  

علللد   ملللو وكلللذلك ا تاهيلللة ا نلللتتمار  وعكنللليًا ملللج م
 (.Agrawal & Sahoo, 2009, P. 90النلكان  

وهو ما يؤكد عمي  كلذلك  ملوذ  نلولو  ل   ن ارتفلاع 
معد  ا داار بالدو  ال امية يحفز ال مو ا قت لاد  

 .Lean & Song, 2009, P)و ر ج ملن معد تل  
  حيث  ن ارتفاع معلد  ا دالار يلؤد  نلل  ز لاد  (1

  التلللراةي الر نلللمال  معللد  ا نلللتتمار  ومللن تلللي  ز للاد
بلللالمهتمج وهلللذا يكلللون لللل   تلللارًا نيهابيلللة عمللل  ال ملللو 

 ,Sajid & Sarfraz)لت مية و قًا لعديد من الدراناسوا
2008, P. 17)  وبالتال   تتوق  قدر  الدولة  يملا .

تحققلل  مللن معللد س  مللو اقت للاد  عملل  قللدرتها  لل  

ي تعب ة الملداراس الالزملة لتمو ل  ا نلتتماراس والتلراة
الر نللمال  ملللن  هللل  ر لللج القلللدر  اي تاهيلللة  حيلللث  ن 
ا ملللللوا  القابملللللة ل قلللللراض تمتللللل  قيلللللدًا عمللللل  معلللللد  
ا نللللللتتمار  ومللللللن تللللللي  معللللللد  ال مللللللو ا قت للللللاد  

 Odhiambo, 2009, P. 709 وقد وتقس العالقة .)
القوية بين معد س ا داار المرتفعة ومعلد س ال ملو 

التطبيقيلللة  كملللا يلللرل المرتفعلللة بعديلللد ملللن الدرانلللاس 
عديللد مللن ا قت للاديين  ن الفللر   لل  معللد س ال مللو 
المحققللة  لل  الللدو  تعللزل  لل  ها لل  كبيللر م هللا نللل  
االلتالف معللد س ا داللار بالمهتمعللاس  وه للاك  دلللة 
كبيلللر  عمللل  وهلللود عالقلللة قويلللة بلللين معلللد  ا دالللار 
ومعلللد  ال ملللو  ويكلللون هلللذا الموضلللوع  ةتلللر وضلللوحًا 

 ل  الوقللس اللذ  كا للس تعللا     ل  ال للين  حيلث   لل 
 يلللل  معظللللي دو  العللللالي مللللن الركللللود وبللللع  معللللد س 
ال ملللللو   لللللإن ال لللللين كا لللللس تحقلللللق معلللللد س  مللللللو 

%  للللللل  8اقت للللللاد  مرتفعللللللة ومنلللللللتدامة تهللللللاوزس 
المتونللع نلل ويًا اللال  العقللود التالتللة الماضللية  وقللد 

علللللد  ا دالللللار كلللللان هلللللذا ا ملللللر ملللللرتبع بارتفلللللاع م
ن ال لللات  المحمللل  % مللل11بال لللين اللللذ  و للل  نلللل 

وهعمهلللا ا عمللل   للل   نللليا والعلللالي التللل  تحقلللق هلللذ  
 .  (Lean & Song,2009, PP.1, 2)د س المع

ررلللي  ن العالقلللة اييهابيلللة بلللين ا دالللار وال ملللو 
ا قت للاد  قللد  قللس دعللي عملل   طللا  كبيلللر ن   ن 
العالقلللة النلللببية بلللين المتغيلللر ن  زاللللس متيلللر  لمهلللد  

ن الدرانلاس التطبيقيلة  نذ  ن و وهلد االتالف كبيلر بلي
عديد من هذ  الدراناس يرل  ن ا داار ينب  ال مو 
ا قت اد  و قًا لم طق التحمي  النابق كملا  ل  دو  
ه لللللو  شلللللر   نللللليا وال لللللين. كملللللا  ن ه لللللاك  دللللللة 
 تؤكللللدها بعللللض الدرانللللاس مللللن  ن منللللتول ا داللللار

للللدا  بملللا يتنلللق مللللج يعتملللد عمللل  منلللتول ال لللات  وا
  (Sajid & Sarfraz,2008,P.18) الةي ز  الفكر 



     ..............العالقة بين االدخار المحلي واالستثمار المحلي والنمو االقتصادي                   جناعلي عبد الوهاب د/ 

7 
 

وبالتلللال   تلللرل  ن ال ملللو هلللو اللللذ  ينلللب  ا دالللار 
تماشللللللللليًا ملللللللللج  رضلللللللللية اللللللللللدا  اللللللللللدا ي لفر لللللللللدمان 

{Permanent-income hypothesis (PIH)  }
 Life-cycle}و رضلللللللللية  و  ملللللللللوذ  دور  الحيلللللللللا  

hypothesis or model (LCM)}    لمودهميلا 
(Rijckeghem & Ucer, 2009, PP. 19-

. كمللللا  ن بعللللض مللللن هللللذ  الدرانللللاس وهللللد  ن  (21
العالقة النببية تةون بي هما ت ا ية ا تها  و لدعي كل  

 (.  Odhiambo, 2009, P. 712م هما ا ار  
 العالقاة باين االساتثمار والنماو االقتصاادي: ثانيًا:

 هميللللللة ا داللللللار ( Solow نللللللولو يوضللللللح  مللللللوذ  
وا نتتمار كمحلدد  نانل  لعمميلة التلراةي الر نلمال   
ومن تي  ال مو ا قت اد  بالمهتمج  حيث و قًا لهلذا 
ال ملللوذ   ن ال ملللو ا قت لللاد  بلللالمهتمج يتحلللدد ملللن 
اللال  ر لليد ر س المللا  الللذ  يتللراةي  تيهللة  رتفللاع 
معد س ا داار وا نتتمار ب    ضاًل عن ز اد     

و وعيلللة العمللل  وكلللذلك التحنلللن  للل  المنلللتول كميلللة 
التق   بالمهتمج. و قا لهذا ال موذ    إن ز لاد  معلد  
ا دالللار المحمللل   وملللن تلللي  ا نلللتتمار يؤديلللان نلللل  
ز للاد  التللراةي الر نللمال  بللالمهتمج  ممللا يترتلل  عميلل  
ز لللاد  معلللد  ال ملللو  للل  ال لللات  المحمللل . وهلللذا ا ملللر 

ياس التلل  يلللزداد يتحقللق ب للور    ضللل   لل  ا قت لللاد
 يهلللا تلللد ق رؤوس ا ملللوا  وا نلللتتماراس الاارهيلللة  
مقار للة با قت للادياس المغمقللة  تمللك التلل  يكللون  يهللا 

  – قع  –معد  ا نتتمار قيد المداراس المحمية 
وتةللللللون م افضللللللة بنللللللب  ا افللللللاض منللللللتوياس 
الداو  بها. وهلو ا ملر اللذ  تحقلق  ل  دو  ه لو  

هللللللذ  الللللللدو   شلللللر   نلللللليا  حيللللللث هيلللللأس حكومللللللاس
الظللللروف المحميللللة لهللللذ  مز للللد مللللن تللللد قاس رؤوس 
ا مللللوا  ا ه بيللللة وا نللللتتماراس ا ه بيللللة المباشللللر   
ومك هللللا ذلللللك مللللن تحقيللللق معللللد س  مللللو اقت للللاد  
مرتفعة مقار ة بمعظي الدو  ال امية ا ارل نوا     
 نللليا  و   ر قيلللا  و  مر كلللا الالتي يلللة  التللل  للللي ت لللته  

 .Lean & Song, 2009, P مت  هذ  النياناس 
1.) 

 هلللللتي ثالثاااااًا: العالقاااااة باااااين االدخاااااار واالساااااتثمار: 
ا قت اديون بدرانة العالقة بين ا دالار وا نلتتمار 
وضاا للللة مللللج تقللللدي ا قت للللاد القيانلللل  اللللال  عقللللد 

 رضلللللية  و التما ي يلللللاس  وكلللللذلك ملللللج بدايلللللة تطبيلللللق 
 Feldstein-Horioka)هوراةللو -معادلللة  مدنللتين

Hypothesize)  ضح درهلة و الت  ت 1981   عاي
اعتمللاد ا نللتتماراس المحميللة عملل  المللداراس المحميللة 

 Kayikci, 2012, P. 191  )(Nasiru & 
Usman, 2013, P. 75)  وبالتللال   تحللاو  

ايهابللللة عملللل  التنللللاؤ  مللللا هللللو حهللللي ا نللللتتماراس 
المحميلللللة التللللل  يلللللتي تمو مهلللللا ملللللن الللللال  الملللللداراس 

درهللللة التةاملللل  المللللال   المحميللللةى ومللللن تللللي  توضللللح
لمدولللللة مللللج العللللالي الاللللاره  ومللللدل ا عتمللللاد عملللل  
تد قاس رؤوس ا موا  ا ه بية  وتةون هذ  المعادلة 

 Sinha, 2002, PP. 1, 2  )(Claus  كملا يمل 
et al., 2001, P. 18)   : 

 

                                       ( ) 
 ( تشير نل  معد  ا نتتمار المحم  ك نبة من ال ات  المحم  ايهمال .     حيث  ن:  

 ( تشير نل  معد  ا داار المحم  ك نبة من ال ات  المحم  ايهمال .     
 تشير نل  الحد التابس بالدالة.(   ( تشير نل  حد الاطأ العشوا   بالدالة     
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هوراةللللو النلللابقة كممللللا  -و قلللًا لمعادلللللة  مدنلللتين 
( يللد  عملل  ز للاد  اعتمللاد   ارتفعللس قيمللة المعاملل   

ا نتتماراس المحمية عم  المداراس المحمية كم در 
لمتمو    وبالتال   ا افاض دور ر س الملا  ا ه بل  

تمو لللل  ا نللللتتماراس المحميللللة     قللللص حركيللللة   لللل 
رؤوس ا مللللوا  الدوليللللة بالدولللللة  والعكللللس  للللحيح. 
حيللللث  ن ا افللللاض قيمللللة هللللذا المعاملللل  يللللد  عملللل  
ضللع  العالقللة بللين ا نللتتماراس المحميللة والمللداراس 
المحميلة  وملن تلي  ز لاد  اعتملاد ا نلتتماراس المحميللة 

 لاد  حركيلة عم  رؤوس ا موا  ا ه بية  وبالتال   ز 
رؤوس ا مللللوا  الدوليلللللة ويظهللللر ذللللللك هميللللًا باللللللدو  

 & Adebola)تر ا فتاحلًا عمل  العلالي الالاره  ا ة

Dahalan, 2012, P. 1)  (Kayikci, 2012, 
P. 193) ورري ذلك  قد وهدس بعض الدراناس  ن .

ه لللاك عالقلللة ارتبلللاط مرتفعلللة بلللين معلللد  ا نلللتتمار 
ههللة  وحركيللة  المحملل  ومعللد  ا داللار المحملل  مللن

مرتفعللة لللر س المللا  الللدول  مللن ههللة  اللرل  ونللم  
-Feldstein)هوراةلللللللللو  -ذللللللللللك بمغلللللللللز  مدنلللللللللتين 

Horioka Puzzl)  Sinha, 2002, P. 2)  . 
 -هدير بالذكر     تلي تقلدير معادللة  مدنلتين    

هوراةلللو  للل  ا قت لللاد الم لللر  الللال   تلللر  الدرانلللة 
 كما يم :(  وكا س  تا   التقدير .11.-1991 

 

                                         ( ) 

(4.11)         (6.61)          R2 =55%,       DW = 1.014 
 

يتضح من هذ  المعادللة  ن ا نلتتماراس المحميلة 
كبيلللللر  عمللللل  الملللللداراس  للللل  م لللللر تعتملللللد بدرهلللللة 

% مللن 81المحميللة  حيللث تمللو  المللداراس المحميللة 
تملللك ا نلللتتماراس  كملللا  ن هلللذا التقلللدير مع لللو  ع لللد 

( t-statistic% كمللللللا هللللللو موضللللللح مللللللن قيمللللللة  1
 المبي ة بين ا قواس.

هلللللذا ا نلللللتعراض الملللللوهز لللللل د  ا قت لللللاد  
ينللهي  لل   هللي العالقللة بللين ا داللار وا نللتتمار  مللن 
 هلل  تحديللد مللدل ا رتبللاط بللين ا داللار وا نللتتمار 
ومنللتول ا دا  ا قت للاد   لل  الللدو  ال اميللة  حيللث 
 ن ز لللاد  وتعب لللة الملللداراس ينلللهي  للل  ز لللاد  معلللد  

 نلللللللمال  ا نلللللللتتمار  وملللللللن تلللللللي  ز لللللللاد  التلللللللراةي الر 
بللللالمهتمج  ا مللللر الللللذ  يللللؤد  نللللل  ز للللاد  ا تاهيللللة 
وكفلللا   الملللوارد بلللالمهتمج  مملللا ينلللهي  للل  ا رتفلللاع 
بمعلللد  ال ملللو ا قت لللاد   و للل عكس هلللذا بلللدور   للل  
ارتفللللاع معللللد س ا داللللار وا نللللتتمار  لللل  الفتلللللراس 

التاليلللة  وهلللو مللللا نلللوف يلللتي التحقللللق م للل   للل  واقللللج 
 يان .ا قت اد الم ر     الها   الق

 : األدبيات التطبيقية2–2
انللتحوذس درانللة العالقللة بللين كلل  مللن ا داللار 
وال مللللو ا قت للللاد  مللللن  احيللللة  وا نللللتتمار وال مللللو 
ا قت للللاد  مللللن  احيللللة  اللللرل   ضللللاًل عللللن عالقللللة 
ا داللللللار وضاا للللللة ا داللللللار المحملللللل  وا نللللللتتمار 
المحملل  عمللل  اهتملللاي كبيللر  للل  الدرانلللاس التطبيقيلللة  

 هميلة العالقلاس بلين هلذ  المتغيلراس  وبما يت ان  ملج
وتأتيرهللللا  لللل  منللللتول ا دا  ا قت للللاد  بللللالمهتمج. 
ن كا لللس ا دللللة التطبيقيلللة المنلللتمد  ملللن الدرانلللاس  واة
الماتمفللة   تتفلللق بشلللأن اتهللا  هلللذ  العالقلللاس بنلللب  
ا اتال لللللاس  يمللللللا بللللللين اللللللدو  مللللللن حيللللللث الهيكلللللل  
ا قت لللللاد  ومرحملللللة الت ميلللللة التللللل  تملللللر بهلللللا كللللل  

ة ..نلخ. ونلوف يلتي التركيلز عمل  الدرانلاس التل  دول
تتعمللللللق بالللللللدو  ال اميللللللة وا قت للللللادياس التلللللل  تمللللللر 
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بالمراح  ا  تقالية  لالنلتفاد  بهلا  ل  واقلج ا قت لاد 
الم ر   وذلك بهدف تحديد المؤشراس ا ةتر تعبيرًا 
عللن المتغيللراس التالتللة بللال موذ    ضللاًل عللن تحديللد 

  ا ةتللللر مال مللللة الللللذ  ا نللللمو  القيانلللل  وال مللللوذ
ونوف يلتي انلتعراض  هلي  يتماش  مج هدف البحث 

هذ  الدراناس بإيهاز و قًا لتنمنمها الزم   تملك التل  
 : ها س تحس الع او ن التالية

  ا دالللار وال ملللو وا نلللتتمار: تحميللل  كمللل  لنمنلللة"
دولللة اللال   1.2قطاعيللة مللن الللدو "  وذلللك  لل  

انللللللللللللمو  (  بانللللللللللللتاداي 1999-1921الفتللللللللللللر   
 GMM متعدد المعاد س. وتوضح ال تلا   وهلود )

عالقللللة نيهابيللللة بللللين ا داللللار وا نللللتتمار يتللللراوي 
(  كملللا   للل  توهلللد عالقلللة 1.8:  1.2ملللداها بلللين  

نيهابيللة تةامميلللة بللين ا دالللار وال مللو ا قت لللاد   
كمللللللا توهللللللد عالقلللللللة ت ا يللللللة ا تهلللللللا  بللللللين ال ملللللللو 

ن كا لللس اشلللاراتها ماتمفلللة  حيلللث  ن  وا نلللتتمار واة
ال مللو ينللب  ا نللتتمار مللج وهللود عالقللة نيهابيللة  

 ,Attanasio)ها  ا الر والعكس  حيح    ا ت
et al., 2000). 

   ا داار وا نتتمار وال مو ا قت لاد   ل  ه لو"
 نلللللللليا"  وذلللللللللك  لللللللل  امللللللللس دو  هلللللللل : اله للللللللد  
وباةنللتان  وبللا هالديش  و يبللا   ونللير  كا  وذلللك 

  بانلللتاداي  ملللوذ  (1998-1991الللال  الفتلللر   
 VAR   وتحميلل  هرا هللر لمنللببية. وتوضللح ال تللا )

 ن ا دا  ا قت للللاد  الضللللعي   لللل  دو  ه للللو  
 نلليا مقار للة بللدو  شللر   نلليا يعللزل نللل  ا افللاض 
معد س ا داار وا نتتمار  ل  المهموعلة ا ولل  
مقار للللة بالمهموعللللة التا يللللة  كمللللا توضللللح عالقللللاس 

و ا قت لللاد   للل  النلللببية  ن ا دالللار ينلللب  ال مللل
كللللللل  ملللللللن باةنلللللللتان وبلللللللا هالديش  بي ملللللللا ال ملللللللو 
ا قت للللاد  ينللللب  ا داللللار  لللل  كلللل  مللللن اله للللد 

ونلللللير  كا  و  توهلللللد عالقلللللة نلللللببية  للللل     ملللللن 
 (.  Agrawal, 2000ا تهاهين     يبا   

  عالقللاس ا دالللار وا نللتتمار  للل  اليابللان وبعلللض"
دو   نلليا ا اللرل" تضللم س الدرانللة نحللدل عشللر  

ة  ل   تلراس زم يلة متفاوتلة ولة هلا تقر بلًا تغطل  دول
(  وانلللللللللتادمس الدرانلللللللللة 1999-1991الفتلللللللللر   

( VECMانلللللللمو  التةامللللللل  المشلللللللترك و ملللللللوذ   
وتحميلللللل  هرا هللللللر لمنللللللببية. وتوضللللللح ال تللللللا    ن 
ا دالللار ينلللب  ا نلللتتمار  للل  كللل  ملللن: ماليز لللا  
ونلللللل غا ور   ونللللللير  كا  وتايال للللللد  بي مللللللا ينللللللب  

داللللار  لللل  كلللل  مللللن: هللللو   كللللو    ا نللللتتمار ا 
وماليز لللللا  ومي املللللار  ونللللل غا و   وبالتلللللال   تةلللللون 
العالقة بلين ا دالار وا نلتتمار ت ا يلة ا تهلا   ل  

 (.  (Sinha,2002ماليز ا ون غا ور  
   التطلللور الملللال  وا دالللار وال ملللو ا قت لللاد   للل"

كي يلللا: عالقلللاس النلللببية الدي اميكيلللة"  وذللللك الللال  
(  بانتاداي انلمو  التةامل  119.-1929الفتر   

( وتحميلللللل  هرا هللللللر VECMالمشللللللترك و مللللللوذ   
لمنببية. وتوضح ال تا   وهود عالقة نببية  حادية 
ا تها  من ال مو ا قت اد  نل  كل  ملن ا دالار 
والتطور الملال   وملن ا دالار نلل  التطلور الملال  

 Odhiambo, 2008.) 
 ان: قضللية "ا داللار وال مللو ا قت للاد   لل  باةنللت

النببية"  وذللك بانلتاداي بيا لاس رضلج نل وية الال  
(  بانتاداي انلمو  التةامل  112.-1992الفتر   

( وتحميلللللل  هرا هللللللر VECMالمشللللللترك و مللللللوذ   
لمنببية. وتوضح ال تلا   وهلود عالقلة نلببية ت ا يلة 
ا تهلللا  بلللين ا دالللار ومنلللتول ال لللات   للل  ا هللل  

تةلون العالقلة الطو  . كما   ل   ل  ا هل  الق لير 
ت ا يللة بللين ال للات  المحمللل  وا داللار المحملل   كملللا 
توهللللد عالقلللللة نللللببية  حاديلللللة ا تهللللا  ملللللن ال لللللات  
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القوم  نل  ك  من ا داار القوم  والمحم   ومن 
ال للات  المحمللل  نللل  ا دالللار العللاي  وملللن ا دالللار 

 ,Sajid & Sarfraz)القلوم  نلل  ال لات  المحمل  
2008). 

  وال مللو ا قت للاد   لل  ال للين"   "ا داللار المحملل
(  وانلللتادمس 111.-1999وذللللك الللال  الفتلللر   

الدرانللللللللة انلللللللللمو  التةاملللللللل  المشلللللللللترك و ملللللللللوذ  
 VECM وتحميللللللل  هرا هلللللللر لمنلللللللببية. وتوضلللللللح )

ال تا    ن العالقة تةون ت ا ية ا تها  بين ا دالار 
العلللللللللا م  وال ملللللللللو ا قت لللللللللاد   كملللللللللا  ن ال ملللللللللو 

روعاس  ل  كل  ملن ا قت اد  ينلب  ادالار المشل
ا همللللين الق للللير والطو لللل   وبالتللللال   يكللللون  تللللر 

 ,Lean & Song) ال ملو نيهلاب  عمل  ا دالار 
2009) . 

  :ا دالللار وال ملللو ا قت لللاد   للل  ه لللو    ر قيللللا"
ااتبللللللار النللللللببية المتعللللللدد"  وذلللللللك اللللللال  الفتللللللر  

(  بانلللللللللتاداي انلللللللللمو  التةامللللللللل  119.-1991 
( وتحميلللللل  هرا هللللللر VECMالمشللللللترك و مللللللوذ   

لمنببية. وتوضلح ال تلا    ل  ا هل  الق لير وهلود 
عالقلللة نلللببية ت ا يلللة ا تهلللا  بلللين ا دالللار وال ملللو 
ا قت لللللاد  وكلللللذلك بلللللين ا دالللللار وتلللللد قاس ر س 
الملللا  ا ه بللل   بي ملللا تةلللون  حاديلللة ا تهلللا  ملللن 
ال مللو نللل  تللد ق ر س المللا  ا ه بلل . و لل  ا هلل  

اديلة ا تهلا  تتمتل   ل   ن الطو   تةون العالقة  ح
 ,Odhiambo) ال مو ا قت اد  ينب  ا داار 

2009) . 
   ا داللللار وال مللللو  لللل  بللللا هالديش"  وذلللللك اللللال"

(  وانلللللللللتادمس الدرانلللللللللة 111.-1991الفتلللللللللر   
( ARDLانلللللللمو  التةاملللللللل  المشللللللللترك و مللللللللوذ   

وتحميللللل  هرا هلللللر لمنلللللببية. وقلللللد اهتملللللس الدرانلللللة 
ال نللللللبة ل تللللللا   بتحميلللللل  محللللللدداس ا داللللللار  مللللللا ب

عالقاس النببية  إ ها تشير نل  وهود عالقة ت ا ية 
ا تهلللا  بلللين ا دالللار المحمللل  وال ملللو ا قت لللاد  

 Agrawal & Sahoo, 2009.) 
  حركيلللة ر س الملللا : درانلللة تطبيقيلللة عمللل  عالقلللة"

ا داار وا نتتمار    تلو س"  وذللك الال  الفتلر  
(  وانلللللللتادمس الدرانلللللللة انلللللللمو  119.-1991 
(   ضلللال علللن ARDLلتةاملل  المشلللترك و مللوذ   ا

( وتحميل  هرا هللر DOLS   )FMOLS ملوذه   
لمنلللببية. وتوضلللح ال تلللا   ا افلللاض حركيلللة رؤوس 
ا موا  الدولية  ل  تلو س  كملا  ن العالقلة النلببية 
بلللللين ا دالللللار وا نلللللتتمار تةلللللون ت ا يلللللة با هللللل  
الطو لللل  و  توهللللد بي همللللا عالقللللة با هلللل  الق للللير 

 Adebola & Dahalan, 2012.) 
  التحقلللللللق ملللللللن عالقلللللللاس النلللللللببية بلللللللين ا دالللللللار"

وا نلللتتمار وال ملللو ا قت لللاد   للل  اله لللد"  وذللللك 
(  وانتادمس الدرانة 118.-1991اال  الفتر   

( VECM نلللللللمو  التةامللللللل  المشلللللللترك و ملللللللوذ   
وتحميللل  هرا هلللر لمنلللببية. وتوضلللح ال تلللا    ن كللل  

ملللل  ينللللب  ملللن ا داللللار المحملللل  وا نللللتتمار المح
ال ملو ا قت للاد  نللوا  ب للور   رديللة  و هماعيللة  
بي مللا   توهللد عالقللة نللببية  لل  ا تهللا  المعللاةس 
من ال مو ا قت اد  نل  ا دالار و/ و ا نلتتمار 

 Mishra & Jain, 2012.) 
  العالقة بين المداراس المحمية وا نتتمار: ااتبلار"

  هوراةو     يهير لا"  وذللك الال- رضية  مدنتين
(  وانلللللللللتادمس الدرانلللللللللة 111.-1981الفتلللللللللر   

( لتقدير ARDLانمو  التةام  المشترك و موذ   
( لقللللدير ECMعالقلللاس ا هلللل  الطو للل  و مللللوذ   

عالقلللاس ا هللل  الق لللير. وتوضلللح ال تلللا   وهللللود 
عالقلة تةامل  مشلترك بلين ا دالار وا نلتتمار  ل  
ا هلللللل  الطو لللللل  وتللللللدعي ال تللللللا   تحقللللللق  رضللللللية 
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هوراةلللللو  كملللللا  ن ه لللللاك ا افلللللاض  للللل  - مدنلللللتين
حركيللللللللة رؤوس ا مللللللللوا  الدوليللللللللة  لللللللل   يهير لللللللللا 

 Nasiru & Usman, 2013.) 
  معللللللد س ا داللللللار وا نللللللتتمار وال مللللللو"  وذلللللللك"

دوللللة  11.بانلللتاداي بيا لللاس نمنلللمة قطاعيلللة  للل  
(  بانلللتاداي انلللمو  111.-111.الللال  الفتلللر   

ال ملو يللرتبع  ا  حلدار المتعللدد. وتوضلح ال تللا    ن
طرديًا مج ك  من ا داار وا نلتتمار وعكنليًا ملج 
منلتول اللدا   ولةلن معلد  ا دالار يلرتبع طرديللًا 

ؤتلللللر  بكللللل  ملللللن منلللللتول اللللللدا  وا نلللللتتمار  و  
ا داللار ايهابيللًا ب للور  ريللر مباشللر  عملل  ال مللو  
وتوهد عالقة ارتباط مرتفعة بين ا نلتتمار وال ملو  

    ملوذ  نلولو  هميلة كما يوضح ع  ر البواق  
تللللأتير التقللللدي التة ولللللوه  عملللل  ال مللللو  لللل  ا هلللل  

 . (Yuan, et al., 2013)الطو   
ررلللي  ن معظللللي الدرانلللاس التطبيقيللللة تؤكلللد عملللل  
العالقللللة اييهابيللللة بللللين ا داللللار وا نللللتتمار وال مللللو 
ا قت لللاد   ريلللر   لللل    يكلللون مللللن النللله  تحديللللد 

تغيلللراس التالتلللة  اتهلللا  العالقلللة النلللببية بلللين هلللذ  الم
حيللث يوهللد االلتالف كبيللر بللين الدرانللاس التطبيقيللة  
ورضما يحتا  ا مر لمز د من العم   التالف ال تلا   

 من درانة  ارل ومن دولة  ارل. 
يجااادر بالااا كر أن البحاااث الحاااالي يختلااا   ااان    

 الدراسات السابقة في  دة جوانب لعل أىميا:
  ت ا يللللللللة معظللللللللي الدرانللللللللاس انللللللللتادمس عالقللللللللاس

لممتغيلللراس  ولةلللن هلللذا البحلللث ي طلللو  عمللل  تالتلللة 
 متغيراس و بحث عالقاس التفاع  بي هي.

  ينللتادي ملل ه  قيانلل  يهمللج بللين عمميللاس التقللدير
لمعالقاس بين المتغيلراس كميلًا  ل  ا هملين الق لير 
والطو     ضلاًل علن تحديلد اتهلا  عالقلاس النلببية 

 بي هي.

 قللللة العرضيللللة  للللدر  متلللل  هللللذ  الدرانللللاس  لللل  الم ط
 ب فة عامة وا قت اد الم ر  ب فة اا ة.

  يت او   تر   حدث  نبيًا مقار لة بمعظلي الدرانلاس
 النابقة.

: تطااور كاال ماان االدخااار واالسااتثمار  3
خااالل  والنمااو االقتصااادي فااي مصاار

 فترة الدراسة
ينلللللتعرض هلللللذا الب لللللد تطلللللور معلللللدل  ا دالللللار 
المحملللللل  وا نللللللتتمار المحملللللل  وال مللللللو ا قت للللللاد  
وعالقلللللتهي بلللللالتطوراس ا قت لللللادية التللللل  ملللللرس بهلللللا 
م لللر الللال   تلللر  الدرانلللة  ونلللوف يلللتي ت لللاو  هلللذا 
القنللي مللن اللال  ب للدين  للرعيين  حيللث يت للاو  ا و  
م هما تطور معد  ا داار ومعلد  ا نلتتمار وال ملو 

 قت للللاد   بي مللللا ياللللتص التللللا   بدرانللللة ا هميللللة ا
ال نللللللبية لممللللللداراس وا نللللللتتماراس المحميللللللة وال مللللللو 
ا قت للاد  مللن الللال  مقللار تهي بمهموعللاس نقميميلللة 

 ودولية ماتمفة اال  تمك الفتر . 
: تطاااور معااادالت االدخاااار واالساااتثمار 3-0

 والنمو االقتصادي
ينتعرض هذا الب د تطور معد  ا دالار ومعلد  
ا نللتتمار وال مللو ا قت للاد   وتوضلليح مللدل  هميللة 
المللداراس المحميللة  لل  تمو لل  ا نللتتماراس المحميللة  
وذلللك اللال  العقللود ا رضعللة الماضللية  ويمكللن تقنلليي 

كمللا  تللر  الدرانللة و قللًا لللذلك نللل   رضللج  تللراس هز يللة  
 (.0دول رقم )( والج0بالشكل رقم ) هو مبين
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 (0شكل رقم )
 تطور معدل االدخار المحلي واالستثمار المحلي والنمو االقتصادي

(2102-0971في مصر خالل الفترة )  

 
.WDI, 2012)ي  وضيا اس   (1نعداد الباحث  بانتاداي بيا اس الهدو  رقي   المصدر:    

 (0جدول رقم )
           تطور متوسط معدل االدخار المحلي واالستثمار المحلي وتغطية االدخار المحلي لالستثمار

(2102-0971المحلي والنمو االقتصادي في مصر خالل الفترة )  

معدل النمو 
 االقتصادي %

تغطية االدخار المحلي  نسبة
 لالستثمار المحلي %

 معدل االستثمار المحلي
 /)ن م ج( %

معدل االدخار 
/)ن م ج( %المحلي الفترة / البيان   

4.01 50.22 23.06 11.58 1970  - 1979 
3.53 54.07 28.65 15.49 1989-1980 
2.63 67.78 20.89 14.16 1999-1990 
2.74 77.17 18.98 14.65 2012-2000 
3.19 61.96 22.62 14.02 2012-1970 

  .WDI, 2012) ي  وضيا اس (1نعداد الباحث  بانتاداي بيا اس الهدو  رقي   المصدر:
 

 يالحظ من الشكل السابق والجدول السابق ما يلي:
  لللل  11.2ارتفللللج معللللد  ا داللللار المحملللل  مللللن  %

المتونلللللع نللللل ويًا الللللال  النلللللبعي ياس نلللللل  حلللللوال  

%  لل  عقللد التما ي يللاس ريللر   لل  تراهللج بعللد 19.9
%    عقد التنلعي ياس 11.9%   ..11ذلك نل  

والعقللد ا و  وضدايللة التللا   مللن ا لفيللة التالتللة عملل  

 y = 0.0787x + 12.286االدخار. م 
R² = 0.1144 

 y = -0.1517x + 25.959االستثمار. م 
R² = 0.1013 
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 معدل النمو االقتصادي (ن م ج/)معدل االستثمار (ن م ج/)معدل االدخار المحلي السنوات
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التللوال   وبالتللال   حقللق ا قت للاد الم للر  اللال  
 تللر  الدرانللة معللد  متواضللج مللن ا داللار المحملل  

%  لل  المتونللع نلل ويًا. و وضللح 11قللدر بحللوال  
التحميلللل  ا تهللللاه  لالداللللار المحملللل  ك نللللبة مللللن 
ال لات  المحمل  ايهملال   ن ي  ( عبلر اللزمن هللذا 
ا رتفللاع المحللدود كمللا هللو مبللين مللن معادلللة الللع 
د  ا تها  العاي ذاس الميل  الموهل   التل  تبلين ز لا

   المتونلع  1.18معد  ا داار المحم  بحوال  
 ن ويًا.

   ارتفلللللج معللللللد  ا نللللللتتمار المحملللللل  مللللللن حللللللوال
%  لللللللل  المتونللللللللع نلللللللل ويًا اللللللللال  عقللللللللد 2.1.

%  لل  عقلللد التما ي يلللاس  8.9.النللبعي ياس نلللل  
% 19تي تراهج بعد ذلك حت  و   نل  حلوال  

   العقد ا و  وضدايلة التلا   ملن ا لفيلة التالتلة. 
ضللللح التحميلللل  ا تهللللاه  لالنللللتتمار المحملللل  و و 

ك نللللبة مللللن ال للللات  المحملللل  ايهمللللال   ن ي  ( 
عبر الزمن هذا التراهج كما هو مبين من معادللة 
اع ا تها  العاي ذاس الميل  النلال   التل  تبلين 

 1.19تراهلللج معلللد  ا نلللتتمار المحمللل  بحلللوال  
    المتونع ن ويًا اال   تر  الدرانة.

  معد  ا نتتمار بارتفاع معد  اقترن التحنن   
ا دالللار المحمللل  الللال  عقلللد التما ي يلللاس  وللللذا  
ارتفعللللس  نللللبة تمو لللل  المللللداراس المحميللللة لتمللللك 

%  للل  المتونلللع نللل ويًا ..91ا نلللتتماراس ملللن 
% الال  عقلد 91.1اال  عقلد النلبعي ياس نلل  

التما ي ياس  رير      ل  العقلدين التلاليين انلتمر 
مار المحملللل  ررللللي انللللتمرار تراهللللج معللللد  ا نللللتت

التحنلللن المحلللدود  للل  معلللد  ا دالللار المحمللل   
ورضملا يعلزل هلذا نلل  النيانلاس ا  كماشلية التلل  
ارتبطلللس بتطبيلللق بر لللام  اي لللالي ا قت لللاد  
التلللل   تللللرس نللللمبيًا عملللل  م للللا  ا نللللتتمار  وقللللد 

ا عكللس ذلللك  لل  ارتفللاع  نللبة تغطيللة المللداراس 
لتللللل  توضلللللح ا -المحميلللللة لالنلللللتتمارس المحميلللللة 

بلللللين معلللللدل  ا دالللللار  بيا يلللللًا بالمنلللللا ة الر نلللللية
حيث بمغس  نبة تغطية المداراس  -وا نتتمار 

%  للللللل  ..99المحميلللللللة لالنلللللللتتماراس المحميلللللللة 
المتونع ن ويًا    العقد ا و  وضداية التلا   ملن 

%    المتونع .2ا لفية التالتة  منهمة حول  
عللللد  نلللل ويًا اللللال   تللللر  الدرانللللة ككلللل   وهللللو م

متواضج هدًا  ا مر الذ  يعكلس ز لاد  ا عتملاد 
عم  الم لادر الاارهيلة  ل  تمو ل  ا نلتتماراس 

 المحمية.
   شهد ا قت اد الم ر  تراهعًا منتمرًا    معد

ال ملو ا قت للاد   حيلث تراهللج معلد  ال مللو مللن 
%  لل  المتونللع نلل ويًا اللال  عقللد النللبعي ياس 1

العقللللد  %  لللل  المتونللللع نلللل ويًا اللللال 9..نللللل  
ا و  وضدايللللة التللللا   مللللن ا لفيللللة التالتللللة. وهلللللو 
ا مللللر الللللذ  يوضللللح  التحميلللل  ا تهللللاه  عبللللر 
اللللزمن كملللا هلللو مبلللين ملللن معادللللة الللع ا تهلللا  
العلللللاي ذاس الميللللل  االنلللللال   التللللل  تبلللللين تراهلللللج 

 لل  المتونللع نلل ويًا  1.11معللد  ال مللو بحللوال  
 اال   تر  الدرانة.

ا دالللللار المحمللللل   لقلللللد ا عكلللللس ا افلللللاض معلللللد  
وق للللور الملللللداراس المحميلللللة  للللل  تمو للللل  ا نلللللتتماراس 
المطموبلللللة لعمميلللللاس الت ميلللللة نلللللمبيًا عمللللل  معلللللد  ال ملللللو 
ا قت لللللاد  المحقلللللق الللللال   تلللللر الدرانلللللة اللللللذ  قلللللدر 

%  للل  المتونلللع نللل ويًا   ضلللاًل علللن علللدي ..2بحلللوال  
انللللللتقرار . كمللللللا   لللللل   تيهللللللة   افللللللاض  نللللللبة تغطيللللللة 

مو لل  ا نلتتماراس وز لاد  ا عتمللاد الملداراس المحميلة لت
عملل  الم للادر الاارهيللة  لل  التمو لل    للإن هللذا يفنللر 
التقمباس الةبير     معد  ال مو ا قت اد   تيهة لتلأتر 
ا قت اد الم ر  بال دماس الاارهيلة وز لاد  اعتملاد  

 عم  اييراداس الر عية رير المنتقر .   
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: تطاااور األىمياااة النسااابية ل ااال مااان 2 - 3
ساااتثمار المحلاااي االدخاااار المحلاااي واال
 والنمو االقتصادي

يوضح هذا الب د تطلور معلدل  ا دالار المحمل   
وا نللللتتمار المحملللل   لللل  م للللر مقار للللة بمهموعللللاس 

اقميميللة وعالميللة  لتحديللد الوضللج ال نللب  لهمللا مقار للة 
بتمللللللللك المهموعللللللللاس   ضللللللللاًل عللللللللن معللللللللد  ال مللللللللو 
ا قت لللاد  وذللللك الللال  العقلللود ا رضعلللة الماضلللية  
ويمكللن تقنلليي  تللر  الدرانللة نللل   رضللج  تللراس هز يلللة  

 (.2بالجدول رقم ) كما هو مبين

 (2جدول رقم )
تطور متوسط معدالت االدخار المحلي واالستثمار المحلي والنمو االقتصادي مقارنة  

قليميًا خالل الفترة ) (*2102-0971في مصر  الميًا وا   
 انبياٌ / انفترة انذونت

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

1999  

2000-

2012 

1970-

2012 

 يصر

 14.02 14.65 14.16 15.49 11.58 هعذ   الدخ س  لوحلٖ

 22.62 18.98 20.89 28.65 23.06  السخاو س  لوحلٖهعذ  

 3.19 2.74 2.63 3.53 4.01 هعذ   لٌوْ  اللخص دٕ

 انذول انعربيت

 28.53 33.12 19.57 23.23 37.74 هعذ   الدخ س  لوحلٖ

 24.07 22.50 21.55 25.57 30.94 هعذ   السخاو س  لوحلٖ

 1.37 2.16 1.87 1.37- 4.77 هعذ   لٌوْ  اللخص دٕ

دول انشرق 

األوسط وشًال 

 أفريميا

 22.24 28.03 20.82 18.03 23.23 هعذ   الدخ س  لوحلٖ

 26.36 25.58 26.21 26.87 26.64 هعذ   السخاو س  لوحلٖ

 1.87 2.48 2.12 0.70- 3.53 هعذ   لٌوْ  اللخص دٕ

انذول انُاييت 

 يتوسطت انذخم

 25.30 28.05 25.19 24.72 22.99 هعذ   الدخ س  لوحلٖ

 25.53 26.58 25.90 25.31 24.21 هعذ   السخاو س  لوحلٖ

 2.77 4.58 1.76 1.34 3.21 هعذ   لٌوْ  اللخص دٕ

انذول انُاييت 

 يُخفضت انذخم

 19.94 23.32 19.75 18.87 17.50 هعذ   الدخ س  لوحلٖ

 23.09 26.27 22.99 22.78 19.98 هعذ   السخاو س  لوحلٖ

 2.55 4.17 1.62 1.90 2.33 هعذ   لٌوْ  اللخص دٕ

 انعانى

 22.73 21.27 22.52 22.78 24.52 هعذ   الدخ س  لوحلٖ

 22.89 21.35 22.35 23.20 24.80 هعذ   السخاو س  لوحلٖ

 1.50 1.47 1.24 1.24 2.07 هعذ   لٌوْ  اللخص دٕ

.WDI, 2012)م  ّب٘ ً ث ) (1إعذ د  لب ح   ب سخخذ م ب٘ ً ث  لجذّ  سلن ) انًصذر:

 ٌسبت هي  لٌ حج  لوحلٖ  إلجو لٖ.هعذالث  الدخ س  لوحلٖ ّ السخاو س  لوحلٖ حكْى ك -

 (.2212-1792) ( 2212-2222وم سًت خال   لفخشة )* ك   لوعذالث فٖ دّ   ل

 يالحظ من الجدول السابق ما يلي:
  ن معللد  ا داللار المحمللل   لل  م للر مللل افض 

هلللدًا مقار لللة بكا لللة المهموعلللاس ايقميميلللة  حيلللث 
%    المتونع ن ويًا اال   تر  11كان حوال  

الدرانلللة  بي ملللا المعلللد س الم لللاظر  كا لللس تمتللل  
%   لل  كلل  1.%  9.9.%  ....%  8.9.

من الدو  العرضية  ودو  الشر  ا ونع  واللدو  

لدا   واللدو  ال اميلة م افضلة ال امية متونطة ا
اللللللدا  عملللللل  الترتيللللل       ن معللللللد   داللللللار 

%  22%  19المحملل   لل  م للر يمتلل  حللوال  
 % مللللللللن معللللللللد س ا داللللللللار لهللللللللذ %91  99

المهموعللاس ا رضعللة عملل  الترتيلل . كمللا   لل   قلل  
بكتيللر مللن متونللع معللد  ا داللار المحملل  عملل  

%  لل  2...المنللتول العللالم  والمقللدر بحللوال  
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متونللللع نلللل ويًا اللللال   تللللر  الدرانللللة. كلللل  هللللذا ال
يعكس ق ور ا دالار المحمل   ل  م لر  وملن 
تي  يعكس عدي  هلاي النيانلاس ا قت لادية  ل  

 تعب ت  بال ور  المطموبة.
   لقد ا عكلس ا افلاض معلد  ا دالار المحمل   ل

م للللر مقار للللة ب ظيللللر  عملللل  المنللللتول ايقميملللل  
لمحملل  والعللالم   لل  ا افللاض معللد  ا نللتتمار ا

%  للللل  2...هلللللو ا الللللر  حيلللللث كلللللان حلللللوال  
المتونللع نلل ويًا اللال   تللر  الدرانللة  بي مللا كا للس 

%  2.1.%  1.1.المعللللد س الم لللللاظر  تمتللللل  
%  لللللللل  كلللللللل  مللللللللن 9...%  2.9.%  9.9.

الللللدو  العرضيللللة  ودو  الشللللر  ا ونللللع  والللللدو  
ال امية متونطة الدا   واللدو  ال اميلة م افضلة 

  الترتيلل        لل  كللان الللدا   والعللالي ككلل  عملل
 قلللللللل  مللللللللن كا للللللللة معللللللللد س ا نللللللللتتمار بهللللللللذ  
المهموعلللللاس والمنلللللتول العلللللالم  ويعكلللللس هلللللذا 
ا مر ال عوباس الت  تواه  عممياس الت مية  ل  
م ر والتراهج ال نب  لم ر    منتول الت مية 

 ا قت ادية مقار ة بعديد من دو  العالي. 
 ل  رري تراهج معد  ال مو ا قت اد  وتواضع   

م لللر الللال   تلللر  الدرانلللة ن    للل  كلللان مرتفعلللًا 
 نللللبيًا مقار للللة بللللبعض المهموعللللاس التلللل  تملللللس 
المقار لللة بهلللا  ريلللر  ن ذللللك كلللان راهعلللًا لعوامللل  
اارهية تمتملس  ل  ز لاد  تلد قاس الملواد ا ه بيلة 
واييلللراداس الر عيلللة ريلللر المنلللتقر   للل  ا قت لللاد 

 الم ر . 
د  ا داار المحم  يتضح مما نبق  ا افاض مع   

 لل  م للر مقار للة بالللدو  ال اميللة نللوا  م افضللة  و 
متونلللللطة اللللللدا  والمنلللللتول ايقميمللللل    ضلللللاًل علللللن 
ق لللور الملللداراس المحميلللة علللن تمو للل  ا نلللتتماراس 
المطموبة لعممياس الت ميلة  ا ملر اللذ  ا عكلس بلدور  

 لل  ا افللاض معللد  ا نللتتمار مقار للة بالللدو  ال اميللة 
اللدا   و المنلتول ايقميمل . و   م افضة ومتونطة

شك  ن التحلد  ا نانل  يتمتل   ل  ا رتفلاع بمعلد  
ا دالللار المحملللل  لمحفللللا  عمللل  معللللد س ا نللللتتمار 
وال مللو المحققللة  ا مللر الللذ  يتطملل  معر للة العالقللة 
بلللللين هلللللذ  المتغيلللللراس التالتلللللة  للللل  واقلللللج ا قت لللللاد 
الم لللللر  ملللللن  هللللل   للللليارة النيانلللللة ا قت لللللادية 

ة الت  يمكن  ن تنهي    ر ج معلد  ا دالار المال م
المحملللللللل   ومللللللللن تللللللللي  ا نللللللللتتمار وز للللللللاد  التللللللللراةي 
الر نللللللمال   وبمللللللا يتماشلللللل  مللللللج احتياهللللللاس ال مللللللو 

  ا قت اد .
قياااس العالقااة بااين االدخااار المحلااي : 4

واالستثمار المحلي والنمو االقتصادي 
 في مصر

قياس العالقة الةمية بين  نل  يهدف هذا ال موذ 
 لل  ل مللو ا قت للاد  ا داللار وا نللتتمار واكلل  مللن 

م لللر الللال  العقلللود ا رضعلللة الماضلللية  وتحديلللد    
ملل هي ينللب  ا اللر  ا مللر الللذ  ينللاعد  لل  توهيلل  
النياناس ا قت ادية وبما ينهي    ا رتفلاع بمعلد  
ال مللو ا قت للاد  ويحقللق  هللداف الت ميللة بللالمهتمج  

 ي، فإن ى ا القسم ييد  إلي:وبالتال

تحديلللللد المؤشلللللراس التللللل  تعبلللللر علللللن كللللل  ملللللن أواًل: 
 ا داار  وا نتتمار  وال مو ا قت اد .

ااتيلار ال ملوذ  القيانل  المال لي و قلًا لممعلايير  ثانيًا:
القيانللللية تماشلللليًا مللللج طبيعللللة المتغيللللراس وهللللدف 

 البحث.
تقدير العالقاس بلين المتغيلراس التالتلة المدرهلة  ثالثًا:

 بال موذ  اال   تر  الدرانة.
تحديللد اتهللا  العالقللاس النللببية بللين المتغيللراس  رابعااًا:

 التالتة بال موذ . 
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تماشيًا مج ذللك  نلوف يلتي ت لاو  هلذا القنلي ملن 
الللال  امنلللة ب لللود هللل : تو لللي  ال ملللوذ  وتحديلللد 

البيا للللللاس  والملللللل ه  مؤشللللللراس المتغيللللللراس وم للللللادر 
القيان  المنتادي  وتحمي  التةام  المشترك  وتقلدير 
العالقلللللاس بلللللين المتغيلللللراس  و ايلللللرًا تحديلللللد عالقلللللاس 

 النببية بين المتغيراس.
: توصي  النمو ج وتحدياد مششارات 0 - 4

   المتغيرات ومصادر البيانات
ي طللو  هللذا ال مللوذ  عملل  تالتللة متغيللراس هلل : 
ا دالللللللار المحمللللللل   وا نلللللللتتمار المحمللللللل   وال ملللللللو 
ا قت للاد   وقللد تعللددس المؤشللراس المنللتادمة  لل  
التعبيللر ع هللا  لل  الدرانللاس التطبيقيللة  ريللر   لل  بعللد 
نهلللللرا  عديلللللد ملللللن محلللللاو س القيلللللاس التهر بيلللللة تلللللي 
تلل  التو ل  نللل    ضلل  ال تللا    لل  ظلل  المؤشللراس ال

وقد كانت المتغيارات والمششارات تي ا نتقرار عميها  
 المعبرة  نيا ورموزىا بالنمو ج القياسي كما يلي:

 ( النمو االقتصاديGDPpc:)   يقلاس ملن الال
ال ات  المحم  ايهمال  متونع   ي  الفرد من 

  111.مقللللدرًا باله يلللل  وبا نللللعار التابتللللة لعللللاي 
تفللاع معللد  وز للاد  قيمتلل  مللج مللر الللزمن تع لل  ار 

   ال مو ا قت اد  بالمهتمج.
 المحلاااي االدخاااار (GDSR:)   يقلللاس ملللن الللال

معد  ا داار المحم  ك نبة ملن ال لات  المحمل  
  وارتفلللللاع هلللللذا المعلللللد  يع للللل  ز لللللاد  ايهملللللال 

الملللداراس المحميلللة  وملللن تلللي   هلللاي النيانلللاس 
الحكومية    تعب ة المداراس بالمهتمج  والعكس 

   حيح.
 المحلااي االسااتثمار (GDIR:)   يقللاس مللن اللال

ك نلللللبة ملللللن ال لللللات  معلللللد  ا نلللللتتمار المحمللللل  
  وارتفللللاع هللللذ  ال نللللبة يع لللل  المحملللل  ايهمللللال 

ز لللاد  ا نلللتتماراس المحميلللة بلللالمهتمج الم لللر   
ومن تي   هاي النيانلاس الحكوميلة  ل  ا رتفلاع 

 بمعد  ا نتتمار  والعكس  حيح.

عللن ال مللوذ  الللذ   و قللًا لللذلك   للإن الدالللة التلل  تعبللر
يهدف نل  تقدير العالقاس بين متغيلراس ال ملوذ  

 التالتة تةون عم  ال ور  التالية:

           (               )                    (3) 
متغيلللر تلللابج يلللتي تحو للل  كللل  متغيلللر منلللتق  نلللل  

بل فس ال لليغة النلابقة  لل  هلذ  الدالللة لتقلدير العالقللة 
بلللين المتغيلللراس التالتلللة  وتحديلللد اتهاهلللاس العالقلللاس 
النلللببية بيللل هي عمللل  ال حلللو اللللذ  نلللوف يوضلللح  للل  

لشللللللك  قللللللد تللللللي ااتيللللللار االب للللللود الفرعيللللللة التاليللللللة. و 
 Double Log)المورلللار تم  الاطللل  الملللزدو  

Linear Function Form) لل  تقللدير معممللاس   
المتغيراس التالتة الت  يتضم ها ال ملوذ  ويعلزل ذللك 

 نل : 

   يناعد التحو   المورلار تم  الملزدو  عمل  موا لا
ا تراض اطيلة الداللة  نلتاداي طر قلة المرضعلاس 

 (    التحمي  القيان .   ال غرل العادية  
  ن هللذا الشللك  تتنللي  تا هلل  بهللود  تو يللق عاليللة 

 Superior Fit ظلللللللرًا لتحقيقلللللللل   قللللللل  اطللللللللأ   )
 معيار  لمبواق  مقار ة با شكا  ا ارل لمدوا .

   ن المعممللللللاس المقللللللدر   لللللل  هللللللذا الشللللللك  تمتلللللل 
المرو لللللاس  ا ملللللر اللللللذ  ينللللله  تحديلللللد التلللللأتير 
ال نللب  لةلل  متغيللر منللتق  عملل  المتغيللر التللابج 
 دون التأتر بوحداس القياس الاا ة بك  متغير.
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ايح للا اس  (3رقاام )الجاادول توضللح بيا للاس 
الو لللللفية وم لللللفو ة معلللللامالس ا رتبلللللاط لمتغيلللللراس 

( Jarque-Beraال مللللوذ   وانللللت ادًا نللللل  ااتبللللار  
اللللذ  يؤكلللد  ن نالنللل  البيا لللاس لمتغيلللراس ال ملللوذ  
تأاللذ شللك  التوز للج المعتللد  الطبيعلل   لل  ظلل  وهللود 

   يمللا عللدا معللد  تبللاين تابللس وتغللاير ينللاو  ال للفر

وضلللللح معللللامالس ا رتبلللللاط  ن . وتا داللللار المحملللل 
معللللللد  ا داللللللار يللللللرتبع طرديللللللًا بكلللللل  مللللللن معللللللد  
ا نتتمار وال مو ا قت اد  وبعالقة متونطة  بي ملا 
يرتبع معلد  ا نلتتمار عكنليًا ملج ال ملو ا قت لاد  

 وبعالقة ضعيفة. 

(3جدول رقم )  
االرتباط لمتغيرات النمو جاإلحصاءات الوصفية ومصفوفة معامالت   

Ln GDIR Ln GDSR Ln GDPpc البيان 
3.084 2.613 7.726 Mean 
3.037 2.660 7.758 Median 
3.553 2.915 8.331 Maximum 
2.513 1.747 7.022 Minimum 
0.268 0.256 0.401 Std. Dev. 
-0.112 -1.803 -0.327 Skewness 
2.325 6.025 2.126 Kurtosis 
0.907 39.697 2.137 Jarque-Bera 
0.635 0.000 0.343 Probability 

132.625 112.342 332.230 Sum 
3.015 2.747 6.742 Sum Sq. Dev. 

43 43 43 Observation 
  1.00 Ln GDPpc 
 1.000 0.49 Ln GDSR 

1.000 0.56 0.13- Ln GDIR 

 م. (0(، ا تمادًا  لى بيانات الجدول رقم )EViewsاإلحصائي )المصدر: إ داد الباحث باستخدام البرنامج      

ينلللللتادي البحلللللث بيا لللللاس نللللل وية تغطللللل  الفتلللللر  
(  وقللد تللي تهميللج هللذ  البيا للاس مللن  .11.-1991 

  World}اللللللللللللللال  مؤشللللللللللللللراس الت ميللللللللللللللة الدوليللللللللللللللة 
Development Indicators (WDI)}  لمب لللك

  وقلد روعل   ن تةلون 112.  .11.الدول  لعلام  
بيا اس ا داار وا نتتمار     ور  نبة ملن  ن ي 
 (  وضيا اس متونع   ي  الفرد من ال لات  المحمل  

 ا نعار للللللاله ي  وضلللللن ال مو ا قت اد  بللللللللللللكمعبر ع

كملللللا تةلللللون كا لللللة المتغيلللللراس   111.التابتلللللة لعلللللاي 
القيان      ور  المورلار تي المنتادمة    ال موذ  

الطبيعلللل   ولللللذا   للللإن المعممللللاس المقللللدر  ُتعبللللر عللللن 
 المرو اس.

 : المنيج القياسي2 - 4
تعتمللللللد الدرانللللللاس التطبيقيللللللة عللللللاد   لللللل  درانللللللة 

قت لللادية عمللل  العالقلللاس النلللببية بلللين المتغيلللراس ا 
 ECM){Error  مللللللللللللللللوذ  ت للللللللللللللللحيح الاطللللللللللللللللأ 
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Correction Model}  ال مللوذ    وُينللتادي هللذا
ع دما تت   المتغيلراس باا لية التةامل  المشلترك  
ويطبق عاد  لمتو يق بين نموك العالقاس ا قت ادية 
 لل  كلل  مللن ا هلل  الق للير وا هلل  الطو لل   حيللث 
يفتلرض  ن المتغيلراس ا قت للادية علاد  مللا تتهل   لل  
ا ه  الطو    حلو حاللة ملن ا نلتقرار يطملق عميهلا 

(. Steady State Equilibriumوضلج التللوازن  
و ظرًا        كتير من ا حيان تةون  رم  نالن  

 Non البيا للاس لممتغيللراس ا قت للادية ريللر منللتقر  

stationary )  و لللللل  متلللللل  هللللللذ  الحالللللللة   ت للللللمح
الطلللر  التقميديلللة  للل  درانلللة عالقلللاس ا  حلللدار بلللين 

(  Levelالمتغيللللراس وهللللل   لللل   لللللورتها ا  لللللمية  
ح للللو  عملللل  مللللا ينللللم  حيللللث يللللؤد  ذلللللك نللللل  ال

(  Spurious Regression با  حلللللللللدار الزا للللللللل  
 ,R2)وبالتال    لإن ا اتبللاراس ايح ا يللة العاديللة 

DW, F, T)   يمكلن ا عتملاد عميهلا  وللذا  يهل  
 الللللذ الفلللللر  ا و  لهميلللللج المتغيلللللراس لته للللل  هلللللذ  
الظلللللاهر   ن   ن ذللللللك يلللللؤد  نلللللل   قلللللدان العالقلللللاس 
طو ملللللة ا هللللل  بلللللين المتغيلللللراس  تملللللك التللللل  تتميلللللز 

للللللدل متالللللذ  النيانلللللاس  بأهميتهلللللا الةبيلللللر  اا لللللة
 ,Christopoulos & Tsionas)ا قت للادية 

2004, P. 57)ير     نذا كا س بيا اس النالن  . ر
الزم ية لممتغيراس رير منتقر  ك  عمل  حلد   ولة هلا 
تت لللللل  باا للللللية التةاملللللل  المشللللللترك  يمللللللا بي هللللللا 

  (Co-integration Re-lationship)كمهموعلللللة 
 لللإن البلللواق  تةلللون منلللتقر   مملللا يع للل   ن متغيلللراس 
ال مللللوذ  تتحللللرك معللللًا  لللل   فللللس ا تهللللا   وبالتللللال   
يتحقللللق لهللللا التللللوازن  لللل  ا هلللل  الطو لللل   وبالتللللال   
يمكن قياس العالقاس بين المتغيراس بدون  اذ الفلر  
ا و  لتحديللد العالقللاس طو مللة ا هلل  بللين المتغيللراس 

-اطللأ متعللدد المتغيللراست للحيح البانللتاداي  مللوذ  

Mo {Vector Error Correction   } VECM) 
del ل      ضاًل عن تحديد العالقاس بلين المتغيلراس 

 & Vazakidis)ا هل  الق لير  ل  الوقلس  فنل  
Adamopoulos, 2010, P. 581) كما   ل  ملن  

(   لل  ينللاعد  لل  تحديللد اتهللا  VECMمزايللا  مللوذ   
تغيلراس  حيلث   ل  ملن الال  عالقاس النببية بين الم

يتي تحديد عالقاس النببية     (Wald Test)ااتبار 
ا هلل  الق للير  كمللا   لل  مللن اللال  مع ويللة معاملل  

عالقللاس النللببية ( يللتي تحديللد ECTت للحيح الاطللأ  
 .Zaman, et al., 2011, P)   ا ه  الطو ل  

. وبالتال    إ ل  ملن الال  هلذا ال ملوذ  يمكلن (249
النلببية بلين كل  ملن ا دالار المحمل  قيلاس عالقلاس 

وا نللللتتمار المحملللل  وال مللللو ا قت للللاد   لللل  م للللر 
بانللللللتاداي  نللللللمو   (.11.-1991اللللللال  الفتللللللر   

 Multivariate Granger)هرا هللللللللللر لمنللللللللللببية 

Causality)  Furuoka, 2007, P. 6  ) وياتم
  لك من خالل إتباع الخطوات التالية:

بلين متغيلراس ال ملوذ   تحمي  التةامل  المشلترك أواًل: 
(  للل  درانلللة VECMحيلللث يتطمللل  تطبيلللق  ملللوذ   

العالقللاس طو مللة ا هلل  بللين المتغيللراس   ضللاًل عللن 
قلاس درانة عالقلاس النلببية بي هلا  ن تةلون هلذ  العال

 Co-integration)بهلا اا لية التةامل  المشلترك 
Relationship)  و تي الةش  عن اا ية التةامل  

 :  المشترك عم  مرحمتين
 Unit Root)ااتبلار هلذر الوحلد   المرحلة األولى:

Test) لتحديللللللد مللللللدل انلللللللتقرار  و عللللللدي انلللللللتقرار  
المتغيللراس الداامللة  لل  ال مللوذ   وبالتللال   يللتي تحديللد 

( لةلل  متغيللر Integration Orderدرهلة التةاملل   
تحديللد  تللراس التبللاطؤ الزم لل   عملل  حللد    ضللاًل عللن

لمتغيللللللللللراس ( Optimal Lag Lengthالمتملللللللللل   
 .ال موذ 
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الةشللل  علللن ملللد  تلللوا ر اا لللية  المرحلاااة الثانياااة:
( بللللللين كلللللل  Co-integrationالتةاملللللل  المشللللللترك  

متغيللللللللللراس ال مللللللللللوذ  وهلللللللللل : ال مللللللللللو ا قت للللللللللاد  
 GDPpc   ومعلللللد  ا دالللللار المحمللللل  )GDSR  )

(  و للتي ذلللك مللن GDIRومعللد  ا نللتتمار المحملل   
 الللللال  بحلللللث عالقلللللة التةامللللل  المشلللللترك بلللللين هلللللذ 

 نلللمو  هوها نلللون المتغيللراس معلللًا  وذللللك بانلللتاداي 
-Johansen maximum lik)لمتةاملللل  المشللللترك 

elihood Procedure). 
بعد التأةد من وهود اا لية التةامل  المشلترك  ثانيا:

بلللللين متغيلللللراس ال ملللللوذ    إ للللل  يلللللتي تطبيلللللق  ملللللوذ  
(  و لللتي VECMت لللحيح الاطلللأ متعلللدد المتغيلللراس  

ال ملللللللوذ  لةللللللل  ملللللللن ال ملللللللو  يللللللل  تقلللللللدير معمملللللللاس 
ا قت لللللللاد   ومعلللللللد  ا دالللللللار المحمللللللل   ومعلللللللد  
ا نتتمار المحم   نوا  لمعالقاس    ا ه  الطو   
 و  لل  ا هلل  الق للير  و ظللرًا لتللداا  العالقللاس بللين 
متغيللللراس ال مللللوذ  وهللللو مللللا يع لللل   ن    مللللن هللللذ  
المتغيلللراس قلللد يلللؤتر  للل  المتغيلللر ن ا الللر ن دااميلللًا  

وبالتلللال    لللإن ال ملللوذ  المنلللتادي  والعكلللس  لللحيح 
 اتبللار العالقللة بيلل هي  يتعللين  ن يكللون  موذهللًا   يللًا 
يحتلللللو  عمللللل  علللللدد ملللللن المعلللللاد س منلللللاويًا لعلللللدد 
المتغيللللللللراس الموهللللللللود  بللللللللال موذ   وذلللللللللك بوضللللللللج 

 (.VECMالمتغيراس     يغة  موذ   

يتي  ايرًا تحديلد عالقلاس النلببية بلين كل  ملن:  ثالثًا:
 للاد   ومعللد  ا داللار المحملل   ومعللد  ال مللو ا قت

ا نللتتمار المحملل   وذلللك مللن اللال  تحميلل  هرا هللر 
(  Multivariate Granger Causalityلمنلببية  

 ( متعدد المتغيراس.VECMانت ادًا ل تا    موذ   
نوف يتي التعرض لدرانة هذ  الاطلواس اللتالث 
ب فس الترتي   حيث يتي الهمج بين التأ ي  ال ظر  
لةللل  م هلللا بإيهلللاز  تلللي يلللتي تقلللديي ال تيهلللة التطبيقيلللة 

 .لمقياس
 : تحليل الت امل المشترك4-3

 (:Unit Root Testأواًل: اختبار ج ر الوحدة )
( لتحديلد ملدل URااتبار هذر الوحلد   ينتادي 

انللتقرار بيا للاس النالنلل  الزم يللة لممتغيللراس المدرهللة 
بال موذ  وع د    منتول من الفرو  يتحقق لها هذا 
ا نللتقرار  ومللن اللال  ذلللك يللتي تحديللد رتبللة التةاملل  

ال تلا    (4الجدول رقام )لمتغيراس ال موذ   و وضلح 
نلوا  لممتغيلراس  (URالموهز   اتبار هذر الوحد   

تها ا  مية  و بعد نهلرا  الفلر  ا و  لهلا      ور 
 لللو ر المونلللج  –وذللللك ملللن الللال  ااتبلللار : ديكللل  

{Augmented Dickey-Fuller (ADF)  }
{  Phillips-Perron (PP)و يميللللللللللللللبس بيللللللللللللللرون }

 (. EViewsبانتاداي البر ام  ايح ا    
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 ( 4جدول رقم ) 
 ( باستخدام اختباري:   اختبار استقرار متغيرات النمو ج )نتائج 

 PP)(، فيليبس بيرون )   فوالر ) –ديكي
 انبياٌ

/ 

 انًتغير

 

 انًتغير في انفرق األول انًتغير في وضعّ األصهي
رتبت 

 انًتغير

(I) 

فوالر –ديكي فوالر –ديكي فهيبس بيروٌ   فهيبس بيروٌ 

Constant 
Constant 

&Trend 
Constant 

Constant 

&Trend 
Constant None Constant None 

         
-1.34 

(0.60) 

-2.27 

(0.44) 

-1.06 

(0.72) 

-1.48 

(0.82) 

-3.62 

(0.01) 

-2.17 

(0.03) 

-3.47 

(0.01) 

-2.09 

(0.04) 
1 

        
-2.67 

(0.09) 

-2.68 

(0.25) 

-2.49 

(0.12) 

-2.68 

(0.25) 

-7.39 

(0.00) 

-7.44 

(0.00) 

-7.95 

(0.00) 

-7.81 

(0.00) 
1 

        
-2.21 

(0.21) 

-2.57 

(0.30) 

-2.26 

(0.19) 

-2.52 

(0.32) 

-4.77 

(0.00) 

-4.82 

(0.00) 

-4.58 

(0.00) 

-4.63 

(0.00) 
1 

 (م.1)(  عخو د ً علٔ ب٘ ً ث  لجذّ  سلن EViews لوصذس: إعذ د  لب ح  ب سخخذ م  لبشً هج  إلحص ئٖ )

  ّفدٖ ح لدت  2.73 -% = 5  ّعٌدذ  3.62 -% = 1( فدٖ ح لدت ّجدْد  لحدذ  لا بدج عٌدذ هسدخْٕ هعٌْٗدت Level لم٘ن  لحشجت فدٖ ) -

 . 3.52-% = 5  ّعٌذ  4.17-% = 1ّجْد  لحذ  لا بج ّ الحج ٍ هع ً عٌذ هسخْٓ هعٌْٗت 

    ّفٖ ح لدت 2.74 -% = 5  ّعٌذ 3.621 -% = 1خْٕ هعٌْٗت  لم٘ن  لحشجت فٖ  لفشق  ألّ  فٖ ح لت ّجْد  لحذ  لا بج عٌذ هس -

(None عٌذ هسخْٓ هعٌْٗت )1.75-% = 5  ّعٌذ  2.62-% = 1 . 

 يالحظ من بيانات ى ا الجدول ما يلي: 
    ن  تا   ااتبار هذر الوحد UR توضح علدي )

انللللتقرار كا للللة متغيللللراس ال مللللوذ   لللل   للللورتها 
%  و 1ا  لللللمية نلللللوا  ع لللللد منلللللتول مع ويلللللة 

%     ظ  وهلود الحلد التابلس  قلع بالداللة  و 9
( Trendوهلللود كللل  ملللن الحلللد التابلللس وا تهلللا   

معللًا بالدالللة. بي مللا تةللون كا للة المتغيللراس منللتقر  
بعد نهرا  الفرو  ا ول  لها  وذللك ع لد منلتول 

%  وهللللذا يع لللل   ن النالنلللل  الزم يللللة 1مع ويلللة 
س ال ملللللوذ  يكلللللون تةاممهلللللا ملللللن الرتبلللللة لمتغيلللللرا
 .{Integrated of order (1)ا ول  }

   و قللللًا لللللذلك نللللوف يللللتي نهللللرا  ااتبللللاراس التةامللللل
المشترك بين متغيراس ال موذ     ظ  ندرا  الحلد 
التابللللس   و ندرا  كلللل  مللللن الحللللد التابللللس وا تهللللا  

س للللللللمعًا  حيث تشترك ك  متغيراس ال موذ      ف
 و  لللللللللللل نم دايللللللللللللللوذلك بانتا  I (1 ام  درهة التة

 

(  الذ  يشترط JML  هوها نون لمتةام  المشترك
 نتادام   ن تةون كا ة المتغيلراس لهلا  فلس رتبلة 

 .  (Muhammed,et al.,2011, P.59)التةام  

 

يتطم  نهرا  ااتبلاراس التةامل  المشلترك وتقلدير 
الطو   وا هل  الق لير المعمماس    ك  من ا ه  

( تحديد  تلراس التبلاطؤ الزم ل  VECMو قًا ل موذ   
( لممتغيراس الداامة Optimal Lag Lengthالمتم   

بال موذ   ونيتي نهرا  ذلك من اال   موذ  متههلة 
(  من اال  ااتبار ك  ملن: VARا  حدار الذات   

 LR, FPE, AIC, SC, HQ كملا هلو موضلح )
الذ  يتضح م     ها تةون تلالث  (،5بالجدول رقم )

 تراس تباطؤ زم   و قًا لة  ا اتبلاراس النلابقة  يملا 
 ( الت  تةون ل   تر  واحد   قع.SCعدا ااتبار  
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 (5جدول رقم )                                  
 (VARالتباطش الزمني وفقًا لتحليل ) تحديد العدد األمثل لفترات

Test/ Lag LR FPE AIC SC HQ 
0 NA 0.000 -0.315 -0.188 -0.269 
1 257.735 0.000 -7.024 -6.518* -6.841 
2 17.590 0.000 -7.107 -6.221 -6.787 
3 20.541* 0.000* -7.342* -6.075 -6.884* 

* 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 

 (م.1   سخٌ د ً إلٔ  لب٘ ً ث  لوسخخذهت فٖ  لجذّ  سلن )(EViews) إعذ د  لب ح  ب سخخذ م بشً هجانًصذر:        

ثانيااااااااااااااًا: اختباااااااااااااااارات الت اماااااااااااااال المشاااااااااااااااترك 
((Cointegration Tests: 

المشلللترك ملللن الللال  نلليتي الةشللل  علللن التةاملل  
-Johansen  maximum lik)تحمي  هوها نلون 

elihood Procedure) وذلك من الال  ااتبلار ن  
 Trace Test  )(Max-Eigen valueهمللا  
Test) . و تي نهرا  هاذين ا اتبار ن  اتبلار  لرض

( مللن عالقللاس rالعللدي بأ لل  يوهللد بحللد  ق لل  عللدد  

التةامل  المشللترك بلين متغيللراس ال ملوذ   حيللث تعبللر 
 r علللللللن علللللللدد عالقلللللللاس التةامللللللل  المشلللللللترك بلللللللين )

المتغيللراس  وتنللاو  ال للفر  لل  حالللة عللدي وهللود    
عالقلللللة تةامللللل  مشلللللترك بلللللين متغيلللللراس ال ملللللوذ   و 

( k(  حيللللث  ن  k-1بحللللد  ق لللل    .   1تنللللاو  
متغيللراس  هلل  عللدد المتغيللراس بللال موذ   وهلل  تالتللة

 تللا    (6الجاادول رقاام )و ماللص  لل  هللذا ال مللوذ   
 هذين ا اتبار ن.

 ( 6جذول رلى )                                               

 (Trace and Max-Eigen tests)َتائج اختباراث انتكايم انًشترن نجوْاَسوٌ 

Eigen value Test Trace Test 

عذد عاللاث انتكايم 

 .Prob بيٍ انًتغيراث

0.05 

Critical 

Value 

Max-

Eigen 

Statistic 

Prob. 

0.05 

Critical 

Value 

Trace 

Statistic 

 ال ْٗجذ* 82.385 42.915 0.000 50.044 25.823 0.000

 *(1بحذ ألصٔ ) 32.341 25.872 0.007 23.325 19.387 0.013

 (2بحذ ألصٔ ) 9.016 12.518 0.179 9.016 12.518 0.179

 (م.1(   عخو د ً علٔ ب٘ ً ث  لجذّ  سلن )EViews لوصذس: إعذ د  لب ح  ب سخخذ م  لبشً هج  إلحص ئٖ )  

 %.1*حش٘ش إلٖ سفط فشض  لعذم عٌذ هسخْٓ هعٌْٗت              

    للل  توهلللد ظلللاهر  يتضااان مااان ىااا ا الجااادول
التةامللل  المشلللترك بلللين متغيلللراس ال ملللوذ  و قلللًا لةلللال 
ا اتبللار ن  حيللث توهللد عالقتللين تةاملل  مشللترك بللين 
متغيللراس ال مللوذ   لل  ا هلل  الطو لل   ومللن تللي  يللتي 

( بعلللللدي وهلللللود    عالقلللللة H0ر للللض  لللللرض العلللللدي  

تةامللل  مشلللترك بلللين متغيلللراس ال ملللوذ   للل  مواههلللة 
رك ( بوهلللود عالقلللة تةامللل  مشلللتH1الفلللرض البلللدي   

% و قًا لالاتبار ن  كملا 1واحد  ع د منتول مع وية 
( بوهلللود عالقلللة تةامللل  H0يلللتي ر لللض  لللرض العلللدي  

مشلللترك واحلللد  بلللين متغيللللراس ال ملللوذ   للل  مواههللللة 
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( بوهللود عالقتللين تةاملل  مشللترك H1الفللرض البللدي   
% و قللًا لالاتبلار ن  وبالتللال   1ع لد منللتول مع ويلة 

اطللو  التاليللة لللذلك   لإن هللذ  ال تيهللة تنللمح بلإهرا  ال
تمللللك التلللل  تتمتلللل   لللل  قيللللاس عالقللللاس التللللوازن بللللين 
متغيللراس ال مللوذ   لل  ا هلل  الطو لل   و للتي ذلللك مللن 

 (. VECMاال   موذ   

 تقدير العالقات بين المتغيرات: 4 - 4
بعللد التأةللد مللن وهللود اا للية التةاملل  المشللترك 
بللين متغيللراس ال مللوذ   لل  الاطللو  النللابقة   إ لل  يللتي 

العالقللللاس طو مللللة ا هلللل  مللللن اللللال   مللللوذ  قيللللاس 
 VECM  ) وت ون الصيغة العاماة لمعاادالت األجال

 الطويل وفقًا لي ا النمو ج  لى الصورة التالية:
                                                        ( ) 

                                                      ( ) 

                                                        ( ) 

يمكللللللن الح للللللو  عملللللل  حللللللد ت للللللحيح الاطللللللأ 
يقللللللليس نلللللللرعة التعلللللللدي   و نلللللللرعة ( اللللللللذ       

(  اللللتال  Speed of Adjustmentالتةيلللل   
التوازن    ا ه  الق ير لة  ما يتي تحقيق التلوازن 

   ا ه  الطو    وبالتال   يتي تحديد الفتلر  الزم يلة 
الالزمة لتحقيق التلوازن  ل  ا هل  الطو ل  وذللك ملن 
اللللال  المعللللاد س اللللللتالث النللللابقة التللللل  يللللتي م هلللللا 
 اشتقا  المعاد س التالث الت  عم  ال ور  التالية:
                                                     ( ) 

                                                       ( ) 

                                                       ( ) 

وبأاذ الفر  ا و  لمعاد س ا ه  الطو   لةل  
 متغير   إ   يتي الح و  عم  المعاد س الت  تمت  

ا هل  ( وذلك لتقلدير المعمملاس  ل  VECM موذ   
الق للللير بايضللللا ة نللللل  حللللد ت للللحيح الاطللللأ لةلللل  

 متغيراس ال موذ  كما يم :

                ∑   

 

   

                 ∑   

 

   

             

  ∑   

 

   

                                      (  )

              ∑   

 

   

               ∑   

 

   

               ∑   

 

   

             

                                   (  ) 

               ∑   

 

   

                ∑   

 

   

                ∑   

 

   

              

                                    (  ) 
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            حيللللللللللث تعبللللللللللر كلللللللللل  مللللللللللن:  
  عللللللللللللن الفللللللللللللر                      

ا و  لمتغيللللراس ال مللللوذ  التالتللللة والفهللللواس الزم يللللة 
( ه  العدد ا مت  لمفهلواس الزم يلة Pالماتمفة لها   

و قلللللًا بللللال موذ   التلللل  تلللللي تحديللللدها بلللللتالث  هللللواس 
(  2المبي لة  لل  الهلدو  رقللي    رضعلة ملن ا اتبللاراس

تمتلل  حللد     تمتلل  حللد ت للحيح الاطللأ         
الاطللأ العشللوا   الللذ  يكللون ونللط  الحنللاب   للفر 

ويالحلللل  مللللن هللللذ  المعللللاد س   هللللا  وتباي لللل  تابللللس.
تتضلمن العالقللاس بلين المتغيللراس  لل  كل  مللن ا هلل  
الق ير وا ه  الطو    اللذ  يتضلح ملن الال  حلد 

 (       ت لللحيح الاطلللأ الالللاص بكللل  معادللللة  
ال تلللا   الملللوهز   (7الجااادول رقااام )بيا لللاس  وتوضلللح

التللللل  تلللللي تقلللللديرها ملللللن الللللال  البر لللللام  ايح لللللا   
 EViews  لمعالقللللاس بللللين متغيللللراس ال مللللوذ   لللل  )

( النلابقة 2 – 1ا ه  الطو   الم لاظر  لممعلاد س  
( ملللج Trend للل  ظللل  وهلللود تابلللس الداللللة وا تهلللا   

  وهللود عالقتللين تةاملل  مشللترك  وكللذلك  تللا   ا هلل
(  وقلللللد تلللللي .1-11الق لللللير الم لللللاظر  لممعلللللاد س  

ا قت للار عملل  عللرض المتغيللراس المع ويللة  قللع  لل  
 ا ه  الق ير.

 ( 7جدول رقم ) 
 (VECMنتائج التحليل الديناميكي متعدد المتغيرات لعالقات األجلين الطويل والقصير وفقًا لتحليل )

انفترة 

 انزيُيت

 انًتغير انتابع انبياٌ

                          انًتغير انًستمم

األجم 

 انطويم

         - 1 
0.717 

(1.39) 

0.470 

(0.87) 

        
2.130 

(4.98)* 
- 1 

1.527 

(10.05)* 

        
1.395 

(6.10)* 

0.655 

(7.71)* 
- 1 

Trend 
0.051 

(12.54)* 

0.010 

(6.81)* 

-0.016 

(-7.54)* 

Constant 2.236 0.369 -0.564 

األجم 

 انمصير

ΔLn GDSR(-2) 

 
- 

0.645 

(3.43)* 
- 

ΔLn GDIR(-1) 

 

(0.081)** 

(2.06) 
- 

0.540 

(2.58)** 

ΔLn GDIR(-2) 

 

0.090 

(2.58)** 
- - 

ΔLn GDIR(-3) 

 
- 

-0.536 

(2.23)** 
- 

Constant 0.020 0.054 -0.019 

 ECTt-1 
0.009 

(0.51) 

-1.221 

(- 4.63)* 

-0.723 

(-3.66)* 

 R2 59% 66% 66% 

 م. (1(  عخو د ً علٔ ب٘ ً ث  لجذّ  سلن )EViews لوصذس: إعذ د  لب ح  ب سخخذ م  لبشً هج  إلحص ئٖ ) 

 %.1* حش٘ش إلٖ أى  لوخغ٘ش هعٌْٕ إحص ئ٘ ً عٌذ هسخْٓ هعٌْٗت               

 %.5** حش٘ش إلٖ أى  لوخغ٘ش هعٌْٕ إحص ئ٘ ً عٌذ هسخْٓ هعٌْٗت               

 (.t-statistics لم٘ن ب٘ي  أللْ ط حش٘ش إلٖ ل٘وت ) -                
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 يتضن من ى ا الجدول ما يلي:
 أواًل: بالنسبة لألجل الطويل:

  ا قت لللللاد  يتلللللأتر نيهابيلللللًا بكللللل  ملللللن  ن ال ملللللو
معلدل  ا دالار وا نلتتمار  كمللا   ل  يكلون مللرن 
بال نبة لة  م هما  وتشلير قليي المعمملاس المقلدر  
نلللل   ن ارتفلللاع كللل  ملللن معلللد  ا دالللار ومعلللد  

% يترتلل  عميلل  ارتفللاع ال مللو 1ا نللتتمار ب نللبة 
% لة  م هما 1.1%   12..ا قت اد  ب نبة 
 ملر اللذ  يلد  عمل   هميلة تعب لة عم  التوال   ا

المللللداراس وز للللاد  معللللد س ا نللللتتمار  تارهمللللا 
اييهابيللة  لل  ا رتفللاع بمعللد  ال مللو ا قت للاد  

معامل  ت لحيح الاطلأ كلان     م لر  ريلر  ن
 رير مع و  نح ا يًا.

  ن معد  ا داار المحم  يتلأتر نيهابيلًا بكل  ملن 
ن كلللل ان معلللدل  ال ملللو ا قت لللاد  وا نلللتتمار واة

هللذا التللأتير ريللر مع للو  نح للا يًا بال نللبة لم مللو 
ا قت لللللللاد   ولة للللللل  مع لللللللو  بال نلللللللبة لمعلللللللد  
ا نتتمار ورير ملرن  حيلث تشلير قيملة المعمملة 

% 1المقدر  نل   ن ز اد  معد  ا نتتمار ب نبة 
يترت  عمي  ارتفاع معد  ا داار المحمل  ب نلبة 

%. 1% و تحقق ذلك ع د منتول مع وية 1.22
ا  ن معاملل  ت للحيح الاطللأ كللان مع للو  ع للد كمل

%  وذو نشلللار  نلللالبة  وقيملللة معممتللل  1منلللتول 
تلللد  عملللل  ارتفللللاع نللللرعة التعللللدي   حيللللث تمتلللل  

%  لل  المتونللع نلل ويًا  ا مللر الللذ  يع لل  ..1
ارتفللاع نللرعة التةيلل  وت للحيح    االلتال   لل  
معلللللد  ا دالللللار المحمللللل  وانلللللتعادت  نلللللل  حاللللللة 

 من ن ة. التوازن المنتقر     ق  
  ن معلللللد  ا نلللللتتمار يتلللللأتر نيهابيلللللًا بكللللل  ملللللن 

ن كلان هلذا  معدل  ال مو ا قت لاد  وا دالار واة
التلللللأتير ريلللللر مع لللللو  نح لللللا يًا بال نلللللبة لم ملللللو 

ا قت لللللللاد   ولة للللللل  مع لللللللو  بال نلللللللبة لمعلللللللد  
ا داار  كما يكون مرن بال نبة ل   حيلث تشلير 

اار قيمة المعممة المقدر  نل   ن ز اد  معد  ا د
% يترتللل  عميللل  ارتفلللاع معلللد  1المحمللل  ب نلللبة 
%% و تحقللق ذلللك ع للد 1.92ا نللتتمار ب نللبة 
كملللا  ن معامللل  ت لللحيح %. 1منلللتول مع ويلللة 

%  وذو نشلار  1الاطأ كان مع و  ع لد منلتول 
نلللالبة  وقيملللة معممتللل  تلللد  عمللل  ارتفلللاع نلللرعة 

%  ل  المتونلع نل ويًا  .9التعدي   حيلث تمتل  
تفاع نرعة التةي  وت لحيح ا مر الذ  يع   ار 

   االلتال   لل  معللد  ا نللتتمار وانللتعادت  نللل  
حاللللة التلللوازن المنلللتقر  للل  رضلللون نللل ة ورضلللج 

  تقر بًا. 
   ن ا دالللار المحمللل  يلللؤتر يتضااان مماااا سااابق

نيهابيللًا عملل  كلل  مللن ا نللتتمار وال مللو ا قت للاد   
كما  ن ا نتتمار يؤتر نيهابيًا عم  ك  ملن ا دالار 

وال ملللللللللو ا قت لللللللللاد   وررلللللللللي  ن ال ملللللللللو المحمللللللللل  
ا قت للللاد  يللللؤتر نيهابيللللًا عملللل  كلللل  مللللن ا داللللار 
وا نللتتمار ولة لل  كللان ريللر مع للو  نح للا يًا. ا مللر 
اللللذ  يلللد  عمللل  العالقلللة القويلللة بلللين هلللذ  المتغيلللراس 
الةميلللة التالتلللة با قت لللاد  الم لللر   و هميلللة تعب لللة 

ر  ومن المداراس ودورها اييهاب     ز اد  ا نتتما
تي  التراةي الر نمال   مملا ينلهي  ل  ا رتفلاع بمعلد  

 ال مو ا قت اد .
 ثانيًا: بالنسبة لألجل القصير:

   ن ال ملللللللو ا قت لللللللاد  يتلللللللأتر نيهابيلللللللًا بمعلللللللد 
ا نتتمار مج وهلود  تلر  تبلاطؤ واحلد   و  تلرتين 
ن كللان هلللذا التلللأتير ضلللعيفًا و تحقلللق ذللللك ع لللد  واة

يتللللللأتر بمعللللللد   %  بي مللللللا  9منللللللتول مع ويللللللة 
  ا داار المحم .
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   ن ا داللللار المحملللل   لللل  الفتللللر  الحاليللللة يتللللأتر 
نيهابيلللللًا بمعلللللد  ا دالللللار المحقلللللق  للللل  الفتلللللراس 
النللابقة مللج وهللود  تللرتين تبللاطؤ  ممللا يللد  عملل  
الطبيعللللللللة التراةميللللللللة لالداللللللللار  لللللللل  ا قت للللللللاد 
الم لر   كملا   ل  يتلأتر نلمبيًا بمعلد  ا نللتتمار 

س تبللاطؤ زم لل   ممللا يع لل  مللج وهللود تللالث  تللرا
  للل  قلللد يلللؤتر عمللل  ا دالللار المتلللراةي  للل  الفتلللر  
التالية وهلذا بلدور  يلؤد    افلاض ا دالار  يملا 

 بعد    الفتراس التالية. 
  ن ا نللللتتمار  لللل  الفتللللر  الحاليللللة يتللللأتر نيهابيللللًا 

بمعد  ا نتتمار المحقق    الفتراس النابقة ملج 
الطبيعلللللة وهلللللود  تلللللر  تبلللللاطؤ  مملللللا يلللللد  عمللللل  

التراةميلللللة لالنلللللتتمار  للللل  ا قت لللللاد الم لللللر   
ولة لل    يتللأتر مع ويللًا بكلل  مللن ا داللار ومعللد  

 ال مو ا قت اد . 
توضح  تا   التقلدير كلذلك  ن المقلدر  التفنلير ة  

% من التغيراس 22لم موذ  كا س هيد   حيث تفنر 
 لللل  كلللل  مللللن ا داللللار وا نللللتتمار بفعلللل  المتغيللللراس 

% ملن 99المنتقمة    ك  ملن اللدالتين  كملا تفنلير 
التغيللراس  لل  معللد  ال مللو ا قت للاد  بللالتغيراس  لل  

نللرعة التعللدي   كلل  مللن ا داللار وا نللتتمار. كمللا  ن
كا س مع وية ومرتفعلة لةل  ملن ا دالار وا نلتتمار  
كمللا تتفللق ال تللا   نللل  حللد كبيللر مللج الفللرض المبللد   

 لمبحث. 

 

 

 

: تحليااااااااااااال الساااااااااااااببية لجرانجااااااااااااار 4-5
(Multivariate Granger Ca-

usality)  
-Granger Repres)و قللًا ل ظر للة هرا هللر 

entation Theorem)  عالقاس    ن اةتشاف وهود
تةامللل  مشلللترك بلللين مهموعلللة ملللن المتغيلللراس  يع للل  
وهود عالقاس نببية بين هذ  المتغيراس نما  ن تةون 

(  و  للللللللل  Uni-directional للللللللل  اتهلللللللللا  واحلللللللللد  
(. Bi-directionalا تهلللللاهين    ت ا يلللللة ا تهلللللا   

 لإذا كا لس قليي  حلد المتغيللر ن  ل  الماضل  تلؤتر  لل  
الحاليلة   إ ل  يقلا   ن قيمة المتغيلر ا الر  ل  الفتلر  
ب  المتغيلللللر التلللللا    المتغيلللللر ا و  هلللللو اللللللذ  ينللللل

 .Bhaskara, et al., 2008, P)والعكس  حيح 
. ونللللللوف يللللللتي توضلللللليح عالقللللللاس النللللللببية بللللللين (9

متغيراس ال موذ     ك  من ا هل  الق لير وا هل  
(  حيللث VECMالطو لل   وذلللك مللن اللال   مللوذ   
د عالقلة نلببية بلين يتي ااتبار  رض العدي بعدي وهلو 

كلللل  متغيللللر ن بللللال موذ   لللل  مقابلللل  الفللللرض البللللدي  
بوهلللود عالقلللة نلللببية تتهللل  ملللن المتغيلللر ا و  نلللل  

 المتغير التا  .
يتي ذلك ملن  أواًل: تحليل السببية في األجل القصير:

اللللللللال  تقللللللللدير العالقلللللللللاس الاا لللللللللة بالمعلللللللللاد س        
 (8الجااااادول رقااااام )وتوضلللللح بيا لللللاس (  .1 - 11 

ال تللا   المللوهز  التلل  تللي تقللديرها مللن اللال  البر للام  
(  لعالقللللللللاس النللللللللببية بللللللللين EViewsايح للللللللا    

المتغيلللللراس التالتلللللة بلللللال موذ   للللل  ا هللللل  الق لللللير 
الم للاظر  لممعللاد س الللتالث النللابقة وذلللك مللن اللال  

  .(Wald testااتبار  
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 ( 8جذول رلى ) 

 Multivariate Causality Tests (Wald}جراَجر نهسببيت في األجم انمصير اختباراث َتائج

Tests)} 

 اتجاِ انعاللت انسببيت
 يستوى انًعُويت

)P-value( 
(𝜒2 ) 2كا  انًتغيراث 

 Δln GDPpc  ←  Δln GDSR 1.185 0.057 أح دٗت  الحج ٍ

  Δln GDPpc ←  Δln GDIR 9.622 0.022 أح دٗت  الحج ٍ

 Δln GDPpc  ← Δln GDIR+ Δln GDSR 14.971 0.021 أح دٗت  الحج ٍ

 Δln GDSR  ←  Δln GDPpc 4.977 0.174 ال حْجذ عاللت

 Δln GDSR ←   Δln GDIR 5.962 0.114 ال حْجذ عاللت

 Δln GDSR  ← Δln GDIR+ Δln GDPPc 10.766 0.096 أح دٗت  الحج ٍ

 Δln GDIR  ←  Δln GDPpc 0.932 0.818 ال حْجذ عاللت

 Δln GDIR  ←  Δln GDSR 2.390 0.496 ال حْجذ عاللت

 Δln GDIR  ← Δln GDSR+ Δln GDPpc 3.456 0.750 ال حْجذ عاللت

 م. (1(  عخو د ً علٔ ب٘ ً ث  لجذّ  سلن )EViews لوصذس: إعذ د  لب ح  ب سخخذ م  لبشً هج  إلحص ئٖ )    

 يالحظ من بيانات ى ا الجدول أن:
  توهد عالقة  حادية ا تها  بين ا نتتمار وال مو

ا قت للللاد   وتتمتلللل   لللل   ن ا نللللتتمار ينللللب  
ال مللللو ا قت للللاد  ويكللللون نللللابق عميلللل   وللللليس 

%  9العكس  و تحقق ذللك ع لد منلتول مع ويلة 
ا قت لاد    وكذلك بلين ا دالار المحمل  وال ملو

حيث  ن ا داار ينب  ال ملو ا قت لاد  وذللك 
%. وهذا يد  عم  ا تر 11ع د منتول مع وية 

اييهاب   رتفاع معدل  ا داار وا نلتتمار  ل  
تحنللللللين منللللللتول ا دا  ا قت للللللاد  وا رتفللللللاع 

 بمعد  ال مو ا قت اد .
    ا داار وا نتتمار معًا ينببا ال مو ا قت لاد

ويكو ان نابقين عمي   و تحقلق ذللك ع لد منلتول 
 هللاي الحكومللة  لل   وبالتللال    للإن%  9مع ويللة 

تعب ة المداراس وما يرتبع بها من ز اد  معد س 
ا نتتمار ينهي نيهابيًا    ا رتفاع بمعد  ال مو 

د عالقلة ا قت اد   ا ملر اللذ  يلد  عمل  وهلو 
 قوية بين المتغيراس التالتة.

  

  ال مو ا قت لاد  وا نلتتمار معلًا ينلببا ا دالار
المحمللللل   و تحقلللللق ذللللللك ع لللللد منلللللتول مع ويلللللة 

%  مما يلدل  عمل   هميلة ا هتملاي بالهوا ل  11
الحقيقيلللللة وا رتفلللللاع بمعلللللد  ال ملللللو ا قت لللللاد  
وتشلللهيج ا نلللتتماراس ودورهملللا  للل  حلللث ا  لللراد 

ملداراس  وملن تلي  تعب لة الملداراس عم  ز لاد  ال
  المحمية.

يتي انلت باط  ثانيًا: تحليل السببية في األجل الطويل:
عالقلللاس النلللببية  للل  ا هللل  الطو للل  ملللن الللال  

 ECTt_1 ){Errorمعلامالس ت لحيح الاطللأ  
Corection term}   التل  تلرضع عالقلاس ا هل

الطو   وا ه  الق لير معلًا  وذللك ملن تقلديراس 
التحمي  الدي اميك  متعدد المتغيراس و قلًا ل ملوذ  

 VECM )(Smsu, et al., 2008, P. 
ال تلا    (9الجدول رقم )وتوضح بيا لاس   (180

المللللوهز  التلللل  تللللي تقللللديرها مللللن اللللال  البر للللام  
النلللببية بللللين (  لعالقلللاس EViewsايح لللا    

                        متغيراس ال موذ     ا ه  الطو  .
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 (9جدول رقم )
 (VECMنتائج  القات السببية في األجل الطويل من خالل تحليل )
اتجاه العالقة السببية   المتغير المستقل المتغير التابع 

                         
Ln GDIR  ← Ln GDPpc 
 

0.490 
* (5.539) 

-0.076 
 -0.712) 

0.009 
(0.514)          

Ln GDSR  ← Ln GDSR 
 

0.061 
 0.278) 

-1.221 
 -4.631) * 

0.019 
 0.470)         

Ln GDSR  ← Ln GDIR 
Ln GDIR  ← Ln GDIR 

-0.732 
 -3.66) * 

0.906 
 3.80) * 

-0.25 
 -0.66)         

 ي. (1( اعتمادًا عم  بيا اس الهدو  رقي  EViews: نعداد الباحث بانتاداي البر ام  ايح ا    المصدر 
 %.1* تشير نل   ن المتغير مع و  نح ا يًا ع د منتول مع وية            

 (.t-statisticsالقيي بين ا قواس تشير نل  قيمة   -            

 يتضن من بيانات ى ا الجدول أن:
  يتللأتر كلل  مللن معللد  ا داللار ومعللد  ا نللتتمار

بللالقيي المحققللة لةلل  م همللا  لل  الفتللراس النللابقة  
ولللذا   للإن القلليي المحققللة لةلل  م همللا  لل  الفتللراس 
النابقة تنب  قيمهملا الحاليلة  و تحقلق ذللك ع لد 

%  ممللللا يللللد  عملللل  الطبيعللللة 1منللللتول مع ويللللة 
التراةميلللة لةللل  ملللن ا دالللار المحمللل  وا نلللتتمار 

 لمحم     ا قت اد الم ر . ا
  توهلللد عالقلللة نلللببية  حاديلللة ا تهلللا  بلللين ال مللللو

وا نللللتتمار  وتتمتلللل   لللل   ن ال مللللو ا قت للللاد  
ينللب  ا نلللتتمار  وللليس العكلللس  و تحقللق ذللللك 

%  ممللا يللد  عملل   هميللة 1ع للد منللتول مع ويللة 
ا رتفللللاع بمعللللد  ال مللللو ا قت للللاد  ومللللا يترتلللل  

مللللل  واتنلللللاع عميهلللللا ملللللن ز لللللاد   للللل  الطمللللل  الة
 ا نوا  ويشهج هذا بدور  عم  ز اد  ا نتتمار.

  توهد عالقة نببية  حادية ا تها  بلين ا نلتتمار
وا داللللللار  وتتمتلللللل   لللللل   ن ا نللللللتتمار ينللللللب  
ا داللللار ويكللللون نللللابق عميللللة  وللللليس العكللللس  

%  مملا يلد  1و تحقق ذلك ع د منتول مع ويلة 
يولة عم   همية ز اد  ا نتتمار    انلتغال  النل

ويشهج هذا عمل  ز لاد  الملداراس لتمو ل  الز لاد  
    ا نتتمار.

يتضح من  تا   عالقاس النببية  وهود ااتالف 
كبير بين عالقاس النببية    ك  من ا هل  الطو ل  
وا ه  الق ير  حيلث   ل   ل  ا هل  الطو ل  تتميلز 
المداراس وا نلتتماراس المحميلة بطبيعلة تراةميلة  ن 

قة لهما    الفتلراس النلابقة تتنلببان  يهملا القيي المحق
 للل  الفتلللر  الحاليلللة. كملللا  ن ال ملللو ا قت لللاد  يحلللث 
عملل  ز للاد  ا نللتتمار الللذ  بللدور  يشللهج عملل  ز للاد  
ا داللار المحملل   ا مللر الللذ  يللد  عملل   ن الطملل  
هو الذ  يحفز العرض. بي ما    ا هل  الق لير  ن 

  م فللرد   و كلل  مللن ا داللار وا نللتتمار نللوا  ب للور 
ا ت لان معلًا ينلببا ال ملو ا قت لاد  ويكو لان نلابقين 
ن  عميللل      ن العلللرض هلللو اللللذ  ينلللب  الطمللل . واة
كلللان ه لللاك تشلللاب  بي هملللا  للل   ن ال ملللو ا قت لللاد  
وا نللللتتمار يشللللهعان عملللل  ز للللاد  ا داللللار المحملللل  
ويكو للان نللابقين عميلل   ممللا يللد  عملل  وهللود تللداا  

  المتغيللللراس ا قت للللادية كبيللللر  لللل  العالقللللة بللللين هللللذ
الةميللة  لل  ا قت للاد الم للر . وتتوا للق هللذ  ال تللا   
ملللج  تلللا   عديلللد ملللن الدرانلللاس التطبيقيلللة التللل  تملللس 
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درانتها    ا دبياس التطبيقية الاا لة بالعالقلة بلين 
 هذ  المتغيراس    القني التا  .

: النتاااااااااائج والتوصااااااااايات والبحاااااااااوث 5
 المستقبلية

أىااام النتاااائج التاااي  تتمثااال: النتاااائج: 0– 5
 توصل إلييا البحث بإيجاز فيما يلي:

  ن العالقلللللة و قلللللًا ل دبيلللللاس ال ظر لللللة والتهر بيلللللة 
النللببية بللين كلل  مللن ا داللار وا نللتتمار وال مللو 
ا قت للاد   قللد تةللون ت ا يللة ا تهللا    و  حاديللة 

ررللي  ن ا تهللا    و   توهللد بيلل هي    عالقللة  و 
المتغيللراس التالتللة قللد العالقللة اييهابيللة بللين هللذ  

 قلللللللس دعلللللللي عمللللللل   طلللللللا  كبيلللللللر  للللللل  ا د  
ا قت للاد  ن   ن العالقللة النللببية بيلل هي  زالللس 
متيللر  لمهللد  و وهللد االلتالف كبيللر  لل  الدرانللاس 

  بنب  ا اتالف بين اللدو  ملن حيلث التطبيقية
الهيك  ا قت اد   ومرحمة الت مية الت  تمر بها 

 الدولة ..نلخ.
  اتضللللللح مللللللن درانللللللة تطللللللور معللللللد س ا داللللللار

وا نلللتتمار المحميلللة با قت لللاد الم لللر  الللال  
العقود ا رضعة الماضية  ا افاض هذ  المعلد س 
وق لللللللللور الملللللللللداراس المحميلللللللللة علللللللللن تمو للللللللل  
ا نلللتتماراس المطموبلللة نلللوا  كلللان ذللللك ب لللور  
مطمقللللة  و مقار للللة بهللللا عملللل  المنللللتول ايقميملللل  

كس بدور     ا افلاض والعالم   ا مر الذ  ا ع
معلللللد  ال ملللللو ا قت لللللاد  المحقلللللق الللللال  تملللللك 
الفتللللر    ضللللاًل عللللن عللللدي انللللتقرار   تيهللللة لز للللاد  
ا عتمللللاد عملللل  الم للللادر الاارهيللللة واييللللراداس 

 الر عية رير المنتقر . 
  ن  توضلللللح  تلللللا   القيلللللاس  للللل  ا هللللل  الطو للللل 

ا داللللار المحملللل  يللللؤتر نيهابيللللًا عملللل  كلللل  مللللن 

ا قت لاد   كملا  ن ا نلتتمار ا نتتمار وال مو 
يلللللؤتر نيهابيلللللًا عمللللل  كللللل  ملللللن ا دالللللار وال ملللللو 
ا قت للاد   و ن ال مللو ا قت للاد  يللؤتر عميهمللا 
نيهابيًا ولة   رير مع لو  نح لا يًا. ا ملر اللذ  
يللللد  عملللل  العالقللللة القويللللة بللللين هللللذ  المتغيللللراس 
الةميلللللة التالتلللللة با قت لللللاد  الم لللللر   و هميلللللة 

رهللللا  لللل  ز للللاد  ا نللللتتمار  تعب للللة المللللداراس ودو 
وملللللن تلللللي  التلللللراةي الر نلللللمال   مملللللا ينلللللهي  للللل  

 ا رتفاع بمعد  ال مو ا قت اد . 
   توضللللح  تللللا   القيللللاس  لللل  ا هلللل  الق للللير  ن

ا داار وا نتتمار    الفتر  الحالية يتأتر بلالقيي 
المحققة لهما    الفتراس النلابقة  مملا يلد  عمل  

ا نلتتمار ملج وهلود  الطبيعة التراةمية لهما  و ن
 تلللللللللراس تبلللللللللاطؤ يلللللللللؤتر نيهابيلللللللللًا عمللللللللل  ال ملللللللللو 
ا قت للللللللللاد . كمللللللللللا  ن نللللللللللرعة التعللللللللللدي     
نالللتال س  و  لللدماس  للل  ا دالللار وا نلللتتمار 

 كا س مع وية ومرتفعة.
   تؤكللد  تللا   عالقللاس النللببية  لل  ا هلل  الطو لل

عملللل  الطبيعلللللة التراةميللللة لالدالللللار وا نلللللتتمار  
لهمللا  لل  الفتللراس النللابقة حيللث  ن القلليي المحققللة 

تنللللب  قيمهمللللا الحاليللللة  كمللللا   لللل  توهللللد عالقللللة 
 حاديللللللة ا تهللللللا  تتمتلللللل   لللللل   ن ال مللللللو ينللللللب  
ا نللللتتمار الللللذ  بللللدور  ينللللب  ا داللللار  ا مللللر 
الللللذ  يللللد  عملللل   ن الطملللل  هللللو الللللذ  ينللللب  
العرض ويحفز . بي ما    ا ه  الق ير ك  من 

ت للللاد  ا داللللار وا نللللتتمار ينللللببان ال مللللو ا ق
نوا  كان ذللك ب لور   رديلة  و مهمعلة      ن 
العرض هو اللذ  ينلب  الطمل  ويحفلز   كملا  ن 
ا نلللتتمار وال ملللو معلللا ينلللببان ا دالللار المحمللل  
وهو ما يتفق ملج ا هل  الطو ل . وكل  هلذا يؤكلد 
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عم  قو  العالقة بين المتغيراس التالتة با قت اد 
 الم ر .

في ضاوء النتاائج التاي  : التوصيات:2 – 5
تاام التوصاال إلييااا تتمثاال أىاام التوصاايات 
التي يمكان أن تسايم فاي تحساين األداء 
االقتصاااااادي واالرتفاااااااع بمعااااادل النمااااااو 

 االقتصادي في مصر فيما يلي:
   ظرًا  همية المداراس    تأتيرها اييهاب  عمل 

ك  من ا نتتمار وال مو  ولذا   إ   يه  توهي  
دية التلللل  تعملللل  عملللل  تعب للللة النيانلللاس ا قت للللا

وز لللللاد  الملللللداراس المحميلللللة ملللللن الللللال  تطلللللو ر 
القطلللاع الملللال  والم لللر   والتونلللج  للل  الب لللوك 
ال غير  بالم اطق ال ا ية  وتو ير البي ة المال ملة 
والمواتيلللة للللذلك ملللن الللال  ر لللج العا لللد الحقيقللل  
عمللللل  الملللللداراس واةعفلللللا  الملللللداراس ملللللن كا لللللة 

هميلللة ا دالللار. ا ملللر ا عبلللا  وتوعيلللة ا  لللراد بأ
الذ  ينهي    الحد من ا عتماد عم  الم لادر 
التمو ميلللللة الاارهيلللللة واييلللللراداس الر عيلللللة لتقميللللل  
تعللرض ا قت للاد الم للر  لم للدماس والتقمبللاس 

 المرتبطة بالتغيراس    تد قاس هذ  الموارد.
  ضللرور  تطللو ر القطللاع المللال  مللن اللال  تونلليج

ضلللللمن حنلللللن  طلللللا  ا نلللللوا  الماليلللللة  وبملللللا ي
انلللتغال  الملللوارد ا داار لللة وتحقيلللق ا نلللتاداي 
الةلللللل   لهللللللا   ضللللللاًل عللللللن توهيههللللللا ل  شللللللطة 
ا  تاهيلللة التللل  تنلللهي نيهابيلللًا  للل  ز لللاد  ال لللات   
ومللن تلللي  تر لللج ملللن منلللتول التوظللل   وبالتلللال   

 ال مو ا قت اد .
   ظلللرًا  هميلللة ا نلللتتمار وتلللأتير  اييهلللاب  عمللل 

ار المحمللل    لللإن ذللللك ال ملللو ا قت لللاد  وا داللل
يتطم  ت حيح النياناس ا قت ادية الت  تؤتر 

   م لا  ا نلتتمار وضي لة ا عملا  المحميلة  ملن 
اللللال  الشللللفا ية  لللل  تطبيللللق القللللوا ين والقللللراراس 
ومحارضللللة الفنللللاد والللللروتين بللللا ههز  الحكوميللللة  
وضاا ة  يما يتعمق بالها   التطبيق  م ها  بملا 

المحميللللللة المال مللللللة  يعملللللل  عملللللل  تللللللو ير البي للللللة
والمواتيلللة لالرتفلللاع بمعلللد  ا نلللتتمار  وملللن تلللي  
ز اد  التراةي الر نمال   ا مر الذ  ينهي نيهابيًا 
 لللللل  ا رتفللللللاع بمنللللللتول ال للللللات  ومعللللللد  ال مللللللو 
ا قت لللللاد   اللللللذ  يللللل عكس بلللللدور   للللل  ارتفلللللاع 

 منتول الدا   ومن تي  ز اد  المداراس. 
 مللللن اللللال   يهللل  ا هتمللللاي بالهوا لللل  الحقيقيلللة

ا هتملللاي بارتفلللاع معلللد  ال ملللو ا قت لللاد   ن 
هلذا ينللهي نيهابيللًا  لل  ز للاد  الطملل  الةملل   ممللا 
يشهج عم  ز اد  ا نلتتمار  وهلذا بلدور  يشلهج 
عم  ز اد  ا داار لتو ير الموارد المالية ا زمة 
لتمو لل  تمللك ا نللتتماراس  وذلللك  تيهللة لمعالقللة 

التللللة با قت للللاد القويللللة بللللين هللللذ  المتغيللللراس الت
 الم ر .  

مللن البحللوث التلل  : البحااوث المسااتقبلية: 3–5
يمكلللن ت اولهلللا منلللتقباًل  للل  هلللذا المهلللا  هلللو: تقلللدير 
دالللة ا داللار العللا م   لل  م للر  محللدداس ا داللار 
الاللاص  للل  م لللر  محلللدداس ا دالللار المحمللل   للل  
م ر. محدداس ا نتتمار    م لر  و تلر ا دالار 

ا قت للاد  بم للر  كمللا يللتي  وا نللتتمار عملل  ال مللو
ت او  هذ  الموضوعاس  ل   لور  درانلة مقار لة  ل  
 ةتللر مللن دولللة. وكللذلك ت للاو   بحللاث تتعمللق بدرانللة 
العالقاس الةمية والنببية  مت : العالقة بلين ا دالار 
وا نلللتتمار والتطللللور المللللال   العالقلللة بللللين ا داللللار 
 وا نلللللتتمار وا نلللللتقرار ا قت لللللاد   العالقلللللة بللللللين

 ا داار وا نتتمار ومنتول التوظ  ..نلخ.
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 انًهحك اإلحصائي

 و (1جذول رلى )

 (2112-1791يتغيراث انًُورج في يصر خالل انفترة )
البيان / 
 السنة

االدخار المحلي 
 )مليون جنيو(

 االدخار المحلي
)ن م ج(0% من  

 االستثمار اإلجمالي
 )مليون جنيو(

االستثمار اإلجمالي 
من )ن م ج( %  

متوسط نصيب 
 الفرد من)ن م ج(

 معدل النمو االقتصادي
% 

1970 3832.5 9.38 8368.1 13.95 1124 3.18 
1971 3434.4 8.13 7336.7 13.23 1137 1.19 
1972 2826.3 6.55 7566.4 12.34 1136 -0.10 
1973 3460.0 7.97 9942.4 13.15 1121 -1.34 
1974 2553.8 5.74 14640.1 22.47 1126 0.41 
1975 5946.1 12.27 22899.7 33.37 1201 6.71 
1976 9260.3 16.66 22832.9 28.39 1348 12.25 
1977 11572.9 18.46 25747.5 29.17 1490 10.47 
1978 10868.4 16.39 28662.2 31.66 1542 3.54 
1979 10014.4 14.24 32032.0 32.85 1600 3.76 
1980 11732.2 15.16 31576.8 27.51 1722 7.61 
1981 11300.5 14.08 34161.6 29.51 1747 1.47 
1982 13391.7 15.18 38475.1 30.08 1878 7.46 
1983 16851.5 17.78 39936.6 28.73 1971 4.99 
1984 14098.0 14.02 44016.3 27.48 2044 3.68 
1985 15591.7 14.55 47352.7 26.68 2129 4.15 
1986 15230.0 13.84 41414.8 23.71 2134 0.26 
1987 17904.6 15.88 34032.1 26.08 2137 0.13 
1988 20280.5 17.08 36815.4 34.92 2199 2.89 
1989 21588.1 17.32 34310.5 31.77 2258 2.70 
1990 21277.9 16.15 35120.2 28.81 2339 3.58 
1991 17568.0 13.19 27984.8 21.17 2321 -0.77 
1992 23600.0 16.97 27100.0 19.48 2383 2.67 
1993 22318.7 15.59 24000.0 19.85 2413 1.27 
1994 22535.9 15.14 26500.0 20.63 2471 2.38 
1995 23359.7 15.00 29700.0 20.15 2546 3.04 
1996 20740.4 12.69 32300.0 18.13 2632 3.37 
1997 19848.9 11.51 35700.0 17.56 2734 3.87 
1998 21540.3 12.00 45102.8 21.50 2800 2.43 
1999 25439.7 13.36 48237.0 21.62 2925 4.45 
2000 25954.4 12.94 47549.0 19.55 3033 3.71 
2001 27852.7 13.41 45637.9 18.26 3091 1.89 
2002 29574.3 13.91 47317.0 18.26 3113 0.72 
2003 31376.1 14.30 44403.1 16.89 3160 1.51 
2004 35580.3 15.58 47178.3 16.94 3236 2.38 
2005 37487.1 15.71 52034.9 17.98 3324 2.74 
2006 43625.9 17.11 58972.9 18.73 3493 5.07 
2007 44427.3 16.27 72987.6 20.85 3678 5.30 
2008 49134.5 16.80 84267.1 22.39 3875 5.36 
2009 38437.1 12.55 76606.4 19.26 3989 2.94 
2010 45424.0 14.11 79849.3 18.99 4125 3.39 
2011 42030.9 12.83 83438.2 19.34 4128 0.07 
2012 49997.7 14.93 87857.6 19.33 4149 0.53 

 (. World Bank, World Development Indicator, 2012 لوصذس: إعذ د  لب ح   عخو د ً علٔ ب٘ ً ث: )

هخْس  ًص٘ب  لفشد هي  لٌ حج  لوحلٖ  إلجو لٖ  حجن  الدخ س  لوحلٖ  حجن  السدخاو س  لوحلدٖ  ب لعولدت  لوحل٘دت ّ ألسدع س  لا بخدت  - 

  .2222علٔ أس ط أسع س ع م 

  .2222ا بخت لع م ك  هي هعذ   الدخ س  لوحلٖ  ّهعذ   السخاو س  لوحلٖ ٗكْى كٌسبت هي  لٌ حج  لوحلٖ  إلجو لٖ ب ألسع س  ل -

 هعذ   لٌوْ هحسْب علٔ أس ط هعذ   لٌوْ  لسٌْٕ فٖ هخْس  ًص٘ب  لفشد هي  لٌ حج  لوحلٖ  إلجو لٖ  لحم٘مٖ. -

 


