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 مصر في الصناعيالقطاع  فيالمباشر على النمو  األجنبي االستثمارأثر 
 2017/2018-2002/2003خالل الفترة من 

 الملخص:
المخطط له، وحيث أن مصر  واالستثمار الفعلي االدخارتعانى مصر كغيرها من الدول النامية من فجوة بين    

 الخارجيالخارجية والداخلية، وأصبح األمل معقود على تمويل هذه الفجوة عن طريق التمويل  مكبلة بالديون

ً بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة  األجنبي االستثماروالسيما  المباشر، ليس فقط بهدف التمويل وإنما أيضا

المنافسة الداخلية ز المشروعات المحلية على رفع كفاءتها لمواجهة يحفتو اإلداريةوالمهارات 

 فتحت التيل ، وحيث أن مصر من الدواالقتصاديةلخ، ومن ثم التسريع بعملية النمو والتنمية .....إوالخارجية

الباحثين حول جدوى  اختالفطار نات، وفى إيالمباشر منذ بداية التسع األجنبي لالستثمار مصرعيهالباب على 

المباشر على  األجنبي االستثماربات من األهمية دراسة أثر  المباشر على النمو والتنمية، األجنبي االستثمار

 الصناعيالقطاع  فيالمباشر على النمو  األجنبي االستثمارالدراسة على دراسة أثر  اقتصرتالنمو والتنمية وقد 

 فيألنه القطاع المعول عليه دفع عملية التنمية  ،2017/2018-2002/2003بدون البترول خالل الفترة من 

عالقة ذات داللة معنوية بين  ال توجدلمصر. وقد توصلت الدراسة إلى أنه  واالجتماعية االقتصاديةخطط التنمية 

عالقة أكدت الدراسة على  على العكسبدون البترول، و الصناعيالقطاع  في المباشر والنمو األجنبي ماراالستث

  القطاع محل الدراسة. فيالعمالة والنمو  معنوية بينداللة ذات 

The effect of foreign direct investment on growth in the industrial sector in 

Egypt 

During the period from 2002 / 2003-2017 / 2018 

Abstract: 
    Like other developing countries, Egypt suffers from a gap between actual savings 

and planned investment, and since Egypt is shackled by external and internal debts, 

and hope has come to finance this gap through external financing, especially foreign 

direct investment, not only for the purpose of financing but also for the purpose of 

transferring modern technology and skills Administrative and stimulating local 

projects to raise their efficiency to face internal and external competition ..... etc, and 

then accelerate the process of economic growth and development, and that Egypt is 

one of the countries that opened the door to its expatriate foreign direct investment 

since the beginning of the nineties, and within the framework of the researchers 

’disagreement about the feasibility of investment Foreign direct growth and 

development, it became important to study the impact of foreign direct investment on 

growth and development. The study was limited to studying the impact of foreign 

direct investment on growth in the industrial sector without oil during the period 

from 2002 / 2003-2017 / 2018, because it is the reliable sector to pay a process 

Development in the economic and social development plans of Egypt. The study 

concluded that there is no significant relationship between foreign direct investment 

and growth in the industrial sector without oil. On the contrary, the study confirmed 

a significant relationship between employment and growth in the sector under study. 

Key words: foreign direct investment - industrial growth - Egypt 
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 :مقدمة
المحلى المخطط  االستثمارالدول النامية من فجوة بين  اقتصادياتكغيرة من  المصري  االقتصاديعانى 

كانت الفجوة عام  فقد 2010/2011وهذه الفجوة تزداد منذ عام  ،والفعليالمحلى المتوقع  االدخارله وبين 
 وبلغت عام %(8.0) 2013/2014عام  تبلغو الناتج المحلى  إجمالي%( من 4.1) لتمث 2010/2011
 مكبلة بالديون الخارجية  وحيث أن مصر، 2016/20171عام  (11.8) وبلغت%( 8.9) 2015/2016

فإن  سد هذه الفجوة، في على المنح والهبات األجنبية لوال يعو   األجنبيمن النقد  االحتياطيوتعانى من نقص 
، المباشر األجنبي االستثمارسيما إلى مصر لسد هذه الفجوة وال األجنبي االستثمارتدفق معقود على األمل 
مة من حز  واستصدار االستثمارتعديل قانون و بشرم الشيخ  االقتصاديلذلك بادرت الدولة بالمؤتمر  ودعما

 المهنيعلى التعليم  التعليم تركيزا   فيجديد  طرأ لنى برامج تدريبية للعمال ، وإدخاواللوائح وتبالتشريعات 
 ،إلى مصر األجنبي االستثمارمن شأنها جذب مزيد من  التيوسائل المن وغيرها  ةشاء الجامعات التكنولوجينكإ

ومعرفة  ابتكارات تقنية حديثةمن  األجنبي االستثمارينقله لما وإنما  ط من أجل تمويل الفجوة التمويليةليس فق
وتوفير فرص عمل وفتح أفق جديدة للتصدير ومن ثم تحسين وضعية ميزان  إدارية وتنظيمية وتسويقية ومهارات

، إضافة الى المنافع الغير مباشرة للشركات المحلية نتيجة للمعامالت بين الشركات المحلية واألجنبية المدفوعات
 ......إلخ.االقتصادييعمل على زيادة النمو ، مما اإلنتاجيةشركات المحلية على رفع قدرتها وخلق مناخ يحفز ال

دون  األجنبي االستثمارمن  ها مصرينيمكن أن تج التيور بأن المنافع ذا وقد يكون من الخطأ التصه
تشجع شركاتها الوطنية  التي، كما أن الحكومات م أهداف ودوافع من تدويل أنشطتهم، فالمستثمرون لهتكلفة
كل  استفادةوتتوقف درجة  ،وسياسية اقتصاديةلى تحقيق أهداف دول أخرى بال شك تسعى إ في االستثمارعلى 

 اآلخر.رف على سياسات وممارسات الطرف ط

 مصرعيه علىالباب  تفتح ولكن ،األجنبيوحيث أن مصر ليست حديثة العهد بعالقتها مع المستثمر 
 وعليه بات ملحا   ،سوق المالوزيادة نشاط  االقتصادياالصالح مع تطبيق برنامج  1990/1991عام  ذمن

هو هدف السياسات  الصناعيمصر ، وحيث أن القطاع  فيالمباشر على النمو  األجنبي االستثمارثر أتقييم 
وما  ،هذا القطاع فيالقيمة المضافة   الرتفاعبقة والحالية لدعم التنمية السا االقتصاديةالخطط  في االقتصادية

من الموارد  واالستفادةتحسين ميزان المدفوعات عليه من  ما يعولإضافة الى فرص عمل  من يوفره
 الصناعيالنمو المباشر على  األجنبي االستثمارتقتصر الدراسة على تقييم أثر فسوف  .وغيرها .....المتاحة

  .2017/2018-2002/2003من مصر خالل الفترة  في
 

 

  

                                                           
 على البيانات المنشورة من: اعتماداالبيانات محسوبة بواسطة الباحث  1
 .2017 ،د األول ، المجلد السابع والستون ، العداالقتصاديةالنشرة  -
 2013، ..................، العدد األول ، المجلد الثالث والستون  -



 – 2002/2003على النمو في القطاع الصناعي في مصر خالل الفترة من  المباشر آثر االستثمار األجنبي
2017/2018 

- 40 - 

 الدراسات السابقة:
راء اآل الختالفالقرار  ومتخذيمن الباحثين  اهتمامالمباشر على النمو موضع  األجنبي االستثمارإن أثر 

  :قطاع الصناعة ومن بينها فينمو ال، فبعض الدراسات تظهر العالقة اإليجابية بينة وبين  ه حول جدوا 
إحدى عشر دولة نامية من  تأثير االستثمار األجنبى المباشر على النمو فى عن Zhang (2001) لـ دراسة -

يحفز المباشر  األجنبي االستثمار ، وقد استنتج أن1997-1970وآسيا خالل الفترة من  الالتينيةأمريكا 
موجه عندما تتسم الدولة باالستقرار الكلى، وتتبنى النظام الحر وتشجع االستثمار االجنبى التسريع النمو 

دور لالستثمار لدول المتلقية لسياسات ا ه استنتج أنأن أي، للتصدير وتهتم بالتعليم وتنمية العنصر البشرى 
  على النمو.المباشر  األجنبي االستثمارأثر  في

 األداء على المباشر األجنبي االستثمار تأثير الورقة تبحث Akulava (2011)واستنتجت دراسة  -
 عليها الحصول تم التي النتائج وقد أظهرت ،2009-2002 الفترة خالل الصناعىفى القطاع  االقتصادي

 األداء على المباشر األجنبي االستثمار تأثير يحدد االقتصاد قطاعات عبر األجنبي المال رأس توزيع أن
 وتكنولوجيا ، البناء صناعة) المباشر األجنبي لالستثمار اإليجابي التأثير عن النتائج فقد كشفت. االقتصادي
 البناء ومواد ، األسود التعدين) والسلبي( والوقود الغذائية المواد وصناعة ، واآلالت ، والعقارات ، المعلومات

 والثقافة. ، واالتصاالت ، والغابات ،
 المباشر األجنبي االستثمار دور" لتقييم الورقة هذه تسعى Samal and Venkat rama (2016)دراسة لـ  -

(FDI )وقد اتخذ (،1991 الهند عام إلى المباشر األجنبي الهند )دخل االستثمار في التحويلية الصناعة في 
 التحويلية الصناعة قطاع الى المباشر األجنبي االستثمار وتنص على ان تدفق( Ho) الفرضية الباحث

ومن ثم فقد (. He) اإلجمالي المحلي الناتج زيادة مع الدولة وكذلك للصناعة االقتصادية الحالة يطور
 قطاع االستثمار االجنبى المباشر على تؤثر كيف الستخالص الدراسة من متغيرين الورقة هذه تناولت

ان االستثمار  وتوصلت  الى. اإلجمالي المحلي للناتج االقتصادي النمو على تؤثر وكيف الهند في التصنيع
  المحلي. الناتج نمو وزيادة الصناعة قطاع كل من في تأثير إيجابي له االجنبى المباشر

 األجنبيأثر االستثمار  تحليل وقياس  Sinha, Modak and Sengupta (2018) استهدفت دراسة -
، وافترضت الدراسة أن االستثمار 2009/2015خالل الفترة من الهند  في الصناعيالمباشر على القطاع 

 انتشار خالل ومن والكفاءة على اإلنتاجية اإليجابي تأثيرهمن خالل  المباشر يعزز النمو األجنبي
 الصناعات في اإلنتاج نمو كبير بشكل المباشر يعزز األجنبي االستثمار أنإلى  التكنولوجيا، وتوصلت

  الهندية.
 : منها الصناعي للقطاعة داألجنبية الواف لالستثماراتهذا وقد أظهرت بعض الدراسات األثر السلبى 

اآلثار المختلفة لالستثمارات األجنبية الواردة من فرنسا وإسبانيا على  Mohamed (2016 دراسةتحلل  -
فرع من القطاع( في المغرب 22( المتعلقة بقطاع الصناعات التحويلية ) TFPإجمالي إنتاجية العامل )

سلبي  TFPوتوصلت الدراسة الى أن تأثير االستثمارات الفرنسية على   ،2012-1985خالل الفترة من 
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أهمية إحصائية خاصة في الصناعات التكنولوجية المتوسطة والعالية. أما بالنسبة لالستثمار األسباني وله 
  .األثر إيجابي وذو داللة إحصائية بغض النظر عن تصنيف مستوى التكنولوجيا فقد كان

األجنبي طرحت هذه الورة السؤال التالى: ما أثر االستثمار  (2016) عبيسو  العزاوي لـ دراسة تناولت  -
المباشر على نمو القطاع الصناعي العراقي؟ ولإلجابة على هذه اإلشكالية تم تقسيم البحث الى ثالث 
مباحث، تناول االول مراجعة نظرية لالستثمار االجنبي المباشر، فيما تناول الثاني واقع القطاع الصناعي 

جنبي المباشر على معدالت نمو القطاع في العراق، أما المبحث الثالث فقد تناول قياس اثر االستثمار اال
الصناعي في العراق، ومن اهم االستنتاجات التي خرج بها البحث هو عدم وجود عالقة معنوية بين متغيري 

 .البحث
نمو إنتاجية الصناعات  فيالمباشرة  األجنبيةأثر االستثمارات  تناولت (2015) وعريبات داوددراسة  -

 في ال يسهمالمباشر  األجنبي االستثمار، وتشير النتائج إلى أن 2015-1995األردن للفترة  فيالتحويلية 
، وانما يستفيد من الموقع، وعلى الدولة تعديل إنتاجية الصناعة التحويلية األردنية انخفاضعالج مشكلة 

ى والسيما فى سياستها بتشجيع االستثمار االجنبى للدخول فى مشروعات مشتركة مع االستثمار المحل
 .المشروعات ذات التقنية العالية

 تكوين على الوارد المباشر األجنبي االستثمار آثار اختبار (Gang and Wang (2007 ـدراسة لتم فى  -
 ولتحقيق هذا الهدف تم. للصين اإلجمالي المحلي الناتج ونمو والواردات والصادرات المحلي المال رأس

 نتائج وأظهرت ،1999-1980 الفترة تغطي بيانات مجموعة باستخدام اقتصادية معادالت أربع تقدير
 االستثمار أن وجد الصين، كما في المحلي االستثمار حفز قد المباشر األجنبي االستثمار تدفق أن االنحدار
 .الصين وواردات صادرات في كبيرة زيادة إلى أدى الوافد المباشر األجنبي

 

المباشر على نمو  األجنبي االستثمارأثر الدراسات حول جدوى نتائج  اختالفمما سبق يتضح 
وهناك  الصناعيالقطاع  فيعلى النمو  إيجابيأثر  األجنبيفهناك من يرى أن لالستثمار  ،الصناعيالقطاع 

إلى العوامل الداخلية  إيجابيمن يرى العكس، كما أن بعض الدراسات أرجعت اتجاه األثر سواء كان سلبى أم 
وتوصلت بعض الدراسات الى مجموعة من االشتراطات لضمان تحقق االثر االيجابى  ،المتلقية لالستثمار للدولة

المباشر على نمو القطاع  األجنبي االستثمارأثر واقع و  دراسةولذلك برزت أهمية  لالستثمار االجنبى،
  .لتحديد مدى مساهمته فى تحقيق أهداف التنمية  مصر في الصناعي
 البحث:مشكلة 

العديد من المزايا  ومنحتهسواء المباشر والغير المباشر  األجنبي االستثمارأبوابها أمام  مصرفتحت 
التصديرية  و  تسريع عملية التنمية الصناعية بإنشاء مشروعات جديدة ورفع القدرة التنافسية فيمال أ ،والتيسيرات

        الناتج بين في بدون البترول الصناعيمساهمة القطاع تراوحت حيث  ،للمشروعات وهو مالم يتحقق
، ولم يحدث تغير هيكلي 2016 /2015_  2007/2008خالل الفترة من % 18( بمتوسط قدره 17-19%)

الناتج المحلى  فيمساهمة الصناعات التحويلية  في قطاع الصناعة لصالح الصناعات التحويلية حيث استقرت
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وعليه لم  ،1% في المتوسط خالل نفس الفترة17( بمتوسط قدره %18 -16نفس الفترة بين ) خالل اإلجمالي
من  ما منحالمباشر و  األجنبي االستثماريتناسب مع نمو تدفق  الصناعيالقطاع  في أو تنمية يحدث نمو

لمعرفة قوة  مصر فيالمباشر على النمو الصناعي  األجنبي االستثمارأثر  دراسة عىوهو ما يستد ،تيسيرات
 العالقة بين تدفق االستثمار األجنبي المباشر ونمو القطاع الصناعي.واتجاه 

 

 فروض الدراسة:
 في الصناعيالمباشر ونمو القطاع  األجنبي االستثمارداللة معنوية بين نمو تدفق  وال توجد عالقة ذ

  .الصناعيالنمو مصر ليس لها أثر على  فيالمباشر  األجنبي االستثمارن تدفقات أو أ ،مصر
 

 الدراسة:وحدود  منهج
المباشر  األجنبي االستثمارثر وتقتصر الدراسة على أ .الدراسة في والتحليلي الوصفيالمنهج  استخدام

 . بدون البترول الصناعيعلى القطاع 
 : أهمية البحث

أمام  مصرعيهوفتح الباب على  المصري  االقتصاديمر بها  التيالمرحلة تنبع أهمية البحث من أهمية 
وأثره على  األجنبي االستثمارحول جدوى  االقتصاديينوطالما يوجد خالف بين  ،المباشر األجنبي االستثمار

 فيتحقيق المستهدف  في مساهمتهتحديد و صبح من األهمية تحليل دوره الدول المضيفة، أ فينمو والتنمية ال
من  ما منحومدى تناسب هذه المساهمة مع  ،مصر في بدون البترول قطاع الصناعةلتنمية  االقتصاديةالخطة 

 وإعفاءات. وتيسيرات امتيازات
 :أهداف البحث

من خالل عرض وتحليل التطور الذى طرأ  فيبدون البترول  الصناعيالعرف على واقع القطاع  -
الخصخصة، وفتح الباب من ثالثون عاما  على برنامج  ما يقربعلى القطاع، والسيما بعد مرور 

  . األجنبي أمام االستثمار الخاص والسيما االستثمارعلى مصرعيه 
للوقوف على  الصناعيالقطاع  فيالمباشر والنمو  األجنبيبين االستثمار تحديد قوة واتجاه العالقة  -

 المباشر. األجنبيمدى جدوى السياسات السابقة الموجهة لالستثمار 
 المباشر.  األجنبيبخالف االستثمار  الصناعيالقطاع  فيرصد اهم العوامل المحفزة للنمو  -

 :التاليذلك على النحو سوف يتم و 
 مصر. في قطاع الصناعيالواقع أواًل: 
 مصر. فيالمباشر  األجنبي االستثمارتطور  ثانيًا:
 .مصر فيبدون البترول  الصناعيالمباشر على نمو القطاع  األجنبي االستثمارأثر  ثالثًا:
  .النتائج والتوصيات رابعًا: 

 

                                                           
1
 https://www.cbe.org.eg. عتمادا  على البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي المصري إالنسب محسوبة  
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 :مصر في الصناعيقطاع الواقع ًأواًل: 
أنشطة ما بعد  (2000)الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء،مصر فييضم قطاع الصناعة 

ت ، والصناعاالطبيعيالبترول والغاز  استخراج تشمل نشاط والتيواد الم واستغالل، وأنشطة التعدين الحصاد
إلى إصالح المركبات وإصالح أجهزة الحاسب  ةالمخلفات والنفايات إضافير و ، ونشاط معالجة وتدالتحويلية

 األلى والسلع الشخصية والمنزلية.

( % خالل الفترة 19-17بين ) اإلجماليالناتج المحلى  فيبدون البترول  ةوتتراوح مساهمة قطاع الصناع
 :التالي من الجدول ما يتضحوهو  1%18 هبمتوسط قدر  2017/2018وحتى  2002/2003من 

 (1جدول رقم )
 األجمالالناتج المحلى  في الصناعيمساهمة القطاع 

 بيان
 األجمالالناتج المحلى 

الجارية )مليون  باألسعار
 جنيه(

بدون قطاع  الصناعيناتج القطاع 
 البترول )مليون جنيه(

بدون  الصناعيالقطاع  مساهمة
 الناتج المحلىفي البترول 

 اإلجمالي
2002/2003 390619.4 73019.9 0.19 
2003/2004 456322.4 84451.8 0.19 
2004/2005 506511 90828.8 0.18 
2005/2006 581144.1 99630.3 0.17 
2006/2007 710386.6 117482.6 0.17 
2007/2008 855301.8 142459.5 0.17 
2008/2009 994055.1 168524.6 0.17 
2009/2010 1150589.6 198961 0.17 
2010/2011 1309905.7 221548 0.17 
2011/2012 1713146 293298.1 0.17 
2012/2013 1924807.9 333969.5 0.17 
2013/2014 2205594.3 385631.2 0.17 
2014/2015 2473100 440068.9 0.18 
2015/2016 2674409.5 492899.2 0.18 
2016/2017 3409503.7 615809 0.18 
2017/2018 4333898 778319.6 0.18 

  :المصدر

   -:  https://www.cbe.org.egبيانات العمود األول   -
 متفرقة.عداد أ  السنوي ، التقرير المصري  المركزي : البنك  الثانيبيانات العمود  -
 بيانات العمود الثالث: محسوبة. -

 

                                                           
1
 (1البيان محسوب اعتماداً على البيانات بالجدول رقم ) 

file:///C:/Users/CPU/AppData/Local/Temp/بيانات%20العمود%20الأول%20%20https:/www.cbe.org.eg:%20-
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 بصفة عامة بدون البترول الناتج من قطاع الصناعة اتجاه نفس اإلجماليالناتج المحلى وقد أتخذ هذا 
ما يجابية بينهما، وهو قوة العالقة اإلوهذا يوضح  االتجاهوفى نفس  تصاعديخالل فترة الدراسة، وهو اتجاه 

 :التاليالشكل  يوضحه
 (1رقم )الشكل 

 بدون البترول وناتج الصناعة اإلجماليالناتج المحلى 

 
  :المصدر

 المركزي على البيانات المنشورة على موقع البنك  عتماداا تم بواسطة الباحث  -
 .https://www.cbe.org.egالمصري 

 
خالل  معدل النمو بكل منهما اإلجماليالعالقة بين ناتج قطاع الصناعة والناتج المحلى قوة يؤكد كما 

المتبادل  االرتباطصعودا وهبوطا وهو ما يشير إلى قوة  االتجاهنفس  همامن كال   اتخاذيتضح  حيث ،فترة الدراسة
  :التاليكما يتضح من الشكل صعودا وهبوطا   االتجاهوفى نفس  بينهما
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 (2لشكل رقم )ا
 الصناعيوناتج القطاع  اإلجماليمعدل نمو الناتج المحلى 

 
  :المصدر

المصر  المركزي تم بواسطة الباحث اعتمادا  على البيانات المنشورة على موقع البنك  -
https://www.cbe.org.eg. 

وناتج قطاع الصناعة قبل عام  اإلجماليمعدل نمو الناتج المحلى  انخفاض ويتضح من الشكل السابق
 االرتفاع فيخذ ثم أ الخليجلشرق األوسط بسبب حرب منطقة ا فيلى التوتر وقد يرجع ذلك إ ،2004/2005

 فياألوضاع  استقرارمعدل النمو إلى  في االرتفاعحيث يعود هذا  ،معدل النمو لكال المتغيرين فيرغم التذبذب 
خفيض والتشغيل كت االستثمارمن شأنها تحسين بيئة  التيجراءات الدولة عدد من اإل اتخاذليج وإلى منطقة الخ

عام  %11.3إلى  الرأسماليالتكوين  ارتفاعأيضا  أسعار الصرف و  استقرارالعمل على و بنود التعريفة الجمركية، 
حتى  االرتفاع في ستمروأ مما أنعكس على معدل النمو ،السنة المالية السابقة في% 6.3مقابل  2005/ 2004

إلى األزمة  إرجاعهوالذى يمكن  2010/2011حتى عام  االنخفاض فيأخذ المؤشر  ثم، 2007/2008عام 
الواليات المتحدة األمريكية والسيما  العالمي االقتصادنمو  فيلتباطؤ ا من ثمو  2008 العالمية عامالمالية 

ثم أخذ  ،واقتصاديوأمنى  سياسي استقراروما تالها من عدم  2011نتيجة لثورة يناير أيضا  و  ومنطقة اليورو
 االستقراروقد يرجع ذلك إلى عدم ، التاليالعام  فيأن أنخفض  ما لبسثم  2011/2012عام  االرتفاع في

بسبب الثورات المتتابعة  والعالمي واإلقليمي ين على الصعيد المحلىيقوسيادة حالة عدم ال واالقتصادي السياسي
بعد عام  االرتفاع في، ثم أخذ المؤشر ربيةالع والمنطقةبمصر  التوتر استمرارومن ثم  بعض الدول العربية في

2015/2016 .  

 بدون البترول والصناعي الصناعيالقطاع  فيا سبق سيتم تحليل تطور صافى القيمة المضافة مد مكوللتأ
 :التاليوالذى يتضح من الجدول 

  

https://www.cbe.org.eg/
https://www.cbe.org.eg/
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 (2جدول رقم )
 بدون البترول الصناعياألهمية النسبية للقيمة المضافة بالقطاع 

 بيان

 فيالقيمة المضافة 
القطاع  إجمالي
)القيمة  الصناعي

 بالمليار جنيه(

 فيالقيمة المضافة 
 الصناعيالقطاع 

بدون البترول 
)القيمة بالمليار 

 جنيه(

بدون  الصناعيمساهمة القطاع 
توليد القيمة  فيالبترول 
القطاع  ألجماليالمضافة 

 الصناعي

معدل نمو القيمة 
المضافة بالقطاع 

بدون  الصناعي
 البترول

2002/2003 79.8 35.9 0.45 -- 
2003/2004 90.1 26 0.29 -0.28 
2004/2005 100.1 24.1 0.24 -0.08 
2005/2006 150.9 56.2 0.37 1.34 
2006/2007 165 66.1 0.40 0.18 
2007/2008 190.4 98.8 0.52 0.49 
2008/2009 247 105.2 0.43 0.07 
2009/2010 214.7 79.2 0.37 -0.25 
2010/2011 269.8 133.6 0.50 0.69 
2011/2012 349.5 162.3 0.46 0.21 
2012/2013 402.6 199.2 0.49 0.23 
2013/2014 397.4 202.14 0.51 0.01 
2014/2015 377.9 212.6 0.56 0.05 
2015/2016 367.3 213.7 0.58 0.01 

 المصدر: 
لمنشآت  الصناعيالسنوية إلحصاء اإلنتاج  "النشرة ،اءواإلحصللتعبئة العامة  المركزي الجهاز العمود األول من:  -

 ، أعداد متفرقة.القطاع الخاص والعام"
"النشرة السنوية إلحصاء  ،واإلحصاءللتعبئة العامة  المركزي على بيانات الجهاز  اعتمادااألعمدة محسوبة  باقي -

 ، أعداد متفرقة.لمنشآت القطاع الخاص والعام" الصناعياإلنتاج 
القيمة المضافة  فيالخاص بدون البترول  الصناعيومن الجدول السابق يتضح أن مساهمة القطاع 

إضافة الى انخفاض معدل نمو القيمة المضافة للقطاع  ،2015/2016عام  0.58 تعديلم  الصناعيبالقطاع 
خالل فترة  هذا القطاع فيالمرتفعة قطاع البترول مساهمة  استمراروأيضا  الخاص بدون البترول،  الصناعي

رغم ما أتخذ من  خالل فترة الدراسة، هذا القطاع فيملموس  هيكليتغير  لى عدم حدوثمما يشير إ الدراسة
هذا من جانب وعلى الجانب  ،بهدف تنمية ذلك القطاع الى هذا القطاع االستثماراتجذب ت وسياسات لاإجراء
حيث  ،األثر الكبير لألحداث الخارجية عليه في ما أنعكسوهو  الخارجيالقطاع بالعالم  ارتباط قوة تأكد اآلخر

 0.24، 0.29الى  2004/2005-2003/2004 عاميالقيمة المضافة خالل  إجمالي فيمساهمته  انخفضت
وقد يرجع ذلك الى أحداث الخليج كما سبق وذكرت، وأيضا  كان  2002/2003عام  0.45مقابل  التواليعلى 
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/ 2007عام  0.52ع من مساهمة القطا انخفضتحيث  2008عام  األثر سريعا عقب االزمة المالية العالمية
 .التواليعلى  2008/2009،2009/2010 عاميخالل  0.37، 0.43الى  2008

 لعدم التغيرنظرا   على هذا القطاع األجنبيوالسيما  االستثمارتقييم أثر  الضروري بات من  وعليه
، إضافة للتذبذب اإلجماليالناتج المحلى  فيعشر عاما (  ستةخالل فترة الدراسة )مساهمته  في الملموس

عدم  كذلك، خالل نفس الفترة  االستقرارمعدل نمو القطاع محل الدراسة وأتسامه بعدم  فيصعودا  وهبوطا  
لصالح الصناعات  قطاع الصناعة فيلم يتحقق نمو أو تنمية  أيقطاع الصناعة  في هيكليحدوث تغير 

بهدف تنمية ذلك  من العديد من التيسيرات والمزايا األجنبيوالسيما  لالستثمار ما منحظل  في، هذا التحويلية
 .القطاع

 

 :مصر فيالمباشر  األجنبي االستثمارتطور ثانيًا: 
 األجنبي االستثماريرى أن من ، فهناك المباشر على النمو األجنبي االستثمارحول أثر  اآلراء اختلفت
، اإلنتاجفع إنتاجية عناصر ور  الرأسماليمن خالل زيادة التراكم  االقتصاديعلى النمو  إيجابيالمباشر له أثر 

إضافة  المتاحة اإلنتاجيةأكفأ للموارد  استغاللتكنولوجيا متقدمة ومهارات إدارية أفضل تؤدى إلى  الستخدام نظرا  
رر أن النمو والتنمية ال وهناك من يرى أن أثره سلبى على النمو ويق ،الخارجيعلى العالم  االنفتاحالى مزايا 

 المحلى. االستثمارمن خالل  الإيتحققا 

 من كل منهما، بدون البترول الصناعيالقطاع وحصة  واألجنبيالمحلى  االستثمارتحليل تطور بو 
 ،المحلى باالستثمارمقارنة الموجه الى القطاع محل الدراسة  المباشر األجنبي االستثمار قيمة انخفاضيتضح 

الوافد الى  األجنبي االستثمارتدفقات  إجماليمن قيمة المتوسط  في %5المباشر  األجنبي االستثمارفلم يتجاوز 
، 2007/2008% عام 9  له فقد بلغت أقصى قيمة ،رغم ما منح من تيسيرات عديدة خالل فترة الدراسة مصر

 واالقتصاديةحداث السياسية نظرا  لأل 2015/2016حتى عام  2011/2012% بعد عام 2وكانت أقل قيمة 
وعليه يمكن  . 2016/2017عام  %6مرة أخرى ولكن لم يتخطى  االرتفاعثم عاود  ،بها البالد تمر  التي

أو أن  بدون البترول. الصناعيالمباشر الى القطاع  األجنبي االستثمارالنسبة الموجهة من  بانخفاضالجزم 
المباشر نظرا  لتزايد القيم الوافدة الى  األجنبي لالستثماربدون البترول لم يكن القطاع الجاذب  الصناعيالقطاع 
 .2016/2017عام حتى بصفة عامة مصر 

المتوسط  في% 14 ما قيمته بدون البترول الصناعيالموجه الى القطاع المحلى  االستثمار حققبينما 
حيث  2006/2007عام خالل له قصى قيمة أ كانتو ، فترة الدراسة خالل  االستثمار المحلى إجماليمن قيمة 

من  ما يتضحوهو . السابق ذكرهالألسباب  2012/ 2011 عام% 9حين بلغت أدنى قيمة له  في، %27بلغ 
  (.3رقم )والشكل ( 3الجدول رقم )
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 (3جدول رقم )
 واألجنبيالمحلى  االستثمارمن  بدون البترول الصناعي حصة القطاع

 بيان

 إجمالي
 االستثمار
المحلى 
 باألسعار
 الجارية

 االستثمار
المحلى بقطاع 

الصناعة 
بدون البترول 

 باألسعار
 الجارية

تدفق  إجمالي
 االستثمار
 األجنبي
المباشر 
 بالدوالر

تدفق  إجمالي
 االستثمار

المباشر  األجنبي
لقطاع الصناعة 
بدون البترول 

 بالدوالر

حصة قطاع 
الصناعة بدون 

من البترول 
 إجمالي

 االستثمار
 المحلى

حصة قطاع 
الصناعة بدون 

 إجماليالبترول من 
 االستثمارتدفق 
 المباشر األجنبي

2002/2003 68103.1 74009 700.6 -- 0.11 -- 
2003/2004 79556 6045.4 407.2 -- 0.08 -- 
2004/2005 96456.4 12719.6 4134.5 -- 0.13 -- 
2005/2006 115740.9 14514.5 9097.9 -- 0.13 -- 
2006/2007 155341.9 41951 13084.3 -- 0.27 -- 
2007/2008 199534.7 42300.1 17802.2 1526.9 0.21 0.09 
2008/2009 197137.2 29691.1 12836.1 851.9 0.15 0.07 
2009/2010 231827.2 25545.3 11008.1 456.3 0.11 0.04 
2010/2011 229066.4 23766.9 9574.4 803.9 0.10 0.08 
2011/2012 246068.2 22529 11768.1 732.6 0.09 0.06 
2012/2013 241612.2 25110.4 10273.6 261 0.10 0.02 
2013/2014 265091.3 50347.4 10855.8 215.3 0.19 0.02 
2014/2015 333709.3 56659.1 12546.2 282.6 0.17 0.02 
2015/2016 392038.9 63007.4 12528.7 423.2 0.16 0.02 
2016/2017 514309 63740.9 13366.1 776.4 0.12 0.06 
2017/2018 -- -- 13163.1 1314.3 0.14 0.05 

 المصدر:
 .https://www.cbe.org.egالمصر  المركزي من البيانات المنشورة على موقع البنك  4 -1 األعمدة من -
 األعمدة محسوبة بواسطة الباحث. باقي -

  

https://www.cbe.org.eg/
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 (3شكل رقم)ال
 المباشر واألجنبيبدون البترول واالستثمار المحلى  الصناعيناتج القطاع 

 
  :المصدر 

 .(3بالجدول رقم )تم بواسطة الباحث اعتمادا  على البيانات  -
 

 المحلى االستثمارتذبذب يبينما  بدون البترول الصناعيلناتج القطاع ومن الشكل يتضح النمو المتزايد 
بدرجة  كان منخفضف األجنبي االستثمار، أما  الصناعيصعودا  وهبوطا  بعيدا  عن االتجاه العام لناتج القطاع 

 فيإلى أهمية قياس العالقة بين النمو  دعي وهو ما بدون البترول ، الصناعيالقطاع  فيال تتناسب مع النمو 
على جذب  بدون البترول الصناعي، للوقوف على قدرة القطاع الصناعيالقطاع  فيوالنمو  األجنبي االستثمار
منحة العديد  فيوجدوى التوسع  األجنبي االستثمارسياسة جذب جدوى تبنى الدولة  ومن ثم األجنبي االستثمار
  .من المزايا

فقد  األجنبي لالستثمارجهة المفضلة لم يكن ال بدون البترول الصناعيأن القطاع  ؤكدي التاليوالجدول 
تمويل الذى كان يتنافس مع قطاع قطاع الالمرتبة الثالثة بعد قطاع البترول والخدمات وعلى رأسها  فيجاء 

ت الجدول بيانا نالى أ اإلشارة الضروري ، ومن وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العقاري نشاء والقطاع اإل
ال يقدر بما  الوافد الى مصر المباشر األجنبي االستثمار إجمالي من (غير موزع 6البند )رقم  تفصح عن أن

، االستثماراتاستخدامات هذه  فيالى البحث  ما يحتاجوهو المتوسط  خالل فترة الدراسة  في% 20عن  يقل
 .المصري  االقتصادلتحديد وجهتها وأثرها على 
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 (4الجدول رقم )
 )القيمة بالمليون دوالر( األجنبية المباشرة الواردة إلى مصر لالستثمارات القطاعيالتوزيع 

/2007 بيان
2008 

2010/
2011 

2011/
2012 

2013/
2014 

2015/
2016 

2017/
2018 

 االستثمارتدفق  إجمالي
 13163.1 12528.7 10892.9 11768.1 9574.4 17802.2 المباشر األجنبي

 8859.1 6710.7 7814.8 7101 7014.7 8098.3 البترول -1
 314.3 423.2 215.3 732.6 803.9 1526.9 صناعي -2
 15.3 0.7 25.8 80.7 30.4 123.3 زراعي -3
 590.8 186.8 238.3 127.2 108.8 423.8 إنشائي -4
 1476 1299.6 431 2196.6 620.2 928.4 خدمي -5

 355.2 459.4 149.4 86.2 134 394.9 عقاري 
 244.7 474.8 111.5 212.7 114 2187.6 تمويلي
 43 33.9 13 41.7 158 193.7 سياحي

 االتصاالت
وتكنولوجيا 
 المعلومات

18.5 7 1390.9 2 58 444.6 

 388.5 273.5 155 465.1 207.2 -- آخر خدمي
 907.6 3907.7 2167.7 1530 996.4 3906.8 موزعغير  -6

 المصدر:
 ، أعداد متفرقة."السنوي "التقرير  ،المصري  المركزي البنك  -   

 

  :الصناعيالقطاع  فيالمباشر والنمو  األجنبي االستثمارقياس العالقة بين ثالثًا: 
 فيمثل أدم سميث ومالتس  الكالسيكيةقطاب المدرسة أ اهتمام على ت العوامل المسببة للنمويحظ

 ولكن نظرا   السكانيراء هذه المدرسة نتيجة للنمو ويتحقق النمو وفقا آل ،الربع األخير من القرن الثامن عشر
تؤدى  والتيالغلة مع تزايد عدد السكان سريان قانون تناقض  وفرضرض ثبات الكمية المتاحة من األرض فل

 فالوصول إلى حد الكفا حتى ولذلك تنخفض األجور ،القوة العاملة في إلى زيادة الناتج بمعدل أقل من الزيادة
 السكانيبصورة أسرع من النمو  الرأسماليميق بالتع االهتماموقد حاول ريكاردو هذا  ،لحالة الساكنةا وبالتالي

ستستمر حتى يتم الوصول إلى  الرأسماليتوصل إلى أن عملية التعميق  الفنيعدم حدوث التقدم  وبافتراض
صافى على األطالق بفعل قانون تناقص الغلة للعالقة بين  استثمار أيتحقق فيها يال  والتيالحالة الساكنة 

 .اإلنتاجكمية رأس المال بالنسبة للعامل وحجم 
 الفنيلتقدم ، ألن ااآلونةهذه  فيد الرأسمالية البال في)الحالة الساكنة(  التنبؤاتونظرا لعدم تحقق هذه 

على بة بالمشكالت المترت االقتصاديون  ، وفى أعقاب الكساد العظيم أهتم االقتصاديةالتنمية  استمرار فيساهم 
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عند  االدخار فياألرباح ورغبه األفراد  النخفاض االستثماري األنفاق  انخفاضالساكنة من الوصول إلى الحالة 
 القضاء على الركود. فيوعجز السياسة النقدية  وظيف الكاملمستوى الت

المستقلة شعوب وحكومات الدول  اهتمامالحرب العالمية الثانية ومع تزايد  عقب وفى أواخر األربعينات
ل األستاذان هارود ودومار و ا، وقد حبنظريات النمو االهتمامالفقر والتخلف تزايد على بالعمل على القضاء 

 . االقتصاديوالنمو  الرأسماليين دراسة العالقة بين التكو 

البد  االستثمارالل نموذجة بأن الطلب الكلى والذى قرر من خ في االستثمارأثر  عالج دومارحيث 
أردنا  الحدية والمتوسطة لرأس المال إذا اإلنتاجية ، مقدارلالدخاروالمتوسط  حدىالدل الميل مو بمعينأن و 

، التوظف الكامل الستمرارالالزمة  االستثماريةأنه أهتم بالمتطلبات  أي. ف الكاملالمحافظة على مستوى التوظ
∝بمعدل ثابت هو الصافيوالناتج  الصافي االستثمارأن ينمو  وهى 𝜎  ،(1977)صقر. 

∆𝑦�̅�

𝑦�̅�
=

∆𝐼𝑡

𝐼𝑡
=∝ 𝜎 

∝  معامل األدخار 𝜎 معامل األنتاج لرأس المال                                   :    حيث أن  
تحقيق النمو  أمكانيةسبيل استكشاف  ففيار، مدو إلى حد كبير نموذج  يشبهفنموذجة  هارودأما 

للنمو  الفعليمن خالل نموذجه والذى اعتمد على التفرقة بين المعدل  االستثمارتحديد نظرية بفقد أهتم المستمر 
السكان والتحسينات الفردية  فيبه الزيادة بما تسمح دد حوالذى يت للنمو الطبيعيوالمعدل  ،والمعدل المرغوب فيه

 والذى توصل إلى أن النمو المرغوب فيه يستمر بمعدل نسبى ثابت طالما ظلت القيم الخاصة ،دو كما يرى هار 
عليه. ومن ثم فإن نموذج هارود يشبه النماذج  ماهيعلى  والمعامل الحدى لرأس المال االدخاربكل من معدل 

فترة  أيال يتضمن  دو نموذج هار  فيوحيد هو أن المعجل مع فارق الخاصة بالتفاعل بين المضاعف والمعجل 
 .(1977)صقر،  وهذا يجافى الواقع لإلبطاء

𝐺𝑊 =
𝑆

𝐶𝑟
 

𝐺𝑊   معدل النمو المرغوب فيه              𝑆  معدل األدخار          𝐶𝑟  المعامل  الحدى لرأس المال     ∶   حيث أن

 افترضواوميد حيث  ن،اوسو  ،كتابات كل من سولو فيتمثلت  والتيللنمو   كالسيكيةالنيو نظرية الأما 
عناصر  امتزاجثبات نسب  ضعن فر  التخليلرأس المال  الحدى والمعامل االدخارللتأثير على كل من معدل 

وعدم جمود األسعار وأن العمل ورأس  اإلنتاجيةالعملية  في اإلنتاجحالل بين عناصر أمكانية اإل أي ،اإلنتاج
للنمو بنفس المعدل  سيتجه اإلنتاجوتوصلوا إلى أن  ،وعدم وجود تقدم فنىان الوحيد اإلنتاجالمال هما عنصرا 

والمعادلة التالية تحدد شرط النمو ، ثبات الغلة بالنسبة للحجم الفتراضنتيجة  اإلنتاجى تنمو به عناصر الذ
 .(1977)صقر،المستقر

∆𝑦

𝑦
=

𝑠

 𝑣
= 𝑛 

∶   𝑛  معدل  نمو القوة  العاملة              𝑆 معدل األدخار                       𝑉     معامل رأس المال      حيث أن
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الفكرية على أن أهم محددات  انتماءاتهم اختالفرغم  االقتصاديينبين  اتفاقنجد أن هناك مما سبق 
، التقدم الصافي االستثمارلزيادة فرص توليد قوة عاملة كفء،  السكانيالنمو  فيالنمو الكلية والقطاعية تتمثل 

  فترات اإلبطاء. االعتبار فيألخذ ا، مع المحلى لالستثمار أساسيأنه محدد  اعتبارعلى  االدخار، الفني

 إسقاط ال يمكنبدون البترول  الصناعيعلى نمو القطاع  األجنبيولدراسة أثر االستثمار  وبالتالي
محل  نمو القطاع على المباشرا ملتأثيرهبدون البترول  الصناعيالقطاع  فيالمحلى والعاملين  االستثمار أهمية

 .الدراسة

اقتصادية )سعر الصرف، الضرائب، الرسوم  تقدم فنى، سياسات ،سياسي استقرار من العمول باقيأما 
والذى يولد طلب  األجنبيسواء المحلى أو  االستثمارلزيادة  الغير مباشراألثر  إضافة الى ،الجمركية...الخ(

ومن ثم توليد دخول تؤدى أوال  الى زيادة الطلب على السلع والخدمات ومن ثم دفع  اإلنتاجيةعلى المدخالت 
الذى يوجه الى  االدخارالمنتجين الى تلبية هذا الطلب من خالل زيادة استثماراتهم مرة أخرى، وثانيا  سيتم زيادة 

 اإلجمالينمو الناتج ومن ثم  الصناعينمو القطاع  كما أن، مرحلة أخرى من مراحل النمو وبالتالي، تثماراالس
ومن ثم محاولة  استثماري أو  استهالكيزيادة الدخل الذى يؤدى بدوره الى زيادة الطلب الكلى سواء  يؤدى الى

....الخ فسوف مرحلة أخرى من النمو فيالدخول ثم  منالمنتجين زيادة إنتاجهم ومن ثم استثماراتهم مرة أخرى و 
 .العشوائييتضمنها المتغير 

الخطى البسيط وفق طريقة المربعات الصغرى  النموذج باستخدامنموذج الدراسة  وعليه يمكن صياغة
OLS) ) التاليعلى النحو: 

𝑃𝐼𝑡 = 𝐹(𝐿𝐼𝑡−1 , 𝐹𝐷𝐼𝑡−1  , 𝐸𝑡 , 𝑃𝐼𝑡−1)……………. (1) 

 حيث أن:
 التابع:المتغير 

PI  بدون البترول. الصناعي.............. تشير إلى ناتج القطاع 
 المتغيرات المستقلة:

LI ............  بدون البترول. الصناعيالمحلى الموجه الى القطاع  االستثمارتشير إلى 
FDI  بدون البترول الصناعيالموجه الى القطاع  األجنبي االستثمار........... تشير الى 

E.............  بدون البترول. الصناعيالقطاع  فيتشير الى العمالة 

 للوغاريتمعلى هيئة الفروق األولى  وللحصول على المرونات مباشرة يمكن صياغة الدالة السابقة مرة أخرى 
 بصيغة معدالت النمو كما يلى: أيالمتغيرات 

   2)...............  ) 𝑌𝑡 = 𝑓(𝑋1𝑡−1 , 𝑋2𝑡−1  , 𝑋3𝑡 , 𝑌𝑡−1) 

 :التاليعلى النحو  االنحداريمكن كتابة معادلة  وبالتالي

………….(3) 𝑦𝑡 = 𝑎 ± 𝛽1𝑥1𝑡−1 , 𝛽2𝑥2𝑡−1  , 𝛽3𝑥3𝑡 , 𝛽4𝑦𝑡−1 ± 𝑢 
  حيث أن:

a ...............المقدار الثابت 
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𝑦𝑡.............   تشير إلى معدل نموPI  
x1 ............. تشير إلى معدل نمو  LI 

 FDI  تشير إلى معدل نمو  …………. x2 
x3  تشير إلى معدل نمو .............E 
U .........   تؤثر على النموذج وغير مدرجة بالنموذج التيائى ويشمل كل المتغيرات العشو  المتغيرتشير الى 

 t ……………  تشير الى السنوات                                               
    ( 𝛽1 𝛽2  𝛽3  𝛽4 ) .……تشير إلى معلمات النموذج   

 : تطبيق النموذج
 الصناعيالقطاع  فيالعمالة  ، بيانات بدون البترول الصناعيعلى بيانات ناتج القطاع  تم الحصول

لمنشآت  الصناعي"النشرة السنوية إلحصاء اإلنتاج  ،واإلحصاءللتعبئة العامة  المركزي من الجهاز  بدون البترول
بدون البترول  الصناعيالموجه الى القطاع  األجنبي االستثمار. وبيانات "أعداد متفرقة"القطاع الخاص والعام 

بدون البترول من البيانات المنشورة على موقع البنك  الصناعيالمحلى الموجه الى القطاع  االستثماروبيانات 
 .https://www.cbe.org.eg المصري  المركزي 

 :التاليوكانت نتائج تطبيق النموذج على النحو 
  تبار اختم اجراءJarque-Bera  كما وكانت النتائج  توزيع المتغيرات المستقلة والتابعة اعتداليةلقياس

 (5جدول رقم )بال
 (5جدول رقم )

 ناتج الصناعة  بدون قطاع البترول مؤشرات المعادلة األولى: اعتدالية اختبارنتائج 
 المقاييس

 المؤشرات
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
 االنحراف
 المعياري

معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفلطح

Jarque-
Bera 

مستوى 
 المعنوية

 العدد

ناتج الصناعة  بدون قطاع 
 15 0.650 0.86 2.499 0.531 0.052 0.15 0.159 البترول

استثمارات  محلية بقطاع 
 15 0.426 1.705 2.929 0.825- 0.128 0.01 0.004- الصناعة بدون البترول

المباشر  األجنبياالستثمار 
الى قطاع الصناعة بدون 

 15 0.794 0.461 2.145 0.038- 0.446 0.128 0.128 البترول
قطاع الصناعة  فيالعمالة 

 0.005- بدون البترول
-

0.005 0.023 0.128 2.893 0.048 0.976 15 

 المتغيراتو المتغير التابع توزيع  اعتدالية اتضح Jarque-Bera اختبار باستخدامو ( 5من الجدول رقم )و 
المباشر الى قطاع الصناعة  األجنبي االستثمارمحلية بقطاع الصناعة بدون البترول،  استثمارات أي ،المستقلة

ناعة بدون قطاع البترول، عند مستوى قطاع الصناعة بدون البترول ، وناتج الص فيبدون البترول، العمالة 
 (.0.05معنوية أكبر من )

 ساليب كل من : من خالل أالمعادلة لمتغيرات جذر الوحدة  اختبارLLC,ADF,PP ،كما يلى: وكانت النتائج 

  

https://www.cbe.org.eg/
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 (6)جدول رقم 
 لمؤشرات المعادلة األولىجذر الوحدة  اختباراتنتائج  

 مستوى  القيمة المحسوبة االختبارات
اإلحصائيالقرار  المعنوية  

Levin, Lin & Chu t -1.89500 0.0290*  رفضH0 
ADF - Fisher Chi-square 23.4899 0.0028**  رفضH0 
PP - Fisher Chi-square 22.8692 0.0035**  رفضH0 

 0.05عند مستوى معنوية أقل من  دالة *  
 0.01عند مستوى معنوية أقل من  دالة **  

دالة عند ، LLC ,ADF,PP اختبارات ( أن القيمة المحسوبة إلحصاء6الجدول رقم )يتضح من 
( ، ومن ثم رفض فرض العدم القائل بوجود جذر الوحدة، األمر الذى يدل على 0.05مستوى معنوية أقل من )

  ،اي بدون أية فروق. I ~ (0سكون السالسل الزمنية للمتغيرات الخارجية والداخلية واستقرارها عند المستوى  )

  أسـلوب باستخدامالمعادلة  متغيراتالتكامل المشترك بين  اختبارتم Phillips-Ouliaris Cointegration 
test ، : دلت النتائج على  أن القيمة المحسوبة إلحصاء كل منtau-statistic  ،z-statistic دالة  ، غير

ومنن ثنم قبنول فنرض العندم القائنل بعندم وجنود عالقنات فني األجنل ( ، 0.05عند مستوى معنوية أكبـر مـن )
قطناع الصنناعة بندون البتنرول، حينث يوجند ت امنل  فنيالمعادلة ، عدا متغير العمالنة  متغيراتالطويل بين 

 .ما سبقيوضح  التاليوالجدول  مشترك لذلك المتغير وبين ناتج الصناعة  بدون قطاع البترول.
 (7دول رقم )ج

  المعادلة متغيراتنتائج اختبار الت امل المشترك بين  

 مستوى  tau-statistic المؤشرات
 مستوى  z-statistic المعنوية

 المعنوية

 0.1102 4.898575- بدون قطاع البترولناتج الصناعة 
-

17.78265 
0.1001 

محلية بقطاع الصناعة استثمارات 
 0.4607 3.522611- بدون البترول

-
13.18341 0.4922 

المباشر الى  جنبياأل االستثمار
 قطاع الصناعة بدون البترول

-4.618010 0.1526 
-

9.245743 
0.8465 

قطاع الصناعة بدون  فيالعمالة 
 البترول

-7.839305 0.0028** 
-

14.44264 
0.3689 

 0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من **  
ارتبـاط بيرسـون لتحديـد قـوة واتجـاه العالقـة بـين متغيـرات البحـث تـم تطبيـق معامـل ، مصفوفة ارتباط  بيرسـون  -4

 :(8وتم التوصل إلى النتائج التالية كما يوضحها الجدول رقم )
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 قطــاع الصــناعة  فــيلــة توجــد عالقــة معنويــة موجبــة بــين نــاتج الصــناعة بــدون قطــاع البتــرول وكــل مــن العما
، وذلك عند مستوى معنوية أقـل مـن قطاع البترول بفترة أبطاء واحدة ، و ناتج الصناعة  بدون بدون البترول

(0.05.) 

  :محلينة بقطناع  استثماراتال توجد عالقة معنوية بين ناتج الصناعة بدون قطاع البترول ، وبين كل من
المباشننر الننى قطنناع الصننناعة بنندون  األجنبنني االسننتثمارالصننناعة بنندون البتننرول بفتننرة أبطنناء واحنندة ، 

  (.0.05ول بفترة أبطاء واحدة ، وذلك عند مستوى معنوية أكبر من )البتر 
 

 (8جدول رقم )
 مصفوفة ارتباط بيرسون لقياس معنوية العالقة بين المتغيرات المستقلة و ناتج الصناعة بدون قطاع البترول 

 
 المؤشرات

ناتج 
الصناعة 

بدون  
قطاع 
 البترول

استثمارات  محلية 
بقطاع الصناعة 

 البترولبدون 
 بفترة أبطاء واحدة

االستثمار 
المباشر  األجنبي

الى قطاع 
الصناعة بدون 

بفترة  البترول
 أبطاء واحدة

 فيالعمالة 
قطاع الصناعة 
 بدون البترول

ناتج 
الصناعة  
بدون قطاع 

 البترول
بفترة 
أبطاء 
 واحدة

ناتج الصناعة  بدون قطاع 
 البترول

1     

استثمارات  محلية بقطاع 
بفترة  الصناعة بدون البترول

 أبطاء واحدة
0.309 1    

المباشر  األجنبياالستثمار 
الى قطاع الصناعة بدون 

 بفترة أبطاء واحدة البترول
0.361 0.223 1   

قطاع الصناعة  فيالعمالة 
 بدون البترول

0.440*  0.194 -0.223 1  

ناتج الصناعة  بدون قطاع 
 بفترة أبطاء واحدة البترول

0.434*  -0.232  0.044 0.081 1 

 (.0.05* دالة عند مستوى معنوية أقل من )    

استثمارات  نموذج االنحدار الخطي المتعدد الذاتي بطريقة المربعات الصغرى ، لتحديد تأثير كل من:        
المباشر الى قطاع الصناعة بدون  األجنبيمحلية بقطاع الصناعة بدون البترول بفترة أبطاء واحدة، االستثمار 

قطاع الصناعة بدون البترول، ناتج الصناعة  بدون قطاع البترول بفترة  فيالبترول بفترة أبطاء واحدة، العمالة 
  .أبطاء واحدة على ناتج الصناعة  بدون قطاع البترول

ـــائج ب وكمـــا تشـــير ـــ9) رقـــم جـــدولالالنت ـــرات المســـتقلة بـــالنموذج ذو ت علـــى  إيجـــابيأثير ( أن كـــل المتغي
قطــاع الصــناعة بــدون  فــيالنمــوذج، وأن العمالــة  فــي% مــن التغيــرات 60المتغيــر التــابع وتفســر مجتمعــة حــوالى 

 الصـناعينـاتج القطـاع  فـيالعمالة يؤدى الى تغيـر  فيالبترول لها تأثير مضاعف حيث أن تغير بمقدار الوحدة 
بتـأخير بـدون البتـرول  الصـناعينـاتج القطـاع  فـيهمية العالقة التبادليـة األ في، يليه 1.03البترول بمقدار بدون 

 0.5العـام السـابق تـؤدى الـى زيـادة بمقـدار  فـينـاتج القطـاع  فـيزيـادة بمقـدار الوحـدة  حيـث أنإبطاء واحـدة فترة 
العــام  فــي المحلــى االســتثمار فــيتغيــر بمقــدار الوحــدة المحلــى حيــث أن  االســتثمار يليــه، الحــالينــاتج العــام  فــي

 السابق 
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 األجنبـــي االســـتثمار يـــأتي، وأخيـــرا  الحـــاليالعـــام  فـــي الصـــناعينـــاتج القطـــاع  فـــي 0.09تغيـــر بمقـــدارتـــؤدى إلـــى 
 االسـتثمار فـي المباشر ذو األثر المنخفض على نمو قطاع الصناعة بدون البترول حيث أن تغير بمقدار الوحـدة

والجــدول  ،الحــالي العــام فــي 0.05نمــو القطــاع بمقــدار فــيدى الــى تغيــر يــؤ  العــام الســابق فــيالمباشــر  األجنبــي
 .ما سبقيوضح  التالي

 (9جدول رقم )
 نموذج االنحدار الخطي المتعدد الذاتي بطريقة المربعات الصغرى 

Variables Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. VIF 

X1(-1) 0.096347 0.117199 0.822081 0.4323  1.812220 

X2(-1) 0.048400 0.022762 2.126310 0.0624  1.954405 

X3 1.025198 0.262121 3.911171 **0.0036  1.863947 

Y(-1) 0.516100 0.156888 3.289615 **0.0094  2.130102 

C 0.082210 0.031602 2.601432 0.0287  -- 

Y =0.08 + 0.097*X1(-1) + 0.049*X2(-1) + 1.03*X3 + 0.52*Y(-1)  

R
2
=59.9%  wald F-test= 16.9 sig=0.001*** AIC =-3.2  SC= -3.04 HQC= -3.3  

RMSE=0.033 U= 0.099 DW=1.8 

Jarque-Bera Test=1.25  sig=0.54    Breusch-Godfrey=0.013  sig=0.98    

Heteroskedasticity BPG=0.43 sig=0.79 Ramsey RESET= 0.26  SIG.=0.80 

 (.0.01*دالة عند مستوى معنوية أقل من )*

تدلل على القوة التفسيرية للمتغيرات المختلفة  التي االختباراتمن  مجموعةهذا وقد تم إجراء 
 النموذج كما يلى: فيالمستخدمة 

  معامل التحديد(R2) فيالمتغير التابع بسبب التغيرات  في المحققة، وهو المعامل المفسر للتغيرات 
%( من التغير الكلي في 60أن المتغيرات المستقلة تفسر )واتضح من التحليل  المتغيرات المستقلة،

، وباقي النسبة يرجع إلى الخطأ العشوائي في المعادلة (ناتج الصناعة  بدون قطاع البترول )المتغير التابع
لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج أو الختالف طبيعة  مابر  أو

 نموذج االنحدار عن النموذج الخطي. 
 تم استخدام  (االنحداراختبار معنوية جودة توفيق نموذج )أو  الختبار معنوية متغيرات النموذج ككل

( وهي ذات معنوية عند 16.9هي ) (Wald F test)، وحيث أن قيمة اختبار (Wald F test)اختبار 
( مما يدل على تأثير المتغيرات المستقلة ككل على ناتج الصناعة  بدون قطاع 0.001مستوى أقل من )

 البترول.
  اختبار معنوية كل متغير مستقل على حدةتمt-test  أن المتغيرات المستقلة ذات المعنوية في  ودل على

 Covariance( كأحد طرق التغاير HAC-Newey-Westالمتعدد باستخدام )نموذج االنحدار الخطي 
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Method  قطاع الصناعة بدون البترول، ، ناتج الصناعة بدون قطاع البترول بفترة  فيهي : العمالة
 (.0.01أبطاء واحدة،  وذلك عند مستوى معنوية أقل من )

  لتحديد مدى وجود ازدواج خطىMulticollinearity يرات  المستقلة وبعضها البعض تم حساببين المتغ 
لكل متغير مستقل على حده  Variance Inflation Factorوهي اختصار  (VIF) معامل تضخم التباين

المتغيرات المستقلة، وقد اتضح أن المتغيرات المستقلة المقبولة ضمن نموذج االنحدار الخطي  باقيمع 
أقل من  VIFالخطي في أيا من هذه المتغيرات حيث أن قيم  المتعدد الذاتي ال تعاني من مشكلة االزدواج

 ( مما يدل على عدم وجود مشكلة ازدواج خطي خطير بالنموذج.10)
 تم اختبارRamsey RESET Test    لتوصيف أخطاء النموذج فيما يتعلق بكل من: قياس مدى كفاية

سواء كان  االنحدارومالئمة المتغيرات المستقلة بالنموذج ، تحديد مدى دقة التوصيف الصحيح لنموذج 
بين األخطاء عن طريق إضافة القيم  التسلسلي االرتباط، قياس وفق الصيغة الخطية أو غير الخطية

القدرة  في المعنوي ابع من الدرجة الثانية أو الثالثة ، ومن ثم التعرف على مدى المتغير للمتغير الت التنبوئية
 ، وذلك كما يلى:التفسيرية للنموذج

  (10رقم ) جدول

 الذاتي االنحدارلقياس مالئمة ودقة التوصيف لنموذج   Ramsey RESET ختبارا

االختبارقيمة  االختبار  Df مستوى المعنوية 

t-statistic 0.258423 18 0.8026 

F-statistic 0.066783 (1, 18) 0.8026 

Likelihood ratio 0.116384 1 0.7330 

        كل من : الختبارات، أتضح أن مستوى المعنوية   Ramsey RESET testبإجراء اختبار و 
t-statistic  ، F-statistic ،Likelihood Ratio ( مما يدل على قبول فرض العدم الذى 0.05أكبر من ،)

 .الذاتي االنحدارينص على كفاية ومالئمة المتغيرات المستقلة بالنموذج ، ودقة توصيف النموذج  وفق صيغة 
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  رابعًا: النتائج والتوصيات:

 / النتائج: ا
 ،خالل فترة الدراسة اإلجماليالناتج المحلى  فيلمساهمة قطاع الصناعة بدون البترول  النسبيالثبات  .1

لم يتحقق نمو أو  أي داخل قطاع الصناعة لصالح الصناعات التحويلية، هيكليوعدم حدوث تغير 
 لالستثمار مصرعيهلفتح الباب على  األساسيق الهدف يعدم تحق وبالتالي تنمية لقطاع الصناعة،

 .ذلك القطاع  في األجنبي
 إجماليإلى قطاع الصناعة بدون البترول من  الموجهة األجنبي االستثمارقيمة ونسبة  انخفاض .2

 البترول على الجانب األكبر منه.  واستحواذإلى مصر  المباشر األجنبي االستثمارتدفقات 
حيث أن تغير  ،بدون البترول الصناعيالمباشر على نمو القطاع  األجنبيانخفاض تأثير االستثمار  .3

يؤدى الى تغير في نمو القطاع  الحاليالعام  فيستثمار األجنبي المباشر بمقدار الوحدة في اال
 .في العام التالي 0.05بمقدار

حيث أن تغير بمقدار الوحدة في  ،المباشر األجنبيتأثير االستثمار  يفوق تأثير االستثمار المحلى .4
بدون  الصناعيناتج القطاع في  0.09العام السابق تؤدى إلى تغير بمقدار فياالستثمار المحلى 

 .الحاليفي العام البترول 
ناتج القطاع الصناعي بدون البترول بتأخير فترة إبطاء واحدة وبين ناتج اهمية العالقة التبادلية بين  .5

ذات القطاع، حيث أن زيادة بمقدار الوحدة في ناتج القطاع في العام السابق تؤدى الى زيادة بمقدار 
 .الحاليفي ناتج العام  0.5

حيث أن تغير بمقدار الوحدة  ،الصناعيعلى ناتج القطاع  تعتبر العمالة من المتغيرات األكثر تأثيرا   .6
 .1.03في العمالة يؤدى الى تغير في ناتج القطاع الصناعي بدون البترول بمقدار 

 

 / التوصيات : ب
البترول لعدم نجاح ناعة بدون إلى قطاع الص الموجهة االقتصاديةالسياسات  فيالنظر  إعادة .1

 تحقيق نمو أو تنمية هذا القطاع . فيات السابقة السياس
المباشر لعدم تحقيق الهدف الذى اتخذت  األجنبي لالستثمارمنحت  التي يسيراتتال فيعاده النظر ا  .2

 االستثماريجب أن يوجه إليها  التيوتحديد الصناعات  ،من أجله هذه اإلجراءات خالل فتره الدراسة
لدولة حتى يمكن تحقيق التنمية ل واالجتماعية االقتصاديةإطار خطة التنمية  فيالمباشر  األجنبي

 لهذه الصناعات ومن ثم قطاع الصناعة بدون البترول. المستهدفة
المحلى حيث أنه األقدر على دعم النمو والتنمية بالقطاع  لالستثمارتوجيه مزيد من الدعم والتيسيرات   .3

 .المباشر األجنبي باالستثمارقارنه م الدراسةمحل  الصناعي
نمو الناتج بالقطاع انتاجيتها ومن ثم األساسية لرفع  الركيزةالتركيز على تدريب وتطوير العمالة ألنها  .4

 محل الدراسة.
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