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 الملخـــــص:
فيسا يتعمق بأىؼ دول غخب افخيقيا )نيجيخيا وغانا(، ىى  تكسؽ مذكمة الجراسة 

عجم كفاية السؾارد السحمية لتسؾيل االستثسارات السظمؾبة لتحقيق اىجافيا التشسؾية مسا 
يزظخىا الى االعتساد عمى تجفقات االستثسار االجشبى لتغظية ىحا العجد، وفيسا يتعمق 

(، فتعانى اقترادياتيا مؽ اختالل هيكمى بالجول العخبية الشفظية )الدعؾدية واالمارات
وبخاصة االنفاق االستثسارى السحمى وكفاءة االستثسارات، ويخجع ذلػ الى نقص فى 
التسؾيل الجاخمى واالدخار وىخوب معغسيا الى الخارج وتؾجيو الجدء االكبخ مشيا 

خارجى وىؾ االمخ الحى ادى الى التؾجو نحؾ التسؾيل ال الغخاض استيالكية وتخفييية
فى شكل استثسارات اجشبية مباشخة، واستيجفت الجراسة التعخف عمى مجى تاثيخ وججوى 

نسؾىا،  معجالتاالستثسارات االجشبية السباشخة عمى الجول مؾضع الجراسة فى رفع 
ومقجار القيسة السزافة لتمػ االستثسارات باعتبارىا مؽ أىؼ العؾامل السداعجة لتمػ 

حتمت السخكد االول غانا ا انالتشسؾية، وتذيخ نتائج الجراسة  الجول فى تحقيق اىجافيا
فتخة الجراسة فيسا يتعمق باالستثسار االجشبى السباشخ الى تكؾيؽ راس السال الثابت خالل 

%، ??.;8 بشحؾاالمارات، الدعؾدية ونيجيخيا  يمييا كال مؽ%، :6.=: بحؾالى
، وفيسا يتعمق لجراسةخالل فتخة ايؼ عمى التؾالى لكل مش% 8;.@، %<?.;8

ان غانا فتخة الجراسة باالستثسار االجشبى السباشخ الى الشاتج السحمى االجسالى خالل 
 بشحؾالدعؾدية، االمارات ونيجيخيا  يمييا كال مؽ%، 6;.=احتمت السخكد األول بشحؾ 

، وفيسا يتعمق خالل فتخة الجراسةيؼ عمى التؾالى لكل مش% @?.9، %<6.:%، <;.:
، بمغ متؾسط مؤشخ الحخية االقترادية لمدعؾدية نحؾ لحخية االقتراديةابسؤشخ 
أما دولة االمارات نقظة، أى ان الدعؾدية دولة ذات اقتراد حخ الى حج ما،  =9.;=

نقظة، أى ان االمارات  @?.:<متؾسط مؤشخ الحخية االقترادية نحؾ الستحجة فبمغ 
بمغ متؾسط وفيسا يتعمق بجولتى نيجيخيا وغانا دولة ذات اقتراد حخ الى حج كبيخ، 

ن كال مشيسا دولة ذات نقظة، أى ا :?.>=،  @:.;=مؤشخ الحخية االقترادية نحؾ 
فيسا يتعمق بعالقة الستغيخات (، و <968->966لى حج ما، خالل الفتخة )اقتراد حخ إ

ابع برؾرة السدتقمة بالستغيخ التابع، لسعخفة عالقة كل متغيخ مدتقل بالستغيخ الت
مشفخدة، تؼ حداب معامالت االرتباط الجدئية التى تبيؽ العالقة بيؽ متغيخ مدتقل 
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ومتغيخ تابع بثبات االثخ او استبعاد الستغيخات السدتقمة االخخى ذات التأثيخ السعشؾى 
% مؽ التغيخات التى تحرل فى الشاتج السحمى االجسالى <:فى الستغيخ التابع، وتبيؽ 

كؽ ارجاعيا الى رصيج االستثسار االجشبى السباشخ، اما االمارات، بالدعؾدية  يس
% لكل مشيؼ عمى التؾالى مؽ التغيخات 9>% ، @:% ، :;ونيجيخيا وغانا تبيؽ ان 

ارجاعيا الى رصيج االستثسارات  يسكؽالتى تحرل فى الشاتج السحمى االجسالى 
 االجشبية السباشخة خالل فتخة الجراسة.

 هصى الجراسة بسا يلى:وفى ضهء ما سبق ت
تبشى سياسة فاعمة لمتخويج لالستثسار االجشبى مؽ خالل عقج السؤتسخات والشجوات  -8

داخل وخارج الجول مؾضع الجراسة، لعخض الفخص االستثسارية وعقج اتفاقيات 
 خاصة باالستثسار.

ع عمى الخغؼ مؽ تشامى حجؼ االستثسار االجشبى السباشخ الستجفق الى الجول مؾض -9
الجراسة، فان نجرة البيانات الستعمقة باالستثسار االجشبى السباشخ تحؾل دون وجؾد 
ابحاث عسيقة حؾل ىحا السجال مؽ السعخفة، فالحاجة الى ابحاث تحميمية لمؾصؾل 

 الى تحجيج السحجدات الخئيدية لالستثسار االجشبى السباشخ بتمػ الجول.
االجشبى مؽ خالل دراسة تاثيخه عمى بعض تقييؼ مجى االستفادة مؽ االستثسار  -:

السؤشخات االقترادية مثل زيادة وتشؾيع الرادرات، تجريب وتؾعيف العسالة، نقل 
 التكشؾلؾجيا والبحث والتظؾيخ.

 اإلستثسار األجشبى، عؾامل الشسؾ، دول غخب أفخيقيا. الكلسات السفتاحية:
A standard study of the impact of foreign direct investment as 

one of the factors determining growth, A comparative study 

between the Arab oil states and the most important 

West African countries 

Abstract: 

The problem of the study lies with regard to the most important countries in 

West Africa (Nigeria and Ghana), which is the insufficiency of local 

resources to finance the investments required to achieve their development 
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goals, which compels them to rely on foreign investment flows to cover this 

deficit, and with regard to the Arab oil states (Saudi Arabia and the 

Emirates), so their economies suffer from Structural imbalance, especially 

domestic investment spending and the efficiency of investments, due to a 

lack of domestic financing and savings and most of them fleeing abroad and 

directing the bulk of them for consumer and entertainment purposes, which 

led to the orientation towards external financing in the form of foreign direct 

investment, and the study aimed to identify the impact and feasibility Foreign 

direct investments on the countries under study in raising their growth rates, 

and the amount of added value of these investments as one of the most 

important factors that help these countries achieve their development goals, 

and the results of the study indicate with regard to the index of economic 

freedom, the average economic freedom index for Saudi Arabia reached 

about 64.26 points, that is, Saudi Arabia is a country with a fairly free 

economy, while the United Arab Emirates has an average of Economic 

freedom is around 73.89 points, meaning that the UAE is a country with a 

largely free economy, and with regard to the states of Nigeria and Ghana, the 

average index of economic freedom was about 64.39, 65.83 points, meaning 

that each of them is a country with a somewhat free economy, during the 

period (2005- 2017), and with regard to the relationship of independent 

variables to the dependent variable, to know the relationship of each 

independent variable to the dependent variable individually, 37% of the 

changes that occur in the gross domestic product in Saudi Arabia can be 

traced back to the balance of foreign direct investment, while the UAE, 

Nigeria and Ghana show that 43% 39%, 52% each of them respectively from 

the changes that occur in the gross domestic product can be attributed to the 

balance of foreign direct investment during the study period. 

In light of the above, the study recommends the following: 

1- Adopting an effective policy to promote foreign investment through 

holding conferences and seminars inside and outside the countries under 
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study, to present investment opportunities and conclude investment 

agreements. 

2- Despite the growing volume of foreign direct investment flowing to the 

countries under study, the paucity of data related to direct foreign 

investment prevents the existence of deep research on this area of 

knowledge, so the need for analytical research to reach the identification 

of the main determinants of foreign direct investment in those countries. 

3- Evaluating the extent of benefiting from foreign investment through 

studying its impact on some economic indicators such as increasing and 

diversifying exports, training and employing workers, technology transfer, 

research and development. 

 :مقجمة
 ، فتذيخ البيانات الستؾفخةشيج االقتراد العالسى فى الدشؾات االخيخة نسؾًا سخيعاً  

مميار دوالر  ?.@>;8أنو بمغ نحؾ  مؽ تقخيخ االستثسار االجشبى السباشخ الؾارد عالسياً 
، والحى >966% عؽ عام @9.9>محققًا قفدة نؾعية بشدبة بمغت نحؾ ، <968عام 

ونتيجة لمتظؾرات الدخيعة والستغيخات االقترادية ، (8)مميار دوالر <.?>@تجاوز نحؾ 
ة فى االقتراد العالسى قامت كثيخ مؽ الجول بتعجيل سياساتيا االقترادية، قستالحال

السيسا تمػ التى كانت تييسؽ عمى االنذظة االقترادية السختمفة، واتجيت نحؾ تحخيخ 
والدساح لمقظاع الخاص السحمى واالجشبى بالقيام بسعغؼ االنذظة اقترادياتيا 

ى االجسالى أحج أىؼ السؤشخات التى يدتخجميا يسثل الشسؾ فى الشاتج السحم، و االقترادية
السدتثسخون فى اتخاذ قخارىؼ االستثسارى، وكان الدبب فى عيؾر االقتراديات الشاشئة 
وزيادة مقجرتيا فى جحب معجالت مختفعة مؽ االستثسارات االجشبية الستجفقة نحؾ البمجان 

يسثل مغيخ مؽ مغاىخ  الشامية باعتبار ان معجل الشسؾ فى الشاتج السحمى االجسالى
االستقخار االقترادى وزيادتو تعشى زيادة فى الظمب الكمى، وىشاك عالقة طخدية ما بيؽ 

 وتجفق االستثسار االجشبى السباشخ.معجل الشسؾ فى الشاتج السحمى االجسالى 
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 السذكلة البحثية:
غت نحؾ تؼ اختيار كاًل االمارات والدعؾدية باجسالى استثسارات اجشبية مباشخة بم 

% مؽ اجسالى حجؼ االستثسارات االجشبية @6.@:مميار دوالر بشدبة بمغت نحؾ  >.:8
، كسا تؼ اختيار دولتى غانا ونيجيخيا مؽ دول غخب <968لمجول العخبية الشفظية عام 

مميار دوالر بشدبة بمغت نحؾ  >@.;افخيقيا باجسالى استثسارات مباشخة بمغت نحؾ 
، (66)<968ستثسارات السباشخة لجول غخب افخيقيا عام % مؽ اجسالى حجؼ اال:9.8>

خيقيا )نيجيخيا وغانا(، ىى عجم فسا يتعمق بأىؼ دول غخب اتكسؽ مذكمة الجراسة فيو 
كفاية السؾارد السحمية لتسؾيل االستثسارات السظمؾبة لتحقيق اىجافيا التشسؾية مسا 

لتغظية ىحا العجد، وفيسا يتعمق يزظخىا الى االعتساد عمى تجفقات االستثسار االجشبى 
بالجول العخبية الشفظية )الدعؾدية واالمارات(، فتعانى اقترادياتيا مؽ اختالل هيكمى 
وبخاصة االنفاق االستثسارى السحمى وكفاءة االستثسارات، ويخجع ذلػ الى نقص فى 
ا التسؾيل الجاخمى واالدخار وىخوب معغسيا الى الخارج وتؾجيو الجدء االكبخ مشي

وىؾ االمخ الحى ادى الى التؾجو نحؾ التسؾيل الخارجى  الغخاض استيالكية وتخفييية
 .فى شكل استثسارات اجشبية مباشخة

 هجاف الجراسة: أ
تيجف الجراسة الى التعخف عمى مجى تاثيخ وججوى االستثسارات االجشبية  

نسؾىا، ومقجار القيسة السزافة  معجالتالسباشخة عمى الجول مؾضع الجراسة فى رفع 
لجول فى تحقيق اىجافيا لتمػ االستثسارات باعتبارىا مؽ أىؼ العؾامل السداعجة لتمػ ا

 التشسؾية.

 األسلهب البحثى:

التحميل اإلقترادى  ىفى تحقيق اىجافيا عمى استخجام أسمؾب الجراسةاعتسجت  
الدمشية لسقارنة وتحميل  الؾصفى واسمؾب االحراء القياسى مؽ خالل تحميل الدالسل

لجراسة ة ى عمى بعض الستغيخات االقتراديباالثار الستختبة عمى االستثسار االجش
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اتجاىات وأثار تجفقات االستثسار االجشبى السباشخ عمى اقترادات تمػ الجول مدتشجا 
 ؾعة مؽ الشتائج وبعض السقتخحات.لمسرادر والبيانات الستاحة لمتؾصل الى مجس

 :البيانات مرادر

النجازىا عمى العجيج مؽ االدوات مشيا السخاجع مؽ كتب  الجراسةاعتسجت  
ومجاالت ومحكخات وتقاريخ سؾاء كانت بالمغة العخبية واالنجميدية، شبكة االنتخنت 
لمحرؾل عمى البيانات والجراسات الحجيثة التى يتعحر ايجادىا فى السكتبات، مثل 

العخبية لمتشسية الدراعية، البشػ الجولى لمسؤشخات العالسية صشجوق الشقج الجولى، السشغسة 
(، مؾقع UNCTADلمتشسية، تقاريخ االستثسار االجشبى التابعة لسشغسة االمؼ الستحجة )

 (.ECOWAS)السجسؾعة االقترادية لجول غخب إفخيقيا

 الشتائج البحثية:
ع ضجول مؾ فيسا يمى استعخاضًا لتظؾر االستثسارات االجشبية السباشخة لم 

الجراسة، باالضافة الى استعخاض مؤشخ الحخية االقترادية كعامل ىام لجحب 
ذج قياسي وضع لقياس اثخ ؾ االستثسار االجشبى السباشخ، واخيخًا استعخاض نس

ى االجسالى )الشسؾ االستثسار االجشبى السباشخ فى العؾامل السؤثخة عمى الشاتج السحم
 االقترادى(.
 االستثسار االجشبى السباشر فى الجول مهضع الجراسة:أواًل: تطهر 

 السسلكة العربية الدعهدية: -أ

يعتبخ التكؾيؽ الخاسسالى عؽ االستثسار فى االصؾل الثابتة التى تدتخجم  
برؾرة متكخرة ومدتسخة عمى مجى معيؽ مؽ الدشؾات الغخاض االنتاج او تقجيؼ 

ظارات، والسخافق العامة، االبشية العامة، الخجمات )بشاء وتسييج الظخق، والجدؾر، والس
اضافة الى االضافات عمى االصؾل القائسة(، كسا ان ىشاك بعض التعخيفات التى 
تزيف الييا االصؾل غيخ السمسؾسة، وبذكل عام اليج ان تكؾن ليحه االصؾل مشفعة 
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رى فى االقتراد فى رفع مدتؾيات االنتاج، او السداىسة فى تظؾيخ السشاخ االستثسا
 صؾل التى تدتخجم الغخاض عدكخية.ويدتثشى مؽ ىحا التعخيف اال

بمغ فى تكؾيؽ راس السال الثابت (، ان متؾسط 8تذيخ بيانات الججول رقؼ )و  
(، بحج أدنى بمغ <968->966خالل الفتخة )مميار دوالر  @:.@:8 الدعؾدية نحؾ

 8:.>@8 نحؾفى حيؽ بمغ الحج االقرى ، >966 عاممميار دوالر  :;.:= نحؾ
 وبشدبة بمغت نحؾمميار دوالر،  ??.8:8 بسقجار بمغ نحؾ، ;968 عاممميار دوالر 

 .>966 ؽ عام% ع8@.<96
خالل الفترة قيمة االستثمار االجنبى المباشر فى السعودية (: تطور 1جدول رقم )

 )الوحدة بالمليار دوالر(                    (2005-2012)

تكهين رأس  الدشة
 السال الثابت 

رأس السال 
االجشبى  
 السباشر 

راس السال االجشبى السباشر 
إلى تكهين رأس السال 

 الثابت 

راس السال االجشبى السباشر 
إلى الشاتج السحلى االجسالى 

% 
5008 96.76 25.20 2<.0; 6.9; 
5009 ::.0; 2;.5< 56.:6 7.<: 
500: <;.6; 57.65 57.:5 8.;8 
500; 22;.86 6<.79 66.5< :.8< 
500< 220.85 69.79 65.<< ;.80 
5020 25<.08 5<.56 55.98 8.86 
5022 282.9; 29.62 20.:8 5.76 
5025 296.<6 25.2; :.76 2.98 
5026 2:9.99 ;.;: 8.05 2.2< 
5027 2<0.7: ;.02 7.52 2.09 
5028 2<8.62 ;.27 7.2: 2.57 
5029 29;.7< :.78 7.75 2.29 
502: 29;.8< 2.75 0.;7 0.52 
 :6.7 :;.27 20.:2 >6.>26 املتوسط

 ،وجسعببببببببببببببببببببببببببببت مببببببببببببببببببببببببببببؽ: تقببببببببببببببببببببببببببببجريخات البشببببببببببببببببببببببببببببػ الببببببببببببببببببببببببببببجولىحدبببببببببببببببببببببببببببببت  السرددددددددددددددددددددددددددددجر:
data.albankaldawli.org/indicator 
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خالل تكؾيؽ راس السال الثابت لمدعؾدية وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمشى العام لتظؾر 
متؾسط تكؾيؽ رأس السال الثابت (، أن 9فتخة الجراسة، يتزح مؽ الججول رقؼ )

مميار دوالر،  :86.98 بسقجار سشؾى معشؾى إحرائيًا بمغ حؾالىتدايج  مدعؾدية قجل
لمدعؾدية تكؾيؽ رأس السال الثابت مؽ متؾسط % 9:.< بسعجل زيادة سشؾى بمغ نحؾ

% >? أى أن حؾالى >?.6 خالل فتخة الجراسة، كسا قجر معامل التحجيج بشحؾ 
لمدعؾدية خالل فتخة الجراسة، متؾسط تكؾيؽ رأس السال الثابت مؽ التغيخات الحادثة فى 

ج تخجع إلى العؾامل التى يعكديا عشرخ الدمؽ، وقج تأكجت إحرائيًا معشؾية الشسؾذ
 .6.68السقجر عشج مدتؾى معشؾية 

 
ر االجنبى قيمة االستثماتطور النماذج المقدرة لالتجاه الزمني العام ل(: 2جدول رقم )

 .(2012-2005خالل الفترة )المباشر فى السعودية 

متهسط  نسهذج االتجاه الزمشي العام الجولة 
 الظاهرة

 التغير الدشهي 
F R2 معدل % مقدار 

تكهين رأس السال 
 الثابت

هس 20.526+  08>.:9 = هـص^
(20.526)** 26<.6< 20.526 :.65 96.2:** 0.;8 

رأس السال االجشبى  
 السباشر 

هـس 52>.2 – 60.872 = هـص^
 (-5.9;9)* 2:.20 2.<52 22.56 :.52* 0.6< 

راس السال االجشبى 
السباشر إلى تكهين 

 رأس السال الثابت %

هـس 5.787 – 65.079 = هـص^
(-7.::6)** 27.;: 5.787 29.80 55.;:** 0.9: 

راس السال االجشبى 
السباشر إلى الشاتج 

 السحلى االجسالى %

هـس 0.860 – 2:7.: = هـص^
(6.:8<)** 6.7: 0.860 28.5: 27.25** 0.89 

 .(1بيانات الججول رقم ) :حدبت وجسعت منالسرجر: 

(، ان 8تذيخ بيانات الججول رقؼ ) وفيسا يتعلق براس السال االجشبى السباشر: 
خالل مميار دوالر  86.<8الدعؾدية نحؾ بمغ فى راس السال االجشبى السباشخ متؾسط 
فى حيؽ ، <968 عاممميار دوالر  9;.8 (، بحج أدنى بمغ نحؾ<968->966الفتخة )
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 ;6.?: بسقجار بمغ نحؾ، ?966 عاممميار دوالر  =;.@: بمغ الحج االقرى نحؾ
 .<968 ؽ عام% ع<?.?<=9 بشدبة بمغت نحؾمميار دوالر، و 

خالل راس السال االجشبى السباشخ وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمشى العام لتظؾر  
متؾسط راس السال االجشبى فى الدعؾدية (، أن 9فتخة الجراسة، يتزح مؽ الججول رقؼ )

 نقصبسعجل مميار دوالر،  98@.8 بسقجار سشؾى معشؾى إحرائيًا بمغ حؾالىتشاقص  قج
خالل فتخة س السال االجشبى لمدعؾدية رامؽ متؾسط % :88.9 سشؾى بمغ نحؾ

مؽ التغيخات % @: أى أن حؾالى @:.6 الجراسة، كسا قجر معامل التحجيج بشحؾ
خالل فتخة الجراسة، تخجع إلى العؾامل متؾسط راس السال االجشبى لمدعؾدية الحادثة فى 

ؾى ج السقجر عشج مدتالتى يعكديا عشرخ الدمؽ، وقج تأكجت إحرائيًا معشؾية الشسؾذ
 .6.68معشؾية 

وفيسا يتعلق بشدبة رأس السال االجشبى السباشر إلى تكهين راس السال  
ندبة راس السال االجشبى السباشخ (، ان متؾسط 8ذيخ بيانات الججول رقؼ )ت الثابت:

->966خالل الفتخة )% <?.;8الدعؾدية نحؾ بمغ فى إلى تكؾيؽ رأس السال الثابت 
 فى حيؽ بمغ الحج االقرى نحؾ، <968 عام% ;?.6 (، بحج أدنى بمغ نحؾ<968
% ?:.<9?: بشدبة بمغت نحؾ%، و >9.8: بسقجار بمغ نحؾ، @966 عام% @9.::

 .<968 ؽ عامع

خالل راس السال االجشبى السباشخ وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمشى العام لتظؾر  
متؾسط راس السال االجشبى فى الدعؾدية (، أن 9فتخة الجراسة، يتزح مؽ الججول رقؼ )

بسعجل زيادة سشؾى بمغ %، ;>;.9 بسقجار سشؾى معشؾى إحرائيًا بمغ حؾالىتشاقص  قج
راس السال االجشبى الى تكؾيؽ رأس السال االجشبى مؽ متؾسط % 6>.=8 نحؾ

% <= أى أن حؾالى <=.6 خالل فتخة الجراسة، كسا قجر معامل التحجيج بشحؾلمدعؾدية 
متؾسط ندبة راس السال االجشبى الى تكؾيؽ راس السال التغيخات الحادثة فى مؽ 

خالل فتخة الجراسة، تخجع إلى العؾامل التى يعكديا عشرخ الدمؽ، االجشبى لمدعؾدية 
 .6.68ج السقجر عشج مدتؾى معشؾية وقج تأكج إحرائيًا معشؾية الشسؾذ
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تذيخ  اتج السحلى االجسالى:وفيسا يتعلق براس السال االجشبى السباشر الى الش 
راس السال االجشبى السباشخ الى الشاتج السحمى (، ان متؾسط 8بيانات الججول رقؼ )

(، بحج أدنى بمغ <968->966خالل الفتخة )% <;.:الدعؾدية نحؾ بمغ فى االجسالى 
، ?966 عام% >.? فى حيؽ بمغ الحج االقرى نحؾ، <968 عام% 6.98 نحؾ

 .<968 ؽ عام% ع8=.<;@: بشدبة بمغت نحؾ%، و @9.? بسقجار بمغ نحؾ

راس السال االجشبى السباشخ الى وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمشى العام لتظؾر  
متؾسط (، أن 9خالل فتخة الجراسة، يتزح مؽ الججول رقؼ )الشاتج السحمى االجسالى 

بسقجار سشؾى اقص تش قجراس السال االجشبى الى الشاتج السحمى االجسالى فى الدعؾدية 
مؽ % <9.>8 سشؾى بمغ نحؾ تشاقصبسعجل %، :>.6 معشؾى إحرائيًا بمغ حؾالى

خالل فتخة الجراسة، راس السال االجشبى الى الشاتج السحمى االجسالى لمدعؾدية متؾسط 
مؽ التغيخات الحادثة فى % => أى أن حؾالى =>.6 كسا قجر معامل التحجيج بشحؾ

خالل فتخة الجراسة، الى الشاتج السحمى االجسالى لمدعؾدية  متؾسط راس السال االجشبى
ج تخجع إلى العؾامل التى يعكديا عشرخ الدمؽ، وقج تأكجت إحرائيًا معشؾية الشسؾذ

 .6.68السقجر عشج مدتؾى معشؾية 
 االمارات الستحجة:  -ب

بمغ فى تكؾيؽ راس السال الثابت (، ان متؾسط :تذيخ بيانات الججول رقؼ ) 
 (، بحج أدنى بمغ نحؾ<968->966خالل الفتخة )مميار دوالر  ?>.@= نحؾاالمارات 
مميار  ;:.<? فى حيؽ بمغ الحج االقرى نحؾ، >966 عاممميار دوالر  96.::
 وبشدبة بمغت نحؾمميار دوالر،  ;8.;> بسقجار بمغ نحؾ، =968 عامدوالر 

 .>966 ؽ عام% ع<6.:=8

تكؾيؽ راس السال الثابت لالمارات ى العام لتظؾر وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمش 
متؾسط تكؾيؽ رأس السال الثابت (، أن ;خالل فتخة الجراسة، يتزح مؽ الججول رقؼ )

مميار دوالر،  6<>.: بسقجار سشؾى معشؾى إحرائيًا بمغ حؾالىتدايج  قجلالمارات 
ت لالمارات تكؾيؽ رأس السال الثابمؽ متؾسط % :8.> بسعجل زيادة سشؾى بمغ نحؾ
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مؽ % 9< أى أن حؾالى 9<.6 خالل فتخة الجراسة، كسا قجر معامل التحجيج بشحؾ
خالل فتخة الجراسة، متؾسط تكؾيؽ رأس السال الثابت لالمارات التغيخات الحادثة فى 

ج تخجع إلى العؾامل التى يعكديا عشرخ الدمؽ، وقج تأكجت إحرائيًا معشؾية الشسؾذ
 .6.68 السقجر عشج مدتؾى معشؾية

(، ان :تذيخ بيانات الججول رقؼ ) وفيسا يتعلق براس السال االجشبى السباشر: 
خالل مميار دوالر  >8.@االمارات نحؾ بمغ فى راس السال االجشبى السباشخ متؾسط 
فى حيؽ ، @966 عاممميار دوالر  :8.8 (، بحج أدنى بمغ نحؾ<968->966الفتخة )

 =6.:8 بسقجار بمغ نحؾ، <966 عامدوالر مميار  @8.;8 بمغ الحج االقرى نحؾ
 .@966 ؽ عام% ع><.>>88 بشدبة بمغت نحؾمميار دوالر، و 

خالل فتخة راس السال االجشبى وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمشى العام لتظؾر  
شسؾذج السقجر و لؼ يتأكج إحرائيًا معشؾية ال(، أن;الجراسة، يتزح مؽ الججول رقؼ )

 خالل فتخة الجراسة.
وفيسا يتعلق بشدبة رأس السال االجشبى السباشر إلى تكهين راس السال  
ندبة راس السال االجشبى السباشخ (، ان متؾسط :ذيخ بيانات الججول رقؼ )ت الثابت:

->966خالل الفتخة )% ??.;8االمارات نحؾ بمغ فى إلى تكؾيؽ رأس السال الثابت 
 حيؽ بمغ الحج االقرى نحؾفى ، @966 ام% ع;>.8 (، بحج أدنى بمغ نحؾ<968
% 8?.96:8 بشدبة بمغت نحؾ%، و @8.9: بسقجار بمغ نحؾ، >966 عام% :?.9:

 .@966 ؽ عامع

راس السال االجشبى الى تكؾيؽ راس وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمشى العام لتظؾر  
متؾسط راس السال (، أن ;خالل فتخة الجراسة، يتزح مؽ الججول رقؼ )السال االجشبى 

بسقجار سشؾى معشؾى تشاقص  قججشبى الى تكؾيؽ راس السال الثابت فى الدعؾدية اال
راس مؽ متؾسط % =<.? بسعجل زيادة سشؾى بمغ نحؾ%، ;6:.8 إحرائيًا بمغ حؾالى

خالل فتخة الجراسة، كسا قجر السال االجشبى الى تكؾيؽ رأس السال االجشبى لالمارات 
متؾسط ندبة مؽ التغيخات الحادثة فى % @9 أى أن حؾالى @6.9 معامل التحجيج بشحؾ
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خالل فتخة الجراسة، تخجع راس السال االجشبى الى تكؾيؽ راس السال االجشبى لالمارات 
إلى العؾامل التى يعكديا عشرخ الدمؽ، وقج تأكجت إحرائيًا معشؾية الشسؾذج السقجر 

 .6.68ة عشج مدتؾى معشؾي
تذيخ  الى الشاتج السحلى االجسالى: وفيسا يتعلق براس السال االجشبى السباشر 

راس السال االجشبى السباشخ الى الشاتج السحمى (، ان متؾسط :بيانات الججول رقؼ )
(، بحج أدنى بمغ <968->966خالل الفتخة )% <6.:االمارات نحؾ بمغ فى االجسالى 

، >966 عام% :6.= فى حيؽ بمغ الحج االقرى نحؾ، @966 عام% 9:.6 نحؾ
 .@966 ؽ عام% ع<:.;?<8 بشدبة بمغت نحؾ%، و 8<.> نحؾ بسقجار بمغ

خالل الفترة قيمة االستثمار االجنبى المباشر فى االمارات (: تطور 3جدول رقم )
 )الوحدة بالمليار دوالر( (2005-2012)

تكهين رأس  الدشة
 السال الثابت 

رأس السال 
االجشبى  
 السباشر 

راس السال االجشبى السباشر 
 إلى تكهين رأس السال الثابت 

راس السال االجشبى السباشر 
إلى الشاتج السحلى االجسالى 

% 
5008 66.50 20.<0 65.;6 9.06 
5009 6<.07 25.;2 65.;2 8.:: 
500: 90.;0 27.2< 56.67 8.80 
500; :0.8; 8.09 :.2: 2.90 
500< :6.62 2.26 2.87 0.65 
5020 :2.97 ;.;0 25.5; 6.07 
5022 :8.5: :.28 <.80 5.07 
5025 :;.09 <.8: 25.59 5.88 
5026 :2.29 <.:: 26.:6 5.80 
5027 :<.08 22.0: 27.00 5.:8 
5028 ;6.;7 ;.88 20.50 5.6< 
5029 ;:.67 <.92 22.00 5.9< 
502: ;2.60 20.68 25.:6 5.:7 

 :6.0 ;;.27 28.> ;8.>9 املتوسط

 حدببببببببببببببببببببببببببببت وجسعبببببببببببببببببببببببببببت مبببببببببببببببببببببببببببؽ: تقبببببببببببببببببببببببببببجريخات البشبببببببببببببببببببببببببببػ الببببببببببببببببببببببببببببجولى ، السردددددددددددددددددددددددددددجر:
data.albankaldawli.org/indicator 
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راس السال االجشبى الى الشاتج وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمشى العام لتظؾر  
(، أنو لؼ يتأكج ;اسة، يتزح مؽ الججول رقؼ )خالل فتخة الجر السحمى االجسالى 

 خالل فتخة الجراسة.إحرائيًا معشؾية الشسؾذج السقجر 

قيمة االستثمار االجنبى تطور النماذج المقدرة لالتجاه الزمني العام ل(: 4جدول رقم )
 (2012-2005خالل الفترة )المباشر فى االمارات 

 نسهذج االتجاه الزمشي العام الجولة 
متهسط 
 الظاهرة

 التغير الدشهي 
F R2 

 معجل % مقجار
هـس 6.8:0+  5>77.8 = هـص^ تكهين رأس السال الثابت

 (8.6:0)** 9<.8; 6.8:0 8.26 5;.;6** 0.:5 
هـس 0.065 – 6:6.> = هـص^ رأس السال االجشبى  السباشر 

 (0.256) <.28 - - 0.02 0.0; 
راس السال االجشبى السباشر إلى 

 تكهين رأس السال الثابت %
هـس 2.607 – 57.008 = هـص^

 (-5.292)* 27.;; 2.607 ;.:9 7.99** 0.5< 

راس السال االجشبى السباشر إلى 
 الشاتج السحلى االجسالى %

هـس 0.552 – >7.92 = هـص^
 (-2.<:0) 6.0: - - 6.;; 0.2< 

 .(3بيانات الججول رقم )حدبت وجسعت مؽ:  السرجر:
 نيجيريا: –ج 

 بمغ فىتكؾيؽ راس السال الثابت (، ان متؾسط >تذيخ بيانات الججول رقؼ ) 
 (، بحج أدنى بمغ نحؾ<968->966خالل الفتخة )مميار دوالر  6;.:= نحؾنيجيخيا 
مميار  ><.>? فى حيؽ بمغ الحج االقرى نحؾ، >966 عاممميار دوالر  <@.:;
 وبشدبة بمغت نحؾمميار دوالر،  ?<.8; بسقجار بمغ نحؾ، ;968 عامدوالر 
 .>966 ؽ عام% ع68.>@
تكؾيؽ راس السال الثابت لشيجيخيا العام لتظؾر  وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمشى 

سؾذج و لؼ يتأكج إحرائيًا معشؾية الش(، أن=خالل فتخة الجراسة، يتزح مؽ الججول رقؼ )
 السقجر خالل فتخة الجراسة.

(، ان >تذيخ بيانات الججول رقؼ ) وفيسا يتعلق براس السال االجشبى السباشر: 
خالل مميار دوالر  :?.>نيجيخيا نحؾ بمغ فى راس السال االجشبى السباشخ متؾسط 
فى حيؽ ، >968 عاممميار دوالر  =6.:ؾ (، بحج أدنى بمغ نح<968->966الفتخة )

مميار  ?<.> بسقجار بمغ نحؾ، 9688 عاممميار دوالر  ;?.? بمغ الحج االقرى نحؾ
 .>968 ؽ عام% ع@?.??8 بشدبة بمغت نحؾدوالر، و 
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خالل راس السال االجشبى السباشخ مشى العام لتظؾر وبتقجيخ معادلة االتجاه الد  
سؾذج السقجر و لؼ يتأكج إحرائيًا معشؾية الش(، أن=فتخة الجراسة، يتزح مؽ الججول رقؼ )

 خالل فتخة الجراسة.
وفيسا يتعلق بشدبة رأس السال االجشبى السباشر إلى تكهين راس السال  
ندبة راس السال االجشبى السباشخ (، ان متؾسط >ذيخ بيانات الججول رقؼ )ت الثابت:

->966خالل الفتخة )% 8;.@نيجيخيا نحؾ بمغ فى إلى تكؾيؽ رأس السال الثابت 
 فى حيؽ بمغ الحج االقرى نحؾ، >968 ام% ع<8.; (، بحج أدنى بمغ نحؾ<968
% 8=.9:9 بشدبة بمغت نحؾ%، و 8=.@ بسقجار بمغ نحؾ، @966 عام% <?.:8

 .>968 ؽ عامع
خالل الفترة قيمة االستثمار االجنبى المباشر فى نيجيريا (: تطور 5جدول رقم )

 )الوحدة بالمليار دوالر( (2005-2012)

 الدشة
تكهين رأس 
 السال الثابت 

رأس السال 
االجشبى  
 السباشر 

راس السال االجشبى 
السباشر إلى تكهين رأس 

 السال الثابت 

راس السال االجشبى السباشر 
ج السحلى االجسالى إلى الشات

% 
5008 76.<: 7.<; 22.66 9.76 
5009 92.:; 7.;8 :.;8 6.66 
500: 88.95 9.06 20.;7 6.<6 
500; 96.89 ;.50 25.<0 6.;6 
500< 92.96 ;.88 26.;: 7.:8 
5020 92.20 9.06 <.;: 5.:5 
5022 97.66 ;.;7 26.:7 6.68 
5025 98.5; :.0: 20.;6 5.69 
5026 :5.<9 8.89 :.95 2.7; 
5027 ;8.:8 7.9< 8.7: 0.<9 
5028 :6.66 6.09 7.2: 0.;7 
5029 8<.8; 7.78 :.7: 2.;8 
502: 88.5< 6.80 9.66 2.9; 

 >;.5 72.> 6;.8 96.70 الستهسط

 حدببببببببببببببببببببببببببببت وجسعبببببببببببببببببببببببببببت مبببببببببببببببببببببببببببؽ: تقبببببببببببببببببببببببببببجريخات البشبببببببببببببببببببببببببببػ الببببببببببببببببببببببببببببجولى ، السردددددددددددددددددددددددددددجر:
data.albankaldawli.org/indicator 
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قيمة االستثمار االجنبى تطور المقدرة لالتجاه الزمني العام لالنماذج (: 6جدول رقم )
  0(2012-2005خالل الفترة )المباشر فى نيجيريا 

 نسهذج االتجاه الزمشي العام الجولة 
متهسط 
 الظاهرة
 

 التغير الدشهي 
F R2 معجل % مقجار 

هـس 2.528+  5>;.87 = هـص^ تكهين رأس السال الثابت
 (2.:90) 96.70 - - 6.0< 0.55 

هـس 0.520 – 605.: = هـص^ رأس السال االجشبى  السباشر 
 (2.92;) 8.;6 - - 5.92 0.2< 

راس السال االجشبى السباشر إلى 
 تكهين رأس السال الثابت %

هـس ;0.80 – 92>.25 = هـص^
 (-5.979)* <.72 0.80; 8.6< :.00** 0.66 

راس السال االجشبى السباشر إلى 
 السحلى االجسالى %الشاتج 

هـس 0.680 – ;8.66 = هـص^
 (-8.5;;)** 5.;< 0.680 25.22 5:.<9** 0.:2 

 .(5بيانات الججول رقم )حدبت وجسعت مؽ:  السرجر:
راس السال االجشبى الى راس السل وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمشى العام لتظؾر  
متؾسط راس السال االجشبى (، أن =خالل فتخة الجراسة، يتزح مؽ الججول رقؼ )الثابت 

 بسقجار سشؾى معشؾى إحرائيًا بمغ حؾالىتشاقص  قجالى راس السال الثابت فى نيجيخيا 
راس السال االجشبى مؽ متؾسط % @:.> سشؾى بمغ نحؾتشاقص بسعجل %، ?6>.6

 ::.6 خالل فتخة الجراسة، كسا قجر معامل التحجيج بشحؾالى تكؾيؽ رأس السال الثابت 
متؾسط ندبة راس السال االجشبى الى مؽ التغيخات الحادثة فى % :: ن حؾالىأى أ

خالل فتخة الجراسة، تخجع إلى العؾامل التى يعكديا تكؾيؽ راس السال الثابت لشيجيخيا 
 .6.68دتؾى معشؾية عشرخ الدمؽ، وقج تأكجت إحرائيًا معشؾية الشسؾذج السقجر عشج م

تذيخ  السباشر الى الشاتج السحلى االجسالى:وفيسا يتعلق براس السال االجشبى  
راس السال االجشبى السباشخ الى الشاتج السحمى (، ان متؾسط >بيانات الججول رقؼ )

(، بحج أدنى بمغ <968->966خالل الفتخة )% @?.9نيجيخيا نحؾ بمغ فى االجسالى 
، >966 عام% :;.= فى حيؽ بمغ الحج االقرى نحؾ، >968 عام% ;?.6 نحؾ

 .>968 ؽ عام% ع<;.>== بشدبة بمغت نحؾ%، و @>.> بسقجار بمغ نحؾ
راس السال االجشبى الى الشاتج وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمشى العام لتظؾر  

متؾسط راس (، أن =خالل فتخة الجراسة، يتزح مؽ الججول رقؼ )السحمى االجسالى 
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بسقجار سشؾى معشؾى تشاقص  قجالسال االجشبى الى الشاتج السحمى االجسالى فى نيجيخيا 
مؽ متؾسط % 89.88 بسعجل زيادة سشؾى بمغ نحؾ%، 6>:.6 إحرائيًا بمغ حؾالى

خالل فتخة الجراسة، كسا قجر راس السال االجشبى الى الشاتج السحمى االجسالى لشيجيخيا 
متؾسط راس مؽ التغيخات الحادثة فى % 8< أى أن حؾالى 8<.6 معامل التحجيج بشحؾ

خالل فتخة الجراسة، تخجع إلى الجشبى الى الشاتج السحمى االجسالى لشيجيخيا السال ا
ج السقجر عشج العؾامل التى يعكديا عشرخ الدمؽ، وقج تأكجت إحرائيًا معشؾية الشسؾذ

 .6.68مدتؾى معشؾية 
 غانا:  -د

بمغ فى تكؾيؽ راس السال الثابت (، ان متؾسط <تذيخ بيانات الججول رقؼ ) 
 88.: (، بحج أدنى بمغ نحؾ<968->966خالل الفتخة )مميار دوالر  =:.? نحؾغانا 

 عاممميار دوالر  6:.=8 فى حيؽ بمغ الحج االقرى نحؾ، >966 عاممميار دوالر 
ؽ % ع88.;9; وبشدبة بمغت نحؾمميار دوالر،  @8.:8 بسقجار بمغ نحؾ، :968

 .>966 عام
تكؾيؽ راس السال الثابت لغانا وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمشى العام لتظؾر  

متؾسط تكؾيؽ رأس السال الثابت (، أن ?خالل فتخة الجراسة، يتزح مؽ الججول رقؼ )
بسعجل مميار دوالر،  =:8.8 بسقجار سشؾى معشؾى إحرائيًا بمغ حؾالىتدايج  قجلغانا 

خالل فتخة تكؾيؽ رأس السال الثابت لغانا مؽ متؾسط % ?>.:8 زيادة سشؾى بمغ نحؾ
مؽ التغيخات % 8< أى أن حؾالى 8<.6 الجراسة، كسا قجر معامل التحجيج بشحؾ

خالل فتخة الجراسة، تخجع إلى متؾسط تكؾيؽ رأس السال الثابت لغانا الحادثة فى 
ج السقجر عشج العؾامل التى يعكديا عشرخ الدمؽ، وقج تأكجت إحرائيًا معشؾية الشسؾذ

 .6.68مدتؾى معشؾية 
(، ان <تذيخ بيانات الججول رقؼ ) السال االجشبى السباشر: وفيسا يتعلق براس 
خالل الفتخة مميار دوالر  9>.9غانا نحؾ بمغ فى راس السال االجشبى السباشخ متؾسط 

فى حيؽ بمغ ، >966 عاممميار دوالر  ;6.8 (، بحج أدنى بمغ نحؾ<968->966)
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مميار  99.: ؾبسقجار بمغ نح، ;968 عاممميار دوالر  =:.: الحج االقرى نحؾ
 .>966 ؽ عام% ع9:66 بشدبة بمغت نحؾدوالر، و 

 
خالل الفترة قيمة االستثمار االجنبى المباشر فى غانا (: تطور 2جدول رقم )

 )الوحدة بالمليار دوالر( (2005-2012)

تكهين رأس  الدشة
 السال الثابت 

رأس السال 
االجشبى  
 السباشر 

راس السال االجشبى السباشر 
 إلى تكهين رأس السال الثابت 

راس السال االجشبى السباشر 
إلى الشاتج السحلى االجسالى 

% 
5008 6.22 0.27 7.96 2.67 
5009 7.9; 0.97 26.8< 6.25 
500: 6.;2 2.6; 69.55 8.8: 
500; 7.:2 5.:2 8:.87 <.80 
500< 7.05 5.6: 8;.<9 <.25 
5020 6.:< 5.85 99.7< :.;6 
5022 7.:7 6.57 9;.68 ;.2< 
5025 9.:9 6.5< 7;.9: :.;7 
5026 29.60 6.55 2<.:8 9.88 
5027 28.6< 6.69 52.;6 9.5: 
5028 27.6; 6.2< 55.2; 9.7< 
5029 27.;7 6.7; 56.78 9.66 
502: 25.27 6.58 59.:: 8.82 

 9.77 69.06 5.85 69.; املتوسط

 وجسعبببببببببببببببببببببببببببت مبببببببببببببببببببببببببببؽ: تقبببببببببببببببببببببببببببجريخات البشبببببببببببببببببببببببببببػ الببببببببببببببببببببببببببببجولى ،حدببببببببببببببببببببببببببببت  السردددددددددددددددددددددددددددجر:
data.albankaldawli.org/indicator 

خالل راس السال االجشبى السباشخ وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمشى العام لتظؾر  
متؾسط راس السال االجشبى السباشخ فى (، أن ?فتخة الجراسة، يتزح مؽ الججول رقؼ )

بسعجل مميار دوالر،  >;6.9 إحرائيًا بمغ حؾالىبسقجار سشؾى معشؾى تدايج  قجغانا 
خالل فتخة الجراسة، راس السال االجشبى لغانا مؽ متؾسط % 9<.@ زيادة سشؾى بمغ نحؾ

مؽ التغيخات الحادثة فى % >= أى أن حؾالى >=.6 كسا قجر معامل التحجيج بشحؾ
ل التى يعكديا خالل فتخة الجراسة، تخجع إلى العؾاممتؾسط راس السال االجشبى لغانا 

 .6.68ج السقجر عشج مدتؾى معشؾية عشرخ الدمؽ، وقج تأكجت إحرائيًا معشؾية الشسؾذ
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ستثمار االجنبى قيمة االتطور النماذج المقدرة لالتجاه الزمني العام ل(: 8جدول رقم )
 (2012-2005خالل الفترة ) المباشر فى غانا

 نسهذج االتجاه الزمشي العام الجولة 
متهسط 
 الظاهرة
 

 التغير الدشهي 
F R2 معجل  مقجار

% 
هـس 101.1+  00.0. = هـص^ تكهين رأس السال الثابت

 (30...)** 60.1 101.1 1.036 330..** .0.1 
رأس السال االجشبى  

 السباشر 
هـس 0303.+  .061. = هـص^

 (30335)** 3033 .0303 50.3 ..065** .013 

راس السال االجشبى 
إلى تكهين رأس السباشر 

 السال الثابت %

هـس 0033. – .501. = هـص^
 (-.033.)** .10.. - - .0.1 .0..

1 

راس السال االجشبى 
السباشر إلى الشاتج 

 السحلى االجسالى %

هـس 0110.+  30360 = هـص^
 (.05.3) 1000 - - .050 .0.. 

 .(7بيانات الججول رقم )حدبت وجسعت مؽ:  السرجر:
بشدبة رأس السال االجشبى السباشر إلى تكهين راس السال وفيسا يتعلق  
ندبة راس السال االجشبى السباشخ (، ان متؾسط <ذيخ بيانات الججول رقؼ )ت الثابت:

(، <968->966خالل الفتخة )% :6.=:غانا نحؾ فى الى راس السال الثابت بمغ 
% >:.?= فى حيؽ بمغ الحج االقرى نحؾ، >966 عام% :=.; بحج أدنى بمغ نحؾ

 ؽ عام% ع;9.=<:8 بشدبة بمغت نحؾ%، و 9<.:= بسقجار بمغ نحؾ، 9688 عام
966<. 

راس السال االجشبى الى تكؾيؽ راس السال وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمشى العام لتظؾر 
و لؼ يتأكج إحرائيًا معشؾية (، أن?خالل فتخة الجراسة، يتزح مؽ الججول رقؼ )الثابت 

 خالل فتخة الجراسة.سؾذج السقجر الش
تذيخ  وفيسا يتعلق براس السال االجشبى السباشر الى الشاتج السحلى االجسالى: 

راس السال االجشبى السباشخ الى الشاتج السحمى (، ان متؾسط <بيانات الججول رقؼ )
(، بحج أدنى بمغ <968->966خالل الفتخة )% ;;.=غانا نحؾ بمغ فى االجسالى 
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، ?966 عام% 6>.@ فى حيؽ بمغ الحج االقرى نحؾ، >966 عام% ;:.8 نحؾ
 .>966 ؽ عام% ع>@.?6=%، وبشدبة بمغت نحؾ =8.? بسقجار بمغ نحؾ

راس السال االجشبى الى الشاتج وبتقجيخ معادلة االتجاه الدمشى العام لتظؾر  
و لؼ يتأكج (، أن?خالل فتخة الجراسة، يتزح مؽ الججول رقؼ )السحمى االجسالى 

 شسؾذج السقجر خالل فتخة الجراسة.ائيًا معشؾية الإحر

فيسا يتعمق باالستثسار االجشبى حتمت السخكد االول غانا ا مسا سبق يتزح ان 
يمييا كال %، :6.=: فتخة الجراسة بحؾالىالسباشخ الى تكؾيؽ راس السال الثابت خالل 

يؼ لكل مش% 8;.@، %<?.;8%، ??.;8 بشحؾاالمارات، الدعؾدية ونيجيخيا  مؽ
 .خالل فتخة الجراسةعمى التؾالى 

وفيسا يتعمق باالستثسار االجشبى السباشخ الى الشاتج السحمى االجسالى خالل  
الدعؾدية،  يمييا كال مؽ%، 6;.=ان غانا احتمت السخكد األول بشحؾ فتخة الجراسة 

ل خاليؼ عمى التؾالى لكل مش% @?.9% ، <6.:% ، <;.: بشحؾاالمارات ونيجيخيا 
 .فتخة الجراسة

 ثانيًا: مؤشر الحرية االقترادية:
قياسات اقترادية اىجفيا قياس درجة الحخية االقترادية  86ىؾ سمدمة مؽ  
تعج الحخية االقترادية مؽ أىؼ العؾامل الجاذبة لالستثسارات األجشبية لؼ، و العا فى دول

االقترادي، وتقاس فيي الظخيق األمثل لمؾصؾل إلى مدتؾى متقجم مؽ الشسؾ والخفاء 
تمػ الحخية مؽ خالل عجة متغيخات والتي تعسل عمى قياس درجة االنفتاح االقترادي 
ومجى تجخل الجولة في االقتراد، وانظالقا مؽ أىسية تمػ الستغيخات، تعسل عجد مؽ 
السؤسدات والسشغسات الجولية عمى قياس مؤشخ الحخية االقترادية التي مؽ أىسيا 

بإصجار ىحا التي قامت ، ال ستخيتو بالتعاون مع صحيفة  جويذؽمؤسدة ىيختاج فان
، فزال عؽ صجوره مؽ قبل مؤسدات أخخى مشيا مخكد دبي >@@8السؤشخ مشح عام 

يدتخجم ىحا السؤشخ لقياس درجة التزييق التي ، و السالي العالسي ومعيج فخيدخ الكشجي
ختاج أىؼ السؤسدات في تسارسيا الحكؾمة عمى الحخية االقترادية، إذ تعج مؤسدة ىي



 م(0202( يونية )1( العدد )1) المجلد –جامعة أسوان  –مجلة البحوث والدراسات األفريقية ودول حوض النيل 

_______________________________________________ 

 183 

متغيخا اقتراديا يزؼ  6>ىحا السجال وتقؾم بشذخ مؤشخ الحخية طبقا لمسؤسدة باختيار 
 ى:تذسل ما يم اقترادية مجسؾعات 86

سخكية جتقاس مؽ خالل الستغيخات الفخعية كسعجل التعخيفة ال :الدياسات التجارية -أ
 .سخكيةجلخجمات السخكية ، الفداد في اج، مجى وجؾد حؾافد غيخ السخجح

تقاس مؽ خالل الييكل الزخيبي لألفخاد والذخكات واإلنفاق الحكؾمي  :السهازنة -ب
 .كشدبة مؽ الشاتج اإلجسالي

يقاس مؽ خالل االستيالك الحكؾمي  االقتراد: مجاالتفي  التجخل الحكهمي -ج
كشدبة مؽ حجؼ االقتراد، السمكية الحكؾمية لألعسال والرشاعات، الشاتج 

 .االقترادي الحكؾمي، حرة عائجات الحكؾمة مؽ الذخكات السسمؾكة لمجولة
 .تقاس مؽ خالل معجل التزخؼ السخجح الدياسة الشقجية: -د

: يقاس مؽ خالل القيؾد رات الخارجيةاستقطاب رأس السال األجشبي واالستثسا -ه 
، السعاممة بالسداواة لكل مؽ السدتثسخ السحمي عمى السمكية األجشبية لألراضي

التسؾيل السحمي ، مجى تؾافخ رباح لمخارجواألجشبي، مجى وجؾد قيؾد عمى تحؾيل األ
 .لمذخكات األجشبية

لمبشؾك، مجى وجؾد قيؾد يقاس مؽ السمكية الحكؾمية  ى:التسهيل والشظام السررف -و
عمى فتح فخوع لمبشؾك األجشبية، األنغسة السرخفية الحكؾمية، مجى الحخية في 

 .تقجيؼ أشكال الخجمات السالية كافة
دور و  تقاس مؽ خالل قؾانيؽ الحج األدنى لألجؾر :رواألسعاسياسات األجهر  -ي

 .الحكؾمة في تحجيج األجؾر
انتذار أنذظة التيخيب والقخصشة عمى  تقاس مؽ خالل مجى حقهق السلكية: -ع

 .السمكية الفكخية
تقاس مؽ خالل رصج مجى سيؾلة الحرؾل عمى تخاخيص  التذريعات واإلجراءات: -ل

 .عسال، البيخوقخاطية، قؾانيؽ وأنغسة العسل وحساية السدتيمػ والعاملمداولة األ
 إلى أربع فئات وقج تؼ ترشيف الجول في ىحا السؤشخ عمى وفق درجة تحخر اقترادىا

 ىى:
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 .( نقظة866 - 6?) دولة ذات اقتراد حخ -
 ( نقظة.>.@< - 6<الى حج كبيخ )دولة ذات اقتراد حخ  -
 ( نقظة.>.@= - 6=الى حج ما ) ذات اقتراد حخدولة  -
 ( نقظة.>.@> - 6>ة الى حج كبيخ )حخ غيخ دولة  -
 ( نقظة.>.@; -6خ عمييا الجولة )يًا اى تديظاقتراددولة معجومة  -

تأثيخ أكبخ لمجولة  عجم  أي كمسا ارتفع رصيج الجولة مؽ الشقاط دل ذلػ عمى 
 .خية اقتراديةدولة اكثخ حبسعشى ، في االقتراد

 898(، ان الدعؾدية احتمت ادنى مختبة ليا رقؼ @وتذيخ بيانات الججول رقؼ ) 
، وبمغت 9686ام عالسيًا ع ??، وبمغت اعمى مختبة ليا رقؼ  >968عالسيا فى عام 

 .<968عام  دولة 6?8عالسيًا مؽ بيؽ  <86رقؼ 
نقظة خالل الفتخة  =9.;=وبمغ متؾسط مؤشخ الحخية االقترادية نحؾ  

وبتقجيخ معادلة (، أى ان الدعؾدية دولة ذات اقتراد حخ الى حج ما، <968->966)
الجراسة، يتزح مؽ خالل فتخة مؤشخ الحخية االقترادية االتجاه الدمشى العام لتظؾر 

بسقجار تدايج  قجمتؾسط مؤشخ الحخية االقترادية فى الدعؾدية (، أن 86الججول رقؼ )
 سشؾى بمغ نحؾتدايج بسعجل نقظة،  ?66.< سشؾى معشؾى إحرائيًا بمغ حؾالى

خالل فتخة الجراسة، كسا قجر مؤشخ الحخية االقترادية لمدعؾدية مؽ متؾسط % 6@.86
متؾسط مؽ التغيخات الحادثة فى % <= أى أن حؾالى <=.6 معامل التحجيج بشحؾ

خالل فتخة الجراسة، تخجع إلى العؾامل التى يعكديا مؤشخ الحخية االقترادية لمدعؾدية 
 .6.68ج السقجر عشج مدتؾى معشؾية عشرخ الدمؽ، وقج تأكجت إحرائيًا معشؾية الشسؾذ

(، ان @وتذيخ بيانات الججول رقؼ ) وفيسا يتعلق بجولة االمارات الستحجة: 
، وبمغت اعمى مختبة ليا <968عالسيا فى عام  8=االمارات احتمت ادنى مختبة ليا رقؼ 

 دولة. 6?8مؽ بيؽ  9689عالسيًا عام  @9رقؼ 
نقظة خالل الفتخة  @?.:<وبمغ متؾسط مؤشخ الحخية االقترادية نحؾ  

وبتقجيخ د حخ الى حج كبيخ، (، أى ان االمارات دولة ذات اقترا<968->966)
خالل فتخة الجراسة، يتزح مؤشخ الحخية االقترادية معادلة االتجاه الدمشى العام لتظؾر 

 معشؾية الشسؾذج السقجر. و لؼ يتأكج إحرائياً (، أن86مؽ الججول رقؼ )
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(، ان نيجيخيا احتمت @وتذيخ بيانات الججول رقؼ ) :نيجيرياوفيسا يتعلق بجولة  
 8?، وبمغت اعمى مختبة ليا رقؼ @966عالسيا فى عام  =88ليا رقؼ  ادنى مختبة

دولة لسؤشخ الحخية  6?8فى التختيب الجولى العالسى مؽ بيؽ  <968عالسيًا عام 
 االقترادية.

 
نقظة خالل الفتخة  @:.;=وبمغ متؾسط مؤشخ الحخية االقترادية نحؾ  

وبتقجيخ معادلة ى حج ما، (، أى ان نيجيخيا دولة ذات اقتراد حخ ال<968->966)
خالل فتخة الجراسة، يتزح مؽ مؤشخ الحخية االقترادية االتجاه الدمشى العام لتظؾر 

بسقجار تدايج  قجمتؾسط مؤشخ الحخية االقترادية فى نيجيخيا (، أن 86الججول رقؼ )
% 6@.6 سشؾى بمغ نحؾتدايج بسعجل نقظة،  >?>.6 سشؾى معشؾى إحرائيًا بمغ حؾالى

خالل فتخة الجراسة، كسا قجر معامل مؤشخ الحخية االقترادية لشيجيخيا مؽ متؾسط 
متؾسط مؤشخ مؽ التغيخات الحادثة فى % 9= أى أن حؾالى 9=.6 التحجيج بشحؾ

خالل فتخة الجراسة، تخجع إلى العؾامل التى يعكديا عشرخ الحخية االقترادية لشيجيخيا 
 .6.68ج السقجر عشج مدتؾى معشؾية لشسؾذالدمؽ، وقج تأكجت إحرائيًا معشؾية ا

 
(، ان غانا احتمت ادنى @وتذيخ بيانات الججول رقؼ ) :غاناوفيسا يتعلق بجولة  

عالسيًا عام  :=، وبمغت اعمى مختبة ليا رقؼ ;968عالسيا فى عام  898مختبة ليا رقؼ 
دولة لسؤشخ الحخية  6?8مؽ بيؽ  <968عالسيًا عام  :86، وبمغت رقؼ @966

 االقترادية.
نقظة خالل الفتخة   :?.>=وبمغ متؾسط مؤشخ الحخية االقترادية نحؾ  

وبتقجيخ معادلة (، أى ان غانا دولة ذات اقتراد حخ الى حج ما، <968->966)
خالل فتخة الجراسة، يتزح مؽ مؤشخ الحخية االقترادية االتجاه الدمشى العام لتظؾر 

 يًا معشؾية الشسؾذج السقجر.إحرائ و لؼ يتأكج(، أن86الججول رقؼ )
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فى الدول موضع الدراسة خالل مؤشر الحرية االقتصادية (: تطور 9جدول رقم )
 )الوحدة بالمليار دوالر( (2012-2005الفترة )

 الدشة
 غانا نيجيريا االمارات الدعهدية

عجد  الترتيب 
عجد  الترتيب  الشقاط

عجد  الترتيب  الشقاط
عجد  الترتيب  الشقاط

 الشقاط
5008 0 0 80 :5.72 225 8;.<; ;9 88.58 
5009 0 0 6< :7.79 <0 97.82 9; 9<.79 
500: 0 0 6< :7.<; <6 97.;2 :0 9<.28 
500; 0 0 60 :8.69 207 92.<8 :6 9:.;; 
500< 0 0 77 :5.<; 229 90.72 96 :0.;8 
5020 ;; 99.:: 6: :7.09 228 95.22 ;8 98.<6 
5022 206 98.29 62 :8.2; 207 98.2 ;8 9;.2; 
5025 225 96.28 5< :8.5 20: 96.<8 <5 99.;6 
5026 222 97.02 67 :8.06 202 98.<; 200 97.:8 
5027 222 96.< 7; :6.0; 205 98.;8 252 95.88 
5028 252 92.82 87 :5.;7 <: 9;.82 220 96.;9 
5029 220 97.72 7; :6.62 ;5 99.68 207 98.6 
502: 20: 98.52 92 :2.:6 ;2 9;.92 206 98.:; 

 6;.98 - >97.6 - >;.6: - 97.59 - املتوسط

 حدببببببببببببببببببببببببببببت وجسعبببببببببببببببببببببببببببت مبببببببببببببببببببببببببببؽ: تقبببببببببببببببببببببببببببجريخات البشبببببببببببببببببببببببببببػ الببببببببببببببببببببببببببببجولى ، السردددددددددددددددددددددددددددجر:
data.albankaldawli.org/indicator 

مؤشر الحرية  تطورالنماذج المقدرة لالتجاه الزمني العام ل(: 10جدول رقم )
 (2012-2005خالل الفترة )الدراسة لدول موضع االقتصادية ل

 نسهذج االتجاه الزمشي العام الجولة 
متهسط 
 الظاهرة
 

 التغير الدشهي 
F R2 معجل % مقجار 

هـس  ;00.:+  ;80.>- = هـص^ السعودية
 (8.0<9)** 97.59 :.00; 20.<0 58.<9** 0.9: 

هـس 0.220 – 7.996: = هـص^ االمارات
 (-2.560) :6.;< - - 2.82 0.07 

هـس 8;0.8+  >>90.5 = هـص^ نيجرياي
 (7.56:)** 97.6< 0.8;8 0.<0 2:.<8** 0.95 

هـس 0.066 – 99.095 = هـص^ غاان
 (7.7:0)** 98.;6 - - 0.02 0.0< 

 .(1بيانات الججول رقم )حدبت وجسعت مؽ:  السرجر:
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 ثالثًا: التحليل القياسى:

ن االسمؾب القياسى فى االقتراد يدتيجف تقجيخ العالقات االقترادية بذكل إ 
كسى عؽ طخيق تؾصيف عالقة رياضية بيؽ متغيخيؽ او اكثخ باستخجام سمدمة زمشية 
معيشة، ومؽ ثؼ اعظاء نتائج تداعج واضعى الدياسات االقترادية عمى رسؼ سياسات 

اثبات فخضية البحث الستسثمة بؾجؾد كمية تتفق مع الؾاقع االقترادى لمجول، ولغخض 
أثخ ايجابى او سمبى لالستثسار االجشبى السباشخ فى واقع ومدتقبل الشاتج السحمى 
االجسالى )الشسؾ االقترادى(، مؽ خالل قياس عالقة بعض الستغيخات االقترادية 

ار بالحكخ تؼ اختيار نسؾذج لقياس اثخ االستثسالكمية فى الجول مؾضع الجراسة، وججيخ 
االجشبى السباشخ فى العؾامل السؤثخة عمى الشاتج السحمى االجسالى )معجل الشسؾ 
االقترادى( الحى يعج السحجد االساسى لمذخكات االجشبية الباحثة عؽ االسؾاق الججيجة 
او زيادة نريبيا مؽ أسؾاق فى البمج السزيف، وقج تؼ اختيار تمػ الستغيخات بؾصفيا 

 الى مشظق الشغخية االقترادية وىى:  متغيخات مفدخة باالستشاد
                                       

       
 حيث:
^ص )معجل الشسه االقترادى )الشاتج السحلى االجسالى(  = 

 (هـ
 = الثابت   
 (1)س= نسه االنفاق الحكهمى    
 (2)س=  نسه قهة العسل      
 (3)س= نسه االنفتاح االقترادى   
 (4)س= االستثسار االجشبى السباشر     

  (5)سمعجل التزخم    =
 (6االدخار السحلى)س=     

 ( 7االستهالك السحلى)س    =
ومؽ خالل نتائج التحميل اإلحرائى لسعخفة أىسية االستثسارات االجشبية  

السباشخة وتأثيخىا فى الشاتج السحمى االجسالى كستغيخ تابع ومجسؾعة الستغيخات سالفة 



 ياسر عبدالحميد عبدالراضى وآخرون ، دراسة قياسية ألثر اإلستثمار األجنبى المباشر كأحد العوامل المحددة للنمو
__________________________________________________________________ 

 188 

وأيزًا معشؾية (  9ر، )  ( ف) ، واستشادًا إلى قيؼ كل مؽ كستغيخات مدتقمة الحكخ
أفزل  الستحرل عمييا تبيؽ أن الشسؾذج الخظىمعامالت االنحجار ومشظقية الشتائج 

بعض مشيا معشؾى ، وبفحص معامالت االنحجار تبيؽ أن الالشساذج السعبخة عؽ الجالة
 Step–Wise، لحلػ تؼ االستعانة بالشسؾذج المؾغاريتسى الستجرج ) واآلخخ غيخ معشؾى 

ؾن معشؾيًا ( لمؾصؾل إلى أفزل نسؾذج يتفق والسشظق االقترادى وفى نفذ الؾقت يك
 ، تبيؽ ما يمى:إحرائياً 

 السسلكة العربية الدعهدية: -أ

(، عجم وجؾد تأثيخ معشؾى لكل مؽ االنفاق 88تذيخ بيانات الججول رقؼ ) 
، (=)سواالدخار السحمى (:)س، االنفتاح االقترادى(9)س، قؾة العسل(8)سالحكؾمى

وباستخجام الشسؾذج الخظى  %،>وذلػ ألن مدتؾى السعشؾية لكل مشيا كان أكبخ مؽ 
الستجرج وباستبعاد تأثيخ كاًل مؽ التزخؼ واالستيالك السحمى، فإنو كمسا زاد رصيج 
االستثسارات االجشبية السباشخة بسقجار مميؾن دوالر فدتقابمو زيادة فى الشاتج السحمى 

مميؾن دوالر، وباستبعاد تأثيخ كال مؽ رصيج االستثسار  9?;.6االجسالى بسقجار 
% يؤدى الى زيادة 8االجشبى السباشخ واالستيالك السحمى فان زيادة معجل التزخؼ 

مميؾن دوالر، وباستبعاد تاثيخ كال مؽ رصيج  <@=.6الشاتج السحمى االجسالى حؾالى 
االستثسارات االجشبية السباشخة ومعجل التزخؼ، فإن زيادة االستيالك السحمى يؤدى إلى 

ن دوالر، واعتسادًا عمى قيؼ ؾ ممي :;<.8لى لمجولة بسقجار زيادة الشاتج السحمى االجسا
إختبار )ت( لتأثيخ الستغيخات السدتقمة فى الشاتج السحمى االجسالى لمدعؾدية، نجج ان 
رصيج االستثسارات االجشبية السباشخة ىؾ أقؾى الستغيخات تأثيخًا عمى الشاتج السحمى 

لسحمى، وتذيخ قيسة معامل التحجيج االجسالى يميو، معجل التزخؼ وحجؼ االستيالك ا
% مؽ التغيخات التى تحجث >@(، او ما يعخف بسخبع معامل االرتباط الستعجد فإن 9)ر

فى الشاتج السحمى االجسالى سببيا رصيج االستثسارات االجشبية، التزخؼ واالستيالك 
 % مؽ التغيخات التى تحرل فى الشاتج السحمى االجسالى سببيا>السحمى، فى حيؽ 
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متغيخات أخخى غيخ مزسشة فى الشسؾذج، مسا يذيخ الى القجرة التفديخية العالية 
 لستغيخات االقترادية سالفة الحكخ.لمشسؾذج فى تفديخ العالقة بيؽ ا

وفيسا يتعمق باختبار معشؾية الشسؾذج السقجر تبيؽ انو معشؾى مؽ الشاحية  
ؽ قبل الستغيخات السدتقمة % بسعشى ان ىشاك تأثيخ معشؾى م8االحرائية عشج مدتؾى 

الثالثة مجتسعة )رصيج االستثسار االجشبى السباشخ، معجل التزخؼ، االستيالك 
 (.88السحمى(، عمى الستغيخ التابع )الشاتج السحمى االجسالى( كسا فى الججول رقؼ )

لمتعدد للمملكة العربية نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطى ا :(11جدول رقم)
 (2012-2005خالل الفترة ) السعودية

 2ر قيسة "ف" السعددددددددددددادلة الشسهذج
^ص خطى كامل

 7س 0.608+   6س 0.0:9+   5س 2.5:5 – 2س 0.597 - 509.2:6= ه
                             (0.697     )   (-0,756(    )2,208  )     (5,<5:)**            

  :س :2.57+  9س 2>>.0+  8س 0.596 +                            
                                (6,267    **)  (0,207  )   (5,89;      **) 

8<28.65** 0,<: 

^ص خطى متجرج
   :س 76:.2+   8س :>0.9 + 7س 5;0.7+  576.92=  هـ
           (6,756(  **)5.697(    **)6,208   **) 

2869.59** 0.<8 

 .% >* معشؾى عشج مدتؾى معشؾية  %  8** معشؾى عشج مدتؾى معشؾية 
 بجون إشارة يجل عمى عجم السعشؾية، واألرقام باألقؾاس تذيخ إلى قيسة "ت" السحدؾبة.

 data.albankaldawli.org/indicator تقجيخات البشػ الجولى ،من:  : حدبت السرجر
بالستغيخ التابع، لسعخفة عالقة كل وفيسا يتعمق بعالقة الستغيخات السدتقمة  

متغيخ مدتقل بالستغيخ التابع برؾرة مشفخدة، تؼ حداب معامالت االرتباط الجدئية التى 
تبيؽ العالقة بيؽ متغيخ مدتقل ومتغيخ تابع بثبات االثخ او استبعاد الستغيخات السدتقمة 

( انو 89لججول رقؼ)االخخى ذات التأثيخ السعشؾى فى الستغيخ التابع، وتذيخ بيانات ا
(، والشاتج FDIتؾجج عالقة قؾية ججًا ومؾجبة بيؽ رصيج االستثسارات االجشبية السباشخة )

(، وىى L)( وقؾة العسلINF(، باستبعاد أثخ كال مؽ التزخؼ)GDPالسحمى االجسالى )
% مؽ التغيخات التى تحرل فى الشاتج <:%، كسا ان 8عالقة معشؾية عشج مدتؾى 

 سار االجشبى السباشخ.االجسالى يسكؽ ارجاعيا الى رصيج االستثالسحمى 
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( انو تؾجج 89تذيخ بيانات الججول رقؼ)(، INFوفيسا يتعمق بسعجل التزخؼ) 
(، والشاتج السحمى االجسالى INFعالقة متؾسظة القؾة ومؾجبة بيؽ معجل التزخؼ )

(GDP باستبعاد أثخ كل مؽ رصيج االستثسار االجشبى السباشخ ،)(FDI واالستيالك )
% مؽ التغيخات @8%، كسا ان >(، وىى عالقة معشؾية عشج مدتؾى Dc)السحمى العسل

عجالت التزخؼ خالل التى تحرل فى الشاتج السحمى االجسالى يسكؽ ارجاعيا الى م
 فتخة الجراسة.

( 89تذيخ بيانات الججول رقؼ)(، Dcوفيسا يتعمق بحجؼ االستيالك السحمى ) 
(، والشاتج السحمى Dcة متؾسظة القؾة ومؾجبة بيؽ االستيالك السحمى )انو تؾجج عالق

( FDI(، باستبعاد أثخ كل مؽ رصيج االستثسار االجشبى السباشخ )GDPاالجسالى )
% مؽ >=%، كسا ان 8(، وىى عالقة معشؾية عشج مدتؾى INF)ومعجل التزخؼ 

التغيخات التى تحرل فى الشاتج السحمى االجسالى يسكؽ ارجاعيا الى حجؼ االستيالك 
 الجراسة.السحمى خالل فتخة 

(: معامالت االرتباط الجزيئية بين متغيرات النموذج المقدر مع نسبة 12جدول رقم)
 (2012-2005خالل الفترة ) المساهمة

 ندبة السداهسة معامل االرتباط الستغيرات السدتبعجة الستغيران
GDP – FDI INF - Dc 0.<9 6: 
GDP – INF FDI - Dc 0.88 2< 
GDP – Dc FDI - INF 0.;; 98 

 .(55حدبت من بيانات الججول رقم ) السرجر:

 اإلمارات: -ب
االنفاق  (، عجم وجؾد تأثيخ معشؾى لكل مؽ:8تذيخ بيانات الججول رقؼ ) 
االستيالك و ( >(، معجل التزخؼ)س:)س، االنفتاح االقترادى(8)سالحكؾمى
 موباستخجا %،>، وذلػ ألن مدتؾى السعشؾية لكل مشيا كان أكبخ مؽ (<)سالسحمى

( واالدخار 9الشسؾذج الخظى الستجرج وباستبعاد تأثيخ كاًل مؽ قؾة العسل)س
(، فإنو كمسا زاد رصيج االستثسارات االجشبية السباشخة بسقجار مميؾن دوالر =السحمى)س

مميؾن دوالر، وباستبعاد  <@=.6فدتقابمو زيادة فى الشاتج السحمى االجسالى بسقجار 
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تأثيخ كال مؽ رصيج االستثسار االجشبى السباشخ واالدخار السحمى فان زيادة معجل قؾة 
مميؾن دوالر،  9?;.6ج السحمى االجسالى حؾالى % يؤدى الى زيادة الشات8العسل 

وباستبعاد تاثيخ كال مؽ قؾة العسل ورصيج االستثسارات االجشبية السباشخة، فإن زيادة 
ن ؾ ممي :;8.8االدخار السحمى يؤدى إلى زيادة الشاتج السحمى االجسالى لمجولة بسقجار 

لسدتقمة فى الشاتج السحمى دوالر، واعتسادًا عمى قيؼ إختبار )ت( لتأثيخ الستغيخات ا
االجسالى لالمارات، نجج ان رصيج االستثسارات االجشبية السباشخة ىؾ أقؾى الستغيخات 
تأثيخًا عمى الشاتج السحمى االجسالى يميو، حجؼ االدخار السحمى و قؾة العسل، وتذيخ 

مؽ % 9?(، او ما يعخف بسخبع معامل االرتباط الستعجد فإن 9قيسة معامل التحجيج )ر
التغيخات التى تحجث فى الشاتج السحمى االجسالى سببيا قؾة العسل، رصيج االستثسارات 

% مؽ التغيخات التى تحرل فى الشاتج السحمى >االجشبية االدخار السحمى، فى حيؽ 
االجسالى سببيا متغيخات أخخى غيخ مزسشة فى الشسؾذج، مسا يذيخ الى القجرة 

 لستغيخات االقترادية سالفة الحكخ.فديخ العالقة بيؽ االتفديخية العالية لمشسؾذج فى ت
وفيسا يتعمق باختبار معشؾية الشسؾذج السقجر تبيؽ انو معشؾى مؽ الشاحية  

% بسعشى ان ىشاك تأثيخ معشؾى مؽ قبل الستغيخات السدتقمة 8االحرائية عشج مدتؾى 
االستيالك الثالثة مجتسعة )رصيج االستثسار االجشبى السباشخ، معجل التزخؼ، 
 (.:8السحمى(، عمى الستغيخ التابع )الشاتج السحمى االجسالى( كسا فى الججول رقؼ )

خالل لالمارات المتحدة ( نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطى المتعدد 13جدول رقم)
 (2012-2005الفترة )

 2ر قيسة "ف" السعددددددددددددادلة الشسهذج
^ص خطى كامل

 7س 7;2.2+   6س 7;0.2 + 5س 6.925+  2س 0.628 – :5>.65:- =هـ
             (0.2<;   )   (5.775)**      (0.596  )   (5.;62)**            

  :س 0.926 + 9س 2>0.5 + 8س 6;>.2 -                            
                             (-0.96;  )    (2.<58)*       (0.08:    ) 

258;.<2** 0.<9 

^ص خطى متجرج
   9س 2.276+   7س :>0.9 + 5س 5;0.7+  576.92=  هـ

          (5.;97)**   (6,527)**     (5,<29)**    
<95.22** 0.;5 

 .% >* معشؾى عشج مدتؾى معشؾية  %  8** معشؾى عشج مدتؾى معشؾية 
 السحدؾبة.بجون إشارة يجل عمى عجم السعشؾية، واألرقام باألقؾاس تذيخ إلى قيسة "ت" 

 data.albankaldawli.org/indicator تقجيخات البشػ الجولى ،: حدبت من:  السرجر
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وفيسا يتعمق بعالقة الستغيخات السدتقمة بالستغيخ التابع، لسعخفة عالقة كل  
متغيخ مدتقل بالستغيخ التابع برؾرة مشفخدة، تؼ حداب معامالت االرتباط الجدئية التى 

متغيخ مدتقل ومتغيخ تابع بثبات االثخ او استبعاد الستغيخات السدتقمة تبيؽ العالقة بيؽ 
( انو ;8االخخى ذات التأثيخ السعشؾى فى الستغيخ التابع، وتذيخ بيانات الججول رقؼ)

(، والشاتج السحمى االجسالى Lتؾجج عالقة متؾسظة القؾة ومؾجبة بيؽ قؾة العسل )
(GDPباستبعاد أثخ كال مؽ رصيج االستث ،)(سار االجشبى السباشخFDI و ) االدخار

% مؽ التغيخات التى ::%، كسا ان >(، وىى عالقة معشؾية عشج مدتؾى Dsالسحمى)
 سالى يسكؽ ارجاعيا الى قؾة العسل.تحرل فى الشاتج السحمى االج

تذيخ بيانات (، FDIوفيسا يتعمق بخصيج االستثسارات االجشبية السباشخة ) 
عالقة قؾية ججًا ومؾجبة بيؽ رصيج االستثسار االجشبى ( انو تؾجج ;8الججول رقؼ)

(، باستبعاد أثخ كل مؽ قؾة العسل GDP(، والشاتج السحمى االجسالى )FDIالسباشخ)
(L واالدخار السحمى )(Ds وىى عالقة معشؾية عشج مدتؾى ،)< مؽ :;%، كسا ان %

رصيج  ارجاعيا الى يسكؽالتغيخات التى تحرل فى الشاتج السحمى االجسالى 
 بية السباشخة خالل فتخة الجراسة.االستثسارات االجش

( انو ;8تذيخ بيانات الججول رقؼ)(، Dcوفيسا يتعمق بحجؼ االدخار السحمى ) 
(، والشاتج السحمى Dcتؾجج عالقة متؾسظة القؾة ومؾجبة بيؽ االدخار السحمى )

( FDIسباشخ )(، باستبعاد أثخ كل مؽ رصيج االستثسار االجشبى الGDPاالجسالى )
% مؽ التغيخات ?:%، كسا ان 8(، وىى عالقة معشؾية عشج مدتؾى L)وقؾة العسل 

دخار السحمى التى تحرل فى الشاتج السحمى االجسالى يسكؽ ارجاعيا الى حجؼ اال
 خالل فتخة الجراسة.

(: معامالت االرتباط الجزيئية بين متغيرات النموذج المقدر مع نسبة 14جدول رقم)
 ( 2012-2005خالل الفترة ) المساهمة

 ندبة السداهسة معامل االرتباط الستغيرات السدتبعجة الستغيران
GDP – L FDI - Ds 0.87 66 

GDP – FDI Ds - L 0.;: 76 
GDP – Ds FDI - L 0.7: 6; 

 .(13حدبت من بيانات الججول رقم ) السرجر:
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 نيجيريا: -ج

تأثيخ معشؾى لكل مؽ االنفاق (، عجم وجؾد >8تذيخ بيانات الججول رقؼ ) 
، (<)سالسحمى( واالستيالك =االدخار السحمى)س، (9)س، قؾة العسل(8)سالحكؾمى

وباستخجام الشسؾذج الخظى  %،>وذلػ ألن مدتؾى السعشؾية لكل مشيا كان أكبخ مؽ 
(، فإنو >( ومعجل التزخؼ)س:الستجرج باستبعاد تأثيخ كاًل مؽ االنفتاح االقترادى)س

رصيج االستثسارات االجشبية السباشخة بسقجار مميؾن دوالر فدتقابمو زيادة فى كمسا زاد 
مميؾن دوالر، وباستبعاد تأثيخ كال مؽ رصيج  =?>.6الشاتج السحمى االجسالى بسقجار 

% 8االستثسار االجشبى السباشخ ومعجل التزخؼ فان زيادة معجل االنفتاح االقترادى 
مميؾن دوالر، وباستبعاد تاثيخ  @<:.6جسالى حؾالى يؤدى الى زيادة الشاتج السحمى اال

كال مؽ رصيج االستثسارات االجشبية السباشخة ومعجل االنفتاح االقترادى، فإن زيادة 
مميؾن  ;>6.8معجل التزخؼ يؤدى إلى زيادة الشاتج السحمى االجسالى لمجولة بسقجار 

لسدتقمة فى الشاتج السحمى دوالر، واعتسادًا عمى قيؼ إختبار )ت( لتأثيخ الستغيخات ا
االجسالى لشيجيخيا، نجج ان االنفتاح االقترادى ىؾ أقؾى الستغيخات تأثيخًا عمى الشاتج 
السحمى االجسالى يميو، رصيج االستثسارات االجشبية السباشخة، معجل التزخؼ، وتذيخ 

مؽ % =@(، او ما يعخف بسخبع معامل االرتباط الستعجد فإن9قيسة معامل التحجيج )ر
التغيخات التى تحجث فى الشاتج السحمى االجسالى سببيا االنفتاح االقترادى، رصيج 

% مؽ التغيخات التى تحرل فى ;االستثسارات االجشبية، ومعجل التزخؼ، فى حيؽ 
الشاتج السحمى االجسالى سببيا متغيخات أخخى غيخ مزسشة فى الشسؾذج، مسا يذيخ الى 

 ؾذج فى تفديخ العالقة بيؽ الستغيخات االقترادية سالفةالقجرة التفديخية العالية لمشس
 الحكخ.

وفيسا يتعمق باختبار معشؾية الشسؾذج السقجر تبيؽ انو معشؾى مؽ الشاحية  
% بسعشى ان ىشاك تأثيخ معشؾى مؽ قبل الستغيخات السدتقمة 8االحرائية عشج مدتؾى 

جشبى السباشخ، معجل الثالثة مجتسعة )االنفتاح االقترادى، رصيج االستثسار اال
 (.>8التزخؼ(، عمى الستغيخ التابع )الشاتج السحمى االجسالى( كسا فى الججول رقؼ )
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خالل الفترة لنيجيريا ( نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطى المتعدد 15جدول رقم)
(2005-2012) 

 2ر قيسة "ف" السعددددددددددددادلة الشسهذج
^ص خطى كامل

 7س ;0.90+   6س 0.659 + 5س 2.598+  2س ::0.2 – ::6.2>7- =هـ
                               (-0.790 )   (2.6:0   )   (5.;57)**      (6.827)**            

  :س 0.096 + 9س 2>0.0  + 8س0.505 -                            
                                 (5.957)**     (0.;6: )      (0.9<8    ) 

2:58.85** 0,<; 

^ص خطى متجرج
    8س 0.287 +  7س 9;0.8 + 6س >:0.6+  52;.5;6=  هـ

                               (6.587)**      (5.;69)**      (5.:6:)**    
852.98** 0.<9 

 .% >* معشؾى عشج مدتؾى معشؾية  %  8** معشؾى عشج مدتؾى معشؾية 

 عجم السعشؾية، واألرقام باألقؾاس تذيخ إلى قيسة "ت" السحدؾبة.بجون إشارة يجل عمى 
 data.albankaldawli.org/indicator تقجيخات البشػ الجولى ،: حدبت من:  السرجر

وفيسا يتعمق بعالقة الستغيخات السدتقمة بالستغيخ التابع، لسعخفة عالقة كل  
معامالت االرتباط الجدئية التى متغيخ مدتقل بالستغيخ التابع برؾرة مشفخدة، تؼ حداب 

تبيؽ العالقة بيؽ متغيخ مدتقل ومتغيخ تابع بثبات االثخ او استبعاد الستغيخات السدتقمة 
( انو =8) االخخى ذات التأثيخ السعشؾى فى الستغيخ التابع، وتذيخ بيانات الججول رقؼ

(، والشاتج FDIالسباشخة )تؾجج عالقة قؾية ججًا ومؾجبة بيؽ رصيج االستثسارات االجشبية 
( OP(، باستبعاد أثخ كال مؽ االنفتاح االقترادى)GDPالسحمى االجسالى )

% مؽ @:%، كسا ان 8(، وىى عالقة معشؾية عشج مدتؾى Dc)واالستيالك السحمى
رصيج االستثسار  التغيخات التى تحرل فى الشاتج السحمى االجسالى يسكؽ ارجاعيا الى

 االجشبى السباشخ.
( انو =8تذيخ بيانات الججول رقؼ)(، OPسا يتعمق باالنفتاح االقترادى )وفي 

(، والشاتج السحمى OPتؾجج عالقة متؾسظة القؾة ومؾجبة بيؽ االنفتاح االقترادى )
( FDI(، باستبعاد أثخ كل مؽ رصيج االستثسار االجشبى السباشخ )GDPاالجسالى )

% :9ن %، كسا أ8ى ية عشج مدتؾ (، وىى عالقة معشؾ Dc)واالستيالك السحمى العسل
اح مؽ التغيخات التى تحرل فى الشاتج السحمى االجسالى يسكؽ ارجاعيا الى االنفت

 االقترادى خالل فتخة الجراسة.
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( =8تذيخ بيانات الججول رقؼ)(، Dcوفيسا يتعمق بحجؼ االستيالك السحمى ) 
(، والشاتج السحمى Dcانو تؾجج عالقة متؾسظة القؾة ومؾجبة بيؽ االستيالك السحمى )

(، ورصيج OP(، باستبعاد أثخ كل مؽ االنفتاح االقترادى )GDPاالجسالى )
%، كسا ان 8وىى عالقة معشؾية عشج مدتؾى (، FDIاالستثسار االجشبى السباشخ )

% مؽ التغيخات التى تحرل فى الشاتج السحمى االجسالى يسكؽ ارجاعيا الى حجؼ <8
 الجراسة. تيالك السحمى خالل فتخةاالس

(: معامالت االرتباط الجزيئية بين متغيرات النموذج المقدر مع نسبة 16جدول رقم)
 (2012-2005خالل الفترة ) المساهمة

 ندبة السداهسة معامل االرتباط الستغيرات السدتبعجة الستغيران
GDP – OP FDI - Dc 0.7: 56 
GDP – FDI OP - Dc 0.;8 6< 
GDP – Dc FDI - OP 0.98 2: 

 .(15حدبت من بيانات الججول رقم ) السرجر:

 غانا: -د

(، عجم وجؾد تأثيخ معشؾى لكل مؽ االنفاق <8تذيخ بيانات الججول رقؼ ) 
واالدخار  (>(، معجل التزخؼ)س:)س، االنفتاح االقترادى(8)سالحكؾمى
وباستبعاد  %،8، وذلػ ألن مدتؾى السعشؾية لكل مشيا كان أكبخ مؽ (=)سالسحمى

(، فإنو كمسا زاد رصيج <( واالستيالك السحمى)س9تأثيخ كاًل مؽ قؾة العسل)س
االستثسارات االجشبية السباشخة بسقجار مميؾن دوالر فدتقابمو زيادة فى الشاتج السحمى 

مميؾن دوالر، وباستبعاد تأثيخ كال مؽ رصيج االستثسار  :;<.6االجسالى بسقجار 
% يؤدى الى زيادة الشاتج >تيالك السحمى فان زيادة قؾة العسل االجشبى السباشخ واالس

مميؾن دوالر، وباستبعاد تاثيخ كال مؽ قؾة العسل  ?>6.9السحمى االجسالى حؾالى 
ورصيج االستثسارات االجشبية السباشخة، فإن زيادة االستيالك السحمى يؤدى إلى زيادة 

يؾن دوالر، واعتسادًا عمى قيؼ إختبار مم 9>;.6الشاتج السحمى االجسالى لمجولة بسقجار 
)ت( لتأثيخ الستغيخات السدتقمة فى الشاتج السحمى االجسالى لغانا، نجج ان رصيج 
االستثسارات االجشبية السباشخة ىؾ أقؾى الستغيخات تأثيخًا عمى الشاتج السحمى االجسالى 



 ياسر عبدالحميد عبدالراضى وآخرون ، دراسة قياسية ألثر اإلستثمار األجنبى المباشر كأحد العوامل المحددة للنمو
__________________________________________________________________ 

 196 

(، او ما 9ج )ريميو، حجؼ االستيالك السحمى وقؾة العسل، وتذيخ قيسة معامل التحجي
% مؽ التغيخات التى تحجث فى الشاتج =@يعخف بسخبع معامل االرتباط الستعجد فإن 

السحمى االجسالى سببيا رصيج االستثسارات االجشبية، االستيالك السحمى وقؾة العسل، 
% مؽ التغيخات التى تحرل فى الشاتج السحمى االجسالى سببيا متغيخات ;فى حيؽ 

الشسؾذج، مسا يذيخ الى القجرة التفديخية العالية لمشسؾذج فى أخخى غيخ مزسشة فى 
 لستغيخات االقترادية سالفة الحكخ.تفديخ العالقة بيؽ ا

وفيسا يتعمق باختبار معشؾية الشسؾذج السقجر تبيؽ انو معشؾى مؽ الشاحية  
% بسعشى ان ىشاك تأثيخ معشؾى مؽ قبل الستغيخات السدتقمة 8االحرائية عشج مدتؾى 

ثالثة مجتسعة )قؾة العسل، رصيج االستثسار االجشبى السباشخ واالستيالك السحمى(، ال
 (.<8عمى الستغيخ التابع )الشاتج السحمى االجسالى( كسا فى الججول رقؼ )

 
خالل الفترة لغانا ( نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطى المتعدد 12جدول رقم)

(2005-2012) 

 2ر قيسة "ف" السعددددددددددددادلة الشسهذج
^ص خطى كامل

 7س >0.78+   6س 0.068 - 5س >0.06+  2س ;:9+  6.622  =هـ
                        (0.7;8     )(5.052)**     (0.582   )    (5.7<:)**            

   :س 08;.0 + 9س >7>.0  + 8س 0.508 -                            
                                 (0.055 )      (0.287 )      (6.05;    ) 

2560.58** 0.<7 

^ص خطى متجرج
    :س 0.785 +  7س 76:.0 + 5س;0.58+  :6.78=  هـ

                        (5.<:;)**     (6.;68)**       (6.869)**    
2068.69** 0.<9 

 .% >* معشؾى عشج مدتؾى معشؾية  %  8** معشؾى عشج مدتؾى معشؾية 
 بجون إشارة يجل عمى عجم السعشؾية، واألرقام باألقؾاس تذيخ إلى قيسة "ت" السحدؾبة.

 data.albankaldawli.org/indicator تقجيخات البشػ الجولى ،: حدبت من:  السرجر

بالستغيخ التابع، لسعخفة عالقة كل وفيسا يتعمق بعالقة الستغيخات السدتقمة  
متغيخ مدتقل بالستغيخ التابع برؾرة مشفخدة، تؼ حداب معامالت االرتباط الجدئية التى 
تبيؽ العالقة بيؽ متغيخ مدتقل ومتغيخ تابع بثبات االثخ او استبعاد الستغيخات السدتقمة 

( انو ?8لججول رقؼ)االخخى ذات التأثيخ السعشؾى فى الستغيخ التابع، وتذيخ بيانات ا
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(، GDP(، والشاتج السحمى االجسالى )Lتؾجج عالقة قؾية ججًا ومؾجبة بيؽ قؾة العسل )
( وحجؼ االستيالك FDIباستبعاد أثخ كال مؽ رصيج االستثسار االجشبى السباشخ )

% مؽ التغيخات التى <9%، كسا ان >(، وىى عالقة معشؾية عشج مدتؾى Dc)السحمى
 عيا الى قؾة العسل.السحمى االجسالى يسكؽ ارجاتحرل فى الشاتج 

تذيخ بيانات الججول (، FDIوفيسا يتعمق بخصيج االستثسار االجشبى السباشخ) 
( انو تؾجج عالقة متؾسظة القؾة ومؾجبة بيؽ رصيج االستثسار االجشبى ?8) رقؼ

سل (، باستبعاد أثخ كل مؽ قؾة العGDP(، والشاتج السحمى االجسالى )FDIالسباشخ)
(Lواالستيالك السحمى العسل )(Dc وىى عالقة معشؾية عشج مدتؾى ،)كسا ان 8 ،%

% مؽ التغيخات التى تحرل فى الشاتج السحمى االجسالى يسكؽ ارجاعيا الى رصيج 9>
 جشبى السباشخ خالل فتخة الجراسة.االستثسار اال

( ?8)تذيخ بيانات الججول رقؼ(، Dcوفيسا يتعمق بحجؼ االستيالك السحمى ) 
(، والشاتج السحمى Dcانو تؾجج عالقة متؾسظة القؾة ومؾجبة بيؽ االستيالك السحمى )

( FDI(، باستبعاد أثخ كل مؽ رصيج االستثسار االجشبى السباشخ )GDPاالجسالى )
% مؽ التغيخات 9:%، كسا ان 8(، وىى عالقة معشؾية عشج مدتؾى L)وقؾة العسل 

تيالك السحمى االجسالى يسكؽ ارجاعيا الى حجؼ االسالتى تحرل فى الشاتج السحمى 
 خالل فتخة الجراسة.

(: معامالت االرتباط الجزيئية بين متغيرات النموذج المقدر مع نسبة 18جدول رقم)
 ( 2012-2005خالل الفترة ) المساهمة

 ندبة السداهسة معامل االرتباط الستغيرات السدتبعجة الستغيران
GDP – L FDI - Dc 0.<8 5: 

GDP – FDI L - Dc 0.8< 85 
GDP – Dc L - FDI 0.79 65 

 .(17حدبت من بيانات الججول رقم ) السرجر:
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