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 أثر اإلهفاق الحكومي ىلع الومو االقتصادي يف اليمن
 م2014-1990خالل املدة 

 

 انًهخص :

ُيددددلبحث بظددددرحاسددددَ ٓح    ددددِٔح  حح

ثخجبددددد  ح دددددببِٔحث نفادددددٔحاددددد حث   ددددد  ححححح

ثسبكَمّحٍث نمدَحثقاجسد  ْحوحٍمدهح ىد ححححح

ث  ندد  ححث نجدد ٘صحث دداحتحث جَاددألحردد حث ددد حح

مددَحثقاجسدد  ْحح إل  دد  حثسبكددَمّحنحث نح

،حفقلحك وحىن كحثن غ حا حمندَححنحث ِمه

ث   دددد  حثسبكددددَمّحثسبقِقددددّحٍث نددددد ثصحححح

ثحمللدددددددّحثسبقِقدددددددّ،حٍثث ددددددد حث   ددددددد  حح

%ح2و.6ثسبكددَمّحا  جَ دد ح احث ثُددلحمددهحححح

طجدددٕحالددد حح0991مدددهحث نددد ثصحثحمللدددّح ددد  حح

مدددد حٍسددددَ حثخددددجفقخحححح6106% دددد  ح3و.3

   ددد  حثزبددد  ْحفِيددد حىِكلِدددٔحث دددجظَاحث

%ح6و29 لددٕحث نسددِةحث كددححثدد ثٍ حادد حححح

%ححمدددهحث   ددد  حثسبكدددَمّحوحٍمدددهحححح1و.9ٍ

س  ةحآخ ح كلخحثقخجب  ثخحثقاجس  ُٔحح

ث   ضدددِٔحث  ددد ثح لبظدددرحنح وحىنددد كحححح

 فادددٔح دددببِٔحمَسبدددٔحثجشدددًحمدددهحث   ددد  حح

ثسبكَمّحثسبقِقّح  حث نمَحثقاجسد  ْحح

نددد ثصحثسبقِقدددّحٍىدددّحثددداد حسَى ُددد  حنحث حح

ثحمللدددددددّحثسبقِقدددددددّحوحكمددددددد ح كدددددددلخححح

ثقخجبدددد  ثخحث طسدددد ِ٘ٔح وحىندددد كح ددددد ث حححح

مننَُدد  حمَسبدد  ح إل  دد  حثزبدد  ْحثسبقِقددّحححح

ٍث   دد  حث   لدد  ّحثسبقِقددّح لددٕحث ندد ثصح

ثحمللدددددّحثسبقِقدددددّ،حٍ وحث دددددد حث كدددددححح

 إل  دد  حث   لدد  ّح،ح اح وحتُ  ثددًحا ُدد  ححح

ثددا ْح  حتُدد  ٓحة دلددٔحنحث ندد ثصحثحمللددّححححح

 ُدد  حاِنمدد حث   دد  حثزبدد  ْححححح9.0و3َحانظدد

 ُدد  حوحٍمددهححح7.2و6ُددا ْح  حتُدد  ٓحانظددَححح

 ىددددد حث جَادددددِ خح جظ ددددد ح  ثٗحث   ددددد  ح

ثسبكددَمّحثسدددظِتحثقخددجف حثرِكلدددّححح

مبدد حُددا ْح  حثَسِددًحثزبدد ٗحث كددححمنددًححححح

 إل  ددد  حث   لددد  ّح لدددٕحث بنِدددٔحث جظجِدددٔححح

ثقاجسدد  ُٔحٍثقسجم  ِددٔح،حٍ  دد  ٓحث ن دد حح

  ح لٕحث ن طحكمسل ح    دّححنحثق جم

 جمَُددألحث   دد  حسب   ددِجًحث جتددلُلٓحدبدد ٌح

ث جقلبدد خحنحث  ددن  حث ن وِددٔحٍث نمددألح لددٕحح

حثنَُ حمس   حثقُ ث ثخحو
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Abstract : 

 

The study aims primarily to 

test the casual relationship 

between the government 

expenditure and economic 

growth. The study found 

effective impact of government 

expenditure on economic growth 

in Yemen ,it has increased from 

28,6% of domestic product in 

1990 to 38.3% in 2012 . this 

indicates an expansionary aspect 

in accordance with Keynesain 

intervention policy . In addition , 

there is a noticeable server 

unbalanced structure where the 

current expenditure has a great 

proportion  of government 

expenditure which ranged 

between 69.2% - 95.0% . 

Furthermore, the economic tests 

ensure the main hypothesis of 

research as there is positive 

casual relationship tends from 

real government expenditure 

towards real economic growth 

and hence it mainly affects real 

domestic product .   

The statistical tests ensure that 

there is a positive significant 

effect of real current expenditure 

as well as real capital expenditure 

on real domestic product . The 

major effect is for real capital 

expenditure where its increase by 

one rial would result in an 

increase in domestic product by 

3.941 rials whereas real current 

expenditure would result in an 

increase of just 2.746 rials .  

The most important 

recommendations to improve the 

performance of government 

expenditure including correcting 

unbalanced structure as to direct 

the major portion of  government 

expenditure for capital 

expenditure on economic and 

social infrastructure, reviewing 

dependence on oil to finance 

expenditure, and diversifying the 

sources income. 
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شكألحث     حثسبكَمّح طلحثو ثك ثخحث  ِ٘ ٔح ل ك حثود  ّحود ح دًحمدهححححح انًمذيت :

ٍمدهحححثنمِٔحث طلةحث  ن  حة ح ِنش ح نًحتُ  ٓحكألحمهحثق جيفكحٍثق جذم  ح لٕحآد  

وحٍادددلحسدد ٖحث نقددد دحطدددَ حث دددلٍ حثقاجسددد  ْح لظكَمدددٔحححددد حتُددد  ٓحمندددلقخحث ججتددد ِألح

ٍم ددجَٖحىددلٌحث جددلخفخحٍصب قثيدد حٍقتث حثقخددجفبحس  ُدد  ح،حاَاددلح وحا دد حث جددلخألحح

ُنجملح لٕحطبِنٔحث ن   حث  ِ  ّحٍثَسي ثدًحٍق دِم حخسَادِٔح ٍ حث لٍ دٔحنحث بلدلثوحححححح

عبَحثشبسخسٔحٍثقلِصح ٍ حث ن مِٔحوحٍنحثسب  ٔحث ِمنِٔحثاد حث جَسي خحث لٍ ِٔحث  ثىنٔح

ث لٍ ددٔحضددمهحثددلخفخحا  دد مصحث اددف حثقاجسدد  ْح لددٕح ىددلثبحث  ِ  ددٔحثو  ِددٔحٍمدد حححح

 ُرتثةح لِي حمهحآد  حثاجس  ُٔحٍثسجم  ِٔحوح

ٍُ نٕحىلثحث بظدرح ل ث دٔح دد حث   د  حثسبكدَمّحكدطدلح  ٍثخحث  ِ  دٔحثو  ِدٔححححححححح

ث طفاددد  حمدددهحث   ضدددِٔححح.610-0991 لدددٕحث نمدددَحثقاجسددد  ْحنحث دددِمهحخدددف حثودددلٓححح

حث كن ُٔحوح

ث جدد حثزبل حطَ حث جلخألحثسبكَمّحٍآدد  ٌحثقاجسد  ُٔحٍثقسجم  ِدٔححححمشكلة البخثح    

 لددٕحثىجمدد  حث بدد طذ حنحث ل ث دد خحث جش ُبِددٔحفمددني حمددهح  ٖح ددببِٔحث نفاددٔحثجشددًحمددهح

 نكد ح،ححث     حثسبكَمّح  حث نمَحثقاجس  ْح)ث ن ثصحثحمللّ(حنحط ح  ٖحآخد ٍوحثح

ٍم  حط بحد  رح  حٍسَ ح فأحثب   ِٔحوحٍثكمهحمجتدكلٔحث بظدرحنحثخجبد  حث نفادٔححححح

ث  دببِٔحادد حث   د  حثسبكددَمّحٍث نمددَحثقاجسد  ْحنححث ددِمهحٍمنيد ح  ددجخلصحث  ددٙلٔححححح

 ثآلثِٔح:

 م ح د حث     حثسبكَمّح لٕحث نمَحثقاجس  ْحنحث ِمهحٍىألح د ح لب  ح  حثػب ا  ح؟ح (0
 ح د ث ح لٕحث نمَحثقاجس  ْحث     حثزب  ْح  حث     حث   ل  ّح؟ح ُيم ح كح (6
  ف البخح اٍدأ

ث جن ُلحا  ن  ُ خحثو   ٓح لجلخألحثسبكدَمّحٍذبلُدلح دببِٔحث نفادٔحاد حث   د  ححححححح (0

حثسبكَمّحٍث نمَحثقاجس  ْحوح

ذبلِألحم جَٖحثطَ حث     حثسبكدَمّحنحث دِمهحٍ فاجدًحاد  نمَحثقاجسد  ْحخدف ححححححح (6

حولٓحاِلحث بظرحوحث

حثخجب  ح د حث     حثزب  ْحٍث     حث   ل  ّح لٕحث نمَحثقاجس  ْحو (3
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ث ن ضحث ن  ْحوخجلدلححث جملحث بظرح لٕحثونيصحث جظلِلّحث َا ّحنحح ميَجية البخح

ْححث جِدد  ثخحٍث ن  ُدد خحاثخحث نفاددٔحا  جددلخألحثسبحح ،حكددَمّحٍ ددد ٌح لددٕحث نمددَحثقاجسدد  

ثطدَ حث   د  حثسبكدَمّحنحححح د ضحٍثقِدِ حححنحثونيصحث طس ّ٘حث جظلِلّحٍكل  ح لٕح

ٍ لددٕحثوددنيصحث قِ  ددّحمددهحخددف حمن   ددٔحثعبددلث ححححح،حح.610-0991ث ددِمهححخددف حثوددلٓحح

ٔححح :حث   دد  حثزبدد  ْحثسبقِقددّحٍث   دد  حث   لدد  ّححححمجنددل ح قِدد ثح ددد حثوددج قثخحثو ددجقل

ث جد ا حث ند ثصحثحمللدّحثسبقِقدّحةدذف حححححححثسبقِقّحةذفوحح إل    حثسبكدَمّح لدٕحثودج قححح

  لنمَحثقاجس  ْحو

ُنطلقحث بظرحمهحف ضِٔح   ثحم   ىد ح وحىند كح فادٔح دببِٔحمَسبدٔحححححح  فرضية البخح

ثجشًحمهحث     حثسبكَمّحثسبقِقّح  حث نمَحثقاجس  ْحثسبقِقّحٍىّحثداد حسَى ُد  ححح

هحخدف حثخجبد  حث   ضدِ خححححنحث ن ثصحثحمللّحثسبقِقّح،حٍميكهحذبقِقحىلٌحث   ضِٔحم

 ث    ِٔحثآلثِٔح:حح

حوث ن ثصحثحمللّحثسبقِقّىن كح د حثػب اّحٍمننَْح إل    حثزب  ْحثسبقِقّح لٕح (0

حىن كح د حثػب اّحٍمننَْح إل    حث   ل  ّحثسبقِقّح لٕحث ن ثصحثحمللّحثسبقِقّحو (6

 ثكمهح ىمِٔحث بظرحنحدفدٔحث جب  ثخح:أٍنية البخح   

ثزبددل حث ددلْحثطجددل حنحثو ضددّحٍقتث حطددَ حث ددلٍ حثقاجسدد  ْح لظكَمددٔحٍم ددجَٖحح (0

حىلٌحث جلخفخحٍصب قثي حوح

ث جَسي خحث لٍ ِٔحث  ثىنٔحعبَحثشبسخسٔحٍثقلِصح ٍ حث لٍ ٔحٍمد حُرتثدةح لِيد حمدهححححح (6

ضدمهحثدلخفخحححح.099آد  حثاجس  ُٔحٍثسجم  ِٔحٍالحتحث نمألحاي حنحث ِمهحمنلح د  حح

ح حثقاجس  ْحوا   مصحث اف

ث ددلٍ حثردد  ح إل  دد  حثسبكددَمّحنحث بلددلثوحث ن مِددٔح جظقِددقحم ددجَُ خحمجقلمددٔحمددهححححح (3

ث نيددَضحثقاجسدد  ْحٍثقسجمدد  ّحنحدددألحث قددل ثخحٍثق ددي م خحثحملددلٍ ٓح لقطدد  حححححححح

حثشب صحو

ُندد ااحث بظددرحمك  ِدد  حثطددَ حث   دد  حثسبكددَمّحٍ ددد ٌح لددٕحث نمددَححححححححح   حثثد ا البخثثح 

ثنكد ححح.610-0991 حتم  ِد  حفججتدمألح ل دلٔحتمنِدٔح لمدلٓححححححثقاجس  ْحنحث دِمهح،ح مدحح

 وح.099ث  ِ   خحثوخجل ٔحمب حفِي حا   مصحث جكِِلحثرِكلّحث لْحال حثطبِقًح   ح
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ُجطدد  حث بظددرحنحث ق دد حث ٍ ح لشَث ددةحث ن  ُددٔح لجددلخألحثسبكددَمّححححححح  ٍيكثثا البخثثح 

 ُٔحٍكدل  حآدد  ٌحححٍ فاجًحا  نمَحثقاجس  ْحمهحخف حث جن ثضح ؤٖحثولث ثحثقاجس 

ثقاجس  ُٔحٍثقسجم  ِٔح،حفِم حُجط  حث ق  حث ذ  ّح جطَ حث     حثسبكَمّحنحث دِمهحح

،ح م حث ق  حث ذ  رحُقَ حا خجبد  حث   ضدِٔحمدهحخدف حمندَاضححححححح.610-0991خف حثولٓح

 اِ  ّحو

ح.610مهح ى حثوس  ةحث احٍثسيي حث ب طرح ل حثَثف ح ُٔحاِ   خحانلح   ح  الصعوبات 

ا بةحطشةحمَا حثزبي تحثو ك ْح إلطس ٗحنحث جتبكٔحث ننكبَثِدٔح جِشدٔحثسبد تحوحححح

كددل  حثقخجففدد خحنحمنيشِددٔحثطج دد تحث  ددن  حث ذ اجددٔحمددهحثوسددل ح)مكمدداحث ندد ثصحح

ٍث  دن  ححح6111-0991 لمدلٓححح0991ثحمللّحث مج  ّ(،ح احط بححث  ن  حث ذ اجٔح ن  ح

ة ح ك ح   ًح لٕحثطخِ حاِ حثولٓحث ذ  ِدٔححح.610-6110 لملٓحح6111ث ذ اجٔح ن  ح

  َثٗح لن ثصحثحمللّح ٍحث     حثسبكَمّحاجتقًِحثزب  ْحٍث   ل  ّحو

ط ِححث نفأحا حث     حثسبكَمّحٍث نمدَحثقاجسد  ْحا قىجمد  حححح  الدراسات الشابكة 

حث دلٍ حث ن اِدٔح،ححث ب   حنحث ل ث  خحث جش ُبِٔحنحث دلٍ حثوجقلمدٔحٍث دلٍ حث ن مِدٔحٍمنيد حححححح

ٔحث  ببِٔحاد حث   د  حثسبكدَمّحٍث ند ثصحثحمللدّحٍآخد ٍوحححححححافمني حمهحثىج حال ث ٔحث نف

حبذددَثحث نفاددٔحنحثقدبدد ٌحثوندد ك حمددهحث نمددَحثقاجسدد  ْح)ث ندد ثصحثحمللددّ(ح  حث   دد  حححح

خح قِدد ثح ددد حث   دد  حثسبكددَمّح لددٕحث نمددَحثقاجسدد  ْحح س ُددحح  ث ددٍ حثسبكددَمّحوح

 وحح ج ٘صحطبجل ٔحثي حث كلِٔحٍثمن حمهحخف حدب ٘ٔحانَ ى حٍثَالحح   ِ حنحاَ 

نح  ث ٔح هحث  ثضّحث  ل طِنِٔحتحاِ غٔحمنَاضحثعبلث حمجنل ح لب طدرح اَ ِدلٓححح

(حث ندد ثصحثحمللددّحث مجدد  ّح ث ددٔحنحث   دد  حثزبدد  ْحٍث   دد  حث جطددَُ ْحٍث   دد  ححححح.610)

ث   ضددِٔح احدبدحح وح إل  دد  حثزبدد  ْحححثسبكدَمّحكمددج قثخحم دجقلٔحوٍ كددلخحث نجد ٘صححح

ٍث   ددد  حث جطدددَُ ْحٍث   ددد  حثسبكدددَمّحثدددددقث حمننَُددد  حٍثػب اِددد  ح لدددٕحث نددد ثصحثحمللدددّححح

ث مج  ّوحٍمهحس  ةحآخ ح دبححث ب طرح وحىن كح فادٔح دببِٔحمَسبدٔحثجشدًحمدهحث ند ثصححححححح

ج ددقحمدد حثحمللددّحث مجدد  ّح  حث   دد  حثسبكددَمّحاجتددقًِحثزبدد  ْحٍث جطددَُ ْحٍىددَحمدد حُحح

حا  َوحف سن حو

(حح6106ٍنح  ث ٔح دهح ٍ دٔحث مد  ثخحث ن اِدٔحثوجظدلٓحث دجخل حث ب طدرحثو  ٍ دّح)ححححححححح

ٔححح ٔح ث ند  ح ث   د  ح  دد ح دفدٔحمند اضحثعبدلث حون فد ٔح ث مد  ثخح  لٍ د  ث ند ثصح ثوجظدلٓحنح ث ن اِد
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 مدهح مسدل ح كدألح ن  دد ٌح ٍكدل  ح ،(ح6119-0991)حث  نَثخ خف  ث مج  ّ ثحمللّ

ّح ٍث ذ  َُٔحث  ِ٘ ٔ ثوس    ّح  لن ثصحثحمللد  كدَوح  دهح ث نمد اضح ىدلٌححطِدرحثندححح ،ث مجد  

ٔح ميذأل ث ا  كمج ق)ح ث ذ  َُٔ  ٍ ث  ِ٘ ٔ مس   ٌ  طل  ٍ ث مج  ّ ثحمللّ ث ن ثص  ن  ث د

َح ثو دجقألح قثودج ح (وٍثَادألحث ب طدرح  ح وحث   د  حث ند  حُداد حثػب اد  حححححححث ند  حح ث   د  ح ٍىد

 ن ثصحثحمللّحث مج  ّح،حٍ  دًحكلمد حتث حث   د  حث ند  حمبلِدَوح  ىد حححححححٍاسَ ٓحمننَُٔحنحث

(حملَِوح  ى ح،حٍ وحث   د  حث ند  حُداد حمننَُد  ححححح0.9و.فإوحث ن ثصحثحمللّح ِ  ث حمبقلث ح)

نحكددألحمسددل حمددهحمسدد   حث ندد ثصحثحمللددّحث مجدد  ّحث  ِ٘ ددٔحٍث ذ  َُددٔحوحٍادد  حث  دد   ححححح

،ح6101-.097  حث ن ثاّحخف حثولٓحنحثقاجسح(حمبظ ٍ ٔحثدكِلحا  َوحف سن 6100)

ٍاددلح ددحح ددهحث ندد ثصحثحمللددّحكمددج قحم ددجقألحاَث ددطٔحمجَ ددطح خددألحث  دد  حوحٍث ددجخل حح

حث سلد ححنحث نجد ٘صححث ب طرحثخجب  ثخحثق جق ث ُٔحٍمنَاضحث جك مدألحثوجتدرتكحوحٍثديد خححح

حث   ددد  ح  ث  ددد  ْححثسبقِقدددّحثحمللدددّحث نددد ثصحمدددهحث  دددببِٔحثدبددد ٌحٍث طَُدددأل،حث قسدددق

ّححثقاجسد  ححنحفد سن ححا  َوح فأحُل  حة حثسبقِقّ،حثسبكَمّ ٕحح،حث ن ثاد ح وحمبنند

ّححث طلدةححتُد  ٓحح  حثا ْحثقاجس  ْحث نمَحنحث  ُ  ٓ ْححث كلد ْححث دل تُد  ٓححح  حادلٍ ٌححُدا 

ّححث     حكألحمه ٔححٍثودَث  ححثسبكدَم ّحح لقطد  ححثوج طد حنحث  ُد  ٓححىدلٌحح جمَُدألححثسبكدَم

َححث ن دبدٔحمدهحححثوَث  حثقضد فِٔححط ُقحث     ح ه ْححث نمد َححثقاجسد   ًححٍىد حاد  َوححم ُقجطدِ

(حث     حثق جذم  ْحث دلْحثدب ح وح دًحثدددقث ححححح2007)حRoacheٍا وق األحث جخل ححوف سن 

 ك ددِ  حمددح ث حا دد حانددل حك دد ٗٓحىددلثحث نددَ حمددهحث   دد  حنحث ددلٍ حث ن مِددٔوحٍحبذددححححححححححح

حث   د  حثسبكدَمّحٍث دلخألحث قدَمّحنحث َِ د وحححححح(حث نفأحا 2006)ح Dimitrios  ث ٔ

ثب حمدهحخفرد حٍسدَ ح فادٔحاد حثودج قُهحنحثودلٖحث طَُدألحححححححححح.093-0933خف حثولٓح

وحثسبكَمّحٍىَحم ُل  حف ضِٔحفد سن ححٍ وحث  ببِٔحثجشًحمهحث لخألحث قَمّح  حث     

(حمنددَاضح.611ث ددجخل حكددلثٍْح)حح6116-09.1ٍنح  ث ددٔح ددهح ددلطنٔح مدد وح لمددلٓححح

اِ  ّحميذألحث ن ثصحثحمللّحمدج قث حث اند  حٍكدألحمدهحث   د  حثسبكدَمّحٍ  دبٔحث سد   ثخححححححححح

  حث ندد ثصحثحمللددّحٍمنددل حمنددَحث  ددك وحٍثو ددجَٖحث ندد  ح س ددن  حٍ  ددبٔحثق ددجذم  ح  ححح

ث ن ثصحثحمللّحٍث  ج سِٔحمنحث ح ني حمبجَ طح خدألحث  د  حٍث د مهحمدج قثخحم  د ٓح لنمدَححححححح

ٍثب حث نج ٘صح وحثوج قثخحثو جقلٔحك وحثددقى حثػب اِ  حٍمننَُ  ح لدٕحث ند ثصحححثقاجس  ْحو

ثحمللّحفِم ح لثحثو جَٖحث ن  ح س ن  حٍ    حث ب طدرحا د ح  ح وحمندلقخحث جطدخ حنححححح
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 لطنٔح مد وحىدّحمدهحث ندَ حث  دل حٍاْحثسبدلحث َثطدلحٍكدل  حث  دك وحث دلْحكد وحححححححححححح

 جن  ددةحادد حفدد صحث ججتدد ِألحٍث ثُددلحث  ددك وحوححح دد  ب  حٍمددنخ عحثوننَُددٔحا ددبةح ددل حثح

ٍ شدد  خحث نجدد ٘صح  ح وحث جددددقحث كددححكدد وح لسدد   ثخحٍمددهحددد حث  ج سِددٔحاِنمدد حطددألحححححح

خددف حثوددلٓححUEMOAث   دد  حثسبكددَمّحنحثو ثبددٔحث ذ  ذددٔحوحٍنح  ث ددٔح ددلٍ حثذبدد  ححح

ٕح ثشبطددح ثسدظِتح منَاض ا  جخلث (ح2003)ح Nubukpoا  (ح6111-.092)  كدألح  لد

  غلدةح  لٕ ث قسق ثولٖ نحثددق اثخ  ِ ح ث ن ق خ  و ث ٍ  ط  ج  ا  مِ  ٍال للا

ٖح ن  مد ححثقذبد  ،ح  ٍ  ًح ث ند  ح ث   د  ح ن ث  ُد  ٓح فدإوح ث طَُدألح ثودل ٕح  دد ح  د َح  لد حث نمد

ٗح  و     شد  ح فقدلح ث نجِشٔ رلٌ  ض فٔحآلخ ، الل مه ؽبجلل ثقاجس  ْ   جق دِ ح ث لشدَ

ٔح آلد   ُا ْح )اِني حث جمِِ ( حث ن مٔ ث ن ق خ ٕح ث ند  ح ثق دجيفكح  ن قد خح  دلبِ َح  لد  ث نمد

ْح ٖح ن ثقاجسد   ىدلٌحث دلٍ حصبجمندٔحوحٍا  نفادٔحا قاجسد  حححححح ن ٍث طَُدألح ث قسدقح ثودل

ح(1999)حSafa  اجتدححح0991-09.1ث رتكّحٍايلبحثخجب  حاد  َوحفد سن حخدف حثودلٓححححح

ّححث نفادٔحاد حث   د  حثسبكدَمّحٍث  جد ضححححح ّححثشبد  ححث دلثخل حث جك مددألحا  دجخلث ححثسبقِقد

ثوج ثمهحٍ ببِٔحس ثظب ح قح وحث نج ٘صح فطحح  ح ك حم حُدنصح لِدًحاد  َوحفد سن حوححححح

حف سن حا  َوحاظٔحملٖح(1999)حKargianniٍنحثط  حثقذب  حث ٍ ٍاّح  اجتحح  ث ٔح

ٖح  لٕح.099-ح09.9 لملٓح ث قَمّ ٍث لخأل ث      ا  ث نفأ خبسَص  ألث طَُدح ثودل

ٔح ا  دجخلث ح ، ّح ثقاجسد  ح ث د  ِةح مدهح دفدد ثخجبد  حح مند اضح مدهح ثقدلم  ح ث كذد ح ث قِ  د

 ،ٍك  ح ، س ثظب   ببِٔ    ثشبطد ثسظِت ٍمنَاض ثوجترتك ثق جق ث ُٔحٍث جك مأل

ٔح ث نجد ٘صح ٕح سدلث ح غ مطد ٔح سدلث ح ط د ثح فد سن ح اد  َوح اطدفوح  ٍ ادظٔح  و مبنند   ط ُقد

ابظرح دد حث   د  حثق دجيفكّحٍث جظدَُلّح لدٕحححححح(ح(1996حDevarajan حا  وحٍحثطبِقي 

ث ن ثصحثحمللّح،حٍثَاألح  ح وحىلثحث نَ حمهحث   د  حكد وح دًحثدددقث حثػب اِد  ح لدٕحث نمدَحححححححح

ثقاجس  ْح جددقٌح لٕح خألحث قط  حثشبد صحٍمدهحدد ح    ادًحوحٍنح  ث دٔح دهحثقاجسد  حححححححح

(حكددألحمددهح.099ةح)ح(حث ددجخل حطبِددLouisثوسدد ْحٍثَثفقدد  حمدد حمنددَاضح دد  حح ددَُ ح)حح

ث  ِ  ٔحثو  ِٔحةذلدٔحنحث   د  حثسبكدَمّحٍث  ِ  دٔحث نقلُدٔحةذلدٔحنح د ضحث نقدَ ححححححححح

 قِ ثح د ىم ح لٕحث نمدَحثقاجسد  ْحنحمسد ح،حٍثَادألح  ح وحرمد ح دد ث حثػب اِد  ح لدٕححححححححح

ث نمَحثقاجس  ْحٍ  ًح اثحتث حث     حثسبكَمّحانظَحسنِدًحُد  ث حث دلخألحث قدَمّحانظدَحححححح
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َحححح.و0 مدهححح9.و1سنًِح،حنحط ح َحتث ح  ضحث نقَ حانظَحسنًِحُ  ث حث دلخألحث قدَمّحانظد

 ثزبنًِح ْح وحث  ِ  ٔحثو  ِٔح كذ حف  لِٔحمهحث  ِ  ٔحث نقلُٔحوح

ٍ مَم  حثجتقحطبجللحث ل ث  خحث احتحث جن ثضي ح  ح وحىن كحثب ُند خحمنيشِدٔح،ححح

ف ّحط حتحث جخلث حث   د  حثسبكدَمّحاسدَ ثًحث كلِدٔحتحدب ٘جدًح  ح   د  حسد  ْحححححححح

ٍ     ح  ل  ّحنح  ث  خح خ ٖح،حٍث دجخلمححاندعحث ل ث د خحمدج قثخحاثخح فادٔحححححح

ث    وح لدٕح  دًح َاجتدححسل ِدٔحث نفادٔحاد حححححححكن ضحث نقلحٍث  ك وحٍثق جذم  حٍ خألح

ث   دد  حثسبكددَمّحٍث ندد ثصحثحمللددّحٍتحث جَاددألح  ح جدد ٘صحطبجل ددٔح،ح احتحثدبدد خح ددببِٔحح

ف سن حمهحث ن ثصحثحمللّح  حث     حثسبكَمّحفِم حتحثدب خح ببِٔحكن حثون ك ٔحرد حح

ثَادألحث دبنعح  حححٍملحُذبححا طذَوح خد ٍوحىدلٌحث نفادٔحنحكدفحثقدبد ى حوحكدل  ححححححح

ثػب أِحث     حثسبكَمّح لٕحطد حثَادألحث دبنعحثآلخد ح  ح دلبِجًح،حٍا  نفادٔح دححححححححح

ث  مهحىن كحمهح دبححثددقحث     حثسبكَمّحنحثولٖحث طَُألحٍثآلخ حنحثولٖحث قسدقحح

وح وحثقضدد فٔحرددلٌحث ل ث ددٔحثجمذددألحنحث   ىدد حنحثطبِددقح ددببِٔحكندد حنحث َثادد حث ددِم ححح

 حث نمددَاضحث قِ  ددّحث دداح مبدد حثكدددَوحث ٍ حمدد حمدد حميكددهح وحثقلمددًحمدددهحححححححححا  ددجخلثح

ث ددي م خح لمِدددٔحنحىددلثحث جتددددوحث دد  لحادددن  حث  ِ  دد خحثو  ِدددٔحٍ سيدد ٓحث جخطدددِطحححححح

ثقاجسددد  ْح لدددٕحث جنبددداحمبددد حميكدددهح وحذبلددددًحىدددلٌحث  ِ  ددد خحمدددهح دددد ح لدددٕحث نمدددَحح

حثقاجس  ْحوح

 : انًذخم اننظري  انمسى األول

 احلكومي  الينو االقتصااي  اإلىفاقحول العالقة بني  االقتصاايل اًل   اجلدأ 

ٍث نمدَحثقاجسد  ْح لدٕحثىجمد  حثو كد ُهحححححححثسبكدَمّححط ِححث نفادٔحاد حث   د  حححح

ٍث ب طذ حثقاجسد  ُ حٍثود  ِ حٍوظدَ خحاجتدكألح ٘دِ حاد حثول  دٔحث كف دِكِٔححححححححح

ث كف ِكِٔحثنطلقحنحث   ثححوحف ول  ٔث كن ُٔحٍث سِ  حثوج   ٔح نيم ٍثول  ٔح

آ  حلِدرحمدهحححُندلححح(2004)حTAKUOٍٍفقد  ح ححح،طِ  ُٔحث لٍ ٔح)ث لٍ دٔحثسب   دٔ(حححمه

٘ددألحثونددحُهح ددهحىددلثحثقدبدد ٌح اح شدد  ح  ح وحث   دد  حث ندد  حغددقحمنددجصح لذدد ٍٓحٍمددهحددد حححث ٍ

وح  حث ند  حث قطدححقُ ُلحث نمَحثقاجس  ْحاألحُا ْح  حث جق  حث ذ ٍٓحمهحث قط  حثشب صح  

ٍ وحث ن قدد خححثقاجسد  ححٍنحىدلثحثقدبد ٌحث جدحخحثسبكَمدٔح بٙد  ح لددٕحثزبد ٗحثوندجصحمدهحححححححح

ٍُنلحثقاجسد  ْححح(وFroehlich,1956ثونجشٔحٍث احثَ لح خف حخ ا  ح ٍح  م  حىّحالِلٔح)
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(حث كذدد حثَ ددن  حنحذبلِددألحث نفاددٔحادد حث   دد  ححححA. Wagnerث ودد  ّح  ٍ ددلحفدد سن )ح

ثقاجسدد  ْحٍُ سدد ح  ِددًحث  طددألحنحذبلُددلحث نفاددٔحث  ددببِٔحاِنيمدد حححححٍث نمددَثسبكددَمّح

ٍث دداحُطلددقح لِيدد حادد  َوح ٍحف ضددِٔححفدد سن حٍثددجلخصحنح وحث  ددببِٔحثجشددًحمددهحث ندد ثصحححححح

ثحمللّح  حث     حثسبكَمّحٍىلثحُنَ ح  ح وحتُ  ٓحث نمَحثقاجس  ْحُنجصح نًحث جَ د حح

  حتُدد  ٓحث   دد  حثسبكددَمّحان ددبٔح كددححمددهحححنح جتدد ط خحث لٍ ددٔحٍث ددلْحُقددَ حاددلٍ ٌح

  بٔحتُ  ٓحمجَ دطح سدِةحث  د  حمدهحث ند ثصحثحمللدّح،ٍُ  د حا د ح وحث نمدَحثقاجسد  ْححححححححححح

ُددا ْح  حتُدد  ٓحث طلددةحث كلددّحٍىددلثحاددلٍ ٌحُقددَ ح  حتُدد  ٓحث   دد  حثسبكددَمّوحٍُدد ٖحححح

ح تحثآلثِٔح:نَ ح س بث(ح وحتُ  ٓحث     حثسبكَمّحR.Bird,1977ف سن ححب ةحاق ح)

 وحث طلةح لدٕحث  دل حث ن مدٔحُنمدَحمد حث ث د  حمندلقخحث جظطد حٍث جسدنِ حٍُقدَ ح  ححححححححححح (0

حتُ  ٓحث     حثسبكَمّحوق الٔحىلٌحثقطجِ س خحوح

ُندددجصح دددهحث جنمِدددٔحثقاجسددد  ُٔحث جَ ددد حنحثشبدددلم خحث ذق فِدددٔحٍث جنلِمِدددٔحٍث    ُدددٔححح (6

حثقسجم  ِٔحة حُجطلةحتُ  ٓحث     حثسبكَمّحو

حو ث ٓحٍوَُألحثقطجك  ثخحث طبِنِٔلخألحثسبكَمّح ث ج (3

ٍنحاثخحث  ددِ  حثدد ٖحث كف ددِكِٔحثزبلُددلٓح  ددًح ِ ددححىندد كحف  لِددٔح إل  دد  ححححححححح

ثسبكَمّحنحث جددقح لدٕحث نجتد احثقاجسد  ْحمدهحخدف حث طلدةحث كلدّح  دبب ح:ح دد حححححححححح

 دد ُهحث ٍ حححث  ُك   ْحوحفب  ن بٔح د حثو ثمحٔحث ٖح وحىند كححث ج  ٍْثو ثمحٔحٍمبل ح

ثو ثمحددٔحثوب شدد ٓحٍثنددجصح ددهحاِدد  حث لٍ ددٔحنحمن ف ددٔحث قطدد  حثشبدد صح،حٍثو ثمحددٔحغددقححح

ثوب شدد ٓحٍثنددجصح نددلم حثقددَ حث لٍ ددٔحادد قارتثضح جمَُددألحث   دد  حث ندد  حٍُج ددبةحا دد حنححححححح

حث ج دد ٍْث ث د  ح  دن  حث   ٘دلٓحثحمللِدٔحةد حُددا ْحقغب د ضحث طلدةحث كلدّحوح مد حمبدل ححححححححححح

ٍث لْحُنس بح  ح وحخ عحث طد ث٘ةح دِقَ ح  حتُد  ٓحمدلخ ثخحث قطد  ححححححث  ُك   ْح

ثشب صحٍمهحد ح ِننك حا  حنحاق ٗحث طلةحث كلّح لٕحم جَثٌحٍح هحُاد حا  ح لدٕحح

حث ن ثصحثحمللّحوح

ٍثشبفأح وحثول  ٔحثقاجسد  ُٔحث كف دِكِٔحٍثسبلُذدٔحثنطلقد وحاسدَ ٓح ِ٘ دٔححححححح

نجتدد احثقاجسدد  ْحٍ وحثقجسدد حمي ميدد حكلٍ ددٔحححمددهحطِ  ُددٔحث لٍ ددٔحٍ ددل حثلخلددي حنحث حح

ط   ٔح)ٍ ِ حم  كدٔ(ح لدٕحث َدد ٘لحث جقلِلُدٔح،ح وحثدلخألحث لٍ دٔحمدهحخدف حث   د  حححححححححح

ُدا ْحححث ن  حُ ثط ح جت احث قط  حثشب صحٍُج بةحنحث جق  حثودَث  ح  حث قطد  حث ند  حٍقححح
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ث  ددببِٔححب ددةح لددٕح وحح ددفٍٓ  حمنددَحث طلددةحث كلددّحٍمددهحددد حتُدد  ٓحث ندد ثصحثحمللددّح،ححح

حف سن حثجشًحمهحث ن ثصحثحمللّح  حث     حثسبكَمّحوح

ٍنحثزب  ةحثوط  حا تخحثول  ٔحث كن ُٔح ث ِٔحٍاقدَٓح  حث جدلخألحثسبكدَمّح دد ححححح

ٍثنطلددقح    دد  حمددهح وحثقاجسدد  حغددقحم ددجق ح(،ح0933-0969 تمددٔحث ك دد  حث ندد وّح)

قدلح  ٖحكند ح وحث تمدٔح ِ دحح تمدٔححححححفٍ  ًحقحُسظتح   ًحثلق ِ٘  حخفف  ح لكف ِ ح،ح

  ضحمذلم حُن  حر حث كف دِكَِوحادألح تمدٔحطلدةحٍمدهحدد حشدل ح لدٕح ىمِدٔحث طلدةححححححححححح

(حوح وحث جلخألحثسبكدَمّحٍفقد  ح كند ححححNelson,1984ث  ن  ح جظقِقحث ججت ِألحث ك مأل)

ُقجسدد ح لددٕحث  ِ  ددٔحثو  ِددٔح)تُدد  ٓحث   دد  حثقسجمدد  ّحٍ شدد حثوِ ث ِددٔ(ح ٍحث  ِ  ددٔحححق

 نقلُدددٔح)ثقادددلث حٍثق٘جمددد وحثوسددد ن(ح ٍحث  ِ  دددٔحث طددد ُبِٔح)ث طددد ُبٔحث جسددد  لُٔحححث

ٍذب ُ حث لخَ حث سد قٓ(حٍثمند حُجطدمهح ُطد  حث قِد  حا   مد  حث ن مدٔحٍث جتد ٗحثو ثفدقحوحححححححححح

ٍُنجقلحكن ح وحاِد  حث لٍ دٔحا    د  حثسبكدَمّح دِا ْح  حثنمِدٔحث طلدةحث  ند  حةد حححححححححح

 ددجيفكحٍثق ددجذم  حٍمددهحددد حتُدد  ٓحمنددلقخحث ججتدد ِألحححححح ددِنش ح نددًحتُدد  ٓحكددألحمددهحثقححح

(وح لٕح وحكن حف  حمنَحث لخألحث قَمّحمدهحخدف حثػبد  ٌحث نفادٔحاد حححححح.099)طجتِاح،

ث   دد  حثسبكددَمّحٍث ددلخألحث قددَمّحمددهحخددف حمطدد  لحثق ددجذم  حث ددلْحَُضددتح ددد ححححححح

ف دِكِ ححث     حثق جذم  ْح لٕحتُ  ٓحث لخألحث قدَمّح،حح ْح وحث  دببِٔحخففد  ح لكححح

ثجشًحمهحث   د  حثسبكدَمّح  حث ند ثصحثحمللدّحوحٍميكدهحفيد حىدلٌحث  دببِٔححمدهحخدف ححححححححححح

ث طلدددةحث كلدددّح)شدددي تحححُ ددد ٍْث جدددَثتوحث كلدددّح فاجسددد  ح ندددلم حث دددلخألح)ث نددد ثص(ححح

ح(:ح.611،

GDP= C+ I+G+(X-M)ح

ح–حGثق دددجذم  ح،حح–حIثق دددجيفكح،حح–حCث نددد ثصحثحمللدددّحث مجددد  ّح،حح–حGDP:حطِدددر

حا نحث س   ثخححح–(حX-M)حح  حثسبكَمّح،حث   

(حفدإوح ُدٔحث دقثخحنحطشد حث   د  ححححححGDP(ح طلحمكَ  خحث ن ثصحثحمللّح)(Gٍمب ح وح

ثسبكَمّح جننك حنحث دقثخحة دلدٔح لدٕحم دجَٖحث ند ثصحثحمللدّح، احُ دي حث   د  ححححححححح

ثق ددجذم  ْحنحثكددَُهح  ثحثودد  حمددهحخددف حثوجتدد ٍ  خحث دداحثن ددلى حثسبكَمددٔحةدد حححح

 جد ضححُا ْح  حمنَحث ن ثصحثحمللّحنحط ح وحث     حث جظَُلّحُا ْح  حث جقد  ح ن اد حث حح

حمهحاط  حثاجس  ْح  حآخ حوح
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ٍغبلددصح  ح وحث كن ُددٔحاددلح   ددحح لجددلخألحثسبكددَمّح  قدد احث ن دد  حث   لدد  ّحح

ضبطمٔحث قَث لحث  ِ٘ ٔح لكف ِ حك   َ حثسب حٍآ ِٔحث  ن  حٍث ِلحثشب ِٔحمنجدحٓحح

 وحث طلددةح اددألحثوجتددكلٔحٍ وحتُدد  ٓحث   دد  حثسبكددَمّحؼب دد حث طلددةحث كلددّحٍمددهحددد حح

تُد  ٓحث ند ثصحثحمللدّ،حٍ لِدًحف   دببِٔحثجشدًحمدهحث   د  حثسبكدَمّح  حث ند ثصححححححححححححُقَ ح  

حثحمللّح ْح وحتُ  ٓحث ٍ حُا ْح  حتُ  ٓحث ن ثصحوح

ٍُدد ٖحث ب طددرح مجدد ق ح وحث تمدد خحثقاجسدد  ُٔحث دداحثندد ضحردد حث ن دد  حث   لدد  ّححححححح

ٍث قبددَ حا  لٍ ددٔححٍقتث ح  خح  حث جخلددّح ددهح   ُددٔحث لٍ ددٔحثسب   ددٔحٍمبددل حثسبِ  ُددٔححححححح

ثوجلخلدٔحث دلْحث ثدةح لِدًحتُد  ٓحث   د  حثسبكددَمّحٍمدهحدد حث جدددقح لدٕحث ند ثصحثحمللددّحححححححححححح

ا دبد ٌحث جددددقح لددٕحث جدَثتوحثقاجسدد  ْحٍث َ ددَضح  حم ُ ددمٕحالٍ دٔحث  فدد ٓحث دداحثث ددنححححح

مي مي حمهحث نجت احثقاجس  ْح  حثزب  ةحثقسجم  ّح دححادَ حطبجل دٔحمدهحث جدلخألح،حححححح

وحٍ لِدًحفدإوحثول  دٔحث كف دِكِٔحادلححححححح.611لدي حث تمدٔحثو  ِدٔحث ن وِدٔح د  حححححك وح ط

  ٕح لِيد حث د مهحٍملحثندلحاد سبٔحطجدٕح لن د  حث   لد  ّح  ىِد ح دهحث بلدلثوحث ن مِدٔحححححححححححح

ث احثجطلدةحث كدذقحمدهحث جدلخفخحنحث د قخحثقاجسد  ُٔحٍثقسجم  ِدٔح  د ث ح طدنلحححححححححح

ث قط  ددد خح ددد ُنٔحثوددد  ٍ حٍالِلدددٔحثوخددد ط ٓح،حححث قطددد  حثشبددد صحٍمِلدددًح ف دددجذم  حنححح

حٍثسب سٔحثولظٔحرلٌحث بللثوح لظ  حا  بللثوحثوجقلمٔحو

 احلكومي  اإلىفاقثار آثاىيًا   

ُجتقحث  تحثو  ّح  ح وحث     حثسبكَمّح ًح د  ث حمجنل ٓحمني حمد حُجتدب حثسب سد خحححح

 ُٔحث كلِددٔحك ق ددجيفكححث ن مددٔحفطددف ح ددهحث جددددقح لددٕحطبجلددلحثوددج قثخحثقاجسدد ححححححح

ٍثق خ  حٍثق جذم  حٍثو جَٖحث ن  ح س ن  حٍثَتُ حث لخألحث قدَمّحٍمدهحدد حث جدددقح لدٕحححححح

(حو لددٕح وحثآلددد  حثقاجسدد  ُٔحرددلثحث   دد  حح.092ث جددَثتوحثقاجسدد  ْحث ندد  ح) بددلحثولدد ،ح

طبِندددٔحث ُددد ث ثخحث فتمدددٔح،حٍكدددل  حلدددٕحطبِندددٔحىدددلثحث   ددد  حٍثردددلبحمندددًثجَادددلح 

(ح  ح وحىلٌحثآلد  حثجَادلحح0993وحٍُجتقحثزب  َ ْح)لجمَُأل،حٍث َض حثقاجس  ْحث   ٘ل 

،ٍحثقاجسدد  ححايدد  حميددث دداححث جنمِددٔم طلددٔحٍح، فاجسدد  حثرِكلِددٔثشبسدد ٘صحح لددٕح:

 خحُددٍ ٍ َحثقاجسدد  ُٔمددلٖحثددَثف حثوددَث  ححٍح،ثقاجسدد  ايدد حنمددألحُم ددجَٖحث ط اددٔحث دداحح

ّحححربسدِصححسً ٍ،حٍث     حثسبكَمّألحُمس   حوَربسِسي ،حٍ ،حث   د  حثسبكدَم

حححثق ث   حنحم جَٖحث     حثسبكَمّوحفِي  جم حُث اححث  منِٔثولٓحٍ
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حٍ مَم  حميكهحثلخِصحآد  حث     حثسبكَمّح  حث  َث حثآلثِٔح:

ثآلد  حثوب ش ٓح إل    حثسبكَمّحنحث  ج ضحث قَمّحٍؼبلزحا  حمدهحخدف حثددقىد حححح (0

 غبددٔحٍاددل ٓحث فدد ث ح لددٕحث نمددألحٍثق خدد  حٍثق ددجذم  حٍثددقىدد ح لددٕحذبَُددألحححححححح لددٕح

ح(و09.0 ن ا حث  ج ضح،حٍ لٕحث قَٖحثو  ُٔح إل ج ضح،حٍ لٕحث طلةحث  نلّح)ف ىَ ،ح

ثآلد  حثوب شد ٓح إل  د  حثسبكدَمّحنحثق دجيفكحث قدَمّحٍؼبدلزحا د ح دححاند ث حححححححححح (6

 دجيفكِٔح ٍحاِد  حث لٍ دٔحاجَتُد ح خدَ حححححح:ش ثٗحث لٍ ٔح دبنعحث  دل ح ٍحثشبدلم خحثقححح

ربسصحس ِ٘  ح ٍحكلِ  ح ف جيفكحو ْح لٕحث   ضحث لْحربسصح ًحثل حث ن قد خحح

ح(و..09)ث نلّح،ح

ثآلد  حثقاجس  ُٔحغقحثوب ش ٓح إل    حثسبكَمّحٍثنجتدحمدهحخدف حمد حُند بحادلٍ ٓحححححح (3

فكحث قددَمّحث ددلخألحطِددرحؼبددلزحث   دد  حثسبكددَمّحآددد  ث حغددقحمب شدد ٓحنحثق ددجيححح

اَث طٔحثق دجيفكحثوَ دلح) دد حثوطد  ل(ح،حٍؼبدلزحث   د  حثسبكدَمّحآدد  ث حغدقحححححححححح

ح(وح.611مب ش ٓحنحث  ج ضحث قَمّحاَث طٔحثق جذم  حثوَ لح) د حثونشأل(ح)ش مِٔ،ح

آددد  حث   دد  حثسبكددَمّحنح  دد  ٓحثَتُدد حث ددلخألحث قددَمّحٍؼبددلزحا دد حث ددد ح لددٕححححححححح (.

لخألحث لٍ ٔحنحثَتُ حث لخألحث قدَمّحاد حث دلُهحشد  كَثحححححم طلج ح،حث ٍ ح نلم حثج

نح  ج سدًح ْحاد حثوندجش ح)ث جَتُد حث ٍ دّ(ح،حٍث ذ  ِدٔح دهحط ُدقحث خد  حث جنددلُفخحححححححححح

ث احث ثى حض ٍ ُٔحمدهحث ن طِدٔحثقاجسد  ُٔح ٍحثقسجم  ِدٔح ٍحث  ِ  دِٔح ٍحثقالِمِدٔححححححح

خألحث قدَمّحاد حثو دجيلك ح ٍحححح لٕحث جَتُ حث ٍ ّح،حٍىَحم حُن بحاإ   ٓحثَتُ حث دلح

حث جَتُ حث ني ّ٘حو

ث دددي  حث   ددد  حثسبكدددَمّحنحتُددد  ٓحث  جددد ضحمدددهحخدددف حثق دددجذم  ثخحث ن مدددٔحنحححححححح (.

حث قط   خحثقاجس  ُٔحك    ث ٔحٍث سن  ٔحو

ث دددي  حث   ددد  حثسبكدددَمّحنحتُددد  ٓحادددل ثخحث بنِدددٔحث جظجِدددٔح فاجسددد  حمدددهحخدددف حح (2

حثوَثافخحٍثوَث ٚحوثق جذم  حنحث ط أحٍثقثس قخحٍ

ث ي  حث     حثسبكَمّحنحثَ ِلحث لخَ حمدهحخدف حخلدقحفد صح مدألح دححث جَ د حححححححح (7

حنحثزبي تحث  ث ْحو

ث ددي  حث   دد  حثسبكددَمّحنحذبقِددقحث جددَثتوحثقسجمدد  ّحمددهحخددف حث   دد  ح لددٕحححححححح (.

حث جنلِ حٍث سظٔحٍث     خحثقسجم  ِٔحوح
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ٍُنجقددلحث ب طددرح وحآددد  حث   دد  حثسبكددَمّحنحث بلددلثوحث ن مِددٔح ددجا ْح  حذب دد ححح

ثرِكدددألحثقاجسددد  ْحٍثقسجمددد  ّحث ددد ثىهحاددد  ن  ح وحث قطددد  حثشبددد صحقحُقدددل ح لدددٕحح

ثق ددجذم  حنحانددعحث دد قخحقغب دد ضح  ٘ددلى ح ٍحط سجيدد ح دد ؤٍثح مددَث حضددخمٔحح ٍححححح

حتُ  ٓح  سٔحثوخ ط ٓحوحح

  2012-1990طور اإلنفاق انحكويي في انيًن خالل انًذة انمسى انثاني : ت

ٍث جتدكألحث بِد  ّح وحث ند ثصحثحمللدّحثسبقِقدّحثث د حمبندلقخححححححححح(0)حُجطتحمهحثزبلٍ 

ح0991ملَِوح ُ  ح   حح26..06منَحم ث نٔحخف حمن  حثولٓحاِلحث بظرح،ح احث ث  حمهح

 حمنددَح ددنَْحم كددةححمدد ٓحٍمبنددلح.0مبدد حُندد   حح.610ملِددَوح ُدد  ح دد  حح6و.31و663  

وحٍثوفطدددنح وحث تمدددٔحح.610ٍح6100 دددًحشددديلحث ثسنددد  حنحث نمدددَحنح ددد مّحح %ح، قح7و06

 ددحخح نيدد حمنددلقخحمنددَحث ندد ثصحححح6100ث  ِ  ددِٔحثقاجسدد  ُٔح  قددححا فردد حمنددلح دد  ححح

ح6100ثحمللددّحثسبقِقددّحادد حثقغب دد ضحثدد  ٓحٍثق ث دد  حثحملددلٍ حثدد  ٓح خدد ٖحوحف ددّح دد  ححححح

،حٍادد   غ حمددهحثندد نححح6101%حمق   ددٔحاندد  ح1و02لددّحمنددَث ح دد  ب  حانظددَحح ددشألحث ندد ثصحثحمل

طِنمدد حمندد حح.610 قح  ددًح دد  ح ف جك  ددٔح دد  ححح6103ٍح6106ثقاجسدد  حثحملددلٍ ح دد مّح

%ح،حٍُدثّحا  حذبدححثدددقحث تمدٔحث  ِ  دِٔحٍث سد ث حححححح2و9ث ن ثصحثحمللّحمنَث ح   ب  حانظَح

َححححح )ثسبدد تح لددٕحح.099 حمنددلحطدد تحاددِلححح لددٕحث  ددلطٔحث ددلْح خددلحشددكف حغددقحم ددب

(ح وحىددلثح6106ٍوحث ددلٍ ّ، ثزبنددَت(حوحٍثجتددقحثوسدد   حثحمللِددٔح)حٍتث ٓحث جخطددِطحٍث جنددححح

ث جلىَ حُ س حح  ح كَ حٍثَالحث  جتطٔحثقاجس  ُٔحٍ تمٔحثوجتجق خحث ن طِٔحٍث قطد  حح

صحث كي ا ٗحٍثنلِقح ل حمهحثوجتد ٍ  خحفطدف ح دهحثدلمقحث بنِدٔحث جظجِدٔحٍاجتدكألحخد حححححححح

ث كي ادد ٗحٍث طدد  حٍث نسددِ وحثوددل ّحٍثقضدد ثا خحوحٍكنجِشددٔح ددل  حث جددلىَ حشدديلخححححح

من دد حث قط  دد خحثقاجسدد  ُٔحث ن طِددٔحٍغددقحث ن طِددٔحٍثشبلمِددٔحمنددَثح دد  ب  حوح لددٕح  ددًححححح

 جِشٔح ل حثق جق ث حث  ِ  ّحٍثقاجس  ْحذبححثددقحث تمٔحث  ِ  ِٔحث احادل خح د  ححح

  قبجي حنحث  نَثخحث فطقٔحُجَا حثلىَ حث نمدَحال سدٔححححٍث س ث  خحثو لظٔحث اح6100

حو0ا بةححثسب تح6107-ح.610 كححنحثولٓح

 مليوٌ ريال (4112-1991سعار الجابتة للند  )تطور الياتج احمللي اإلمجالي  اإلىفاق احلكومي باأل (1جد ل )

                                                           
1
 وممما اممم   ثحممموافز يا اياإممات  مما املمممي   4112لممم ثصممير يا اياإممات ةحصمممااية  عممي  ممام  

 
لمممما يو موقممه ا املمماس املزلمممشا لمحصمماً وعممي مالاوتممما

 التي شمليت ا حزب . 4112- 4112
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ح.و77ح67.77ح.و66ح191.ح2و.6ح3.927ح26..06ح0991

ح3و3.ح.3039ح7و02ح26.9ح6و69ح372.3 06.930 0990
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ح.و.7ح21673.ح.و.6ح0.39.6ح2و30 9..7.6ح63.1699 6112

ح3و.7ح2.3120ح7و60ح199..0ح.و.3 7300..ح.6.2310 6117
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حثو كةح%

ح-ح2و.0ح-ح.و2ح-ح7و03ح7و06

  11، امللحق  4112ب(البنك املزلشا اليمني ، الحقزيز السنوا -3،جيول )4114املصير : *ا املاس املزلشا لمحصاً ،النحاب السنوا 

 4112- 4111و 4111-1991**احخساب الباحث  عي الححويل ةلى ألاسعار الثااحة اواسطة منمش الناثج املحلي إلاجمالي للمي  

   ***  ما احخساب الباحث 
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ملِدَوحح35967 ثث د حث   د  حثسبكدَمّحا دم خحمندَحث ند ثصحثحمللدّحفقدلحث ث د حمدهححححححححححح

مندل حمندَح دنَْحم كدةححححححٍ دشألحح.610ملَِوح ُد  ح د  حححح692..7  ححح0991 ُ  ح   ح

 كم شددددددددددددد حنحث نمدددددددددددددَحنحث  دددددددددددددَث ححح%ح،ح قح  دددددددددددددًحشددددددددددددديلحثح7و03انظدددددددددددددَح

،ٍُ سددد حاسدددَ ٓح    دددِٔح  حثغب ددد ضحث نَث٘دددلحححححح.6119،6100،610،،0999،.099

ذبححثددقحث تمدٔحثو  ِدٔحث ن وِدٔحفطدف ح دهحث تمدٔحححححححح6119حث ن طِٔحمنلح   حث ن طِٔحٍغق

ذبلُلحم جَٖحث جلخألحثسبكَمّحٍ دد ٌحمدهحححٍميكهحوح.610ٍح6100  مّححث  ِ  ِٔحن

ح(0)حخف حاِ ثحث نفأحا حث     حثسبكَمّحٍث ن ثصحثحمللّحث مج  ّح،حٍمهحثزبدلٍ ح

ٍث جتكألحث بِ  ّححُجب ح وحث جدلخألحثسبكدَمّح خدلحم دجَُ خحطبجل دٔحخدف حثودلٓحاِدلححححححححح

ٍحح6110%ح دد  ح.و67ثدد ثٍ حادد ححث بظددرح،حفقددلحح كظددلحح6106%ح دد  ح9و.3كظددلح   ددٕح

ح لٕ،حٍميكهحث شِألحثوفط  خحثآلثِٔح:ح 

ثث ددد حث   ددد  حثسبكدددَمّحا  جَ ددد حٍسددد ٗحمجَثفقددد  حمددد حث  ِ  دددٔحثو  ِدددٔحث كن ُدددٔححح (0

،ح احكلم حتث خح  دبٔحث   د  حثسبكدَمّح  حث ند ثصحثحمللدّحكلمد ح شد خححححححححث جلخلِٔ

  حثلخألح ٍ  ح للٍ ٔ،حٍىلثحميكهحمفط جًحنحثسب  ٔحث ِمنِٔح،ح احث ثُلحث   د  حح

%ح31 ِجشد ٍتحطد س حث حححح0991%حمهحث ن ثصحثحمللّحث مج  ّح   ح2و.6ثسبكَمّحمهح

  حمندلقخحاِ  دِٔحطجدٕححححح6113لح د  ححد ح خلحا  رتثس حالِف حد حث ث  حانح0992   ح

وحٍىدددلٌحح0991مددد ٓح مددد حكددد وح لِدددًح ددد  ححح62 ْحمددد حُنددد   حح6106% ددد  ح3و.3الددد ح

(ح%.0-01 لًِحثول  ٔحث كف ِكِٔح)ثونلقخحثجش ٍتحال س خحكبقٓحم ح سحح

ح%حو63مهحث لخألحث قَمّحاألحٍمجَ طحثسبش حث مذألحث ن وّحثوقل حانظَح

َمّح طلحضبد ٍ حث  ِ  دٔحثو  ِدٔحنحا  د مصحث ادف ححححححشكألحرب ِعحث     حثسبك (6

%حمدهحح.و6ثقاجس  ْح)ث جكِِلحثرِكلّ(حٍالح صح لٕحرب ِعح ش حثوَثت ٔح  حح

ث ن ثصحثحمللّحث مج  ّ،حٍُفطدنح وحث ح د مصحفجتدألحنحث  دِط ٓح لدٕح شد حثوَثت دٔحححححححح

  ددًحكدد وحح  حثآلو(ح قحح.099%حنحانددعحث  ددَث ح)مددهحح2فقددلحدبدد ٍتحث نشدد حطدد س ححح

حوحححح.099%ح   ح3و.0 فطألحط ق حمهحثولٓحابألحثطبِقحث ح  مصحطِرحٍاألح  ح

ثجسلح ٍ ٓحثوَثت ٔحث ن مٔحنحث دِمهحا  جبنِدٔح لدلٍ ٓحثقاجسد  ُٔحثشب  سِدٔحٍمد حُندجصحححححححح (3

 نيدد حمددهحثقلبدد خح،ح ددل  حُجمِدد حث   دد  حثسبكددَمّحا سب   ددِٔحث جتددلُلٓح جقلبدد خحححح

قاجسدد  حث ددِم حثاجسدد  ث ح ُنِدد ح،حف قاجسدد  حُنمددَحححح  ددن  حث ددن طحث ن وِددٔحاَاددلحثحح
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 نلم حؼبقهحا وَث  حثشب  سِٔحث احث  تى حالمٔحث ن ضحثشب  سِٔحثوَسبٔح،حفنندلحح

تُ  ٓح  ن  حث ن طحُ ُدلحث   د  حثسبكدَمّحٍُندجناحثقاجسد  ح ٍحث نكد حٍىدَحمد ححححححححح

ح6حميكهح وحُطلقح لًِح   ُٔحطَضحثق جظم  حح بَ لُن 

   اإلسَاو اليشيب لإلىفاق اجلاري يب لإلىفاق احلكومي إىل الياتج احمللياإلسَاو اليش

 %  4112-1991 الرأمسالي إىل اإلىفاق  احلكومي خالل املد  

 
 Excelمن إعداد الباحث باستخدام برنامج  

،ح احُ ددجظَاحكددَمّح  حٍسددَ حثخددجف حىِكلددّحمدد مهحححُجتددقحىِكددألحث   دد  حثسبح (.

%ح دد  ح6و29ث   دد  حثزبدد  ْح لددٕحث نسددِةحث كددححفقددلحثدد ثٍ حث  ددي  حث ن دد حادد ح

،حٍُفطنح وحثقدب ٌحث ن  حك وحثس  لُ  حفطف ح لٕح  دًححح.610%ح   ح1و.9ٍح6113

%ح.9ح-%ح96ث ث  حث     حثزب  ْحال سدٔحغدقحم دبَأحمدهحححححح.610ح–ح6100نحثولٓح

%،حٍىددلثحُنكددد حح.-%ح.ث   دد  حثق ددجذم  ْحمدددهحححٍادد طبًحثغب دد ضحشدددلُلحنححح

ث تمدددٔحث  ِ  دددِٔحث ددداحث  امدددححخدددف حثلددد حثودددلٓحٍطدددلخحمدددهح ملِدددٔحثق دددجذم  ححححححح

ثم ح جَادلحث جمَُدألح ٍححححِلحثوجت ٍ  خحثسبكَمِٔحث من ِ٘ٔثسبكَمّحٍ جصح ني حدبم

حق ث   ح  ن  حثولخفخحوحح

                                                           
4
التي جعحمي  لى  هي إظزية صاغملا الاقحصادا البريطاني لينيث اوليينغ وثحلخص في يو الاقحصاديات الزيعية–إظزية حوض الاسححمام  

املوارد املالية ا خارجية ثحصف اا إنشاف النبير إحو العالم ا خارجي ، وما ام فإو اقحصادها يحمحه احساسية شييي  لملذه املوارد ، 

 حيث ينحعش  نيما ثحيفق هذه املوارد ويننمش ااإحسارها وثنعنس هذه الحقلبات  لى النمو الاقحصادا .
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ث  ددددددددي  حث ن دددددددد ح إل  دددددددد  ح

حثسبكَمّح  حث ن ثصحثحمللّ

ث  ددددددددي  حث ن دددددددد ح إل  دددددددد  ح

حث   ل  ّح  حث     حثسبكَمّح

ث  ي  حث ن د ح إل  د  حثزبد  ْحححح

ح  حث     حثسبكَمّح
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َححح (. مّحاِندحح  سددٔحثقخددجف حح وحث لَطدٔحث دداح  ضدن ى حو دد  حٍىِكددألحث   د  حثسبكدد

،حٍىدلثحُند ح وحمن د حث   د  ححححح  حثزب  ْح لٕحثسبسدٔحث كدححمنيد حححٍث جظَثاحث   

اددلحٍسددًح  حصبدد قخحغددقحث ج سِددٔحاثخح ددد حضبددلٍ ح لددٕحمنددَحث ندد ثصحثحمللددّحٍثمندد ححححححح

ث   لح لٕحث جَ  حنحث طلةحثق جيفكّحفطف ح دهح وحتُد  ٓحث   د  حثسبكدَمّححححح

يفك  ح لمَث  حث ن مٔحث ن   ٓح اف حٍُداد ح لدٕحثودلخ ثخح دلب  حححححاسَ ٓح  مٔحُنلحث ج

ٍثكل ددٔحث   اددٔحث بلُلددٔح،حٍىددّححب ددةحىِكددألحث   دد  حثزبدد  ْحثجتددمألحكددألحمددهحححح

%حمدهحح31%حمدهحث   د  حثزبد  ْحٍحححح1.ث سَ حٍثو ثب خحث احال دححطسدجي ح لدٕحث ادألححححح

 دددٔحمددد حثودددلٓحلحث ادددألحا وق  ،ٍثندددح.610-ح.099ث   ددد  حثسبكدددَمّحخدددف حثودددلٓح

%ح لدٕحث جدَث ّح)ثزبيد تحثود حكد ْح إلطسد ٗح،ححححححح9.%حٍح.2ث احال ححح.0991-099

(وحٍىلثحُجَثفقحم حا   مصحث اف حثقاجسد  ْحث دلْح دصح لدٕحث جخ دِعح  حححححح6106

%حمدددهحخدددف حدبمِدددلحىِكدددألحث سدددَ حٍثو ثبددد خحٍث ط  دددٔح لجق  دددلحححححح1.مددد ح  دددبجًحح

قدَٖحث ن ملدٔح،حٍنحثو ثبدٔحث ذ  ِدٔحثودنتححححححٍثشبسخسٔحٍك  دححرد حآدد  ث ح دلبِٔح لدٕحث ححححح

ٍث    ددد خحٍثونددد ف حثقسجم  ِدددٔحٍخسَاددد  حث ل  )ث  دددلثٗح،حثوجتدددجق خحث ن طِدددٔح،ححححح

%حمددهحث   دد  حثسبكددَمّحنحثوجَ ددطحانددلح وحالدد حح.6ث كي اد ٗ(حث ددلْحثغب ددعح  حح

%حخددف حثوددلٓح   ددي ح،حفِمدد حثدددثّحث  ددل حٍثشبددلم خحٍثومجلكدد خحنححح21 كذدد حمددهح

  ثبٔحث ذ  ذٔحاإ ي  ح األوثو

 مدد حث   دد  حث   لدد  ّحٍثق ددجذم  ْحاَادد ًحث ن مددألحث كذدد حثددددقث حنحمنددَحث ندد ثصحححححح (2

ثحمللّحٍث طلةحث كلّحٍُنجصح ندًحثضد فٔحط اد خحث ج سِدٔحسلُدلٓحٍذب د حث ط اد خحححححححح

ث ق ٘مدددٔحفطدددف ح دددهحثَ ِدددلحفددد صح مدددألحٍ خدددَ ح،حفقدددلحكددد وح سدددِبًحضدددِٙف حٍملحح

%ح61فِمد حكد وح ادألحمدهحححححح.611ثسبكَمّحكد لٕحطلح   حح%حمهحث     69ُجش ٍت

،ٍُ س حىدلثحث جدل ّح  ححححح6106-6100%حا ح01نحمن  حثولٓحٍثعبل ح  ح األحمهح

ضددنلحثوددَث  حثحمللِددٔحٍخسَادد  حث ُدد ث ثخحث طدد ُبِٔحٍ ددل حث شددِلحث   دد  حث ندد  حححححح

ظ تحث لٍ دٔححٍث     حثو  ّحفطف ح هحثدل ّحك د ٗٓحث دج ف حثودَث  حثشب  سِدٔحٍث  دحححححح

حمهحث قط  حث  ج سّحضمهح ىلثبحثشبسخسٔحٍا   مصحث اف حثقاجس  ْحو
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 انمسى انثانث : اننًورج انمياسي 

 دنٔ(حٍىدّحنحثقدلُ   ححححح.6كددطَ حمدلٓحمج طدٔ)حححح.610-0991ُ طّحث نمَاضحثولٓح

ك فِٔحٍمجط اقٔحم حمجطلب خحث نمَاضحث قِ  ّحث  منِٔحفطف ح هح  ي حث جَ ةحطبجللح

ث ج قثخحٍث جقلب خحث احشديلى حثقاجسد  حث دِم حٍث  ِ  د خحثوخجل دٔحٍاجتدكألحخد صحححححححح

   ِ   خحث جظ  ُٔحٍثشبسخسٔحٍثقلدِصح ٍ ححا   مصحث اف حثقاجس  ْحث لْحُج  حا

ث لٍ ٔحٍىّحثاد حنحث جلخألحثسبكَمّحمهحخف حث     حثسبكدَمّحاجتدقًِحث   لد  ّحححح

ٍثزب  ْح،حٍكل  حث نمدَحثقاجسد  ْح)ث ند ثصحثحمللدّ(حث دلْحُجددد حا    د  حثسبكدَمّححححححححح

-0996اَا ًح طلحمكَ  خحث طلدةحث كلدّح،ٍ دفٍٓح لدٕحا د حث تمد خحث  ِ  دِٔ)ححححححح

(حٍىّحافشد حثداد ح دلب  ح لدٕحثودَث  حححححح.610،حح.099(حٍثسب ٍت).610-6100،ح.099

حثقاجس  ُٔحثوج طٔح لنمَحثقاجس  ْحو

ٍفِمددد حُجنلدددقحمبسددد   حث بِ  ددد خحفقدددلحتحثق جمددد  ح لدددٕحكجددد تحثزبيددد تحثو كددد ْحح

ٍث ددجخلمححاِ  دد خحث ندد ثصحححح.610ٍثق ُدد حث بندد حثو كدد ْح ندد  حححح6106 إلطسدد ٗح ندد  حح

مجدد  ّحا   ددن  حث ذ اجددٔح)ث ندد ثصحثسبقِقددّ(حكمدد حسدد ٗخحا وسددل حٍتحذبَُددألححححثحمللددّحث 

اِ  دد خحث   دد  حثسبكددَمّحثزبدد  ْحٍث   لدد  ّح  حث  ددن  حث ذ اجددٔحاَث ددطٔحمكمدداححححح

حث ن ثصحثحمللّحث مج  ّحو

 اًل   توصيف الينوذج    أ 

منقدلٓحٍمدهحدد حححححتحث خلحان حثق جب  ح نلحاِ غٔحث نمَاضح وحث   ى ٓحثوبظَدٔحغق

فددإوحثوددج قثخحثودداد ٓحميكددهحطسدد ى حٍذبلُددلى ح،حكددل  حفددإوحثرددلبحمددهحثقددلُ ححححححححح

ث نمَاضحىَحاِد وحث نفادٔحاد حث   د  حثسبكدَمّحٍث ند ثصحثحمللدّح ْح وحادِ غٔحث نمدَاضحححححححححح

ثجط اقحمهحطِرحثسبش حٍثودج قثخحمد حث ىدلثبح،حفطدف ح دهح  دًحادلحتحم ث د ٓححمدلٖحححححححححح

حج قثخحث احتحثارتثطي حوحثَثف حث بِ   خح هحثو

ُنطلقحث نمدَاضحثوقدرت حمدهحث   ضدِٔحث  د ثح)ث كن ُدٔ(حنح وحىند كح فادٔح دببِٔحححححححححح

مَسبٔحثجشًحمهحث     حثسبكَمّحثسبقِقّح  حث نمدَحثقاجسد  ْحثسبقِقدّحٍىدّحثداد حححححح

سَى ُ  حنحث ند ثصحثحمللدّحثسبقِقدّح،حٍكدل  ح لدٕحث ل ث د خحث جش ُبِدٔحث داح س ثىد حححححححححح

وحٍ لًِحفقلح(Nubukpo ,2003)ٍح (Roache,2007)(حDevarajan,1996ٍ)هح)كألحم
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(حمدج قث حث اند  حٍث   دد  حححGDPتحادِ غٔحمندَاضحثعبدلث حمجنددل حث ند ثصحثحمللدّحثسبقِقددّح)ححححح

ح:ح(حمج قثخحم جقلٔحIEXٍث     حث   ل  ّحثسبقِقّ)(حCEXثزب  ْحثسبقِقّ)

GDP = a + b
1
 CEX + b2 IEX 

 ث ندد ثصحثحمللددّح(ثسبقِقددّحGDPحُنددححث ندد ثصحثحمللددّح ددهحث نمددَحثقاجسدد  ْحاَادد ًحح:)

ميذألحث قِمٔحث  َأِحزبمِ حث  ل حث ني ِ٘ٔحٍثشبلم خ،حٍمدهحدد حفيدَحُنكد حصبمدألحححححح

ث نجتط خحٍث ط ا خحثقاجس  ُٔحٍمني حث     حثسبكدَمّحث دلْحُندلح طدلحمكَ  ثدًحححححح

حثر مٔحوح

 ح(ّث   ددد  حثزبددد  ْحثسبقِقدددCEXحٍميذدددألحث   ددد  حث:)ق دددجيفكّحٍميددد  ثحثدددددقث حح

ثػب اِ  ح لٕحث ن ثصحثحمللّحاَا ًحُ ُلحث قل ٓحث  ج سِٔحث قَمِٔحاسدَ ٓحغدقحمب شد ٓحححح

مهحخف حث ن ق خحٍثق    خحثقسجم  ِدٔحث داحربسدصح لخدلم خحث جنلِمِدٔحٍث طبِدٔححححححح

ٍثق    خحثقاجس  ُٔحث احونتح لمجت ٍ  خحٍطبسس خحث  ٍثثدةحٍث سدَ حودَد ّحححح

مَسبٔحٍمننَُٔححb1ٍ غ ثضحث سِ  ٔحٍخففًح،ح ل  حُجَا ح وحثكَوحثونلمٔححث لٍ ٔ

حوححح

 (ث   ددد  حث   لددد  ّحثسبقِقدددّحIEXحٍميذدددألحث   ددد  حثق دددجذم  ْحٍميددد  ثحثدددددقث حح:)

ثػب اِ  ح كحح لٕحث ن ثصحثحمللّحاَا ًحُ ُلحث قل ٓحث  ج سِٔح لٕحثولٖحث طَُألحمدهحح

ؤٍثحث مدَث حثو  ُدٔحث داحودَ حثرِ كدألحث    دِٔحححححححخف حث   د  حثوَسدًح جكدَُهح ححح

 إل ج ضحك  ط  حٍث كب  ْحٍث  لٍ حٍثوَث ٚحٍثوطد  ثخحٍث ط ادٔح،ح دل  حُجَاد ح وححححح

حمَسبٔحٍمننَُٔحوحb2ثكَوحثونلمٔح

 تكدير الينوذج  تكيينُ  

(حاَث دطٔحط ُقدٔحثو اند خحث سد  ٖحث ن  ُدٔححححححSPSSتحث جخل حث ح  مصحث طسد ّ٘ح)ح

(OLS)خجبدد  حث ددلٍث حثآلثِددٔ:حثشبطِددٔححقحLinearثو  ٍسددٔحح،حٍث لَغ  ُجمِددٔح Double-

Logح  ٍىمِدححث ،حكم حتح  خ  حمدج قح(Dummy Variablesح قِد ثحح)دد حث تمدٔحثو  ِدٔحححح 

 فطددألححثشبطِددٔحغددقح  يدد حملحثكددهحمننَُددٔحفددج حطددلفي ح،حٍاددلح  طددححث لث ددٔحححححححث ن وِددٔ

ح:حث جقلُ ثخحفج حث جم  ى 

GDP = 69576.566 + 2.746 CEX + 3.941 IEX 
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( ىتائج تكدير الينوذج4جد ل رقه )  
حم جَٖحثوننَُٔ tح  اِمٔحثون مألحثوج ق

ح.63و1ح.66و0ح22.و29.72ح(aث ذ احح)

ح111و1ح10.و.0ح7.2و6ح(b1)حCEXث     حثزب  ْح

ح111و1ح.20و.ح9.0و3ح(b2)حIEXث     حث   ل  ّحح

حححR 99%من مألحثق ثب اح

Rمن مألحث جظلُلح
ححح%.9 2

F ...ححح7..و

D.wححح2..و0ح

حح sig 0.000ثوننَُٔحث مج  ِٔح

حح .70و0حثزبلٍ ِٔحtاِمٔح

  لى ازإامج 
 
 spssاملصير : ة ياد الباحث ا حمادا

ثقاجسددد  ُٔحح(ح وحث نمدددَاضحثسجددد تحثقخجبددد  ثخححح6ُجدددب حمدددهح جددد ٘صحث جقدددلُ ح)سدددلٍ حححح

ٍث طسددد ِ٘ٔحٍ  طدددٕحسدددَ ٓحثَفِدددقح   ِدددٔحفقدددلحك  دددححثونلمددد خحثوقدددل ٓحاثخحمننَُدددٔحححح

ثطس ِ٘ٔح   ِٔحسلث حٍثج قحم حثفرتثض خحث نمَاضحوحكل  حفقلحثط اقحح شد  ٓحثونلمد خححح

(حIEXم حث ن  ُٔحثقاجس  ُٔحمدهحطِدرحثقدبد ٌحثوَسدةحوحٍثدب ح وحث   د  حث   لد  ّح)ححححححح

ٍطدألحث  ِد  حححح9.0و3لٕحث ند ثصحثحمللدّحثسبقِقدّ،ح احالد حمن مدألحث جدددقححححححك وحثددقٌح كحح 

 لدٕحث د غ حمدهح وحث خدقحط دّحاقدل ح كدححمدهحححححححححح7.2و6(حانظدَححCEXث     حثزب  ْح)

%ح1و.9%ح6و29ث     حمق   ٔحاد  ٍ حثد ثٍ ح  دي مًحث ن د حمدهحث   د  حثسبكدَمّحاد ححححححححح

وحث   دد  حث   لدد  ّحٍث   دد  ححح%وحفمددهحسيددٔحديدد ح حح1و1.ٍالدد حنحثوجَ ددطح كذدد حمددهحححح

ثزبدد  ْحكدد وحرمدد حثددددقث حثػب اِدد  حٍمننَُدد  ح لددٕحث ندد ثصحثحمللددّح،ح اح وحتُدد  ٓحث   دد  حححححححححح

 ُد  حاِنمد حث   د  ححححح9.0و3ث   ل  ّحا ُ  حثا ْح  حتُ  ٓحة دلٔحنحث ن ثصحثحمللّحانظَح

ح ُ  حوحح7.2و6ثزب  ْحُا ْح  حتُ  ٓحانظَح

 Devarajan et)حَاددلن حردد حثج ددقحمدد حمدد حثَاددألح ددًحكددألحمددهحٍىددلٌحث نجدد ٘صحث دداحث

al,1996;Lin,1994(حٍح)Nubukpok,2003،ٓحنح وح إل  دددددددددد  ح.610(حٍ) اَ ِددددددددددل)

ثسبكَمّحاجتقًِحثق دجذم  ْحٍثق دجيفكّح دد ث حثػب اِد  ح لدٕحث نمدَحثقاجسد  ْحٍىدَححححححححح

ّحححححححح   حث ند ثصحححم ُج قحم حف ضدِٔحكند حنحث نفادٔحث  دببِٔحثوَسبدٔحمدهحث   د  حثسبكدَم
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ثحمللّحث مج  ّحوحٍىلثحُن ح وح ْحتُ  ٓحنحث     حثسبكدَمّحاَاد ًح طدلحمكَ د خححححح

ث طلةحث كلّحثننك حمب ش ٓحنحتُ  ٓحث ن ثصحثحمللدّحث مجد  ّحةد حُجتدقح  حم دجَٖحححححح

ث جلخألحثسبكَمّحث  ن  حنحث ِمهحث لْحُرتك حاجتكألحخ صحنحث قط  د خحثشبلمِدٔححح

هحٍث لف  حفطف ح دهحث بنِدٔحث جظجِدٔحثقاجسد  ُٔحث داححثادبظححححححححك  جنلِ حٍث سظٔحٍث م

ث ددجظَاح لددٕحسدد ٗحغددقحُ ددقحمددهحث   دد  ح  دد ث ح ىمِجيدد ح لجنمِددٔحمددهح  طِددٔحٍث  ددظ تححح

حث لٍ ٔحمهحث   حث  ج سّحثَثفق  حم حا   مصحث اف حثقاجس  ْحوحح

ٔحٍث يدد ح جدد ٘صحث جقددلُ حثسجِدد تحث نمددَاضح فخجبدد  ثخحث طسدد ِ٘ٔحمبححح سددلث ححننَُددٔح   ِدد

(حمننَُدٔحمنلمد خحثودج قثخحثو دجقلٔحححححt(ح،حكم حدبححمدهحثخجبد  )ححsig=0.000)ال ححاِمٔح

(ح=dfح=n-k.6-6 ندلح  سدٔحط ُدٔح)ححححثحمل دَأحححt%ح،ح احك  دححح. نلحم جَٖحمننَُدٔحح

ٔححt كدححمددهحح ٍىددلثحُند ح وحثوددج قثخحثو دجقلٔحثدداد حححح،(حt=1.714ث دداحال دح،)ححثزبلٍ ِد

ٔححfكدل  ح دبدححثخجبد  ححححوحح(ث ن ثصحثحمللّحثسبقِقّوج قحث ج ا ح)سَى ُ  حنحث    ِدٔحححمننَُد

ثحمل ددددَأحححf%ح،ح احك  ددددححاِمددددٔحح.ككددددألح نددددلحم ددددجَٖحمننَُددددٔحححح لنمددددَاضححسددددلث 

(f=445.557ح)كححمدهحاِمدٔححح fححح(ح=ح..و3ثزبلٍ ِدٔحث ب   دٔحfح ندلح  سدٔحط ُدٔحححح)3)ح-

6.n-k=حdf=)حح(ل حثونلمد خح ٍK-1=3-1ح)ثقخجبد  ثخحادَٓحثق ثبد احاد حححححوحكمد حاِندحححح

ث ددلْححR2من مددألحث جظلُددلحح(ح،حٍكددل  حR=0.99ثوددج قثخحثو ددجقلٔح،ح احال ددححاِمددٔح)حح

%حمددهحث ددج قثخحنحثوددج قحث جدد ا حث سدد ح  حمددج قثخححح.9(ح ْح وحR2=0.98ال ددححاِمجددًح)

 مدد ححح%حث سدد ح نَثمددألحمددهحخدد  ضحث نمددَاضحوحححح6ٍ وح  ددبٔحضددِٙلٔحسددلث حقحثجشدد ٍتحححححث نمددَاضح

ثقد حنحثونطقدٔحغدقحثواكدلٓح ْححححححDW= 1.446خجب  ثخحث قِ  ِٔحفقلحثب ح وحاِمدٔححثق

حث احقحميكهحثسبك حفِي ح لٕحٍسَ حثق ثب احث لثثّحمهح لمًحوح

 :االستنتاجاث وانتوصياث 

 تبني مً العرض التخليلي ما يأتي  - أ اًل  االستيتاجات

ثدلخألحث لٍ دٔحمدهحخدف حث   د  حث ند  حُد ثط ح جتد اححححححححححث ٖحثول  ٔحث كف ِكِٔح و (0

ُدا ْح  حمندَحث طلدةحححححث قط  حثشب صحٍُج بةحنحث جق  حثوَث  ح  حث قطد  حث ند  حٍقحح

،ح فٍٓح لٕح وحث  دببِٔححب دةحفد سن حثجشدًحمدهحححححح كلّحٍمهحد حتُ  ٓحث ن ثصحثحمللّث

حث ن ثصحثحمللّح  حث     حثسبكَمّحوح
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تُدد  ٓحث   دد  حثسبكددَمّحؼب دد حث طلددةحث كلددّحقددلح  خح وح مدد حثول  ددٔحث كن ُددٔحف (6

ٍمهحد حُقَ ح  حتُ  ٓحث ن ثصحثحمللدّ،حٍ لِدًحف   دببِٔحثجشدًحمدهحث   د  حثسبكدَمّحححححححح

ح  حث ن ثصحثحمللّوح

ثددب ح وحث   دد  حثسبكددَمّحُنددجصح نددًح ددد  ث حمجنددل ٓحمنيدد حمدد حُجتددب حثسب سدد خحث ن مددٔحح (3

ثقاجس  ُٔحث كلِدٔحك ق دجيفكحٍثق خد  حححححفطف ح هحث جددقح لٕحطبجللحثوج قثخ

ٍثق جذم  حٍثو جَٖحث ن  ح س ن  حٍثَتُ حث لخألحث قَمّحٍمهحد حث جددقح لٕحث جدَثتوحح

حثقاجس  ْحث ن  و

دبححمهحث جظلِألحث طس ّ٘ح وحىن كحثن غم  حا حمنَحث ن ثصحثحمللّحثسبقِقدّحٍث   د  ححح (.

ث بظدرح،حفمدهحسيدٔحشديلثح ٍ ٓحمدهححححححثسبكَمّحثسبقِقّحنحث دِمهحخدف حثودلٓحاِدلححححح

ثق ث   دد خحٍثقغب  ضدد خحنحٍاددححٍثطددلح،حٍمددهحسيددٔحد  ِددٔحشدديلثحمنددلقخحمندددَحححححححححح

ح%ح لٕحث جَث ّحو7و03%ح7ٍو06م كبٔحمجق  أحال حح

ثث ددد حث   ددد  حثسبكدددَمّحا  جَ ددد حٍسددد ٗحمجَثفقددد  حمددد حث  ِ  دددٔحثو  ِدددٔحث كن ُدددٔححح (.

مدهحث ند ثصحثحمللدّحث مجد  ّح د  حححححح%ح2و.6ث جلخلِٔ،ح احث ثُدلحث   د  حثسبكدَمّحمدهححححح

حوحح0991م ٓح م حك وح لًِح   ححح62 ْحم حُن   حح6106%   ح3و.3طجٕحال حح0991

ُجتددقحىِكددألحث   دد  حثسبكددَمّح  حٍسددَ حثخددجف حىِكلددّحمدد مهح،ح احُ ددجظَاحححح (2

%ح دد  ح6و29ث   دد  حثزبدد  ْح لددٕحث نسددِةحث كددححفقددلحثدد ثٍ حث  ددي  حث ن دد حادد ح

،حٍىلثحُن ح وحمن  حث   د  حادلحٍسدًح  حصبد قخحغدقحححححححح.610%ح   ح1و.9ٍح6113

ث ج سِٔحاثخح د حضبلٍ ح لٕحمنَحث ن ثصحثحمللّحٍثمند حث د  لح لدٕحث جَ د حنحث طلدةحححححح

حثق جيفكّو

ثجسلح ٍ ٓحثوَثت ٔحث ن مٔحنحث دِمهحا  جبنِدٔح لدلٍ ٓحثقاجسد  ُٔحثشب  سِدٔحٍمد حُندجصحححححححح (7

  حثسبكددَمّحا سب   ددِٔحث جتددلُلٓح جقلبدد خحح نيدد حمددهحثقلبدد خح،ح ددل  حُجمِدد حث   ددحح

  ن  حث دن طحث ن وِدٔح،حفنندلحتُد  ٓح  دن  حث دن طحُ ُدلحث   د  حثسبكدَمّحٍُندجناححححححححححح

ثقاجسدد  ح ٍحث نكدد حةدد حُاكددلحثق ثبدد احث جتددلُلحا  نَث٘ددلحث ن طِددٔح،حٍىددلثحمدد ححححح

ُفطنح لٕحملٖحث نقلُهحٍث نِلحثو ضِ حادألحكد وح كذد حطدلٓحمندلحث تمدٔحثو  ِدٔحححححححح

حٍ  حث لظ ٔحوح.611ن ؤِح   حث 

حثب حمهحثقِِ حث نمَاضحث قِ  ّحم حُدثّح:
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 وحث     حث   ل  ّحك وحثددقٌح كحح لٕحث ن ثصحثحمللدّحثسبقِقدّ،ح احالد حمن مدألححححح (0

 لٕحث  غ حمدهح وحث خدقحط دّححححح7.2و6ٍطألحث  ِ  حث     حثزب  ْحانظَحح9.0و3ث جددق

ٍ حثد ثٍ ح  دي مًحث ن د حمدهحث   د  حثسبكدَمّحححححححاقل ح كححمهحث     حمق   ٔحا  

ح%و1و1.%حٍال ححنحثوجَ طح كذ حمهح1و.9%ح6و29ا ح

ٍثب ح ُط  حح وحث     حث   ل  ّحٍث   د  حثزبد  ْحكد وحثددقىمد حثػب اِد  حٍمننَُد  ححححححح (6

 لٕحث ن ثصحثحمللّح،ح اح وحتُ  ٓحث   د  حث   لد  ّحا ُد  حثدا ْح  حتُد  ٓحة دلدٔحنححححححح

ح7.2و6 ُد  حاِنمدد حث   دد  حثزبد  ْحُددا ْح  حتُدد  ٓحانظددَحححح9.0و3ثصحثحمللددّحانظددَحث ند ح

ح ُ  حوح

ٍىلٌحث نج ٘صحث احثَالن حر حثج قحم حم حثَادلحح دًحاندعحث ل ث د خحنح وح إل  د  حححححح (3

ثسبكددَمّحاجتددقًِحثق ددجذم  ْحٍثق ددجيفكّح ددد ث حثػب اِدد  ح لددٕحث نمددَحثقاجسدد  ْححح

ث نفأحث  دببِٔحثوَسبدٔحمدهحث   د  حثسبكدَمّح  ححححححٍىَحم ُج قحم حف ضِٔحكن حنح

حث ن ثصحثحمللّحث مج  ّحو

ًٗح لٕحم ح بقح كلخحثقخجبد  ثخحثقاجسد  ُٔححث   ضدِٔحث  د ثح لبظدرحنح وحححححح (. ٍان 

ىنددد كح فادددٔح دددببِٔحمَسبدددٔحثجشدددًحمدددهحث   ددد  حثسبكدددَمّحثسبقِقدددّح  حث نمدددَححححححح

حمللدّحثسبقِقدّحوحكمد ح كدلخحححححثقاجس  ْحثسبقِقّحٍىدّحثداد حسَى ُد  حنحث ند ثصحثحححح

ثقخجبددد  ثخحث طسددد ِ٘ٔح وحىنددد كح دددد ث حمننَُددد  حمَسبددد  حح إل  ددد  حثزبددد  ْحثسبقِقدددّحح

حٍث     حث   ل  ّحثسبقِقّح لٕحث ن ثصحثحمللّحثسبقِقّوحح

  التوصيات 

ثسظِتحثقخجف حثرِكلدّحنحث   د  حمبد حُدا ْح  حثَسِدًحثزبد ٗحث كدححمندًح  ححححححححح (0

ْحح  ُ  ٓحث ط أحث  ج سِٔحٍثَ ِلحف صح مألحٍ خَ حٍمهحدد حتُد  ٓحححث     حثق جذم  

حث ن ثصحثحمللّحث مج  ّحو

    ٓحىِكلٔحث     حثسبكَمّحثزب  ْحو حمهحشد ًحث   ٗح ٍحثقلِصحث   د  حث درتنححح (6

حٍث  ِ  ّحو

  دد  ٓحث ن دد حنحثق جمدد  ح لددٕحث ددن طحكمسددل حٍطِددلحٍ    ددّح جمَُددألحث   دد  حححححححححح (3

ٓحدبدد ٌحث جقلبدد خحنحث  ددن  حث ن وِددٔحٍث نمددألح لددٕحثنَُدد حمسدد   ححححسب   ددِجًحث جتددلُل

حثقُ ث ثخحو
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اجسدد  ُٔح)ث ط اددٔ،حثَسِددًحثزبدد ٗحث كددححمددهحث   دد  حثق ددجذم  ْح لبنِددٔحث جظجِددٔحثقح (.

 ٍث بنِٔحثقسجم  ِٔح)ث جنلِ ح،حث سظٔ(وح،ثوط  ثخ(ث ط  ،حثوَث ٚ

 : لائًت انًصادر

 املصاار العربية 

ح ٍق :حث كجةح

ثو  ِٔح–ثقاجس  حث ن  ححمقلمٔحن،ح(ح.099ح)،ٍحشِظٔ،حمسط ٕح،    ح،طجتِا (0

حو ث حثزب منٔحثزبلُلٓح لنجت ح،ثق كنل ُٔ،حث ن مٔ

ح،ح ث حٍث٘ألح لنجت ح،ح م وثو  ِٔحث ن مٔ،(6117ش مِٔ،ح محل،حٍثشبطِة،حخ  ل،) (6

 ث حثزب منددٔحح،حثو  ِددٔحث ن مددٔحاددَ حثقاجسدد  حث ندد  ، (ح،ح.611،)شددي ت،حصبددلْ (3

حثزبلُلحح

ح،حث ق ى ٓح،ح ث حثون  بوحثاجس  ُ خحثو  ِٔحث ن مٔ(،حح.092،)ح بلثول ،حمنِ  (.

،ث كج تححثاجس  ُ خحثو  ِٔحث ن مٔ(ح،ح..09،حٍحكلثٍْ،حطف ح،ح)ث نلّ،ح     (.

ح،حس منٔحثوَاألث ٍ 

ْٖحثو  ِٔحث ن مٔ(ح،ح09.0ف ىَ ح،حضبملح،ح) (2  ،حس منٔحطلةحمب  
حد  ِ  ح:حث بظَزحٍث ل ث  خح

(ح،ح ددد حث   دد  حثسبكددَمّح لددٕحث نمددَحثقاجسدد  ْحنحح.610 اددَح ِددلٓح،ح مدد ح،ح) (7

(ح6103-.099  ث ددٔحاِ  ددِٔحثطبِقِددٔحخددف حث  ددرتٓح)ححح-ث  ثضددّحث  ل ددطِنِٔح

صبلٔحس منٔحث قلثحثو جَطدٔح سحبد زحٍث ل ث د خحث  ث ُدٔحٍثقاجسد  ُٔح،حث لدلححححححح

 ححححححوح.610َُ َِح3ث ٍ حث نل ح
(،حث   ددددد  حث ن دددددك ْحٍ دددددد ٌح لدددددٕحثقاجسددددد  ححح0993،حمجِدددددألح،)حثزبددددد  َ ْ (.

حوح3ث نل حح61ث   ثِ٘لّ،صبلٔح  ث  خح،حس منٔحماثٔح،ث  نٔح

(،ح ددد حث   دد  حث ندد  ح لددٕحمنددل حث نمددَحثقاجسدد  ْحمدد ححححح.099طبِددةح،ح دد مّح،ح) (9

لِدٔحثقاجسد  ححح  ث ٔحثطبِقِٔح هحمس ح،ح ط ٍطٔح كجَ ثٌح،حس منٔحث ق ى ٓح،حك

حٍث نلَ حث  ِ  ِٔححح
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(ح،ث   د  حثسبكددَمّحٍثخجبد  حادد  َوحفد سن حنحث ندد ث حححح6100،حكدد ُ ح،ح)ث  د   ح (01

:حذبلِألحاِ  دّح،حصبلدٔحث  د ْح لنلدَ حثقاجسد  ُٔحٍثق ث ُدٔحححححححح6101-ح.097 لملٓح

حوح6100ث  نٔحث ذ منٔحث نل حثشب م حٍث نجت ٍوح

(،ح فادددٔحث   ددد  حثسبكدددَمّحاددد   ثٗحثقاجسددد  ْحنح.611،حطدددف ح،)حكدددلثٍْ (00

ح77،حثنمِدٔحث  ثفدلُهح،حس مندٔحثوَادألح،حححححح6116-09.1 لطنٔح م وحخف حثودلٓحح

حح.611(ح67)

  ث دٔحح–(ح،ح د حث     حث ن  حنحث ن ثصحثحمللدّحث مجد  ّحححح6106،ح لّح،ح)ثو  ٍ ّ (06

(،حصبلدٔحح6119ح0991لٓحخدف حث  دنَثخح)ححثطبِقِٔح لٕح ٍ ٔحث م  ثخحث ن اِدٔحثوجظدحح

ححث نل حث ٍ حوح.6س منٔح مجتقح لنلَ حثقاجس  ُٔحٍث ق  َ ِٔح،حث للح

حححد  ذ  ح:حثوطبَ  خحثحمللِٔح

ح،حانن ٗححححث كج تحث  نَْ،حح6106ح،ثزبي تحثو ك ْح إلطس ٗح (03

 حح،حانن ٗحث جق ُ حث  نَْح،ح.610ث بن حثو ك ْحث ِم ح، (.0
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 حكانًال

Regression 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered 
Variables 

Removed 
Method 

1 IEX, CEXb . Enter 

a. Dependent Variable: GDP 

b. All requested variables entered. 
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1 .988a .976 .974 180135.91850 .976 445.557 2 22 .000 1.446 

a. Predictors: (Constant), IEX, CEX 

b. Dependent Variable: GDP 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 28915719765786.434 2 14457859882893.217 445.557 .000b 

Residual 713876880928.127 22 32448949133.097   

Total 29629596646714.560 24    

a. Dependent Variable: GDP 

b. Predictors: (Constant), IEX, CEX 
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a. Dependent Variable: GDP 

 

 
Coefficient Correlationsa 

Model IEX CEX 

1 

Correlations 
IEX 1.000 -.742 

CEX -.742 1.000 

Covariances 
IEX .493 -.092 

CEX -.092 .031 

a. Dependent Variable: GDP 

 

 

 

 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) CEX IEX 

1 

1 2.586 1.000 .05 .03 .03 

2 .301 2.932 .91 .06 .16 

3 .113 4.788 .04 .92 .81 

a. Dependent Variable: GDP 

 

 
Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted 

Value 
177429.7188 2832468.7500 1380937.7600 1097643.68395 25 

Residual -410565.31250 409451.12500 .00000 172467.01145 25 

Std. 

Predicted 

Value 

-1.096 1.322 .000 1.000 25 

Std. Residual -2.279 2.273 .000 .957 25 

a. Dependent Variable: GDP 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

GDP 1380937.7600 1111110.49268 25 

CEX 361551.1600 309457.03923 25 

IEX 80825.2000 78097.67689 25 

 

 
Correlations 

 GDP CEX IEX 

Pearson Correlation 

GDP 1.000 .970 .844 

CEX .970 1.000 .742 

IEX .844 .742 1.000 

Sig. (1-tailed) 

GDP . .000 .000 

CEX .000 . .000 

IEX .000 .000 . 

N 

GDP 25 25 25 

CEX 25 25 25 

IEX 25 25 25 

 


