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 ملخص البحث: 
هم االتجاهات الحديثة فى  أالمحلية فى مصةةةةر ويهدف هذا البحث إلى دراسةةةةة فجوة الموارد  

سةةتخدان وموذق قياسةةى وهو االوحدار الذاتى لفترات اءبطا   إاالدخار واالسةةتثمار لتقليص الفجوة م   
الموزعة و سةةةةةةببية جراوجر لتحديد العنقة وي  فجوة الموارد المحلية والنمو االقتصةةةةةةاد  فى مصةةةةةةر  

ةةةةةةتثم وكذلك ال  2019إلى   1990خنل الفترة م    ة ةةةةةةببية وي  فجوة الموارد المحلية واالسة ة ة ار  عنقة السة
وقد توصةةلا الدراسةةة إلى أا هناق عنقة طردية وي  فجوة الموارد    وكذلك وي  االدخار واالسةةتثمار.

توصةةةةةةلا إلى أا هناق عنقة ت امل  قتصةةةةةةاد  فى مصةةةةةةر فى ا جل القصةةةةةةير و المحلية والنمو اال
كما توصةلا    .وبي  النمو االقتصةاد  المحلية فى مصةر    مشةترق فى ا جل الطولل وي  فجوة الموارد 

وحراف النمو االقتصةةةةاد  ع  ولةةةة  التوازا فى ا جل القصةةةةير ف وه  إإلى اوه عند    الدراسةةةةة أي ةةةةا  
تجاه قيمته التوازوية فى ا جل  إحتى يصةةةةح  م  ولةةةةعه فى    يحتاق إلى ثماوية ووصةةةةم عان تقرلبا  

ةةةةةةدمه فى النموذق وتيج أثر  أالطولل بعد   ة ة ة للتغير فى حجم الفجوة والمتغيرات الحاكمة ا خر     صة
الدراسةةةة م  خنل سةةةببية جراوجر إلى اوه هناق عنقة ثناتية االتجاه وي  االدخار    ي ةةةا  أوتوصةةةلا  

حادية االتجاه وي  فجوة الموارد المحلية واالسةةتثمار فى مصةةرف  وفى النهاية تم  أواالسةةتثمار وعنقة  
 الحديثة فى االدخار واالستثمار لتقليص الفجوة فى مصر.هم االتجاهات أاءشارة إلى 

 المصطلحات ا ساسية: 
 اتجاهات. –قصيرة ا جل  –طوللة ا جل  -سببية جراوجر –اوحدار ذاتى  –فجوة الموارد  
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Abstract 

This research aims to study the domestic resource gap in Egypt and 

the most important recent trends in saving and investment to reduce the 

gap with the use of ARDL model, and Granger’s causality test to 

determine the relationship between the domestic resource gap and 

economic growth in Egypt during the period from 1990 to 2019. As well 

as the causality relationship between the domestic resource gap and 

investment, as well as between saving and investment. The study 

indicates that there is a positive relationship between the domestic 

resource gap and economic growth in Egypt in the short run, and 

indicates that there is a cointegration relationship in the long run 

between the domestic resource gap in Egypt and economic growth. The 

study also found that when economic growth deviates from the 

equilibrium position in the short run, it needs approximately eight and 

a half years to correct its position in the direction of its equilibrium value 

in the long run after the impact of any shock in the model as a result of 

the change in the size of the gap and other control variables. The study 

through Granger’s causality indicates that there is a two-way 

relationship between saving and investment and a one-way relationship 

between the domestic resource gap and investment in Egypt, and in the 

end the most important modern trends in saving and investment were 

indicated to reduce the gap in Egypt. 
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trends. 
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 مقدمةةة: -
ةةةةةةةةكل عان م  وقص فى الموارد النزمة لبنا  الهيكل   ة ة ةةةةةةاديات الدول النامية بشة ةة ة ة تعاوى إقتصة

وتنشةةةن ع  ذلك فجوتاا: االولى وهى فجوة الموارد المحلية أو فجوة )االسةةةتثمار  اءوتاجى لإلقتصةةةاد  
االدخار( وتتمثل فى عدن كفاية اءدخار المحلى المتاح لمواجهة متطلبات اءسةةةةتثمار المسةةةةتهدفة    –

ةةةةةةدير   ةة ة ة والثاوية وهى فجوة التبادل الخارجى )أو فجوة النقد ا جنبى( وتتمثل فى عدن كفاية مواد التصة
ةةةةةتيراد وهةذا مةا يعرف ونموذق الفجوتي  وهنةاق تطةةابقةا  وي  فجوة الموارد  فى م ة ةة ة ة واجهةة حةاجةات اءسة

المحلية )الفجوة وي  اءدخار واالسةةةةتثمار وفجوة التجارة الخارجية )الفجوة وي  الصةةةةادرات والواردات(  
  –واردات  اءدخار( = )ال   –وأا الفجوتي  لهما أا تتسةاولا خنل أ  فترة م ةا أ  أا: )االسةتثمار  

ةةةةةةةكل عان يعتمد على االدخار   ةةةةةةاد بشة ة ةةةةةةادرات( حيث أا تمولل ت ول  رأس المال فى كل إقتصة ة الصة
ةةةةةةر   ةة ة ة ةةةةةتثمةار االجنبى فى الةداخةل )المصة ة ةة ة ة ،  المحلى وموارد التجةارة الخةارجيةة والمن  والقروا واالسة

لبا  ( وفى الدول النامية هناق صةةةةعوبة فى تحقين االوتعا  الا القدرة على تعزلز االدخار  ا 2019
ةةةةةر وكةةذلةةك وةةدرة التمولةةل   ة ةة ة ة ت وا محةةدودة وترهر فجوة االموارد المحليةةة وتيجةةة لةةذلةةك كمةةا فى مصة

وفى هةةذه الورقةةة البحثيةةة وتنةةاول مقةةدمةةة ع  فجوة     (Klaus Schmidt etal., 1996)االجنبى 
الموارد المحلية ف ثم ونتقل الى وموذق الفجوتي  ثم الف ر االقتصةةةةاد  والدراسةةةةات السةةةةابقة فى تناوله  

هميتها االقتصادية فى مصر م  وموذق قياسى  ألهذا المولوعف ثم ونتقل الى فجوة الموارد المحلية و
هات الحديثة فى االسةتثمار وتشةجي  االدخار لتقليل فجوة الموارد المحلية  وبعد ذلك وتناول أهم االتجا 

 فى مصر.
 مشكلة البحث: -

و وقص  أ تنشةةا فجوة الموارد المحلية بسةةبص وقص المدخرات ع  مسةةتو  االسةةتثمارات المحلية  
  س المال االجنبى إلى الداخل أيترتص على ذلك م  تدفن ر االسةتثمارات ع  المدخرات المحلية  وما 

فى  جنبى و الخارق لتمولل االسةةةةةتثمار ا    و تدفن رأس المال المحلى إلىألتمولل االسةةةةةتثمار المحلى  
تعاوى م  توالةةةةة  االسةةةةةتثمارات ولةةةةةعم المدخرات المحلية الذي   الدول النامية وم  وينها مصةةةةةر  

ةةةةةةةبص قلة وت  ة ةةةةةةادية و وجد فجوة الموارد المحلية بسة ة ة ةةةةةةبيل ا ول لتحقين التنمية االقتصة ة ة راج   يعدوا السة
ةةةةةةةةل إلى   ة ة ةةةةةةتثمةار الحةالى وهى فجوة تصة ةة ة ة % م  النةات   6،8المةدخرات الحةاليةة لمقةاولةة متطلبةات اءسة

فى مصةةةر وتتلخص مشةةةكلة البحث باءجابة على ا سةةةيلة التالية هل    2019المحلى االجمالى فى  
جل  وهل هذه العنقة طوللة ا   هناق عنقة وي   فجوة الموارد المحلية والنمو االقتصةةاد  فى مصةةر

أن قصيرة ا جل أن االثني  معا؟ وكيم يمك  تقليص هذه الفجوة ؟هل هناق عنقة وي  فجوة الموارد  
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المحلية واالسةةةةةتثمار فى مصةةةةةر؟وأيهما سةةةةةبص لةخر أن هناق عنقة ثناتية وينهم؟ وكذلك هل هناق  
 يهما سبص لةخر؟أعنقة وي  االستثمار واالدخار فى مصر و

 أهداف البحث: -
 إلى دراسة فجوة الموارد المحلية  فى مصر م  خنل:يهدف البحث 

 دراسة ا دويات اءقتصادية فيما يخص فجوة الموارد المحلية. - 1
 إستعراا الدراسات السابقة التى تناولا مولوع فجوة الموارد المحلية. - 2
 تطور حجم االستثمارات والمدخرات وفجوة الموارد المحلية فى مصر  - 3
 إستخدان وموذق قياسى لتولي  العنقة وي  فجوة الموارد المحلية والنمو االقتصاد . -4
 هم االتجاهات الحديثة فى االدخار واالستثمار لتقليص فجوة الموارد المحليةأستعراا إ  -5

 فروا البحث: -
 نكد م  صحة الفروا التالية يهدف البحث إلى الت

 هناق عنقة قصيرة االجل وي  فجوة الموارد المحلية والنمو االقتصاد  فى مصر. - 1
 هناق عنقة طوللة االجل وي  فجوة الموارد المحلية والنمو االقتصاد  فى مصر. - 2
 االدخار هو المسبص لنستثمار فى مصر. - 3
 لنستثمار فى مصر.فجوة الموارد المحلية مسبص   -4
 االتجاهات الحديثة فى االدخار واالستثمار تقلل فجوة الموارد المحلية فى مصر  -5
 منه  البحث: -

ةةةةةتقراتى والمنه    ةة ة ة ةةةةةةةى الحديث والذ  يت وا م  المنه  اءسة ة ة ةةةةةةةوف يتم إتباع المنه  الفرلة ة ة سة
واف أما المنه   اءسةةةةتنباطى ولسةةةةتخدن المنه  اءسةةةةتقراتى فى الدراسةةةةات التطبيقية و ختبارات الفر 

 اءستنباطى فيستخدن فى الدراسات النررلة.

 خطة البحث: -

 أوال : مقدمة كما سبن عرلها

 : تحليل ميكاويزن وموذق الفجوتي ثاويا  

 هم الدراسات السابقةأفجوة الموارد المحلية فى الف ر االقتصاد  وثالثا : 

 تطور فجوة الموارد المحلية فى مصر.رابعا : 

 النموذق القياسى المستخدن لقياس العنقة وي  فجوة الموارد المحلية والنمو  :خامسا  
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 االتجاهات الحديثة فى االدخار واالستثمار لتقليص الفجوة فى مصر.سادسا : 

 تحليل ميكاويزن وموذق الفجوتي  ثاويا : 
م النات   الشةةةكل  التالى يولةةة  تحليل ميكاويزن وموذق الفجوتي  بافتراا معطيات  معينة لقي 

والصةةةةةادرات والواردات واالدخار واالسةةةةةتثمار حيث يمك  تصةةةةةور مسةةةةةتولات مختلفة للفجوتي  طبقا  
 للتفاوت فى معدل النمو المستهدف

( تحليل ميكاويزن وموذق  الفجوتي  1شكل )  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ةةةةةةر فكمال)  :المصدر ةةةةةةاديةفمحالةةةةةةةرة على االوتروا بعنواا  2019)المصة ( فتمولل التنمية االقتصة
 .31االدخار واالستثمار ووموذق الفجوتي فص
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 الرسم:التعلين على 
ةةةةةاو     (Q)عنةد النقطةة   -1 ة ةة ة ة ةةةةةةتهةدف قةد تحةدد    (0F)كن الفجوتي  تسة ةة ة ة واذا كةاا معةدل النمو المسة

ةةةةةتو    ة ةةةةةةاد تدوير قدر م  رأس المال االجنبى  0R)بالمسة ةةةةةةتطاع االقتصة ( فيمك  تحقيقه اذا اسة
 (.0Fيعادل )

ةةةةةةةتهدف هو  أ -2 ة ة فجوة  ( فعنده فجوة التجارة الخارجية اكبر م   1R)ما فى حالة معدل النمو المسة
( م  رأس المال االجنبى  1Fالموارد المحلية ولتعي  على االقتصةةةةاد القومى الحصةةةةول على )

 لسد هذه الفجوة.

( فاا فجوة الموارد المحلية اكبر م  فجوة التجارة الخارجية ولتحقين  2Rذا كاا معدل النمو )إ -3
نبى يعادل  هذا المعدل المسةتهدف للنمو يتعي  الحصةول على قدر صةاف م  رأس المال االج 

(2F.) 

 التداخل وي  التدفن الرأسمالى وسوق السل 
 تمثل اءدخارات واالستثمارات والميزاا الخارجى جز ا  م  متطابقة الدخل القومى.

(SP    اءدخار الخاص + Sg  اءدخار الحكومى) – (IP  ةةةةةةتثمار الخاص ة ةةةةةةتثمار   Ig – اءسة ة اءسة
 X – M + net income form abroad =  الحكومى

ةةةةةتو  اءدخارات اءجمةاليةة فهةذا يعنى وجود عجز فى   ة ةة ة ة ةةةةةتثمةارات اءجمةاليةة مسة ة ةة ة ة حيةث إذا فةاقةا االسة
الحسةةةال الجار  )فاتى فى الحسةةةال الرأسةةةمالى( يود  إلى توازا ميزاا المدفوعات وحدو  عجز  

ةةةةةةتثمةارات المحلية يود  إلى اال ةة ة ة قتراا الخةارجى لتمولل الفةاتى  المةدخرات المحلية ع  تمولل االسة
 (.1998)الرفاعىف  (Capital Inflow)االستثمار  وتدفن رأسمالى إلى الدولة 

 هناق قيود سالبة تعين تحقين التنمية االقتصادية فى الدول النامية وهى:

تدوى معدالت اءدخار المحلى دوا مسةةةةةتولات االسةةةةةتثمار لتحقين معدالت النمو المسةةةةةتهدفة   - 1
 .Saving GAPيعرف  وهو ما

النقص الشةةةديد فى العمنت ا جنبية بشةةةكل يفى بحاجات تلك االسةةةتيرادية النزمة للمسةةةاهمة   - 2
 Foreign Tradeفى تحقين معدالت النمو المسةةةتهدفة وهى باسةةةم فجوة التجارة الخارجية  

GAP. 
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ةةةةةةةةرورة لتوفير الموارد المةاليةة للتغلةص على الفجوة وي    ة ة تلةك الفجوتي  وكةذلةك  وبةالتةالى هنةاق لة
ةةةةةةاديةةة فى تلةةك الةةدول وهةةذا يتطلةةص إهتمةةان   ة ةة ة ة التغلةةص على القيود التى تعين عمليةةات التنميةةة االقتصة
الحكومات فى مصةر بالسةياسةات االقتصةادية م  خنل إتخاذ اءجرا ات النزمة لزلادة حصةيلة النقد  

لسةةةةياسةةةةات التى تود  إلى زلادة  ا جنبى للتجارة الخارجية المقيدة للنمو م  واحية م  التركيز على ا
معدل اءدخار وبما يفوق معدل االستثمار للتغلص على الفجوة فى تمولل العجز فى المراحل النحقة  

 ( .2012م  عملية التنمية االقتصادية )عامرف 

ا الفجوة تعنى أا االسةةةةةةتثمارات التى يتخذها االقتصةةةةةةاد خنل فترة معينة بشةةةةةةكل يزلد عما  إ
تةدويره م  المةدخرات المحليةة الوةد وأا تتم ع  طرلن إحةدا  فةاتى فى الواردات ولمول هةذا  أمك   

الفاتى ع  طرلن إوسةيال صةافى لرأس المال ا جنبى إلى االقتصةاد القومى خنل وفل الفترة وهو  
ت ع   ما يقصةد به أا فجوة الموارد المحلية الود أا تتسةاو  م  فجوة التجارة الخارجية )زلادة الواردا 

اءدخار المحلى( وذلك فى أ  فترة سةةةابقة وأوه ليل شةةةرطا  التعادل وي     –الصةةةادرات( )االسةةةتثمار  
الفجوتي  لفترة مسةتقبلية حيث ليل هناق ما ي ةم  فى أ  فترة مقبلة أا يكوا الفرق وي  االسةتثمار  

وقعة بسبص القرارات  المخطط واءدخار المتوق  معادال  للفرق وي  الواردات المخططة والصادرات المت 
المتعلقة باءدخار واالسةتثمار والواردات ال يقون عليها وفل ا فراد والهييات وقد ينعدن التنسةين وينهم  
كما أا حصةةةةةيلة الصةةةةةادرات تتحدد فى لةةةةةو  عوامل  ير موكدة وتتعلن برروف السةةةةةوق والطلص  

 (.2019العالمى وم  الصعص التحكم وها)المصر ف

هم الدراسةةةات  أالمحلية فى الف ر االقتصةةةاد  القديم والمعاصةةةر و  فجوة المواردثالثا:   -
 السابقة

لم يتناولها الف ر االقتصةةاد  بشةةكل مباشةةر ول   تحد  عنها م  خنل العنقة وي  االدخار  
ةةةةةبص فجوة الموارد المحلية ففى الف ر االقتصةةةةةاد    ةةةةةتثمار والتوازا واالختنل وينهما وهو ما يسة واالسة

سةميث يوكد اا رأس المال يزداد باالدخار ولتناقص بالهدر وفى النررلة ال ينزلة  عند ال نسةيك أدن  
كاا االفتراا بنا اءدخار يسةةةةاو  أو الود أا يسةةةةاو  االسةةةتثمار حيث م  سةةةةمات النران ال ينز   
ةةةةةةتثمار( عند كينز يتوقم على   ةةةةةةتثمار )الميل لنسة خلوه م  عنصةةةةةةةر الزم  وكاا الحافز على االسة

لرأس المال المسةتثمر طوال حياته كنصةل رأسةمالى وا سةعار الجارلة للفاتدة النقدية أو  العاتد المتوق   
ت لفة االسةةةةتثمار وهى ا سةةةةعار النقدية التى تتوقم ودورها على عاملي  رتيسةةةةيي  وهما كمية النقود  

س المال  والر بة فى اءحتفاظ بالنقود التى أسةماها كينز تف يل السةيولة أما العاتد المتوق  لصةافى رأ
ةةةةةول الرأسةةةةةمالية   أو ال فا ة الحدية لرأس المال فهو شةةةةةة  معقد ولتوقم على الرصةةةةةيد الجار  لاصة
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والطلص االسةةةتهنكى الجار  والت لفة المتوقعة ءوتاق أصةةةول رأسةةةمالية. أما تف ةةةيل السةةةيولة )الميل  
ةةةةةةتثمارا  ةةةةةةيل المر  للنقود تلقا  االسة ت وكاا يرج  إلى  لإلدخار( وكينز يعتبرها ميل لإلكتناز أ  تف ة

ةةةةةةاربةة إال أا تحليةل كينز للتعةادل وي    ة ةة ة ة ثن  عوامةل داف  المعةامنت وداف  االحتيةاد وداف  الم ة
ةةةةةةاديي  وهم   ةةةةةةتثمار كما فى الشةةةةةةةكل التالى قاولة إوتقادات م  ثنثة م  أعنن االقتصة االدخار واالسة

 هوتر ف وأوهل ف روبرتسوا.

 ( تعادل االدخار واالستثمار فى الف ر ال ينز  2شكل ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدخل القومى 

 

 

دار الف ر    ف  فومعاصةةةةرا    وحديثا    تطور الف ر االقتصةةةةةاد  قديما    ” ꞉(1994) ف حسةةةةةي  ف عمر  ꞉المصدر
 .900صفالقاهرة فالطبعة االولى فالعربى

الشةةةةةةكل السةةةةةةاون شةةةةةةكل وياوى يدل على اا عدن تعادل االدخار واالسةةةةةةتثمار يود  الى تغير  
وقد يكوا سةةةةةبص  ᷈ا هذا التغير فى الدخل يود  فى النهاية الى تعادل االدخار واالسةةةةةتثمار  أالدخل و 

 .᷈لرهور فجوة الموارد المحلية

االسةةةتثمار المقصةةةود واالسةةةتثمار  ير المقصةةةود وأا االسةةةتثمار الفعلى  حيث فرق هوتر  وي   
هو مجموع النوعي  ا ول والثاوى وهو يمثل الثروة  ير المسةةتغلة واا اءدخار الفعلى يسةةاو  الثروة  

  ير المستغلة أ  أوه يساو  االستثمار الفعلى.

مار
ستث

واال
ار 

دخ
 اء

 ا ن ف

  

   ق

  
 هةة

 ن

+ 

- 

 د
 د ف  
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ةةةةةولدية فاوه ير  أا اال ة ةةةةةة السة ة ةةةةةةتثمار المحقن الود أا  أما فى ف ر أوهل  الذ  يمثل المدرسة سة
يساو  اءدخار المحقن حيث كاا أوهل  يفرق وي  التوقعات وما يتحقن منها كما فى الشكل التالى.  

سةةتخدن تحليل الفترة تفسةةيرا  يدخل فيه عنصةةر الوقا كنسةةاس للتحليل حيث  إأما ف ر روبرتسةةوا فقد  
سةتثمار قد يكوا أقل م  اءدخار أو  الزم  ينقسةم إلى فترات قصةيرة متسةاولة وبنا  على ذلك ف ا اال

 ( .1994ف)عمر᷈وم  هنا تنشا فجوة الموارد المحلية ᷈أكثر م  اءدخار 

 ر المحقن م  االستثمار المحقن فى ( يول  تعادل االدخا 3شكل)

 وهل ( أ ف ر المدرسة السولدية ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ةةةةةةي ف)   ꞉المصدر ةةةةةاد  قديما  ꞉(1994عمرفحسة ة ةةةةةرا    وحديثا    ” تطور الف ر االقتصة ة ف دار الف ر  ومعاصة
 .907العربىف الطبعة االولىف القاهرةفص

االسةةةةةتثمار المتوق  فى  الشةةةةةكل السةةةةةاون شةةةةةكل وياوى يدل على عدن تعادل االدخار المتوق  م   
 2وتعادل االدخار المحقن واالستثمار المحقن فى الزم  ز ف 1الزم  ز

 د ف  
 زم  ز1 زم  ز2

 ن ف
 ل

  
 د

 هة

  

 ق
  

 و

مار
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ار 
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 د
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ةةةةةةيكى هارود   ةة ة ة ( ركزوا على أا معدل  1946،1939دومار فى عامى )  –وفى الف ر النيوكنسة
ومو النات  فى االقتصةةةةاد يعتمد بالدرجة االولى على التغيرات فى رأس المال والتى تسةةةةاو  االدخار  

 ق فجوة الموارد المحلية. فى وموذ

ةةةةةةةة  كيم أا  1986ورومر    1988النررلةةات الحةةديثةةة فى النمو الةةداخلى ) لوكةةاس   ة ة ( تولة
ةةةةةةةتثمارات والتراك  ة ة ةةةةةةةمالى  م الرأمعدالت االدخار االعلى تود  الى زلادة االسة ة ة وتقلص فجوة الموارد  ᷈سة

 (. Bhandari,et all 2007)᷈المحلية 

ةةةةةةتثمةار المحلى على   - ةة ة ة وفى الفترة الحةديثةة هنةاق عنقةة إيجةاويةة قولةة وي  معةدالت اءدخةار واءسة
ف على عينة  (Feldstein, Bacchetta, 1991)المد  الطولل فى دراسةةةةةات قان وها كل م   

م  البلداا الصةناعية. دراسةات أخر  تولة  قوة العنقة فى البلداا النامية وأا معامل اءرتباد  
 ,Dooley, Frankel and Matheson 1987)‚ وفى دراسات قان وها كل م   9فى حدود  

Summers 1988)     أي ةا(Mussa and Goldstein 1994, Tesar and Werner 

أكدوا على العنقة وي  اءدخار واءسةةةةتثمار و ا كاا ذلك م  خنل تليات  ير محددة    (1992
ةةةةا    يوكد دور التغيير الديمغرافى والعوامل    (Obstfeld, 1986)وأا العنقة طوللة ا جل. أي ة

 ,Taylor)الت نولوجية التى تدف  اءدخار واءسةةةةتثمار فى وفل االتجاه وأكد على ذلك أي ةةةةا   

أولةةةة  أسةةةةبال عدن التوازا وي  اءدخار واالسةةةةتثمار    (Summers, 1988). أي ةةةةا   (1994
ةةةةببا لفجوة الموارد المحلية ᷈ ة ةة ة ة ةةةةةةةها العالم حيث أا   ᷈ والذ  قد يكوا سة ة ة إلى قيود اءقراا التى يفرلة

ةةةةةةةاعد الدول النامية فى   ة ة ةةةةةةةول إلى رأس المال ا جنبى يجعل العنقة قولة وينهم وهو ما سة ة ة الوصة
ةةةةةةتثمةةار المحلى   ةة ة ة الثمةةاوينةةات حيةةث توثر توفير المةةدخرات ا جنبيةةة على اءدخةةار المحلى واالسة

وروبية اءدخار يسةةبن اءسةةتثمار  أوه فى الدول ا   (Roldan 1994)ي ةةيم على ذلك أي ةةا   
ةةةةةةوابط رأس المةةال   ةة ة ة  ,.Klaus Schmidt etal)وأا هنةةاق إرتبةةاد وينهم حتى م  فرا لة

.واي ةةةةا هناق دراسةةةةات سةةةةابقة حديثة تناولا فجوة الموارد المحلية بشةةةةكل مباشةةةةر مثل  (1996
ةةةةةةة   ة ةةةةةةبي ف    (Gocer, et al, 2016دراسة ة  ,Galizia and steinberger) ( ف2011ف)صة

  (Argimon and Roldan, 1994)( ف1998الرفاعىف)  (2003
تناولا تنثير فجوة الموارد المحلية واءسةةةةتثمار على النمو اءقتصةةةةاد     Gocerففى دراسةةةةة  

ةةةةةةتخةةدان تحليةةل  2014إلى   1981دولةةة وةةاميةةة خنل الفترة م    65على عينةةة م   ةة ة ة  Panel)بةة سة

Data)   ةةةةةنيم الدول إلى مجموعات فرعية وفقا  لبياو ات فجوة اءدخار واءسةةةةةةتثمار وقد  حيث تم تصة
توصلا هذه الدراسة إلى أا تنثير اءدخار على النمو اءقتصاد  إيجاوى ومعنو  فى الدول النامية  
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ةةةةةلبى و ير معنو  على   التى عندها المدخرات أعلى م  اءسةةةةةتثمار وهذا التنثير يتحول إلى تنثير سة
 ار.الدول النامية التى عندها اءستثمار أعلى م  اءدخ

( توصةةلا هذه الدراسةةة إلى وجود عنقة إرتباد طردية وي  فجوة  2011وفى دراسةةة )صةةبي ف  
ةةةةةةاديةةة ال  ة ةة ة ة اءوفةةاق    ف ليةةة منهةةا النةةات  المحلى االجمةةالى الموارد المحليةةة وعةةدد م  المتغيرات اءقتصة

ةةةةةلعى والخدمى  ةة ة ة ةةةةةتهنكى النهاتىف العجز فى الموازوة العامةف العجز فى الميزاا التجار  السة ةة ة ة ف  اءسة
 صافى التحولنت الجارلة م  الخارق.

ةةةةةةة   ة ةة ة ة تنةاولةا فجوة الموارد المحليةة فى   (Galizia and steinberger, 2003)وفى دراسة
ةةةةةةةركات فى أوروبا خنل الفترة م    ةةةةةةةركات ا وروبية أو فجوة التمولل للشة على    1997  –  1970الشة

تالية ر م وجود إختنفات  مجموعة م  الشةةةةركات ا وروبية وقد توصةةةةلا هذه الدراسةةةةة إلى النتات  ال
ةةةةةةةى لاموال لقطاع   ة ةةةةةةدر الرتيسة ة ة ملحوظة وي  البلداا والفترات الزمنية ف ا التمولل الداخلى هو المصة
الشةةةةةركات فى أوروبا وتتزايد أهمية التمولل الداخلى حتى منتصةةةةم التسةةةةعينات فى تزام  م  تباطو  

ارجى تعد القروا هى ا كثر  فى اءسةةتثمار وتوصةةلا أي ةةا  إلى أوه م  وي  مصةةادر التمولل الخ
 إستخداما  فى فروسا وألماويا )قروا طوللة ا جل( وأا الشركات الصغيرة أسرع ومو.

االستثمارلة    –( هدفا هذه الدراسة الى إحتسال الفجوة االدخارلة  1998وفى دراسة )الرفاعىف 
فى االجلي  القصةير    ودراسةة اءرتباد وينهم   1994  - 1975فى دول الخلي  العربية خنل الفترة م   

ةةةةةةة الى أا معدالت   ةةةةةةلا الدراسة ةةةةةةتاي  وهورلوكا وتوصة ةةةةةةتخدان النموذق الذ  طوره فلدسة والطولل ب سة
االدخار أعلى م  معدالت االسةةةةةتثمار فى جمي  دول الدراسةةةةةة وأا معامل االرتباد وي  االسةةةةةتثمار  

ةةةةةةتثمةار للنةات  المحلى و  ةة ة ة معةدل االدخةار للنةات   واالدخةار أقةل م  الواحةد وأا العنقةة وي  معةدل االسة
المحلى فى جمي  الدول ب ستثنا  البحرل  ليسا قصةيرة االجل فقط ول طوللة االجل أي ا ب ستخدان  

 (.Cointegrationالت امل المشترق )

ةةةةةةة   ةةةةةةتثمار    (Argimon and Roldan, 1994)وفى دراسة تناولا هذه الدراسةةةةةةةة ع  اءسة
  1988  –  1960واءدخةةار وحركةةة رأس المةةال الةةدوليةةة فى دول اءتحةةاد ا وروبى خنل الفترة م   

وتوصةةةةةلا الدراسةةةةةة إلى وجود عنقة سةةةةةببية وي  االسةةةةةتثمار واءدخار وبي  فجوات الموارد المحلية  
 واءستثمار وي  القطاعي  الخاص والعان.

ةةةةةةادية  إا المدخرات هى   ة ة ةةةةةةتثمار وكنهما مهم لتحقين التنمية االقتصة ة ة ةةةةةةةى لنسة ة المحرق الرتيسة
المسةةةتدامة فى الدول النامية والمتقدمة وتقليل فجوة الموارد المحلية فبالنسةةةبة لنسةةةتثمار هناق عنقة  
قولة وي  وسةةةص االسةةةتثمار المحلى االجمالى فى دول جنول شةةةرق تسةةةيا وأدا  النمو الوالةةة  خنل  
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سةةةةةةمالى فى حدود  ا الت ول  الرأ % سةةةةةةنولا وأ8-7 خيرة حيث ومو النات  فى حدود  الثنثي  سةةةةةةنة ا
ةةةةةةةةمرزف   1991% م  النةةات  المحلى االجمةةالى فى ا دل الحةةديةةث )د  لوو ف 30 ة ة ( فى  1993وسة

دراسةةةةة على عينة م  الدول النامية والصةةةةناعية وجدوا أا االسةةةةتثمار فى ااالالت والمعدات الجديدة  
و وصيص الفرد م  النات  المحلى م  إعتبار أا التقدن التنولوجى يتجسد فى  ساهم بشكل أكبر فى وم

ةةةةةا   ةة ة ةة ة ةة ة ة أي ة ةةةةةدة  ةةةةدية ة الةجة ةةةةةدات  والةمةعة  berndt and hansson 1992’ serven and)  اآلالت 

solimano’1993)    ولةةوح تنثير االسةةتثمار العان واالرتباد وينه وبي  االسةةتثمار الخاص وتنثيرهم
الدول النامية وكذلك أمرلكا النتينية وشةةةةةرق أسةةةةةيا حيث    على النمو االقتصةةةةةاد  فى دراسةةةةةات على 

االسةةتثمار العان م  الدولة فى التجارة والزراعة واالسةةتثمار فى المواوى  والطرق واالتصةةاالت والبنية  
التحتية ا سةةةاسةةةية لها تنثير عالى على النمو  ولقد حافرا اقتصةةةاديات التنمية على اا تراكم رأس  

لنمو على المد  الطولل وأي ةا م  الممك  أا يكوا تراكم رأس المال هو  المال هو سةبص أسةاسةى ل
ةةةةببا   ة ة ( وم  الصةةةةةةةعص العثور على ولداا تمكنا م  النمو  1994لعملية النمو )ليفي ف   وتيجة وليل سة

بمعدالت عالية ومسةةةتدامة لفترات طوللة دوا ت ول  رأس المال . إا تراكم رأس يكفى ل ةةةماا ومو  
ةةةةةمل رأس    طولل ا جل م  مسةةةةةةاعدة  ةةةةةرل  تخرل  وهما تراكم المدخنت الت ميلية ا خر  وتشة عنصة

ةةةةةتثمار الماد  م  منحرة أا الجهد ال بير فى   المال البشةةةةةةر  والمعرفة ومد  كفا ة أو جودة االسة
ةةةةةييل على النمو إذا إتجها االسةةةةةتثمارات إلى ا وشةةةةةطة ذات   تراكم رأس المال قد يكوا له تنثير لة

. وبالنسةةبة لندخار فاذا كاا  (Klaus Schmidt et al., 1996)لمنخف ةةة اءوتاجية االجتماعية ا
النمو وات  ع  إرتفاع االسةتثمار فينبغى للسةياسةات االقتصةادية تعزلز االسةتثمار م  خنل محدداته  
باءلةةةةةةافة الى تشةةةةةةجي  االدخار حيث أوه المحرق لنسةةةةةةتثمار والنمو يحتاق اليه مثل إحتياجه إلى  

جى ورأس المال البشةةةةةر  وتشةةةةةير النررلة االقتصةةةةةادية  أا حصةةةةةول ا سةةةةةر على  االوت ار الت نولو 
االتتماا وأخذ المسةتقبل فى االعتبار عند إتخاذ قرارات االسةتهنق واالدخار الخاصةة وهم هنا سةوف  
ةةةةةنةاعيةة أمةا   ة ةة ة ة تنعكل معرم تقلبةات الةدخةل الموقتةة بةالتغيرات فى االدخةار كمةا حةد  فى البلةداا الصة

( أولة   1994نامية فنظهرت النتات  أا االدخار ليل وهذه القوة . )كاروول وولل فبالنسةبة للدول ال
أا هناق تنثير قو  للدخل و يجاوى كمحدد لندخار وأا زلادة االدخار المحلى ذات أولولة ل ةةةةةماا  
الدخول فى مسةةةةار ومو مسةةةةتدان كما فى الياباا واالقتصةةةةاديات الصةةةةناعية الحديثة حيث النمو يزلد  

ةةةةةةاهم فى إرتفاع  وزلادة ا ة ةةةةةةتهنق التى تتغير وبط  م  زلادة الدخل تسة الدخار ال لى وأا عادات االسة
ةةةةةية أ  أا   ةةةةةببية العكسة ةةةةةيرات وديلة أخر  تنخذ فى االعتبار العنقة السة معدالت االدخار وهناق تفسة

 .(Klaus Schmidt etal., 1996) النمو يود  إلى زلادة االدخار

 



 محمد د &  الجزار فاروق./ دأ.م.       .  .....هم االتجاهات الحديثة فى االدخار  أ فى مصر و I-S)فجوة الموارد المحلية )

 شكر

 

14 
 
 

 فى مصر  رابعا تطور فجوة الموارد المحلية -

 مفهون فجوة الموارد المحلية:

ةةةةةتو  الموجود م  المةةدخرات  ير كةةافى لتلبيةةة   ة ةة ة ة ةةةةةير فجوة الموارد المحليةةة الى أا المسة ة ةة ة ة تشة
ةةةةةةاديةة حيةث العجز وي  إجمةالى المةدخرات الحةاليةة   ةة ة ة ةةةةةةتثمةارات و لتحقين أهةداف التنميةة االقتصة ةة ة ة االسة

 ومستو  االدخار المطلول لتقديم االموال لغرا االستثمار. 

ةةةةةةةةمى)  فى   ة ة ( وفى الةدول النةاميةة    pensions gapالةدول المتقةدمةة  فجوة االموارد المحليةة تسة
 (saving – investment gap ()imf, world economic outlookومنها مصر تسمى )

إا االقتصةةاد المصةةر  يعاوى م  لةةعم االسةةتثمارات والمدخرات المحلية الذي  يعدوا السةةبيل  
ادية وفى مصةةةةر وجد فجوة ثناتية بسةةةةبص قلة وتراج  المدخرات الحالية  ا ول لتحقين التنمية االقتصةةة 

ةةةةةةتثمار الحالى وهى فجوة تصةةةةةةةل الى   % م  النات  المحلى االجمالى فى  6،8لمقاولة متطلبات االسة
ولتم التعامل معها وتقليصةةةها م  خنل االقتصةةةاد الداخلى والخارجى وجز  بسةةةيط م  خنل    2019

ةةةةةةاعةدات أمةا الفجو  ةة ة ة ة الثةاويةة فهى تتعلن بةالفرق وي  معةدالت االدخةار الحةاليةة ومتطلبةات  المن  والمسة
االسةةةةتثمار الذ  تفرلةةةةه معدالت التنمية ءسةةةةتيعال الداخلي  الجدد لسةةةةوق العمل ومكافحة البطالة  

ةةةةةةتثمارات ال لية إلى   ة ة ةةةةةةةول كل المدخرات واالسة ة )المعهد    % م  النات  المحلى االجمالى 30وهو وصة
 . (2018المصرفى للدراسات ف

 . 2019إلى  2000والجداول التالية تول  تطور فجوة الموارد المحلية خنل الفترة م  

 ( بالمليار جنيه فى مصر   I-S)   ( فجوة الموارد المحلية 1جدول ) 

 2019  –   2000خنل الفترة م   
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة 

 فجوة الموارد 

 المحلية 

 )المليار جنيه(

4,20  5,15  811,5  411,8  956,3  856,11  041,10  142,34  135,49  337,66  

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة 

 فجوة الموارد

 المحلية
727,59  066,51  26,110  112,95  09,154  71,191  43,243  452,41  445,93  13,145  

Source: World bank national accounts data. and OECD National 

Accounts data files. (different issuses). 
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ةةةةةةةةر خنل الفترة م    ة ة ةةةةةةاون ونحج تطور حجم فجوة الموارد المحلية فى مصة ةة ة ة م  الجةدول السة
  3,956إوخف ةا إلى أا وصةلا إلى    2000مليار جنيه عان    20,4حيث كاوا  2019إلى    2000

إلى    2000مليار جنية عان    44رتفعا م إلادة المدخرات المحلية حيث  بف ةةةةل ز   2004مليار عان  
وخفاا الفجوة تراج  االسةةةةةتثمارات  إسةةةةةبال  أي ةةةةةا م   أو  2004مليار عان    75,6ا وصةةةةةلا إلى  أ

ثم    2002عان    57,511و  2001عان    63,600إلى    2000مليار جنيه عان    64,400المحلية م   
بف ل     2009مليار جنيه عان    66,337إلى أا وصلا إلى  واصلا فجوة الموارد المحلية االرتفاع  

مليار    197,137ا وصةلا إلى  أإلى    2004مليار جنيه عان    79,5زلادة االسةتثمارات المحلية م   
ةةةةةةتثمةارات كةاوةا  أإال    2008ور م زلةادة المةدخرات المحليةة حتى عةان    2009عةان   ةة ة ة ا الزلةادة فى االسة

ةةةةةةلا إلى    2011بعد ثورة يناير  اكبر ثم إرتفعا  فجوة الموارد المحلية   ةة ة ة مليار    110,26إلى أا وصة
مليار جنيه عان    41,452ثم واصلا الفجوة التموللية إتساعها إلى أا وصلا إلى    2012جنيه عان  

ةةةةةةةبص    2017 ة مليار    61,900إلى    2011مليار عان    178وخفاا حجم المدخرات المحلية م   إبسة
ةةةةةةتثمارات المحلية م     2017عان   ة ةةةةةةلا الى    2011مليار عان    299وزلادة حجم االسة ة   514,3ووصة

ةةةةةةةا فى عان  إثم    2017مليار عان   ةةةةةةبة إلى فجوة    145,13الى    2019وخف ة ة مليار دوالر أما بالنسة
ةةةةةةبة ميولة م  النات  المحلى االجمالى فى مصةةةةةةةر فنجد فى الجدول التالى أوها   الموارد المحلية كنسة

  2009% عان  6,36عا إلى  ثم إرتف   2006% عان  1,62واوخف ةةا إلى    2000% عان  6ودأت ل
ةةةةةةلا إلى   ة % عان  6,8و  2017% عان  2,13ثم تذوذوا بعد ذلك وي  إرتفاع و وخفاا إلى أا وصة

2019. 

 جمالى ( كنسبة ميولة م  النات  المحلى اء I-S( فجوة الموارد المحلية) 2جدول ) 

 2019  –   2000فى مصر خنل الفترة م   
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة 

الجمجوارد   فجججوة 

 المحلية

 %من الناتج

6% 4,33 % 4,17 % 2,02 % 0,82 % 2,2 % 1,62 % 4,58 % 5,49 % 6,36 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة 

الجمجوارد   فجججوة 

 المحلية

 % من الناتج

4,95 % 3,72 % 6,59 5,11 % 7,23 7,84 8,68 13,2 9,8 8,6 

Source: World bank national accounts data. and OECD National 

Accounts data files. different issues. 
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ا إسةةةةتمرار وجود فجوة الموارد المحلية سةةةةوف يكوا لها تنثير عكسةةةةى على االسةةةةتثمار فى  إ
إلى    مصةةةةةةر وقد يسةةةةةةاعد فى إسةةةةةةتمرار اللجو  إلى االقتراا الداخلى والخارجى لسةةةةةةداد تلك الفجوة 

ةةةةا   ة ةةةةةاد منها زلادة الدي  وأعبا ه وأي ة ةةةةةاكل فى االقتصة فجوة الموارد المحلية ترتبط بفجوة الموازوة    مشة
العامة وفجوة الميزاا التجار  حيث أا عجز الموازوة العامة أحد أسةةةةةبال فجوة االدخار حيث وقص  

عدن لةةةبط االسةةةتهنق وزلادته م  الممك     االدخار الحكومى أحد مكووات االدخار المحلى وأي ةةةا  
ةةةةةة لتنمية   ة ة أا يزلد فجوة الميزاا التجار  وتيجة زلادة الطلص على الوردات وبالتالى فهناق حاجة ماسة
ةةةةةةتثمارات وكذلك تنمية وتشةةةةةةةجي  المدخرات حيث كنهما مازال بعيدا ع  المعدالت   وتشةةةةةةةجي  االسة

ةةةةةةادية واالجت  ة ة ماعية ولتقليل فجوة الموارد المحلية قدر االمكاا  المطلوبة لخدمة أهداف التنمية االقتصة
 .نمية االدخار تساعد فى تحقين ذلكوبالتالى ف ا االتجاهات الحديثة فى االستثمار وفى ت

  :النموذق القياسى المستخدن لقياس العنقة وي  فجوة الموارد المحلية والنمو خامسا : 

 ى:القياس النموذق توصيم أوال
يوجد العديد م  الدراسةةات السةةابقة التى تناولا العنقة وي  فجوة الموارد المحلية والنمو االقتصةةاد   

 التطبيقى  النموذق  صةةةيا ة  ( ولمك  2011( ودراسةةةة )صةةةبي ف (Gocer, et al, 2016مثل دراسةةةة  

   t+E t+ B2IntratetS-= Bo + B1It GDPيلى  كما للبحث

  : أا حيث

GDP  :  اءجمالى بالمليار دوالر فى مصر كمقياس للنمو االقتصاد  المحلى النات . 

I-S      :  فجوة الموارد المحلية بالمليار دوالر فى مصر 

Intrate   :سعر الفاتدة الحقيقى كمتغير حاكم (control variable) 

: t   الزم . 

  : E العشواتى الخطن . 

 الحصةةول  تم  التى  2019 عان  إلى 1990 م  متدة الم الزمنية  فترة وياوات  إسةةتخدان  يتم  وسةةوف 

ةةةةةةةةرات  ويةةاوةات  م  عليهةا  ة ة ةةةةةةدرهةا  التى  التنميةة  موشة ة ةة ة ة  World Development)الةةدولى  البنةك  يصة

Indicators  of world bank) 
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 المستخدمة اءحصاتية ا ساليص ثاويا :
 . التالية الخطوات القياسى تحليلنا في وتب  سوف

ةةةةةةةة   فةولةلةر  ديةكةى  إخةتةبةةةةةةار  إجةرا  -1 ة ة  Augmented Deckey – Fuller ( ADF ) الةمةوسة

 . البياوات سكوا  مد  ءختبار  (Dickey and Fuller 1991)لة

  أو الذاتى  اءوحدار  وماذق  ( VAR ) إختبار  وجر   سةوف  كلها فى المسةتو   المتغيرات  كاوا  إذا -2
  I (I) ا ولى  الرتبة  م  وسةةةةةتخدن طرلقة المربعات الصةةةةةغر  فى القياس اما اذا كاوا مت املة 

 م  مت املة  كاوا  إذا أما . (Johansen 1991 ) ترق المشة  للت امل  جوهاوسةوا  وسةتخدن اختبار 

ةةةةةةها  أ  مختلفة  رتص  ةةةةةةنقون  I ( O ) اآلخر  والبعى  I ( I ) بع ة  )بطرلقة  النموذق  وتقدير  سة

ARDL ) ل ( Pesaran and Shin 1998 )  الحدود  إختبار  إجرا   ثم Bounds test 

 cointegration( Pesaran , Shin et al . 2001 ) ا جل طوللة  عنقة  وجود  ءختبار 

 على  تطبيقه  ولمك   واحدة  معادلة  في والقصةةةةير  الطولل  المد   في العنقة  وتحليل  يسةةةةم   حيث 

 م  مجموعة  أف ةةل  على  للحصةةول  اءبطا   فترات  م  كافى  عدد  ولنخذ  الحجم  الصةةغيرة  العينات 

 (.158ص ف 2013 أدربو القاعد ) النموذق م  البياوات

 وي   مشةةةةةترق  ت امل  وجود  عدن  على  ينص  والذ   الحدود  ءختبار  العدمى  العرا  رفى تم إذا -3

 Error الخطن  تصةةةةةحي   معامل  ووقدر ( ARDI ) باسةةةةةتخدان  النموذق  وتقدير  وقون  المتغيرات 

correction coefficient ( EC )  الطولل ا جل  معامنت  لتقدير  باءلةافة Long run 

coefficients القصير ا جل ومعامنت Short run coefficients . 

 على  كن الزمنية  السةنسةل  خواص  فحص إلى تهدف  والتى  :  الزمنية  السةنسةل  إسةتقرار  إختبار  ( 1)

 جذر يوجد  أ   Ho :    λ  = o العدمى  الفرا  إختبار  خنل م  اسةتقرارها  مد   لمعرفة  حده 

 البديل  الفرا  مقاول  في مسةةتقرة   ير  الزمنية  السةةلسةةلة  ف ا  وبالتالى  الزمنية  السةةلسةةلة  في وحدة 

H1 : λ< o  1999 ف الناقة ) الوحدة جذر وها يوجد ال الزمنية السلسلة أا أ  
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  يلى كما النتات  جا ت وقد الوحدة لجذور ( ADF ) اختبار باستخدان االختبار وتم

 ( 3) رقم  جدول 

 Eviews.9 باستخدان الوحدة  جذر ADF إختبار  وتات  

 المتغير  ADF إختبار قرار 
 المستو   ا ول  الفرق 

 فترات االتجاه  االختبار  إحصاتية
 اءبطا  

 فترات االتجاه  االختبار  إحصاتية
 اءبطا  

I(I) -2.877(0.062)  5 ثاوا  (0.939) 0.092- 4 ثاوا GDP 

I(1)  

 

 

 

1(o) 

-

5.555(0.0001) 
 
 

-6.234(.0000) 

 ثاوا 
 

 

 

 ثاوا 

0 

 

 

 

1 

-0.655 (0.842) 
 

-2.853(.063) 

 ثاوا 
 

 

 ثاوا 

0 

 

 

0 

I-S 
 
 

INTRATE 

 إختيارها  تم اءبطا   فترات  ف ADF إختبار  ءحصةةةةةةاتية  P- Value قيمة  هي ا قواس  وي   ا رقان 

 ( Schwarz info criterion ) قاعدة على إعتمادا   أوتوماتيكيا  

 المرتبة  وي   المت املة  المتغيرات  م   خليط  الدراسةةةةةةة  متغيرات  أا السةةةةةةابقة  النتات   م   ونحج 

 لسةةعر الفاتدة  بالنسةةبة  العدمى  الفرا  رفى تم حيث  I ( 0 ) المرتبة  م   ومتغيرات  I (I) أ  ا ولى 

 على يدل  مما %1 م  أقل معنولة  مسةتو   عند  ا ول  الفرق  وفي   %10 م  أقل معنولة  مستو   عند 

 I (0) الرتبة م  مت امل المتغير هذا أا

 عند  المحلى  لنات  با الخاص  للمتغير  الوحدة  جذر ووجود  القاتل العدن  فرا رفى  تعذر  وقد 

 أقل معنولة  مسةةةتو   عند  ا ول  الفرق  في  المتغير  لنفل  رف ةةةه  تم  ول    أقل أو %5 معنولة  مسةةةتو  

 وكذلك متغير فجوة الموارد المحلية.I (I) ا ولى الرتبة م  مت امل أوه يعنى مما %1 م 

 ( ADRL ) وموذق  إسةةةةتخدان  يمكننا  سةةةةابقا  المولةةةةحة  الوحدة  جذر  إختبار  وتات   على  ونا   ( 2)

ةةةةةةة  العان  اءطار وموذق  إا حيث  الموزعة  الزمنية  للفجوات  الذاتى  اءوحدار  وماذق  ة ةة ة ة  ARDL لةة

 في مولةةةة   هو كما تقدير  أف ةةةةل  على  للحصةةةةول  الزمنى  التخلم  فترات  م  كافى  عدد  ينخذ 

ةةةةةةةوارز  لمعيار   قيمة  أقل على  ونا   ا مثل  اءبطا   فترات  عدد  وتحديد  ووقون  أدواه  النتات   ة  شة

 (164ص ف2013 ف أدربو ) وأكايك
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 التالية :ولنخذ النموذق العان محل التقدير الصيغة 
 

 

 : عدد فترات إبطا  المتغير التاب  وهو النات  المحلى اءجمالي للعامل  nحيث 

m .عدد فترات إبطا  المتغيرات المستقلة : 

 .االجمالىالنات  المحلى  وهو التاب  المتغير إبطا  فترات عدد : n حيث

     m : فجوة الموارد المحلية وهى المستقلة المتغيرات إبطا  فترات عدد. 

 النموذق  ف ا  وبالتالي  AIC لمعيار  قيمة  أقل  أسةةةةاس  على  ا مثل  اءبطا   فترات  عدد  ولتحدد 

 .(n, m) الرتبة م  ARDL وموذق أي ARDL(n, m) يكتص

 المسةةةتقلة  للمتغيرات  n , m اءبطا  لفترات  ا مثل  العدد  تحديد  م  أوال   ود ال النموذق  ولتقدير 

 ثاوتة  ت وا  وأا  تسةةةةلسةةةةليا   إرتباطا   مرتبطة  البواقى  ت وا  ال ل ى والنزمة  التوالى  على  التاب   والمتغير 

 فترات  أرب   أقصةةةةةى  بحد  Akaike information critenia AIC قاعدة  إسةةةةةتخدان  وتم  التباي  

 تم وقد  يمك   ما أقل AIC قيمة  يجعل  الذ   النموذق  إختيار  ثم المرات  م  عدد  النموذق  لتقدير  إبطا 

ةةةةةةاتية  المقاولة  القيم  وبمقاروة  مرة  100 النموذق  تقدير  طرلن  ع   ذلك عمل  إختيار  تم AIC ءحصة

 التالى الرسم ذلك ولول  ARDL (4,1,2) النموذق
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 وقون  النموذق  متغيرات  وي   ( Cointegration ) ا جةل  طوللةة  عنقةة  وجود  م  للتحقن  ( 3(

ةةةةةةتخدان  خنل م  ( Bounds test ) الحدود  إختبار  ب جرا   ة ةةةةةةاتية  إسة ة  -Joint F ) إحصة

statistic)   الفرلةةةةةةية  ءختبار  وذلك Ho : B1 = B2 = o  وجود  عدن  على  تنص  والتى 

 ≠ H1 : B1 لةد  ا جل  طوللة  توازوية  عنقة   يال  أ  النموذق  متغيرات  وي   مشةترق ت امل

B2 ≠ o  النموذق  متغيرات  وي   مشةةةةترق  ت امل  عنقة  وجود  على  ينص  والذ   البديل  الفرا 

 Pesaran) قدمها  التى  الحرجة  الجدولية  القيم  م  المحسةوبة  (f) اءحصةاتية  قيمة  تقارا  حيث 

and Al , 2001)   إمكاوية  ءختبار  مبينة  معنولة  حدود  عند  والدويا  العليا  للحدود  حرجة  قيم 

 الحد  م  أكبر  المحسةةةةوبة   (f) كاوا  ف ذا  الدراسةةةةة  متغيرات  وي   مشةةةةةترق  ت امل  عنقة  وجود 

 ووقاول  ا جل  طوللة  توازوية  عنقة  وجود  عدن  على تنص  التى  العدن  الفرا  ورفى  ا على 

 الحد  م  أقل المحسةوبة  كاوا  إذا أما الدراسةة  متغيرات  وي   مشةترق  ت امل ووجود  البديل  الفرا 

 ) الطولل  ا جل  في التوازوية  العنقة   يال  أ  العدن  فرلةةةةةية  وقبل  ف ونا  الحرجة  للقيم  ا دوى 

 االختبار       هذا وتيجة إلى التالى الجدول ولشير ( 168 ص ف 2013 , أدرلو 

 ( 4جدول) 

ARDL Bounds Test   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     Test Statistic Value k   

     
     F-statistic  5.414857 2   

     
          

Critical Value Bounds   

     
     Significance I0 Bound I1 Bound   

     
     10% 2.63 3.35   

5% 3.1 3.87   

2.5% 3.55 4.38   

1% 4.13 5   
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 القيم  م   أعلى  وهي  تسةةةةةاو   الحدود  ءختبار  المشةةةةةتركة  F إحصةةةةةاتية  أا ونحج  الجدول  م 

 أ   مشةترق  ت امل  عنقة  ووجود  القول  يمكننا  وبالتالى  المعنولة  مسةتولات  كل عند  ا على  للحد  الحرجة 

 .االقتصاد  فى مصروالنمو  المستقلة المتغيرات وي  ا جل طوللة عنقة

 المعامنت فى االجل القصير والطولل ومعامل تصحي  الخطن

 ( 5جدول ) 
ARDL Cointegrating And Long Run Form  

Dependent Variable: GDP$   

Selected Model: ARDL(4, 1, 2)   

Included observations: 26   

     
     Cointegrating Form 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     D(GDP$(-1)) -0.270582 0.174017 -1.554918 0.1395 

D(GDP$(-2)) -0.490036 0.157080 -3.119663 0.0066 

D(GDP$(-3)) 1.300168 0.275023 4.727494 0.0002 

D(I_S) 2.071638 1.040399 1.991197 0.0638 

D(INTRATE) 1.685270 0.903111 1.866072 0.0805 

D(INTRATE(-1)) 2.359141 1.077739 2.188972 0.0438 

CointEq(-1) -0.117192 0.023108 -5.071545 0.0001 

     
         Cointeq = GDP$ - (-16.3319*I_S  -36.5502*INTRATE + 484.0067 ) 

     
          

Long Run Coefficients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     I_S -16.331946 25.425872 -0.642336 0.5298 

INTRATE -36.550203 34.612574 -1.055981 0.3067 

C 484.006688 435.242658 1.112039 0.2826 
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 :التعلين على الجدول الساون
ةةةةةةيرة ا جةل  ةة ة ة )قولةة ومعنولةة( وي  فجوة الموارد المحليةة   ونحج م  الجةةدول وجود عنقةةة قصة

ا  أ والنمو االقتصاد  فى مصر  حيث ونحج م  الجز  االول م  الجدول الخاص با جل القصير  
% يود   1لادة الفجوة ل ا ز أهناق عنقة طردية وي  فجوة الموارد المحلية والنمو االقتصةةاد  حيث  

ةةةةةةاد    ة ةة ة ة ةةةةةةاديةة كمةا فى الف ر     %2,07الى زلةادة النمو االقتصة ة ةة ة ة وهةذا مةا يتفن م  النررلةة االقتصة
دومار حيث أا معدل ومو النات  فى االقتصةةةةاد يعتمد بالدرجة ا ولى على    –النيوكنسةةةةيكى هارود  

ةةةةةاو  االدخار فى وموذق فجوة االدخار وال  ة ةةةةةةابقة مثل  التغيرات فى رأس المال والتى تسة ةةةةةةات السة دراسة
( حيث زلادة الفجوة وتموللها م  خنل  (Gocer, et al, 2016( ودراسةةةة  2011دراسةةةة )صةةةبي  ف

ةةةةةةتثمةةارات المطلوبةة وتعولى  أوتقةةاالت رإالمةةدخرات االجنبيةةة و ةة ة ة س المةةال الى الةةداخةةل لتمولةل االسة
ةةةةةةةاد  م  اختنف بالنقص فى المدخرات المطلوبة يود  الى زل ة ة ةةةةةةةيط ع  وتات   ادة النمو االقتصة ة ة سة

Gocer    والتى تشةةةير الى اا تنثير الفجوة على النمو اءقتصةةةاد  إيجاوى ومعنو  فى الدول النامية
ةةةةةلبى و ير معنو  على   التى عندها المدخرات أعلى م  اءسةةةةةتثمار وهذا التنثير يتحول إلى تنثير سة

ر فاا التاثير معنو   الدول النامية التى عندها اءسةةةةتثمار أعلى م  اءدخار وفى دراسةةةةتنا ع  مصةةةة 
ةةةةةةا ونحج م  الجةدول   ةة ة ة ةةةةةةتثمةار أعلى م  االدخةار واي ة ةة ة ة طرد  وي  الفجوة والنمو م  العلم أا االسة

% فى وفل الفترة  1,68% يود  الى زلادة النمو االقتصةةةةاد  ل1زلادة سةةةةعر الفاتدة ل السةةةةاون اا
ةةةةةةةةة وب ة ة تود  الى جذل المزلد  % فى الفترة التى تليها ولمك  تبرلر ذلك باا زلادة أسعار الفاتد 2,35ةة

ةةةةةةتثمارات وتحقين النمو وونحج   ة ة ةةةةةةدر لتمولل االسة ة ة ا  أ م  المدخرات المحلية واالجنبية مما يعد مصة
ةةةةةةةر فى االجل   ة ةةةةةةاد  فى مصة ة ة ةةةةةةترق وي  فجوة الموارد المحلية والنمو االقتصة ة ة هناق عنقة ت امل مشة

ةةةةةةةةحي  الخطةا قةدره )أالطولل و ة ة وحراف النمو  إ( وهو يعنى اوةه عنةد  coinEq= -.117ا معةامةل تصة
االقتصةةةاد  ع  ولةةة  التوازا فى االجل القصةةةير ف وه يحتاق الى ثماوية ووصةةةم عان تقرلبا حتى  

ةةةةةةدمه فى النموذق  أثر  أتجاه قيمته التوازوية فى االجل الطولل بعد  إيصةةةةةةةح  م  ولةةةةةةةعه فى     صة
ةةةةةةط  معادلة    وتيجة للتغير فى حجم الفجوة والمتغيرات الحاكمة االخر . كذلك ونحج م  الجز  االوسة

 Cointeq = GDP$ - (-16.3319*I_S  -36.5502*INTRATEالت امل المشةةترق وهى  

+ 484.0067 ) 

ةةةةةةتمةل على معةامنت ا جةل الطولةل أا العنقةة طوللةة ا جةل   ةة ة ة وفى الجز  ا خير والةذ  يشة
و ير معنولة وي  فجوة الموارد المحلية والنمو االقتصةةةةةاد  فى مصةةةةةر    موجودة ول نها لةةةةةعيفة جدا  

وكذلك وي  سةعر الفاتدة كمتغير حاكم والنمو االقتصةاد  فى مصةر حيث العنقة عكسةية فى ا جل  
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الطولل وي  فجوة الموارد المحلية والنمو االقتصةةةةاد  فى مصةةةةةر وكذلك العنقة عكسةةةةية وي  سةةةةعر  
 الفاتدة والنمو االقتصاد  فى مصر فى ا جل الطولل.

 صنحية وجودة النموذق
 Breusch-Godfrey Serial Correlationإختبار م ةةةةاعم الجراو  حيث تم إجرا   

LM Test     ءختبار االرتباد السةةلسةةلى وكذلك إختبار عدن ثبات التبايHeteroskedasticity  
. وم  ثم ال  (Breusch 1978, Breusch and Pagan 1980, Godfrey 1991)  للبواقي 

ة اءرتباد السةةةلسةةةلى وال مشةةةكلة  ف م  مشةةةكل AICيعاوي النموذقف الذي تم إختياره ونا ا  على قاعدة  
وكذلك شةةةةةةةرد صةةةةةةةحة    JB)عدن ثبات التباي  وكذلك تحقن شةةةةةةةرد التوزل  الطبيعي طبقا ءختبار )

 (.   Ramsey Resetتوصيم النموذق طبقا ءختبار )
 ( 6جدول رقم ) 

 وتات  اختبارات النموذق  
P - value f- statistic test 

0.154 2.137 Breusch-Godfrey Serial 

Correlation LM Test 

 

0.866 

 

0.028 

Heteroskedasticity 

Test:  

ARCH 

.940 0.123 Normality test Jarque – 

Bera 

0.636 .233 Ramsey t 

 .Eviews.9مخرجات وروام  المصدر:

 إختبارات السببية الجراو 
ةةةةةةةبص ومو متغير في ومو متغير تخر أن ال أو العكل أو هناق تنثير متبادل     لمعرفة مد  تسة

  (F)وأا اءختبار المناسص لذلك هو إختبار فيشير 

 ولبي  الجدول التالي وتيجة إختبار السببية :

  اءحصاتية الفروا وت وا  (F) فيشير إختبار هو لذلك المناسص االختبار وأا

Ho :GDSLCU يسبص الCFCFLCU 

H1 GDSLCU يسبص CFCFLCU 
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 (Eviews.9 ) وروام  باستخدان السببية إختبار وتيجة التالى الجدول ولبي 
Pairwise Granger Causality Tests (7جدول )   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     GDSLCU does not Granger Cause 

CFCFLCU  17  5.94812 0.0160 

 CFCFLCU does not Granger Cause GDSLCU  5.05992 0.0255 

    
وم  الجدول السةةةةةاون وجدوا عنقة ذات إتجاهي  وي  االسةةةةةتثمار واالدخار فى مصةةةةةر حيث      

حيث     2019إلى    2000االسةةةةتثمار يسةةةةبص االدخار واالدخار مسةةةةبص لنسةةةةتثمار خنل الفترة م   
زلادة الدخول وبالتالى زلادة االدخار  ل و زلادة االسةةةتثمار تود  الى زلادة النمو وبالتالى زلادة التشةةةغي 

ةةةةةةتثمار وكاا معامل االرتباد وينهم   ة ة ةةةةةةا زلادة االدخار توفر االموال المطلوبة لإلسة ة ة معامل    ‚69وأي ة
ةةةةةةوا وهى درجة إرتباد معتدلة وبالتالى فاا أ  تغير فى حجم ال ة ة ةةةةةةةوف يوثر  د مإرتباد ويرسة ة خرات سة

على االسةتثمارات والعكل صةحي  أي ةا فى مصةر وأي ةا أولةحا وتيجة تحليل السةببية وي  فجوة  
الموارد المحلية واالسةةةةةةتثمار فى مصةةةةةةةر أا فجوة الموارد المحلية مسةةةةةةةبص لنسةةةةةةتثمار أ  توثر فيه  

ناق حاجة ماسةةة  وبالتالى تعتبر م  معيقات االسةةتثمار فى مصةةر كما فى الجدول التالى وبالتالى فه
لتنمية وتشجي  االستثمارات وكذلك تنمية وتشجي  المدخرات حيث كنهما مازال بعيدا ع  المعدالت  
المطلوبة لخدمة أهداف التنمية االقتصةةةادية واالجتماعية ولتقليل فجوة االدخار قدر االمكاا وبالتالى  

 الفجوة تساعد فى تحقين ذلك . ف ا االتجاهات الحديثة فى االستثمار وفى تنمية االدخار وتقليل

 ( 8جدول ) 
Pairwise Granger Causality Tests 

    
 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     CFCFLCU does not Granger Cause i_s  17  0.05871 0.9432 

 i_s does not Granger Cause CFCFLCU  5.94812 0.0160 

    
     

 .Eviews.9مخرجات وروام  المصدر:
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ةةةا :   ةةةادسة االتجاهات الحديثة لتقليل فجوة الموارد المحلية فى مصةةةةر م  خنل تشةةةةجي   سة
 االستثمارات وزلادة المدخرات

 اءتجاهات الحديثة لتقليل فجوة الموارد المحلية فى مصر وتشجي  االدخار. ˸أوال  

ي ةةةا  أ إا هذه االتجاهات لتقليل فجوة الموارد المحلية وتشةةةجي  االدخار سةةةةوف يرهر أثرها  
ف حيث العنقة تبادلية وينهم فى مصةةر ف وم  االتجاهات  االسةةتثمار فهى المحرق االسةةاسةةى لهعلى  

 الحديثة ما يلى: 

جذل المزلد م  االستثمارات ا جنبية المباشرة حيث زادت صافى تدفقات االستثمارات ا جنبية   •
ةةةةةةجةةةل فى ا عوان المةةةاليةةةة ) ةة ة ة ةةةةةةةةرة ليسة ة ة مليةةةار دوالر وفى العةةةان    13.3(  2017/ 2016المبةةةاشة

ةةةةةةتثمارات    13.1(  2018/ 2017) ة ةةةةةةةيص قطاع البترول م  تدفقات االسة مليار دوالر. وكاا وصة
مليار دوالر ووصةةةةيص قطاع الخدمات م  تدفقات االسةةةةتثمارات    8.8خل  ا جنبية المباشةةةةرة للدا

ةةةةةةةةرة للةداخةل   ة ة ةةةةةةيةص قطةاع    2018/ 2017مليةار دوالر فى عةان    1.4ا جنبيةة المبةاشة ةة ة ة وكةاا وصة
مليار دوالر فى وفل العان    1,3الصةةةةةناعة م  تدفقات اءسةةةةةتثمارات ا جنبية المباشةةةةةرة للداخل  

% عان  3,4مصةةةر إلى النات  المحلى اءجمالى  وبلغ صةةةافى اءسةةةتثمار ا جنبى المباشةةةر فى  
وحقن صةةةةةافى االسةةةةةتثمار االجنبى المباشةةةةةر فى    2018/ 2017% عان  3,1ف    2017/ 2016

  1ف1صةافى تدفن للداخل    2019 ̸  2018سةبتمبر م  السةنة المالية    ̸مصةر خنل الفترة يوليو 
ةةةةةة   1‚ 8مليار دوالر مقاول وحو  ةة ة ة ةةةةةةاسة ةة ة ة ةةةةةةافى  مليار خنل الفترة المناظرة  كنتيجة أسة ةة ة ة ية لتراج  صة

مليار دوالر  1‚ 2مليوا دوالر مقاول وحو    478‚  8االسةةةتثمارات فى قطاع البترول ليقتصةةةر على 
وكذا تراج  صةةةافى االسةةةتثمارات الواردة لتنسةةةيل شةةةركات جديدة أو زلادة ربوس أموالها بمعدل  

ةةةةةةةةجةل  43‚3 ة ة ةةةةةتثمةارات   323‚9% لتسة ة ةة ة ة   مليوا دوالر وقةد حةد م  تفةاقم هةذا التراج  إرتفةاع االسة
مليوا دوالر)البنك المركز ف    90‚  7مليوا دوالر مقاول    237‚  4ا جنبية فى العقارات لتسةةجل  

 التقرلر السنو ف أعداد مختلفة(.
رف  اءدخار المحلى وتوجيهه للمشةةةةروعات اءوتاجية وهو ا سةةةةرع وا مثل وا كثر أماوا  ولجص   •

  النات  المحلى االجمالى وهى  % م25زلادة المدخرات المحلية الى أا تصةةةةل على ا قل إلى  
 .2019% فقط م  النات  المحلى فى الرب  ا ول م  4،7حاليا 

عاما  كما فعلا ألماويا والياباا وأد  لزلادة    16إطنق أوعية إدخارلة متخصةصةة لاطفال دوا   •
 كبيرة فى معدالت اءدخار.
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ز السةةةلبى واالسةةةتثمارات   زو محافرات وقر  صةةةعيد مصةةةر بالثقافة اءدخارلة للحد م  اءكتنا  •
  ير المنتجة كالم اربة فى أسعار ا رالى.

إوت ار سةةبل تموللية جديدة ك طنق الصةةنادين السةةيادية التى ودأت مصةةر تدشةينها خنل أشةهر   •
قليلة مالةةية ءدارة المحافج لاصةول المالية واءقتصةادية المسةتغلة و ير المسةتغلة للدولة وهو  

ةةةةةةةنح  ما حقن وجاحا  كبيرا  فى   ة ة بعى الدول مثل ماليزلا وأيرلندا)وزارة التخطيط والمتابعة واالصة
 (.2019االدار ف

ةةةةةةةةى لحركة معدالت اءدخار وبالتالى   • ة ة  يال الثقافة اءدخارلة لد  المواطني  هو المحدد الرتيسة
معدالت اءسةةةةةةتثمار خنل الفترة القادمة. وبالتالى يجص العمل على التركيز على وشةةةةةةر الثقافة  

ةةةةةةةر  اءدخار  ة ة ةةةةةةةحيحة فى المناه  التعليمية واءعنن حتى ال يتجه ا فراد إلى قنوات ت ة ة ة لة الصة
باءقتصاد الوطنى مثل الم اربة فى العقارات أو شةرا  الذهص مما يفقد اءقتصاد إسةتغنل هذه  

 المدخرات فى القطاعات اءوتاجية.

ين مجموعة م  اءجرا ات  اءتجاه إلى تركيز السةةياسةةات اءقتصةةادية والمالية والنقدية على تطب  •
ةةةةةة  إوتاجية القطاعات   ة ة ةةةةةةتهدف رف  معدالت اءدخار المحلى وم  هذه اءجرا ات ولة ة ة التى تسة
اءوتاجية السةةةلعية وتوجيه وسةةةبة أعلى م  اءسةةةتثمارات لقطاعى الزراعة والصةةةناعة وزلادة قدرة  

عامة للدولة كنداة  الجهاز اءوتاجى المحلى على توفير السةةةةةل  التصةةةةةديرلة و سةةةةةتخدان الميزاوية ال
رتيسةةةةية لزلادة معدالت اءدخار المحلى م  خنل ترشةةةةيد اءوفاق العان والق ةةةةا  على أسةةةةبال  
الت ةةةةةخم واءرتفاع فى ا سةةةةةعار والعمل على تعبية المدخرات المحلية فى الداخل والخارق ففى  

ةةةةةةةةرف  ة ة ى لةد   الةداخةل م  خنل خلن أوعيةة إدخةارلةة لجةذل مةدخرات ا فراد وتنميةة الوعى المصة
ةةةةةندات ذات عاتد مرا ومتميز يتماشةةةةةى م  تقلبات   ةةةةةدار سة الجمهور وفى الخارق م  خنل إصة

 (. 2017أسعار الفاتدة فى أسواق المال العالمية وذلك لجذل المدخرات م  الخارق )مصطفىف  

دور السةةةياسةةةات اءصةةةنحية التى إتبعها البنك المركز  م  خنل إتجاه ال ثير إلى اءسةةةتثمار   •
ةةةةةةلا إلى  فى ا وع  ةةةةةةدرتها البنوق بمعدالت فاتدة وصة ةةةةةةنتي   20ية اءدخارلة التى أصة % منذ سة

% وبعد  30ءمتصةاص موجات الت ةخم عقص تحرلر أسةعار الصةرف والتى وصةلا وقتها إلى  
%  13% حاليا  مازالا معدالت الفاتدة فى البنوق  6اوخفاا معدالت الت ةةةةخم ووصةةةةولها إلى  

 خار.دفى ا وعية اءدخارلة مما يقلل م  فجوة اء وهى مازالا جاذبة لإلستثمار 2019فى 

م  االتجاهات الحديثة لتقليل  فجوة الموارد المحلية فى مصر محاولة تقليل االقتراا الخارجى   •
ةةةةةةةكل كبير وبالتالى تتنثر   ةةةةةةد الفجوة حيث يزلد ت لفة أعبا  الدي  بشة ة أو المحلى قدر اءمكاا لسة

%  3,83قد اوخف ا وسبة الدي  العان المحلى للنات  إلى  التصنيفات االتتماوية للدولة بالسلص و 
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ةةةةةةبة اجمالى    2017%  فى وهاية يوويو  1,91مقاول    2018فى وهاية يوويو   كما إوخف ةةةةةةةا وسة
ةةةةةةةةتحن على الحكومةة إلى   ة ة ةةةةةبةة الةدي   4,77% مقةاوةل  3,70الةدي  المحلى المسة ة ةة ة ة % وكةاوةا وسة

2016يو  % فى وهةايةة يوو 3,33قةد إرتفعةا م   النةات  المحلى    الخةارجى إلى %  37الى     2017̸
2017فى وهاية يوويو   وقد إرتف  إجمالى الدي  العان المسةةتحن  على الحكومة المحلى    2018  ̸

2017% خنل السةةةةةةنة المالية  8,19والخارجى بمعدل   مليار جنيه فى    1,3971ليبلغ    2018  ̸
( و الجدول التالى يولةةةة   2018- 2017السةةةةنو ف التقرلر    )البنك المركز ف   2018وهاية يوويو  

  .تطور الدي  الخارجى والداخلى فى مصر فى الفترة ا خيرة

 

 ( الدي  الخارجى الى النات  المحلى )%( 9جدول ) 

99\ 2000 السنة   2003 \2002  2004 \2005  2010 \2009  2016 \2017  ̸2018  2019  

28‚ 5 الدي  الحكومى   4 ‚42  1 ‚31  9 ‚15  6 ‚33  4 ‚35  
 المصدر: البنك المركز  المصر ف التقرلر السنويف أعداد مختلفة.

( الدي  العان 10جدول )   

 2018 2015 2010 2007 2005 2000 السنة 

 ترلليوا   3‚88 ترلليوا   2‚259 مليار   888‚ 7 مليار   549 مليار   504‚ 7 مليار   245‚ 5 الدي  العان 

عداد مختلفة.أ المركز  المصر ف التقرلر السنو فالمصدر: وزارة المالية المصرلةف والبنك   

م  اءتجاهات الحديثة فى االدخار زلادة االهتمان بالبنية الت نولوجية وهدف التحول إلى مجتم    •
ةةةةةةتغنلها فى   ةةةةةةب  جمي  الموارد المالية داخل القطاع المصةةةةةةةرفى بما يمكنه م  إسة ال وقد  تصة

 المشروعات

ةةةةةةةةمول المةالى وتةدعيم الثقةافةة البن يةة لةد   تنميةة المةدخرات المحليةة م  خنل ا • ة ة التجةاه الى الشة
ةةةةةةاعد الشةةةةةةةمول المالى فى تنمية المدخرات المحلية م  أكثر م  إتجاه حيث أوه   المواطني  ولسة
وسةةةيلة رتيسةةةية للتحول وحو االقتصةةةاد  ير النقد  وتحسةةةي  أدا  القطاع المصةةةرفى حيث تزايد  

سةةتيعال القطاع  ير الرسةةمى وبالتالى يسةةاعد  عدد المقرلةةي  والمقترلةةي  وأي ةةا قدرته على إ
 (.2019فى توفير المدخرات فى البنوق)عباسف
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 اءتجاهات الحديثة فى اءستثمار فى مصر -ثاويا  

وتشةمل دور الدولة فى مجال تشةجي  االسةتثمار وا دوات والوسةاتل المسةتخدمة فى دف  عجلة  
كافة هذه االتجاهات سةةةةةةةوف توثر فى النهاية على  االسةةةةةةتثمار واالتجاهات الحديثة م  منحرة أا  

ةةةةةةتثمارات والعنقة االيجاوية وينهم وسةةةةةةةوف تقلل م  فجوة   المدخرات م  خنل تشةةةةةةةجي  وزلادة االسة
 الموارد المحلية فى مصر فى النهاية.

إعداد خرلطة إسةةةةتثمارلة تشةةةةمل كافة الفرص اءسةةةةتثمارلة تت ةةةةم  معلومات تفصةةةةيلية وواقعية   •
لمحافرات والقطاعات ا كثر إحتياجا  وسةةةةةتت ةةةةةم  كافة الفرص اءسةةةةةتثمارلة  وتشةةةةةمل حوافز ل

 والمشروعات المطروحة لإلستثمار العربى وا جنبى باءلافة إلى كافة المشروعات القومية.

اءتجاه وحو االسةتثمار الموثر وهو االسةتثمار الذ  ينخذ فى إعتباره التغيرات المناخية واالرتقا    •
ولتواكص م  مسةةتجدات العصةةر الت نولوجى الحالى  ولحد م  إرتفاع معدالت    بالتعليم والصةحة 

الفقر والبطالة التى تسةةةةةيطر على دول العالم النامى حتى اآلا ولسةةةةةاعد على تحقين إسةةةةةتدامة  
ةةةةةةتثمةار الموثر فى قطةاعةات البنيةة   ةة ة ة ةةةةةةةةة لبييةة جةاذبةة للقطةاع الخةاص ولكم   االسة ة ة التنميةة ولرسة

لصةةةةةناعات الصةةةةةديقة للبيية والمياه وال هربا  وبدأ موخرا فى التركيز  التحتية والطاقة المتجددة وا
مصةةر فى الفترة ا خيرة فى ذلك  تخراجية التى توفر الطلص المحلى وبدأت  على القطاعات االسةة 

النوع م  االسةةةةةةتثمار مثل االسةةةةةةتثمار فى وروام  الطاقات المتجددة ب وشةةةةةةا  أكبر محطة طاقة  
مدينة    14ادق تعمل بالطاقة الشمسية باءلافة إلى تدشي  وحو  فن  9شمسية فى العالم  و وشا   

ةةةةةن   ة ة ةةةةةةيارات ال هرباتية )تقرلر    ذكية بمعايير  ت نولوجية عالمية ف ة ة ةةةةةةناعة السة ة ع  البد  فى صة
( وبلغ حجم االسةةةةةتثمارات الموثرة فى القطاعي   2019موسةةةةةسةةةةةة التمولل الدولية والبنك الدولىف 
ترلليوا دوالر وتشةةةمل إسةةةتثمارات فى ا سةةةهم    26وحو  العان والخاص على مسةةةتو  دول العالم  

والسةةةةةندات والديوا  ير السةةةةةيادية ورأسةةةةةمال المخاطر وقد ولةةةةةعا موسةةةةةسةةةةةة التمولل الدولية  
بالمشةاركة م  مجموعة م  الموسةسةات المالية وصةنادين االسةتثمار المبادى التى يمك  االلتزان  

لى المراحل ا ربعة التالية ءدارة االستثمار  وها عند التوجه إلى االستثمار الموثر وهى تشتمل ع
وهيكل التموللف وتعبية مصةةةادره و دارة المحفرة المالية    وهى ولةةة  إسةةةتراتيجية للتخطيط مرورا  

واوتها  بالخروق م  المشةةةةةةروع أو تصةةةةةةفيته وتت ةةةةةم  مجاالت االسةةةةةتثمار الموثرة  ال ثير م   
ةةةةةةناع  ة تى  تية  والنقل وال يماولات وينما ين ات الغذا القطاعات اءوتاجية مثل الطاقة المتجددة والصة

فى أولولات القطاعات الخدمية كل م  التعليم والصةةةةةةحة والسةةةةةةياحة )تقرلر موسةةةةةةسةةةةةةة التمولل  
 (.2019الدولية والبنك الدولىف
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وبحجم إسةتثمارات    2019مناطن إسةتثمارلة جديدة حتى ودايات عان    4الموافقة على إقامة عدد   •
ةةةةةةة   ة مليار جنيه    153منطقة بحجم إستثمارات    17ه ليبلغ إجمالى المناطن  مليار جني   5,3يقدر وةة

 ألم فرصة عمل.  120مشروع تحا اءوشا  وتوفير أكثر م     655مشروعا  قاتما     270ت م  

توفير ويية تشةةةرلعية داعمة لإلسةةةتثمار متعدد المحاور ع  طرلن إصةةةدار قاووا اءسةةةتثمار رقم   •
 ة.وكذا التحته التنفيذي 2017لسنة  72

ةةةةةيم مما   • ةة ة ة ةةةةةةةوق رأس المال والتنجير التموللى والتخصة ة ة اءوتها  م  تعدينت هامة على قواوي  سة
يسةةاهم بشةةكل مباشةةر فى زلادة اءسةةتثمارات المحلية وا جنبية خنل الفترة القادمة حيث صةةدر  

 .2018وقاووا جديد لإلفنس والتصفية  2016قاووا التنجير التموللى فى 

سةةةتثمار ورتاسةةةة السةةةيد رتيل الجمهورلة لولةةة  ومتابعة وتنفيذ ربلة  إوشةةةا  المجلل ا على لإل •
 الدولة للتنمية المستدامة وم  وينها التوس  ونران المناطن الحرة.

وربوس أموال مصةةةةدرة    2017إلى    2015شةةةةةركة م     37690تنسةةةةيل الشةةةةةركات الجديدة ولغ   •
2017% فى  1،29مليار جنيه و رتفعا عدد الشةركات التى تم تاسةيسةها  ونسةبة    1,98 ̸  2018  

2016مقاروة بالعان المالى   ̸ 2017. 

إلى    2014مراكز قبل عان    5لتسةةرل  عملية االسةةتثمار تم زلادة مراكز خدمات المسةةتثمرل  م    •
ةةةةةةكنةةةدرلةةةة    2019مراكز حتى عةةةان    10 ةة ة ة وتمركزت هةةةذه المراكز فى محةةةافرةةةات القةةةاهرة واءسة

س م  أكتوبر وجمصةةةة وعتاقة وفى  واءسةةةماعيلية وأسةةةيود ومدا العاشةةةر م  رم ةةةاا والسةةةاد 
الفترة ا خيرة تم ولةةة  حجر أسةةةاس مركزل  فى شةةةرن الشةةةية واءسةةةماعيلية وتقدن هذه المراكز  
ةةةةةةفية و عتماد وثاتن   ةة ة ة ةةةةةةةيل وعمليات الدم  والتصة ة ة ةةةةةةتثمرل  مثل التنسة ةة ة ة العديد م  الخدمات للمسة

 (.2019)وزارة االستثمار والتعاوا الدولىف المستثمرل  وتسجيل ا صول

ةةةةةةا  م  خنل اللجنة    تم • ةةةةةةتثمارلة بغير اللجو  إلى الق ة تسةةةةةةةولة عدد كبير م  المنازعات اءسة
ةةةةةةتثمار التى شةةةةةةةكلا فى     2016وبلغ المعروا عليها فى    2015الوزارلة لفى منازعات االسة

تم    2019إلى مةارس    2018حةالةة منهةا وفى الفترة م  أول    314حةالةة تم البةا فى    320عةدد  
ةةةةةةكةل  97مليةار جنيةه تم حةل    23مةالى مبةالغ تتجةاوز  منةازعةة بة ج   780النرر فى   ةة ة ة % منهةا  بشة

 (.2019)الهيية العامة لنستثمار والمناطن الحرة فى مصرف وهاتى

لدف  عجلة االسةةتثمار فى مصةةر فى الفترة ا خيرة تحسةةنا أ لص المقومات الجاذبة لإلسةةتثمار   •
سةةةتثمار وقطاع مصةةةرفى  ومنها المناخ اءقتصةةةاد  م  خنل سةةةياسةةةات مالية ووقدية محفزة لإل

متطور وتوافر وتنوع الموارد الطبيعيةة والبنيةة التحتيةة للنقةل البحر  والمواو  والمطةارات والبنيةة  
التحتية للطاقة بنسةةةعار تنافسةةةية والبنية التحتية لإلتصةةةاالت وأي ةةةا  م  المقومات توافر العمالة  
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غرافى م  حيث القرل م  ا سةواق  الماهرة وا جور التنافسةية وجاذوية وحجم السةوق والموق  الج
ةةةةةتيةة الةدوليةة وأخيرا  إوفةاذ العقود وحمةايةة   ة ةة ة ة العةةالميةة والموق  المتميز فى طرق الخةدمةات اللوجسة

 المستثمر.

التوسةةةةة  فى دعم المشةةةةةروعات المتوسةةةةةطة والصةةةةةغيرة والمتناهية الصةةةةةغر وبلغ إجمالى التمولل   •
ةةةةةةةةروعةات خنل الفترة م  يوليو   ة ة مليةار جنيةه وبلغ عةدد    19وحو  2018إلى إورلةل    2014للمشة

ألم مشةةةروع. ووفرت هذه    839المشةةةروعات الصةةةغيرة ومتناهية الصةةةغر التى مولتها القروا  
مليوا فرصةةة عمل وتم إوشةةا  جهاز تنمية المشةةروعات المتوسةةطة والصةةغيرة    1.1المشةةروعات  

د   )جامعة طنطا كتال إوجازات وتطلعات لمسةةةتقبل إقتصةةةا   2017ومتناهية الصةةةغر فى أورلل  
 (.2019ف مصر فى عهد فخامة الرتيل عبد الفتاح السيسىف 2018-2014واعد: 

ف ا اءتجاهات الحديثة    2030فى إتجاه وتوافقا  م  إسةةةتراتيجية التنمية المسةةةتدامة ربلة مصةةةر   •
فى اءسةةةةتثمار شةةةةملا إوشةةةةا  تجمعات للصةةةةناعات الزراعية ومشةةةةروع مدينة الجلود بالروبيكى  

ية لتحسةةي  مناخ اءسةةتثمار ومشةةروع ونا  مليوا وحدة سةةكنية فى إطار  و صةةنح البيية التشةةرلع 
وروام  اءسةةةةةكاا اءجتماعى ومشةةةةةروع تنمية محور قناة السةةةةةولل و سةةةةةت مال مشةةةةةروع إوشةةةةةا   
العاصةةةمة اءدارلة الجديدة وشةةةركة سةةةينا  لإلسةةةتثمار والتنمية ومشةةةروع تنمية السةةةاحل الشةةةمالى  

نة الجنلة الجديدة ومشةةروع إسةةت مال المرحلتي  الرابعة  يوويو ومدي   30الغربى واسةةت مال محور  
والخامسةةةةةة لمترو ا وفاق و وشةةةةةا  التجمعات الصةةةةةناعية المتخصةةةةةصةةةةةة للصةةةةةناعات الصةةةةةغيرة  
والمتوسةةةةطة والمشةةةةروع القومى لنوتروا فاتن السةةةةرعة وتحولل مصةةةةر إلى محور رقمى عالمى  

اوية الجديدة لتحقين التنمية المت املة  و وشةةةا  المناطن الت نولوجية والتوسةةة  فى المجمعات العمر 
وتطولر مرفن سةةةةةكك حديد مصةةةةةر و قامة المركز اللوجسةةةةةتى العالمى لتجارة وتداول وصةةةةةناعة  
ةةةةةتراتيجية   ة ةةةةةةنح اءدار :  إسة ةةةةةل  الغذاتية )وزارة التخطيط والمتابعة واءصة ة الحبول والغنل والسة

 (.2019ف 2030التنمية المستدامة ربلة مصر 

ةةةةةتثمةارلة والقطةاعات القةاتدة وفقةا  لمعةايير محةددة بمةا يتوافن م  ا هةداف    تحةديد ا ولولات  • ة ةة ة ة اءسة
السةياسةية واءقتصةادية والمالية والمسةتقبلية والتحديث الداتم للخرلطة اءسةتثمارلة وتحسةي  جودة  
ةةةةةتراتيجيةة تحةدد التوزلعةات   ة ةة ة ة ةةةةةامةل قطةاعيةا  وجغرافيةا  واءتجةاه إلى إتبةاع إسة ة ةة ة ة ويةاوةاتهةا و طةارهةا الشة

 (.2018مارلة المثلى وفن أولولات محددة )جمعةف اءستث

ةةةةةةة وزلادة حجم   • ةة ة ة ةةةةةةتثمارات الخاصة ةة ة ة ةةةةةةتثمارات العامة واءسة ةة ة ة اءتجاه إلى تحقين الت امل وي  اءسة
 اءستثمارات الخاصة فى إجمالى حجم اءستثمارات والتركيز على االستثمار فى البنية التحتية.
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فقات اءسةةةتثمار م  مختلم الدول حيث  وتيجة تحسةةة  مناخ اءسةةةتثمار فى مصةةةر فقد زادت تد •
ةةةةةةةةر ترةل الوجهةة   ة ة جةا  فى تقرلر مجلل التجةارة والتنميةة التةاب  لامم المتحةدة )أوو تةاد( أا مصة

ةةةةةةتثمارات فى أحد  تقرلر فى   ةة ة ة ةةةةةةية    2019ا ولى فى أفرلقيا فى جذل اءسة ةة ة ة وفى تقرلر التنافسة
ةةةةةةة  مراكز ع  العان الم  6العالمية ا خير إرتف  ترتيص مصةةةةةةةر وزلادة   الةةةةةةةى وفى تقرلر ممارسة

مراكز    8أوشةةةطة ا عمال الصةةةةادر ع  البنك الدولى وموسةةةسةةةة التمولل الدولية تقدما مصةةةةر  
ورفعا منرمة التعاوا اءقتصاد  والتنمية تصنيم مصر فى موشر مخاطر الدول م  الدرجة  

ةةةةةةتثمةار فى تخر تقرلر لهةا )تقرلر وزارة التخطيطف وو   5إلى الةدرجةة   6 ةة ة ة زارة  كوجهةة جةاذبةة لإلسة
 (.2019االستثمار والتعاوا الدولىف

تمكنا مصةةةةةر م  الوصةةةةول إلى ا سةةةةةواق الرتيسةةةةية ال بيرة م  خنل مجموعة م  اءتفاقيات   •
ةةةةةةرق   ة التجارلة الثناتية والمتعددة ا طراف م  الواليات المتحدة ا مرلكية وكذلك دول أوروبا والشة

االتفاقيات وم  هذه اءتفاقيات إتفاقية    ا وسةةةط وأفرلقيا. ا مر الذ  إسةةةتفاد منه مسةةةتثمر  هذه 
الشةراكة المصةرلة ا وروبيةف المناطن الصةناعية الموهلة )ال ولز( و تفاقية أ ادير للتجارة الحرةف  
إتفاقية رابطة التجارة الحرة ا وروبية )أيسةةلندا والنرول  وسةةولسةةرا مما مهد الطرلن لجذل المزلد  

  الشةركات التى تتطل  إلى تسةخير سةلة مصةر الفرلدة م   م  االسةتثمارات ا جنبية المباشةرة م
ةةةةةةيةة العةاليةة وا يةد    ةة ة ة اءتفةاقيةات التجةارلةة المميزة وت ةاليم العمةالةة والمرافن ذات القةدرة التنةافسة
العاملة الموهوبة والقرل م  ا سةةةواق العالمية الرتيسةةةية. فى وفل الوقا ف ا هذه المزايا تجعل  

ةةةةةر مركزا  مثةاليةا  يمك  م  خ ة ةة ة ة ةةةةةةدير إلى أوروبا والعةالم العربى والواليات المتحةدة  مصة ةة ة ة نلةه التصة
 وأفرلقيا.

إحت ةةاا الحكومة إسةةتراتيجية الترول  المكثفة ذات الثنثة أبعاد على أسةةاس إصةةنح ا عمالف   •
وجذل اءسةةةتثمار ا جنبى المباشةةةر ورعاية المسةةةتثمرل  على النحو التالى أصةةةب  الوقا النزن  

ةةةةةةةةجيل مكةاتص التمثيل   ة ة ةةةةةاعةة وةدال  م     72الخةارجى  لتسة ة ةة ة ة يونف إطنق المرحلة الثاوية م     40سة
التنسةيل اءل ترووى للشةركات على الموق  الرسةمى للهيية العامة لإلسةتثمار وأصةب  دف  رسةون  
ةةةةةةةرلة فى مكاا واحد وزلادة مكاتص   ةةةةةةناعات المصة ة ةةةةةةناعة و تحاد الصة ة ةةةةةةتراق فى  رفة الصة ة االشة

ار فى المحافرات. وفى سبيل الحصول على التراخيص  اءستثمار التابعة للهيية العامة لإلستثم 
تم إلغا  الترخيص الصةةةةةةناعى المبدتى المطلول عند التسةةةةةةجيل فى الهيية العامة لنسةةةةةةتثمارف  
إلغا  شةةرد الموافقة ا منية للشةةركات و صةةدار شةةهادات خاصةةة بالواردات والصةادرات لاوشةطة  

تثمرل  تم إوشةةةا  لجنة العقود وهى ع ةةةو  سةةةنوات وأخيرا  لحماية المسةةة   5المحددة وي  سةةةنة إلى  
بالهيية العامة لإلسةةتثمار لتسةةولة أ  وزاع قد ينشةةن وي  المسةةتثمرل  والهييات الحكومية المختلفة  
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ةةةةةةتثمر ولجنة حل   ة ة ةةةةةةافة إلى دليل حماية المسة ة ة ةةةةابقا  باءلة ةة ة ة على مد  العقود التجارلة الموقعة سة
أما الفترة الحالية فهى لجنة    2011بل عان  منازعات االستثمارلة ومركز تسولة النزاعات وكاووا ق

العقود وتعديل قاووا االسةةتثمار للسةةماح بالمصةةالحة وي  المسةةتثمر والحكومة فى حاالت الغ   
 (https://www.gafi.gov.egالمثبتة )أسبال االستثمار فى مصرف 

تسةةتهدفه خطة التنمية  لةةرورة تعزلز مسةةاهمة االسةةتثمار ونوعيه فى النمو االقتصةةاد  وهو ما   •
( بحيث ترتف  مسةةةةاهمته بشةةةةكل تدرلجى إلى أا  2020  –  2017المسةةةةتدامة متوسةةةةطة ا جل )

 بف ل زلادة االستثمارات. 2019/2020% فى عان 1.4تصل إلى 

م  اءتجاهات الحديثة لإلسةةةةتثمار فى مصةةةةر مما خرق به توصةةةةيات موتمر أفرلقيا لإلسةةةةتثمار   •
م  أفرلقيا وكاا أهم هذه التوصةةةةةةيات دعوة موسةةةةةةسةةةةةةات    ف على إعتبار أا مصةةةةةةر جز 2019

التمولل والصةةةةنادين اءسةةةةتثمارلة لتمولل مشةةةةروعات البنية ا سةةةةاسةةةةية م  شةةةةبكات ربط طرق  
ومطارات ومواو  وسةكك حديد وطاقةف أهمية اسةتمرار سةياسةات اءصةنح االقتصةاد  وتحسةي   

باشةةرة وتشةةجي  القطاع الخاص على  مناخ االسةةتثمار لجذل المزلد م  االسةةتثمارات ا جنبية الم
ةةةةةةاعدة فى خلن المزلد م  فرص العملف دعم   ة ةةةةةةتفادة م  اءمكاويات التنمولة الهاتلة والمسة ة اءسة
ةةةةةةتمرار تمولل   ة مبادرات التحول الرقمى لبلداا القارة ا فرلقية بما يتواكص م  ثورة المعلومات و سة

ةةةةةتثمار فى رأس المال البشةةةةةةر  صةةةةةةحة وتعليم وتنمية للمها  رات وتعمين التصةةةةةةني  المحلى  االسة
ةةةةةيةةات موتمر أفرلقيةةا   ة ةة ة ة ةةةةةةةل القيمةةة)توصة ةة ة ة ةةةةةةةةنسة ة ة ةةةةةنةةاعيةةة وسة ة ةة ة ة لبلةةداا القةةارة وزلةةادة الروابط الصة

 (.2011لإلستثمارف

م  اءتجاهات الحديثة أي ةةةا فى االسةةةتثمار المزلد م  االسةةةتثمارات فى البنية التحتية حيث تم   •
ةةةةةةروعات طرق وكبار  بطول   ة ة ةةةةةةروعات    2018كم فى    1190االوتها  م  مشة ة ة وجار  تنفيذ مشة

ةةةةةا  ورف  كفةا ة طرق بطول   ة ةة ة ة ةةةةةةاملةة تنفيةذ طرلقي  قوميي  بطول    750إوشة ةة ة ة كم وتم    400كم شة
مليةةار جنيةةه وتم  2,13كم و جمةةالى ت لفةةة    865طرلن بةةاجمةةالى أطوال    11االوتهةةا  م  عةةدد  

ةةةةةا  وازدواق طرق ب جمالى اطوال   ة ة ةةةةةبة لل بار    5,3كم وت لفة    650إوشة ة ة تم    مليار جنيه  وبالنسة
كوبر  علو  باءلةةةةافة إلى كبار  القطاع السةةةةاب     20محاور على النيل وعدد    4إوشةةةةا  عدد  

ةةةةةولل وت لفةة إجمةاليةة   ة ةة ة ة ةةةةةةحراو  وكبةار  طرلن السة ةة ة ة مليةار جنيةه وفى مجةال     2,4بةالطرلن الصة
مدينة جديدة منها العاصةةةمة اءدارلة    18االسةةةتثمار فى المجتمعات العمراوية الجديدة تم إوشةةةا   

مةدينةة العلمي  الجةديةدة ومةدينةة ورق العرل الجةديةدة ومةدينةة دميةاد الجةديةدة ومةدينةة ونى  الجةديةدة و 
ةةةةةةواا الجةديدة ومةدينة قنةا الجديدة ومدينة   ةة ة ة ةةةةةةةةولم الجديدة ومدينة النوبارلة الجةديدة ومةدينة أسة ة ة سة

ةةةةةةكاا والمجتمعات العمراوية ف ةةةةةةتثمار فى    (2019  توشةةةةةةةكى الجديدة )وزارة االسة وفى مجال االسة
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عربة سةةةةةةةكة حديد ودرجاتها المختلفة    2750ية فى الفترة االحيرة تم تطولر عدد  السةةةةةةةكك الحديد 
  600مزلقاا على خطود الشةةةبكة وت لفة    309مليوا جنيه والتطولر الشةةةامل لعدد    734وت لفة  

كم    297أسةةةةواا بطول    –مليار جنيه وأي ةةةةا التجديد الشةةةةامل للسةةةةكة الحديد على خط القاهرة  
فى مجةال مترو االوفاق يجر  حةاليا العمل فى تنفيذ الجز  ا ول م   مليوا جنيه و   650وت لفة  

مليوا يورو باءلافة إلى    257كم وت لفة    15,5المرحلة الرابعة م  الخط الثالث للمترو بطول  
مليوا جنيه باءلةةةةةافة إلى العمل أي ةةةةةا فى تنفيذ الجز  الثاوى م  المرحلة الرابعة م     1816

كم    7,717تنفيةةذ المرحلةةة الثةةالثةةة م  الخط الثةةالةةث للمترو  بطول  الخط الثةةالةةث للمترو وبةةد   
ةةةةةافةة إلى    1553وت لفةة   ة ةة ة ة مليوا جنيةه وفى مجةال النقةل البحر  تم    10440مليوا يورو بةاءلة

ةةةةةفاجا البحر  وت لفة   مليوا جنيه و فتتاح مشةةةةةةروع تطولر    510إفتتاح مشةةةةةةروع تطولر مينا  سة
ةةةةةةروع تطولر مينةا  وولب  البحر   مليوا ج 204مينةا  الغردقةة البحر  وت لفةة  ةة ة ة نيةه وافتتةاح مشة
مليوا جنيه)جامعة طنطا كتال إوجازات وتطلعات لمستقبل    280المرحلة االولى والثاوية وت لفة  

 (.2019ف مصر فى عهد فخامة الرتيل عبد الفتاح السيسىف 2018- 2014إقتصاد  واعد:  

االسةتثمارات الخاصةة وا جنبية  م  االتجاهات الحديثة لنسةتثمار فى مصةر فى سةبيل تيسةير   •
 :فى مصر تم تحسينات كبيرة فى الخدمات المقدمة للمستثمرل  كما فى الجدول التالى

 ( تحسي  الخدمات المقدمة 11جدول ) 

 السنة 
الوقا المطلول لبنا  مخزا ومستودع  

 الوقا المطلول لتنفيذ العقود  با يان 

2003  - 1010 
2005 249 1010 
2010 218 1010 
2014 145 1010 
2019 173 1010 

Source: World Development Indicators. Work bank. (2019). 

 

 

( تحسي  الخدمات المقدمة 11تاب  جدول )  
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الوقا المطلول   
للحصول على رخصة  

 التشغيل 

الوقا المطلول  
 لتسجيل المل ية 

الوقا المطلول  
 لبد  المشروع 

الوقا المطلول  
الطاقة  للحصول على  
 ال هرباتية 

2003  -  - 37  
2005  - 193 37  
2008 42.71 72 7  
2010  - 72 7 54 
2014  - 60 8.5 54 
2016فى  32 2019  76 13 53 

Source: World Development Indicators. Work bank. (2019). 

االسةةةةةتثمار فى رأس المال البشةةةةةر  )ونا     2019م  االتجاهات الحديثة لنسةةةةةتثمار فى مصةةةةةر •
ةةةةةا  وموذق مدارس المتفوقي    االوسةةةةةاا المصةةةةةر ( والتركيز على التعليم والصةةةةةحة حيث تم إوشة

stem    ألم فصةةل فى مرحلة رلاا ا طفال وبالنسةةبة للمعلمي  زادت    35وزلادة الفصةةول إلى
ةةةةةةةمل  جهود التدرلص  على تن ة ة مليوا    1،1مية اءوداع و دارة الوقا  والقيم وا خنق وتنميتها لتشة

ةةةةةةبة زلادة ولغا   ةةةةةةابقة و طنق المرحلة الثاوية لتدرلص    49معلم ونسة ألم    500% ع  الفترة السة
باءلةةةةةةافة إلى االهتمان بمحو ا مية حيث زاد عدد المقيدي  بفصةةةةةةول    2018معلم خنل عان  

% وفى مجال تطولر المناه  تم ربطها وبنك المعرفة  229ية ونسةةبة  محو ا مية فى الفترة الحال 
ةةةةةةةر  على المرحلة الثاوولة حاليا فى   ة ة ةةةةةةةا     2019المصة ة ة وزاد اءوفاق على التعليم الفنى وتم إوشة

ةةةةةةتو  الجمهورلة م    ة ة   392جامعات حكومية جديدة وزاد عدد ال ليات داخل الجامعات على مسة
ةةةةةةة م   كلية وتم زلادة عدد الجامعات    450إلى   ة جامعة    29إلى    2014جامعة عان    18الخاصة
مليار جنيه باءلافة إلى زلادة    3,7% باستثمارات  ير مباشرة    4,44ونسبة زلادة    2018عان  

% ع  الفترة السةةةةةةابقة. وفى  48اءوفاق على البحث والتطولر فى السةةةةةةنة الحالية ونسةةةةةةبة زلادة  
صةةةةةر  فى الفترة االخيرة تم مكافحة  مجال الصةةةةةحة فى مجال االسةةةةةتثمار فى ونا  االوسةةةةةاا الم

ةةةةةةا  وتطولر عدد    9,3وبلغا قيمة اءوفاق الحكومى على ذلك     cفيرس   ةة ة ة   67مليار جنيه و وشة
ةةةةةةةفى خنل الفترة م    ة ة ةةةةةةةتشة ة ة مليار و يرها م     2,9وت لفة إجمالية ولغا    2019إلى    2015مسة

فير الدوا  و يرها  الخدمات فى مجال زلادة أعداد أسةةةرة الرعاية المركزة وسةةةيارات اءسةةةعاف وتو 



 2021  إبريل  – الثاني العدد –(  22)  المجلد – والتجارية المالية البحوث مجلة

35 
 

صةةةةحة المرأة والتامي  الصةةةةحى    مليوا صةةةةحة وأي ةةةةا    100م  الخدمات الصةةةةحية مثل حملة  
ةةةةةةامل  ةةةةةةاد  واعد:    الشة ةةةةةةتقبل إقتصة ف  2018- 2014)جامعة طنطا كتال إوجازات وتطلعات لمسة

 (.2019مصر فى عهد فخامة الرتيل عبد الفتاح السيسىف 

الذ  إوعقد موخرا فى العاصةةةةةمة اءدارلة    2019لةةةةةةم  فعاليات منتد  االسةةةةةتثمار فى أفرلقيا   •
ةةةةةتثمار     11الجديدة تم توقي    ة ةةةةةتثمارات جديدة وينها إتفاقيات تعاوا إسة ة اتفاقية واءعنا ع  إسة

وفروسةةا والصةةي  وبنك  لمصةةةر م  كل م  جيبوتى واوجوال واتفاقيات تنمولة م  كل م  ال ولا  
والتنمية حيث وصةةةةل حجم االسةةةةتثمارات    عمار اء  وروبى ءعادة االسةةةةتثمار ا وروبى والبنك ا 

  3مليار دوالر وينما ولغا االسةتثمارات ا فرلقية فى مصةر وحو    3,11المصةرلة فى أفرلقيا الى  
 (.2019مليارات دوالر)منتد  االستثمار فى أفرلقياف

فرصةة إسةتثمارلة فى    4136إطنق أول خرلطة مت املة لنسةتثمار الصةناعى فى مصةر ت ةم   •
محافرة وتشةةةةةمل القطاعات فى الخرلطة الصةةةةةناعات الهندسةةةةةية    27عية فى  قطاعات صةةةةةنا   8

فرصةةة    605فرصةةة والنسةةيجية    649والغذاتية    861فرصةةة والصةةناعات ال يماولة    1265وواق   
فرصةة وت ةم    56فرصةة والجلدية    122فرصةة والمعدوية    183فرصةة والدواتية    390والتعدينية  

ت الصةناعية وسةد الفجوات السةوقية وترشةيد الواردات  الخرلطة ا سةل الرتيسةية لتعمين القطاعا 
ةةةةةةناعة حيث تمثل   ةةةةةةافة للمنتجات المحلية وتشةةةةةةةمل الفرص كافة أحكان الصة وزلادة القيمة الم ة

% يليها الصةناعات المتوسةطة ونسةبة  56الصةناعات الصةغيرة الشةرلحة ا كبر ونسةبة تصةل إلى  
% تتي  ما يقرل  8 بيرة ونسةبة  % والصةناعات ال13% والصةناعات متناهية الصةغر ونسةبة  23
ألم فرصةة عمل مباشةرة وتتي  الخرلطة للمستثمر التعرف على معلومات كل مشروع    300م   

ةةةةةةةةواق   ة ة م  حيث الطاقة اءوتاجية وتنوع المنتجات والمواد الخان واآلالت والمعدات النزمة وا سة
 (. 2019تثمار والتعاوا الدولىف وزارة االس   المستهدفة والعمالة المطلوبة)الهيية العامة لنستثمارف 

% خنل الرب   3،33سةةةجل إجمالى االسةةةتثمارات المنفذة با سةةةعار الجارلة ومو ملحوظ بمعدل   •
2018ا ول   مليار خنل الرب  المناظر    150مليار جنيه مقاول    200ليصةةةل الى وحو    2019  ̸

% م  اجمالى  22م  السةةةنة المالية السةةةابقة وقد اسةةةتحوذت قطاعات الخدمات اءوتاجية على  
% ثم قطاع الخدمات االجتماعية  5،16االستثمارات المنفذة يليها قطاع ا وشطة العقارلة ونسبة  

% وقطاع االسةةةةةتخراجات ونسةةةةةبة  2,12% وقطاع الصةةةةةناعات التحوللية ونسةةةةةبة  9,15ونسةةةةةبة  
% وقطاع  6‚9% وقطاع الزراعة والر  والصةةةيد ونسةةةبة  10‚4%ف وقطاع ال هربا  ونسةةةبة  7,10
ةةةةةةةة  ة ة ةةةةةةبةة  التشة ةة ة ة ةةةةةةبتةه  5‚4ييةد والبنةا  ونسة ةة ة ة % م  اجمةالى  60% وقةان القطةاع الخةاص وتنفيةذ مةا وسة

االسةةةةةتثمارات الجارلة والتى تركزت فى قطاعات ا وشةةةةةطة العقارلة ف االسةةةةةتخراجات فالخدمات  
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ةةةةةةةناعة التحولليةفال هربا  وينما قان القطاع العان وتنفيذ وحو   ة ة % م  اجمالى  40االجتماعيةفالصة
ةةةةةةتثمةارات و  ةة ة ة ةةةةةنةاعةة    تركزت فى قطةاعةات النقةل والتخزل فالخةدمةات االجتمةاعيةةف تلةك االسة ة ةة ة ة الصة

2018 وا وشطة العقارلة) البنك المركز  المصر فالمجلة االقتصاديةف التحولليةف ̸ 2019 .) 

ةةةةةافة العالية والمكوا الت نولوجى   • ةةةةةناعات ذات القيمة الم ة تركيز االهتمان باالسةةةةةتثمار فى الصة
ةةةةةةناعات  المرتف   م  خنل تعمين   ةةةةةةناعات توطي  الت نولوجيا والصة ةةةةةةني  المحلى مثل صة التصة

ةةةةةتثمةةةار والتعةةةاوا الةةةدولىف الهييةةةة العةةةامةةةة   ة ةة ة ة ةةةةةيةةةة والبرمجيةةةات)وزارة االسة ة ةة ة ة ال يمةةةاولةةةة والهنةةةدسة
( ومنها صةةةناعات ملوثة للبيية مثل صةةةناعات السةةةيراميك ول   يجص مراعاة  2019لنسةةةتثمارف 

 ولصحة االفراد.أماك  هذه المشروعات حتى ال ت وا ملوثة للبيية 

 وفى النهاية يجص مراعاة المعايير التالية فى االتجاهات الحديثة فى االستثمار فى الصناعة •

 أا يكوا اختيار المشروع معتمدا على الميزة النسبية والتنافسية .1

 .يستحس  التوس  فى الصناعات اءوتاجية والوسيطة والرأسمالية .2

أا يكوا لهذه الصناعات طلص محلى وطلص خارجى وتتب  اقتصاديات الحجم ال بير وأا     .3
ةةةةة  فى معدل التبادل الدولى مما   ةةةةةية ولحقن تحسة يكوا الطلص مناسةةةةةةص يوكد الميزة التنافسة

 يحقن ال فا ة والفعالية االستثمارلة 

ةةةةةتدامة تنخذ   .4 ةةةةةبة للتنمية المسة ةةةةابقة فى إطار خطة مناسة ة فى االعتبار  أا ت وا المعايير السة
 الجواوص االقتصادية واالجتماعية والبييية.

 

 

 

 

 

 

 :المراج  العربية
 (فhttps://www.gafi.gov.eg) 2019أسبال االستثمار فى مصرف -

https://www.gafi.gov.eg،/
https://www.gafi.gov.eg،/
https://www.gafi.gov.eg،/
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 .2017،2018البنك المركز  المصر ف التقرلر السنويف أعداد مختلفةف -

ةةةةة   البنك المركز    - ة ة ةةةةةاديةف المجلد التاسة ة ة ةةةةةاديةف المجلة االقتصة ة ة ةةةةةةر فقطاع البحو  االقتصة ة المصة
2018والخمسواف العدد االول ف ̸ 2019. 

(ف  تمولل التنمية االقتصةةادية فمحالةةرات على االوتروا بعنواا  2019المصةةر ف كمال محمد ) -
 االدخار واالستثمار ووموذق الفجوتي .

 جينلى  جامعة  ف القياسةي  االقتصةاد  مقياس  في محالةرات  سةلسةلة  " ف محمد  دحماوى  ف أدرلو   -

 .2013-2012التجارلةف  والعلون االقتصادية العلون كلية ف ولعياس سيد  ف ليابل

 الإلحنل  محررات  تقدير  في الخطن  تصةةحي   وموذق  اسةةتخدان (  1999الفتوح ) أوو  أحمد  الناقةف   -

ف عدد  36  مجلد  ف اءسةةكندرلة  جامعة  ف العلمية  للبحو   التجارة  كلية  مجلة  ف " مصةةر في النقد  
 .303-345ف ص20

”االسةةةتثمار الموثر العالم يطور منهجيته  2019꞉تقارلر موسةةةةسةةةة التمولل الدولية والبنك الدولى   -
 لتحقين التنمية المستدامة .

 داد مختلفة.والتعاوا الدولى أع تقارلر وزارة التجارة والصناعة ووزارة االستثمار -

ف مصةةةر فى  2018- 2014”كتال إوجازات وتطلعات لمسةةةتقبل إقتصةةةاد  واعد:  ꞉  جامعة طنطا  -
 .2018عهد فخامة الرتيل عبد الفتاح السيسى“ف 

ةةةةةةر ف)  - ة ة ةةةةةةا  المصة ة ة ( ف وتات  بحث الدخل واءوفاق  2019الجهاز المركز  للتعبية العامة واءحصة
2017واالستهنق  ̸ 2018. 

ةةةةةةي ف)  - ةةةةةةتثمارلة فى دول الخلي  العربية“ف    –االدخارلة  ” الفجوة  ꞉(1998الرفاعىف احمد حسة االسة
 .36-6ف صص 74ف ع 19منرمة الخلي  لنستشارات الصناعية ف م  

” فجوة االدخار وسةةةةياسةةةةات الحد م  تعاظمها فى االقتصةةةةاد  ꞉( 2011صةةةةةبي ف ماجد حسةةةةةنىف)  -
ةةةةةةةةطينى للفترة م    ة ة ةةةةةةاويةةة  2009- 1994الفلسة ة ةة ة ة “فمجلةةة جةةامعةةة القةةدس المفتوحةةة للبحو  اءوسة

 .42-11فصص 23جتماعيةف جامعة القدس المفتوحةف عدد واال

ةةةةةةةةر خنل الفترة  2012عةامرف وحيةد محمةد مهةد ف ) - ة ة   - 2010(ف  تقةدير الفجوة المقيةدة فى مصة
ةةةةةةف    2020 باستخدان وموذق الفجوة جديدة للدراسات التجارلةف كلية التجارةف جامعة المنوفيةف مجةة
 .139-121صص
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دور القطاع المصةةةةةرفى المصةةةةةر  فى تحقين الشةةةةةمول  ”  ꞉( 2019عباسف جيهاا عبد السةةةةةننف) -
المالى“فالموتمر العلمى الثالث ل لية التجارة جامعة طنطا بعنواا التنمية المسةةةةةةتدامة والشةةةةةةمول  

 .2019اورلل  المالى )الرب  واالثار والتداعيات(ف

لثاوىف  ف ال تال ا ول وا ومعاصةرا    وحديثا    ” تطور الف ر االقتصةاد  قديما  ꞉( 1994عمرفحسةي ف)  -
 دار الف ر العربىف الطبعة ا ولىف القاهرة.

” قوة الداخل هل يمك  اا يحل االدخار المحلى محل االسةةةةتثمار  ꞉( 2017مصةةةةطفىف خديجةف)  -
 االجنبى ؟ “فجامعة ا زهرفتقارلر قسم االقتصاد.

 .2019الهيية العامة لنستثمارفوزارة االستثمار والتعاوا الدولىفمصرف -

“ف  2030التنمية المسةتدامة ربلة مصةر   التخطيط والمتابعة واءصةنح اءدار :  إسةتراتيجية وزارة   -
 .www.sdsegypt2030.comف2019
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