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تتمث6ل ، و ا:جنب6ى المباش6ر عليھ6اا�س6تثمارر أث6فى تاي2ند وا�قتصادية لتنمية ا دراسة مؤشراتاستھدف البحث  :الملخص
ت6م ، وف6ى تاي2ن6دا�قتص6ادية اش6ر عل6ى التنمي6ة لBس6تثمار ا<جنب6ى المبموج6ب الفرض6ية ا<ساس6ية للدراس6ة ف6ى وج6ود ت6أثير 

ا�تج6اه الزمن6ى الع6ام لدراس6ة تط6ور المؤش6رات المالي6ة  :استخدام عدد من ا<ساليب ا:حصائية لتحقيق أھ6داف الدراس6ة ھ6ى
ف66ى  ا�قتص66اديةالتنمي66ة أھ66م مؤش66رات  ا<جنب66ى المباش66ر عل66ى ا�س66تثمار الخط66ى البس66يط لقي66اس أث66ر ا�نح66دار، وا:قتص66ادية

وب6ين ك6ل ) مس6تقل كمتغي6ر (ا�س6تثمار وجود ع2ق6ة معنوي6ة طردي6ة ب6ين أھم النتائج التى توصلت إليھا الدراسة، ومن تاي2ند
 س6عر ، التض6خم، تك6وين رأس الم6ال، ا:دخ6ار الق6ومى، ال6دخل الق6ومى،من المتغيرات التابعة التالية الناتج المحلى ا:جم6الى

المي6زان التج6ارى وص6ادرات الس6لع والخ6دمات ، واردات الس6لع والخ6دمات، ئدة على ا:قراض سعر الفا،الفائدة على الودائع
 .على السلع والخدمات

 .تاي2ند ،التنمية ا:قتصادية ، ا<جنبى المباشرا�ستثمار :الكلمات اVسترشادية

  والمشكلة البحثيةـقدمةمال

الدولية في العقدين ا�قتصادية ي2حظ المتابع للع2قات 
ا<خيرين من القرن المنصرم وبواكير القرن الحالي مدى 
التغيرات التي ت2حقت على مختلف ا<صعدة، فقد شھد 

 النماذج ا�شتراكية والتحول نحو سقوطھذان العقدان 
التي (آليات السوق، وإقرار اتفاقية منظمة التجارة العالمية 

ة تناولت أول مرة قطاع الخدمات الذي يضم الخدمات المالي
) المعاصرةا�قتصادية والمصرفية التي تعد عصب الحياة 

كما تزايدت التوجھات نحو إقامة التكت2ت التجارية 
ومناطق التجارة الحرة، وتصاعد دور الشركات متعددة 

ا ما جعل ا�قتصاد  في المجا�ت كافة، وھذاتالجنسي
 وا�تجاه نحو ا�ستثمارتحرير التجارة وبالعالمي يتسم 

 ولعل أبرز تجلياته تمثلت بالعولمة المالية العولمة
المتضاربة التي عكست أداء الفعاليات ) المصرفية(

إذ أصبحت بفعلھا معد�ت نمو رؤوس ا<موال ا�قتصادية 
الدولية تزيد على معد�ت نمو التجارة والدخل العالميتين 
وغدت حركة رؤوس ا<موال وليست التجارة ھي القوة 

 .)1991، مشھور (العالميالدافعة ل2قتصاد 

تتسم البيئة الدولية الراھنة باحتدام التنافس على و
رؤوس ا<موال ا<جنبية بين مختلف الدول المتقدمة 

 وذلك نتيجة للدور الھام ،والدول النامية على حد سواء
 ا<جنبي في توفير التمويل المطلوب ا�ستثمارالذي يلعبه 

لتكنولوجيا والمساھمة في :قامة المشاريع ا:نتاجية ونقل ا

 المعيشة وخلق المزيد من فرص الدخولرفع مستويات 
العمل في قواعد ا:نتاج وتحسين المھارات و الخبرات 
ا:دارية وتحقيق ميزات تنافسية في مجال التصدير 

 .والتسويق

 ا<جنبي المباشر أھمية إستثنائية في ا�ستثمارل ويحت
اقم أزماتھا المالية الشيء الدول النامية التي تعاني من تف

 تقلص مصادر التمويل المختلفة و في ةالذي زاد من حد
ظل تصاعد مؤشرات المديونية و تضخم التكاليف المرافقة 
:قتراضھا من العالم الخارجي فإن مصادر التمويل التي 

 ا�ستثمارتبقى متاحة أمامھا تنحصر في العمل على جلب 
 المحلي و ا�ستثماريط ا<جنبي المباشر من جھة و تنش
من ھذا المنطق أشتد ، السيطرة عليه من جھة أخرى

ات ا<جنبية ا�ستثمارالتنافس بين الدول على جذب 
 من خ2ل إزالة الحواجز والعراقيل التي تعيق المباشرة

طريقھا ومنحھا الحوافز والضمانات التي تسھل قدومھا 
لضمان  المؤسسة العربية (ودخولھا إلى السوق المحلي

 .)2007، ا#ستثمار

 أحد العوامل ا<ساسية التي تدخل في ا�ستثماريعتبر و
تطور المؤسسات وكذا ا:قتصاد العام <ي مؤسسة ما 
أوفي بلد معين، كما يسمح بخلق مناصب شغل جديدة 

ما جاء معه من تطور مع وكذلك مواكبة العصر 
الة في ات ا�لية الفعا�ستثمارعتبار اتكنولوجي وتقدم وب

� الدولة على تنشيطھا وتوسيعھا حسب تعملوقتصاد تقدم ا
أھدافھا ومھامھا وذلك بمنح التسھي2ت ال2زمة لذلك عن 
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طريق ا:عانات المالية والقروض المختلفة وعليه �بد من 
 مصادر وكذلكإعطاء ا�ھمية الكاملة لعملية التمويل 

على وجه ثمرالمستالتمويل وأنواع التمويل وكذلك ما يأخذه 
 .الخصوص من معايير ومخططات

 من الموضوعات التي ا�ستثمارولقد أصبح موضوع 
تحتل مكانة مھمة وأساسية في أولويات الدراسات 

والمالية والمصرفية وا:دارية وغيرھا من ا�قتصادية 
التخصصات التي تھتم بالتطورات الھيكلية التي شھدتھا 

ت صاحبھا تطور مماثل ھذه التطورا ،المجتمعات المتقدمة
لذا تظھر أھمية .  ومجا�ته المختلفةا�ستثمارفي دراسة 

ًدراسة ھذا الموضوع خصوصا للبلدان النامية التي عليھا 
ًا�ھتمام أكثر علميا وعمليا بموضوعات مجا�ت وأدوات  ً

ً ا<كثر موائمة ونفعا لھذه المجتمعات من خ2ل ا�ستثمار
قصد تعظيم العوائد بات تثمارا�سالتحسين من كفاءة ھذه 

المحققة باتباع طرق تضمن زيادة ا�دخار لدى المواطنين 
ات ا�ستثمارومن ثم توجيه المدخرات نحو مجا�ت 

المختلفة واختيار ا<دوات التي تساھم في خلق قيمة مضافة 
 .)2000 ، النمرى (حقيقية ل2قتصاد الوطني

ص2حات وقامت العديد من الدول النامية بإجراء إ
اقتصادية وإدارية وتشريعية عديدة :زالة القيود أمام حركة 

، ا�ستثمارتجارتھا الخارجية، وحركة رأس المال و
وللدخول إلى ا<سواق العالمية، وقد نجح الكثير من ھذه الدول 
 في تحقيق معد�ت نمو جيدة جراء ھذه ا:ص2حات

(Jalilian, 1996). 

دول النامية جراء ھذه والمنافع التي تحصل عليھا ال
ات ا<جنبية المباشرة لھا مقابل أوأعباء ا�ستثمار

فالشركات ا<جنبية لھا أھداف ودوافع تسعى إلى تحقيقھا 
 الخارجي، وبسبب ھذا ظھر ا�ستثمارمن خ2ل قيامھا ب

ات ا<جنبية ا�ستثماراخت2ف في ا�راء حول اتجاه 
ل يؤيد تأييدا مطلقا ا<و-فھناك ث2ثة آراء رئيسية. المباشرة

ات ا<جنبية المباشرة بجميع أشكالھا، والثاني ا�ستثمار
، ات ا<جنبية المباشرةا�ستثمارة يعارض معارضة تام

ات ا<جنبية المباشرة مع وضع ا�ستثماروالثالث يؤيد 
بعض الضوابط والمعايير لتنظيمھا وانسيابھا إلى داخل 

 .)(Beaumont et al., 2002الدول النامية 

 الدراسةمشكلة 

 ا<جنبي المباشر وغير المباشر ا�ستثماريعتبر 
موضع اھتمام الكثير من الحكومات والمنظمات والشركات 
وا<فراد، حيث يثور الجدل حول جدوى ھذا النوع من 

ً، خصوصا وا<عباء والمزايا المترتبة عليهات ا�ستثمار
، ا�ستثمارم بفيما يتعلق بدوافع الشركات ا<جنبية في القيا

، وأساليب ات ا<جنبية المباشرةا�ستثمارومحددات ھذه 
ساھمت  ، وقدالتنظيم وا:دارة في الشركات ا<جنبية

المتعاقبة في ا�قتصادية والتطورات العلمية و المستجدات
ا�قتصادي وقد ترتب على ذلك  توسيع قاعدة ا�نفتاح

 تعاني من خلل المزيد من التحديات أمام الدول النامية التي
وتبعيتھا، مما جعلھا في مواجھة ا�قتصادية في ھياكلھا 

صعوبات عدة على المستوى ا�قتصادي وا�جتماعي، مما 
دفع ھذه الدول إلى العمل على معالجة ھذا الخلل، من 
خ2ل السعي :عادة ھيكلة اقتصادياتھا بوضع يھيئھا 

 ة المباشرةات ا<جنبيا�ستثمارللمنافسة فيما بينھا لجذب 
 . )1991قحف،  (وا�ستفادة من مزاياھا

 كمتغير ا�ستثمارلعنصر ا�قتصادية ا<ھمية  وتظھر
من خ2ل الدور الذي يلعبه في مسار النظام . اقتصادي

و�سيما وأنه وثيق ا�رتباط . ا�قتصادي، وتطوره حركيا
والصلة بصورة مباشرة أوغير مباشرة، بمتغيرات ا�دخار 

�ستھ2ك، ومستوى التشغيل، ومستوى النمو والدخل وا
، لذلك تحاول ھذه الدراسة ا:جابة على والتنمية ا�قتصادية

 ا<حنبى ا�ستثمارما ھو إثر : التساؤل الرئيسى التالى
 فى تاي2ند؟ا�قتصادية المباشر على التنمية 

 أھداف الدراسة

 ا�ستثماريتمثل الھدف الرئيسى للدراسة فى تحليل أثر 
 :التنميةعلى المباشر <جنبى ا

 .تاي2ندفى ا�قتصادية لتنمية ا مؤشراتتطور دراسة   -1

أھ6م عل6ى جنبى المباشر ا< ا�ستثماردراسة وتحليل أثر  -2
 .تاي2ندفى ا�قتصادية التنمية مؤشرات 

 فروض الدراسة

تتمث666ل الفرض666ية ا<ساس666ية للدراس666ة ف666ى وج666ود ت666أثير 
اھ66م مؤش66رات عل66ى جنب66ى المباش66ر س66تثمار ا<ل2موج66ب 
 .فى تاي2ندا�قتصادية التنمية 

 ساليب التحليل اVحصائىأ

تم استخدام عدد من ا<ساليب ا:حصائية لتحقيق 
 :أھداف الدراسة ھى

ا�تجاه الزمنى العام لدراسة تطور المؤشرات المالية  -1
 .وا:قتصادية

  ا<جنبىا�ستثمار الخطى البسيط لقياس أثر ا�نحدار -2
 .فى تاي2ندا�قتصادية التنمية أھم مؤشرات  علىالمباشر 

  والمناقشةالنتائج

 تاي:ندفى ا#قتصادية المؤشرات 

 :يلى ما 2 و1 ينأوضحت النتئج الواردة بالجدول

خ:ل الفترة  تاي:ندفى تطور الناتج المحلى اVجمالى 
)1990-2014( 

ف66ى الن66اتج المحل66ى ا:جم66الى  ف66ى ا�س66تقرارع66دم 2ح66ظ ي
 م ــــحيث تأرجحت قي) 2014 -1990(خ2ل الفترة  تاي2ند
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 )2014-1990(فى تاي:ند خ:ل الفترة ا#قتصادية تحليل اVتجاه الزمنى العام لمؤشرات التنمية . 1 جدول
 نتائج التحليل المؤشر م

1 
                  Y = 838.08 +10604.24x الناتج المحلى اVجمالى 

 )** 11.69)     (0.062 (     
R2=0.8559    F= 136.61** 

2 
                  Y = 3101.22 +10169.19x الدخل القومى اVجمالى 

 )** 11.15)     (0.23    (  
 R2=0.8439    F= 124.42** 

3 
                  Y = -1040.13+5121.45x اVدخار اVجمالى 

 )** 9.64)     (-0.13    (  
 R2=0.8018    F= 93.03** 

4 
                  Y = 9120.25+7566.41x إجمالي اVنفاق الوطني 

 )** 10.21)     (0.83    (  
 R2=0.8192    F= 104.23** 

5 
                  Y = 2.49-0.085x التضخم 

 ) -1.24)*     (2.44  (  
 R2=0.0623    F= 1.53 

6 
                  Y = -17588.6+22227.37x السلع والخدمات  صادرات

 )** 13.99)**     (-0.74    (  
 R2=0.8949    F= 195.75** 

7 
                  Y = -9306.46+19189.54x واردات  السلع والخدمات 

 )** 13.66)     (-0.45    (  
 R2=0.8903    F= 186.71** 

8 
                  Y = -8282.16+3037.83x الميزان الخارجي على السلع والخدمات 

 )** 13.21)     (-2.42    (  
 R2=0.8786    F= 174.71** 

12 
                  Y = -7627.62+2391.44x   ا2جنبي المباشرا#ستثمار

 )** 7.79)     (-1.67    (  
 R2=0.7250    F= 60.64** 

 )SPSS20( حسبت باستخدام برنامج الحاسب ا�لى باستخدام برنامج :المصدر
 

 ب6ين الزي6ادة وا:نخف6اض تاي2ن6دف6ى الناتج المحل6ى ا:جم6الى 
 وتراوح66ت مع66د�ت التغي66ر خ266ل تلل66ك خ266ل تل66ك الفت66رة

 2010 عام %22.9و1998عام % 14.4-الفترة بين 

وبدراس66ة ا�تج66اه الزمن66ى الع66ام لتط66ور الن66اتج المحل66ى 
 الخط66ى ا�نح66دارم66ن خ266ل معادل66ة  تاي2ن66دف66ى ا:جم66الى 

 :يلى  البسيط اتضح ما

 وھذا يعنى 10604.24 بلغت قيمته ا�نحدارمعامل  أن
بمق6دار  تاي2ن6دفى أنه كل عام يزداد الناتج المحلى ا:جمالى 

 11.69 وبلغت قيم6ة ت المحس6وبة بات مليون 10604.24
 .0.01وھى معنوية عند مستوى معنوية 

 مم666ا R2( 0.8559( كم666ا بلغ666ت قيم666ة معام666ل التحدي666د
 س66اھمت ف66ى تغيي66ر الن66اتج 2012-1990 أن الفت66رة يعن66ى

وبلغ6ت قيم6ة % 85.59بمق6دار  تاي2ن6دفى المحلى ا:جمالى 
 وھى معنوية إحصائيا عن6د مس6توى 136.61ف المحسوبة 

   مما يعنى المعنوية ا:حصائية للنموذج المقدر0.01

Y = 838.08 +10604.24x                  

 )** 11.69)     (0.062   (  

 R2=0.8559    F= 136.61** 

خ:ل الفترة  تاي:ندفى تطور الدخل القومى اVجمالى 
)1990-2014( 

ف6ى ا:جم6الى  ال6دخل الق6ومى ف6ى ا�س6تقرارع6دم 2ح6ظ ي
حي666ث تأرجح666ت ق666يم ) 2014 -1990( خ2666ل الفت666رة تاي2ن666د

 ب6ين الزي6ادة وا:نخف6اض تاي2ن6دف6ى الدخل القومى ا:جم6الى 
 وتراوح66ت مع66د�ت التغي66ر خ266ل تلل66ك خ266ل تل66ك الفت66رة

 .2010 عام %28.1و1998عام % 14.8-الفترة بين 

وبدراس66ة ا�تج66اه الزمن66ى الع66ام لتط66ور الن66اتج المحل66ى 
 الخط66ى ا�نح66دارم66ن خ266ل معادل66ة  تاي2ن66دف66ى ا:جم66الى 

 :يلى البسيط اتضح ما

 وھذا يعنى 10169.19 بلغت قيمته ا�نحدارأن معامل 
بمق6دار  تاي2ندفى داد الدخل القومى ا:جمالى أنه كل عام يز

 11.15 وبلغت قيم6ة ت المحس6وبة بات مليون 10169.19
 .0.01وھى معنوية عند مستوى معنوية 

 مم666ا R2(  0.8439(كم666ا بلغ666ت قيم666ة معام666ل التحدي666د
 س66اھمت ف66ى تغيي66ر ال66دخل 2012-1990يعن66ى أن الفت66رة 
وبلغ6ت قيم6ة % 84.39بمق6دار  تاي2ن6دفى القومى ا:جمالى 
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 وھى معنوية إحصائيا عن6د مس6توى 124.42ف المحسوبة 
 . مما يعنى المعنوية ا:حصائية للنموذج المقدر0.01

Y = 3101.22 +10169.19x                  
 )** 11.15)     (0.23    (  

 R2=0.8439    F= 124.42** 

خ:ل الفترة  تاي:ندفى تطور اVدخار اVجمالى 
)1990-2014( 

 تاي2ن6دف6ى ا:دخ6ار ا:جم6الى  ف6ى ا�س6تقرار2حظ عدم ي
دخ66ار ا�حي66ث تأرجح66ت ق66يم ) 2014 -1990(خ266ل الفت66رة 

 نخفاض خ26ل تل6ك الفت6رة بين الزيادة وا�تاي2ندفى ا:جمالى 
% 15.1-وتراوحت معد�ت التغي6ر خ26ل تل6ك الفت6رة ب6ين 

 .2010 عام %42.3و 1997عام 

جمالى دخار ا�العام لتطور ا�وبدراسة ا�تجاه الزمنى 
 الخطى البس6يط اتض6ح ا�نحدارمن خ2ل معادلة  تاي2ندفى 
 :يلى ما

 وھ6ذا يعن6ى 5121.45 بلغ6ت قيمت6ه ا�نحدارمعامل  أن
بمق66دار  تاي2ن66دف66ى أن66ه ك66ل ع66ام ي66زداد ا:دخ66ار ا:جم66الى 

  9.64 وبلغ66ت قيم666ة ت المحس666وبة ب666ات ملي66ون 5121.45
 .0.01معنوية وھى معنوية عند مستوى 

 مم666ا R2( 0.8018( كم666ا بلغ666ت قيم666ة معام666ل التحدي666د
 س66اھمت ف66ى تغيي66ر ا:دخ66ار 2014-1990يعن66ى أن الفت66رة 

وبلغ666ت قيم666ة ف % 80.18بمق666دار  تاي2ن666دف666ى ا:جم666الى 
 وھ666ى معنوي666ة إحص666ائيا عن666د مس666توى 93.03المحس666وبة 

 . مما يعنى المعنوية ا:حصائية للنموذج المقدر0.01

Y = -1040.13+5121.45x                  
 )** 9.64)     (-0.13    (  

 R2=0.8018    F= 93.03** 
 خ:ل الفترة تاي:ندتطور إجمالي اVنفاق الوطني فى 

)1990-2014( 

ف66ى إجم66الي ا:نف66اق ال66وطني  ف66ى ا�س66تقرار2ح66ظ ع66دم ي
حي666ث تأرجح666ت ق666يم ) 2014 -1990( خ2666ل الفت666رة تاي2ن666د

 ب6ين الزي6ادة وا:نخف6اض تاي2ن6دف6ى طني إجمالي ا:نف6اق ال6و
 وتراوحت معد�ت التغير خ2ل تل6ك الفت6رة خ2ل تلك الفترة

 .2008 عام %22.2و 1998% 21.3-بين 

وبدراس6ة ا�تج6اه الزمن66ى الع6ام لتط66ور إجم6الي ا:نف66اق 
 الخط66ى ا�نح66دارم66ن خ266ل معادل66ة  تاي2ن66دال66وطني ف66ى 

 :يلى  البسيط اتضح ما

 وھ6ذا يعن6ى 7566.41 بلغ6ت قيمت6ه حدارا�نأن معامل 
بمق6دار  تاي2ن6دفى إجمالي ا:نفاق الوطني أنه كل عام يزداد 

  10.21 وبلغ66ت قيم66ة ت المحس66وبة ب66ات ملي66ون 7566.41
 .0.01وھى معنوية عند مستوى معنوية 

 مم666ا R2( 0.8192( كم666ا بلغ666ت قيم666ة معام666ل التحدي666د
إجم66الي  س66اھمت ف66ى تغيي66ر 2014-1990يعن66ى أن الفت66رة 
وبلغ66ت قيم66ة % 81.92بمق66دار  تاي2ن66دف66ى ا:نف66اق ال66وطني 

 وھى معنوية إحصائيا عن6د مس6توى 104.23ف المحسوبة 
 . مما يعنى المعنوية ا:حصائية للنموذج المقدر0.01

Y = 9120.25+7566.41x                  
 )** 10.21)     (0.83    (  

 R2=0.8192    F= 104.23** 

، معام��ل تكم��يش إجم��الي الن��اتج المحل��ي التض��خمتط��ور 
 )2014-1990(خ:ل الفترة  تاي:ندفى ) سنويا(% 

التض666خم، معام666ل تكم666يش  ف666ى ا�س666تقرار2ح666ظ ع666دم ي
 خ266ل الفت66رة تاي2ن66دف66ى ) س66نويا(% إجم66الي الن66اتج المحل66ي 

التض6666خم، معام6666ل حي6666ث تأرجح6666ت ق6666يم ) 2014 -1990(
 ب66ين تاي2ن66دف66ى  )س66نويا(% تكم66يش إجم66الي الن66اتج المحل66ي 

 وتراوح66ت مع66د�ت الزي66ادة وا:نخف66اض خ266ل تل66ك الفت66رة
 2011ع666ام % 2629.1-التغي666ر خ2666ل تل666ك الفت666رة ب666ين 

 .1999عام % 187.2و

وبدراسة ا�تجاه الزمنى الع6ام لتط6ور التض6خم، معام6ل 
 م66ن تاي2ن6دف66ى ) س6نويا(% تكم6يش إجم66الي الن6اتج المحل66ي 

 :يلى  بسيط اتضح ما الخطى الا�نحدارخ2ل معادلة 

 وھذا يعنى أن6ه 0.085- بلغت قيمته ا�نحدارأن معامل 
التض66خم، معام66ل تكم66يش إجم66الي الن66اتج ك66ل ع66ام ي66نخفض 

 ب66ات ملي66ون 0.085بمق66دار  تاي2ن6د ف66ى )س66نويا(% المحل6ي 
  وھ666ى غي666ر معنوي666ة 1.24-وبلغ666ت قيم666ة ت المحس666وبة 

 ً.إحصائيا

 مم666ا R2( 0.0623( كم666ا بلغ666ت قيم666ة معام666ل التحدي666د
التض6خم،  ساھمت ف6ى تغيي6ر 2014-1990يعنى أن الفترة 

 تاي2ن6د ف6ى )سنويا(% معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي 
 وھ666ى 1.53وبلغ666ت قيم666ة ف المحس666وبة % 6.23بمق666دار 

 .غير معنوية إحصائيا

Y = 2.49-0.085x                  
 ) -1.24)*     (2.44  (  

 R2=0.0623    F= 1.53 

خ:ل الفترة  تاي:ندفى  صادرات السلع والخدماتور تط
)1990-2014( 

فى  صادرات السلع والخدمات  فىا�ستقرار2حظ عدم ي
حي666ث تأرجح666ت ق666يم ) 2014 -1990( خ2666ل الفت666رة تاي2ن666د

 ب6666ين الزي6666ادة تاي2ن6666دف6666ى ص6666ادرات الس6666لع والخ6666دمات 
 وتراوح66ت مع66د�ت التغي66ر وا:نخف66اض خ266ل تل66ك الفت66رة

 ع6ام %14.4و 2003 عام % 12.0-ك الفترة بين خ2ل تل
2008. 
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وبدراسة ا�تجاه الزمن6ى الع6ام لتط6ور ص6ادرات الس6لع 
 الخط66ى ا�نح66دارم66ن خ266ل معادل66ة  تاي2ن66د ف66ى والخ66دمات

 :يلى البسيط اتضح ما

 وھ6ذا يعن6ى 22227.37 بلغت قيمته ا�نحدارأن معامل     
 تاي2ن66دف66ى ص66ادرات الس66لع والخ66دمات أن66ه ك66ل ع66ام ت66زداد 

 وبلغ6ت قيم6ة ت المحس6وبة ب6ات مليون 22227.37بمقدار 
 .0.01  وھى معنوية عند مستوى معنوية 13.99

 مم666ا R2( 0.8949( كم666ا بلغ666ت قيم666ة معام666ل التحدي666د
ص6ادرات  ساھمت فى تغيي6ر 2014-1990يعنى أن الفترة 
وبلغ6ت قيم6ة % 89.49بمق6دار  تاي2ن6د ف6ى السلع والخدمات

 وھى معنوية إحصائيا عن6د مس6توى 195.75ف المحسوبة 
 . مما يعنى المعنوية ا:حصائية للنموذج المقدر0.01

Y = -17588.6+22227.37x                  
 )** 13.99)**     (-0.74    (  

 R2=0.8949    F= 195.75** 

خ:ل الفترة  تاي:ندفى  واردات السلع والخدماتتطور 
)1990-2014( 

ف6ى  واردات الس6لع والخ6دمات  ف6ىرارا�ستق2حظ عدم ي
حي666ث تأرجح666ت ق666يم ) 2014 -1990( خ2666ل الفت666رة تاي2ن666د

 ب6ين الزي6ادة وا:نخف6اض تاي2ند فى السلع والخدماتواردات 
 وتراوحت معد�ت التغير خ2ل تل6ك الفت6رة خ2ل تلك الفترة

 2010 عام %26.2و 1998عام % 19.5-بين 

الس66لع واردات ط66ور وبدراس66ة ا�تج66اه الزمن66ى الع66ام لت
 الخط66ى ا�نح66دارم66ن خ266ل معادل66ة  تاي2ن66د ف66ى والخ66دمات

 :يلى  البسيط اتضح ما

 وھذا يعنى 19189.54 بلغت قيمته ا�نحدارأن معامل 
 تاي2ن66دف66ى  الس66لع والخ66دمات وارداتأن66ه ك66ل ع66ام ت66زداد 

 وبلغ6ت قيم6ة ت المحس6وبة ب6ات مليون 19189.54بمقدار 
 .0.01ستوى معنوية  وھى معنوية عند م13.66

 مم666ا R2( 0.8903( كم666ا بلغ666ت قيم666ة معام666ل التحدي666د
واردات  س66اھمت ف66ى تغيي66ر 2014-1990يعن66ى أن الفت66رة 
وبلغ6ت قيم6ة % 89.03بمق6دار  تاي2ن6د ف6ى السلع والخدمات

 وھى معنوية إحصائيا عن6د مس6توى 186.71ف المحسوبة 
 . مما يعنى المعنوية ا:حصائية للنموذج المقدر0.01

Y = -9306.46+19189.54x                  
 )** 13.66)     (-0.45    (  

 R2=0.8903    F= 186.71** 
الخ����ارجي عل����ى الس����لع والخ����دمات  المي����زانتط����ور 

 خ�:ل تاي:ن�دف�ى ) با2سعار الجارية للدو#ر ا2مريكي(
 )2014-1990(الفترة 

 المي6زان الخ6ارجي عل6ى الس6لع  فىا�ستقرار2حظ عدم ي
 تاي2ن6دفى ) با<سعار الجارية للدو�ر ا<مريكي(والخدمات 

المي66زان حي66ث تأرجح66ت ق66يم ) 2014 -1990(خ266ل الفت66رة 
با<سعار الجارية لل6دو�ر (الخارجي على السلع والخدمات 

وتراوح66ت  ب66ين الزي66ادة وا:نخف66اض تاي2ن66دف66ى  )ا<مريك66ي
 2008ع6ام % 27.7-ك الفت6رة ب6ين معد�ت التغير خ2ل تل

 .2003 عام %64.6و 

وبدراسة ا�تجاه الزمنى العام لتطور المي6زان الخ6ارجي 
با<س66666عار الجاري66666ة لل66666دو�ر (عل66666ى الس66666لع والخ66666دمات 

 الخط66ى ا�نح66دار م66ن خ266ل معادل6ة تاي2ن6دف66ى ) ا<مريك6ي
 :يلى  البسيط اتضح ما

ھ66ذا يعن66ى  و3037.83 بلغ66ت قيمت66ه ا�نح66دار أن معام66ل   
الميزان الخارجي عل6ى الس6لع والخ6دمات زداد يأنه كل عام 

 ملي6ون دو�ر وبلغ6ت قيم6ة ت 3037.83بمق6دار  تاي2ندفى 
 .0.01 وھى معنوية عند مستوى معنوية 13.21المحسوبة 

 مما يعن6ى R2( 0.8786( كما بلغت قيمة معامل التحديد
المي66666زان  س66666اھمت ف66666ى تغيي66666ر 2014-1990أن الفت6666رة 

بمق6666دار  تاي2ن6666د ف6666ى ارجي عل6666ى الس6666لع والخ6666دماتالخ6666
 وھ66666ى 174.71وبلغ66666ت قيم66666ة ف المحس66666وبة % 87.86

 مم666ا يعن666ى المعنوي666ة 0.01مس666توى معنوي666ة إحص666ائيا عن666د 
  .را:حصائية للنموذج المقد

Y = -8282.16+3037.83x                  
 )** 13.21)     (-2.42    (  

 R2=0.8786    F= 174.71** 

خ:ل  تاي:ند فى  ا2جنبي المباشر#ستثماراتطور 
 )2014-1990(الفترة 

 فى  ا<جنبي المباشرا�ستثمار  فىا�ستقرار2حظ عدم ي
حي666ث تأرجح666ت ق666يم ) 2014 -1990( خ2666ل الفت666رة تاي2ن666د

 ب6666ين الزي6666ادة تاي2ن6666د ف6666ى  ا<جنب6666ي المباش6666را�س6666تثمار
  وتراوح66ت مع66د�ت التغي66روا:نخف66اض خ266ل تل66ك الفت66رة

 %131.2و  2002ع66ام % 54.9-خ266ل تل66ك الفت66رة ب66ين 
 .2010عاكم 

 ا�س6666تثماروبدراس6666ة ا�تج6666اه الزمن6666ى الع6666ام لتط6666ور 
 ا�نح66دارم66ن خ266ل معادل66ة  تاي2ن66د ف66ى ا<جنب66ي المباش66ر

 :يلى  الخطى البسيط اتضح ما

 وھ6ذا يعن6ى 2391.44 بلغ6ت قيمت6ه ا�نحدارأن معامل 
 تاي2ن66دف66ى جنب66ي المباش66ر  ا<ا�س66تثمارزداد ي66أن66ه ك66ل ع66ام 

 وبلغ66ت قيم66ة ت المحس66وبة ب66ات ملي66ون 2391.44بمق66دار 
 .0.01  وھى معنوية عند مستوى معنوية 7.79

 مم666ا R2( 0.7250( كم666ا بلغ666ت قيم666ة معام666ل التحدي666د
 ا�س6تثمار ساھمت فى تغيي6ر 2014-1990يعنى أن الفترة 
ة وبلغ6ت قيم6% 72.50بمق6دار  تاي2ن6د ف6ى ا<جنبي المباشر

 وھ66ى معنوي66ة إحص66ائيا عن66د مس66توى 60.64ف المحس6وبة 
 . مما يعنى المعنوية ا:حصائية للنموذج المقدر0.01
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Y = -7627.62+2391.44x                  
 )** 7.79)     (-1.67    (  

 R2=0.7250    F= 60.64** 

 على تثمارـــــا#سور ــلتطا#قتصادية تحليل ا�ثار 
 فى تاي:ندية ا#قتصاد المؤشرات

 متغيرات المعاد#ت 

 ) Dependent Variables(المتغيرات التابعة 

  الدخل القومى   -2 الناتج المحلى ا:جمالى   -1
 معدل التضخم       -5  ا:نفاق الوطنى-4 ا:دخار القومى   -3
 ا�ستثمار -7 الميزان التجارى الخارجى  -6
 قدية    فائض أو عجز الن-9  ا:حتياطيات  -8

  حجم البطالة-11+ القوى العاملة -10 دين الجكومة -10

فى ھ6ذا ) : Independent Variable( المتغير المستقل -
 ا�ستثمارالنموذج ھو تطور 

ويمك66ن تلخ66يص نت66ائج تق66دير ت66أثير الع2ق66ة ب66ين تط66ور 
 خ266ل ف66ى تاي2ن66دا�قتص66ادية  عل66ى المؤش66رات ا�س66تثمار

  .2ول فى جد) 2014-1990(الفترة 

 ا#س��تثمارلتط��ور ا#قتص��ادية تحلي��ل ا�ث��ار دراس��ة و
على الن�اتج المحل�ى اVجم�الى ف�ى تاي:ن�د خ�:ل الفت�رة 

 )2014 –1990(من 

 المعايير ا#قتصاديـة

 وفقا )7895.08 (موجبة ا�نحدارجاءت اشارة معامل 
" ت" الخطى البسيط،  ومن خ2ل اختبارا�نحدارلنتائج 

 المقدر عند ا�نحدارحصائية لمعامل تأكدت المعنوية ا:
 وھذا يعنى وجود ع2قة معنوية ،%1مستوى معنوية 

وتطور ) كمتغير تابع(الناتج المحلى ا:جمالى طردية بين 
 أى أنه كلما زاد ا:ستمثار )كمتغير مستقل (ا�ستثمار

 يتفق ذلك مع ما ،جنبى زاد الناتج المحلى ا:جمالىا<
  .اديةجاءت به النظرية ا�قتص

 المعايير اVحصائيـة

وفقا لنتائج ) 0.37(بلغت قيمـة معامـل التحديـد نحو 
 الخطى البسيط، وجاءت الع2قة الخطية معنوية ا�نحدار

عنوية ، مما يشير إلى الم%1ككل عند مستوى معنوية 
  .ا:حصائية للع2قة المقدرة

 ا#س��تثمارلتط��ور ا#قتص��ادية دراس��ة و تحلي��ل ا�ث��ار 
جمالى الدخل القومى فى تاي:ند خ:ل الفت�رة م�ن على إ

)1990 – 2014( 

 المعايير ا#قتصاديـة

 وفقا لنتائج )7486.05 (ا�نحدارجاءت اشارة معامل 
تأكدت " ت" الخطى البسيط، ومن خ2ل اختبارا�نحدار

 المقدر عند مستوى ا�نحدارالمعنوية ا:حصائية لمعامل 
قة معنوية طردية بين  وھذا يعنى وجود ع2،%1معنوية 

 ا�ستثماروتطور ) كمتغير تابع(إجمالى الدخل القومى 

زاد  ا�ستثمار أى أنه كلما زاد تطور )كمتغير مستقل(
، يتفق ذلك مع ما جاءت به النظرية إجمالى الدخل القومى

 على ا�ستثمارلتطور ا�قتصادية، حيث ا<ثر ا:يجابى 
 .إجمالى الدخل القومى

 حصائيـةلمعايير اVا

وفقا لنتائج ) 0.36(بلغت قيمـة معامـل التحديـد نحو 
 الخطى البسيط، وجاءت الع2قة الخطية معنوية ا�نحدار

، مما يشير إلى المعنوية %1ككل عند مستوى معنوية 
  .ا:حصائية للع2قة المقدرة

 ا#س��تثمارلتط��ور ا#قتص��ادية دراس��ة و تحلي��ل ا�ث��ار 
مى ف�ى تاي:ن�د خ�:ل الفت�رة عل�ى إجم�الى اVدخ�ار الق�و

 )2014 – 1990(من 

 المعايير ا#قتصاديـة

 وفقا )3788.67 (موجبة ا�نحدارجاءت اشارة معامل 
" ت" الخطى البسيط،  ومن خ2ل اختبارا�نحدارلنتائج 

 المقدر عند ا�نحدارتأكدت المعنوية ا:حصائية لمعامل 
ة  وھذا يعنى وجود ع2قة معنوي،%1مستوى معنوية 

وتطور ) كمتغير تابع(إجمالى ا:دخار القومى طردية بين 
 أى أنه كلما زاد تطور )كمتغير مستقل (ا�ستثمار
، يتفق ذلك مع ما إجمالى ا:دخار القومى زاد ا�ستثمار

جاءت به النظرية ا�قتصادية، حيث ا<ثر ا:يجابى لتطور 
 . إجمالى ا:دخار القومى على ا�ستثمار

 صائيـةالمعايير اVح

وفقا لنتائج ) 0.34(بلغت قيمـة معامـل التحديـد نحو 
 الخطى البسيط، وجاءت الع2قة الخطية معنوية ا�نحدار

عنوية ، مما يشير إلى الم%1ككل عند مستوى معنوية 
  .ا:حصائية للع2قة المقدرة

 ا#س��تثمارلتط��ور ا#قتص��ادية دراس��ة و تحلي��ل ا�ث��ار 
 ف��ى تاي:ن��د خ��:ل الفت��رة عل��ى إجم��الى اVنف��اق ال��وطنى

 )2014 – 1990(من 

 المعايير ا#قتصاديـة

 وفقا )5116.02(موجبة  ا�نحدارجاءت اشارة معامل 
" ت" الخطى البسيط،  ومن خ2ل اختبارا�نحدارلنتائج 

 المقدر عند ا�نحدارتأكدت المعنوية ا:حصائية لمعامل 
 وھذا يعنى وجود ع2قة معنوية ،%1مستوى معنوية 

وتطور ) كمتغير تابع(إجمالى ا:نفاق الوطنى طردية بين 
 أى أنه كلما زاد تطور )كمتغير مستقل (ا�ستثمار
، يتفق ذلك مع ما إجمالى ا:نفاق الوطنى زاد ا�ستثمار

جاءت به النظرية ا�قتصادية، حيث ا<ثر ا:يجابى لتطور 
 .إجمالى ا:نفاق الوطنى على ا�ستثمار

 يـةالمعايير اVحصائ

وفقا لنتائج ) 0.54(بلغت قيمـة معامـل التحديـد نحو 
الخطى البسيط، وجاءت الع2قة الخطية غير  ا�نحدار
 .معنوية
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 –1990(فى تاي:ند خ:ل الفترة من ا#قتصادية  على المؤشرات ا#ستثمارنتائج تقدير تأثير الع:قة بين تطور . 2 جدول
2014( 

FC R2 R Tالمتغيرات التابعة ثابت المعادلة حدارا#نمعامل   المحسوبة 

 إجمالي الناتج المحلي 768723.6 7895.08 **3.67 0.67 0.37 **13.46

 إجمالى الدخل القومى 732677.3 7486.05 **3.57 0.59 0.36 **12.72

 إجمالى اVدخار القومى 367875.8 3788.67 **3.45 0.58 0.34 **11.92

 إجمالى اVنفاق الوطنى 515744.4 5116.02 **3.08 0.54 0.29 **9.46

 )سنويا(% التضخم، معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي  0.98 -0.029 0.37- 0.077 0.0059 0.14

 واردات السلع والخدمات   1446824 15121.1- **4.17- 0.66 0.04302 **17.37

 جي على السلع والخدماتالميزان الخار 252979.3 2779.05- **5.58- 0.76 0.5756 **31.19

 )SPSS20( حسبت باستخدام برنامج الحاسب ا�لى باستخدام برنامج :المصدر
 

 

 

 

 ا#س��تثمارلتط��ور ا#قتص��ادية دراس��ة و تحلي��ل ا�ث��ار 
عل�ى التض�خم، معام��ل تكم�يش إجم��الي الن�اتج المحل��ي 

 – 1990(ف��ى تاي:ن��د خ��:ل الفت��رة م��ن ) س��نويا(% 
2014( 

 ـةلمعايير ا#قتصاديا

 وفقا )0.029-(سالبة  ا�نحدارجاءت اشارة معامل 
لم " ت" الخطى البسيط،  ومن خ2ل اختبارا�نحدارلنتائج 

 ھذا يعنى المقدر، ا�نحدارتتأكد المعنوية ا:حصائية لمعامل 
التضخم، معامل تكميش وجود ع2قة معنوية عكسية بين 

ور وتط) كمتغير تابع) (سنويا(% إجمالي الناتج المحلي 
 ا�ستثمار أى أنه كلما زاد تطور )كمتغير مستقل (ا�ستثمار
(% التضخم، معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي انخفض 

، يتفق ذلك مع ما جاءت به النظرية ا�قتصادية، )سنويا
التضخم، معامل  على ا�ستثمارحيث ا<ثر السلبى لتطور 
 .)سنويا (%ي تكميش إجمالي الناتج المحل

 ر اVحصائيـةالمعايي

وفقا لنتائج ) 0.77(بلغت قيمـة معامـل التحديـد نحو 
 الخطى البسيط، وجاءت الع2قة الخطية غير ا�نحدار
 .معنوية

 ا#س��تثمارلتط��ور ا#قتص��ادية دراس��ة وتحلي��ل ا�ث��ار 
على واردات السلع والخدمات فى تاي:ن�د خ�:ل الفت�رة 

 )2014 – 1990(من 

 المعايير ا#قتصاديـة

 وفقا )15121.1-(سالبة  ا�نحدارت اشارة معامل جاء
" ت" الخطى البسيط،  ومن خ2ل اختبارا�نحدارلنتائج 

 المقدر عند ا�نحدارتأكدت المعنوية ا:حصائية لمعامل 
 وھذا يعنى وجود ع2قة معنوية عكسبة ،%1مستوى معنوية 

والواردات من السلع ) كمتغير تابع (ا�ستثمارتطور بين 
 ا�ستثمار أى أنه كلما زاد تطور )كمتغير مستقل(ات والخدم

، يتفق ذلك مع ما جاءت واردات السلع والخدماتانخفضت 
 ا�ستثماربه النظرية ا�قتصادية، حيث ا<ثر السلبى لتطور 

 .واردات السلع والخدماتعلى 

 المعايير اVحصائيـة

وفقا لنتائج ) 0.66(بلغت قيمـة معامـل التحديـد نحو 
 معنوية  الخطى البسيط، وجاءت الع2قة الخطيةحدارا�ن

، مما يشير إلى المعنوية %1ككل عند مستوى معنوية 
 .ا:حصائية للع2قة المقدرة

 ا#س��تثمارلتط��ور ا#قتص��ادية دراس��ة و تحلي��ل ا�ث��ار 
عل���ى المي���زان الخ���ارجي عل���ى الس���لع والخ���دمات ف���ى 

 )2014 – 1990(تاي:ند خ:ل الفترة من 

  ا#قتصاديـةالمعايير

 وفقا )2778.05-(سالبة  ا�نحدارجاءت اشارة معامل 
" ت" الخطى البسيط،  ومن خ2ل اختبارا�نحدارلنتائج 

 المقدر عند ا�نحدارتأكدت المعنوية ا:حصائية لمعامل 
 وھذا يعنى وجود ع2قة معنوية ،%1مستوى معنوية 

الميزان و) كمتغير تابع (ا�ستثمارتطور عكسية بين 
 أى أنه )كمتغير مستقل(الخارجي على السلع والخدمات 

الميزان الخارجي على  انخفض ا�ستثماركلما زاد تطور 
، يتفق ذلك مع ما جاءت به النظرية السلع والخدمات

 على ا�ستثمارا�قتصادية، حيث ا<ثر السلبى لتطور 
 .تالميزان الخارجي على السلع والخدما

 المعايير اVحصائيـة

وفقا لنتائج ) 0.76(قيمـة معامـل التحديـد نحو بلغت 
 الخطى البسيط، وجاءت الع2قة الخطية معنوية ا�نحدار

، مما يشير إلى المعنوية % 1ككل عند مستوى معنوية 
  .ا:حصائية للع2قة المقدرة 
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THE FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ITS ROLE IN 
ECONOMIC DEVELOPMENT IN TAYLAND  

IN PERIOD (2003-2014) 
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1. Political Sci. and Econ. Dept., Inst. Asian Studies and Res., Zagazig Univ., Egypt 

2. Econ. Dept., Fac. Commerch, Benha Univ., Egypt 

ABSTRACT: The main objective of the study is that there is an impact of FDI on the 
economic development of Thailand. A number of statistical methods have been used to 
achieve the objectives of the study. The study is: the general time trend to study the 
development of financial and economic indicators, the simple linear regression to measure the 
impact of foreign direct investment on the economic development in Thailand The main 
findings of the study: Analysis of Economic Impacts Investment on economic development in 
Thailand revealed a significant positive correlation between investment (as variable and 
independent) and the following dependent variables: (GDP, national income, national savings, 
capital formation, inflation, deposit interest rate, Interest on lending, imports of goods and 
services, exports of goods and services, trade balance on goods and services). 

Key words: Foreign Direct Investment- economic Development- Tayland 
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 مالحق

 )2014-1990( خالل الفترة فى تايالنداالقتصادية  تطور المؤشرات 1.جدول 

إجمالي  السنوات
الناتج 
 المحلي

معدل 
التغير 

السنوى 
)%( 

إجمالي الدخل 
 القومى

معدل 
التغير 

السنوى 
)%( 

اVدخار 
 اVجمالى

معدل 
التغير 

السنوى 
)%( 

إجمالي 
اVنفاق 
 الوطني

معدل 
التغير 

السنوى 
)%( 

معدل 
 التضخم

معدل 
التغير 

السنوى 
)%( 

صادرات 
السلع 

 والخدمات

معدل 
التغير 

السنوى 
)%( 

 واردات 
 السلع

 والخدمات

معدل 
التغير 

السنوى 
)%( 

لميزان ا
الخارجي 

على السلع 
 والخدمات

معدل 
التغير 

السنوى 
)%( 

 ا#ستثمار 
ا2جنبي 
 المباشر

معدل 
التغير 

السنوى 
)%( 

   

1990 38899.86 - 38508.86  16961.67  34990.14  4.65  89.95  65003.27  3909.72  5574.74     
1991 45473.13 16.9 44786.32 16.3 20297.3 19.7 39469.77 12.8 4.43 -4.7 86.8 -3.5 70625.92 8.6 6003.36 53.5 4887.09 -12.3    
1992 52157.48 14.7 52188.61 16.5 24396.51 20.2 45828.93 16.1 1.00 -77.5 87.87 1.2 77981.34 10.4 6328.55 5.4 2204.34 -54.9    
1993 60644.92 16.3 59365.36 13.8 26717.26 9.5 54654.29 19.3 3.40 241.6 90.12 2.6 91975.77 17.9 5990.63 -5.3 4686.31 112.6    
1994 73775.66 21.7 73871.37 24.4 35596.78 33.2 61860.07 13.2 3.67 8.0 83.85 -7.0 110550.1620.2 11915.59 98.9 8550.17 82.4    
1995 87891.56 19.1 88526.61 19.8 44161.49 24.1 73214.5 18.4 3.29 -10.5 83.3 -0.7 144601.4630.8 14677.06 23.2 11535.2734.9    
1996 96400.97 9.7 95709.21 8.1 47640.46 7.9 80772.91 10.3 1.47 -55.3 83.79 0.6 154107.386.6 15628.06 6.5 9682.13 -16.1    
1997 100163.6 3.9 102125.346.7 53524 12.3 85720.37 6.1 1.04 -29.6 85.58 2.1 155741.241.1 14443.24 -7.6 13752.7142.0    
1998 85707.55 -14.4 86972.13 -14.8 45499.63 -15.0 67447.53 -21.3 -1.36 -231.1 78.69 -8.1 125381.51-19.5 18260.02 26.4 7313.87 -46.8    
1999 86285.33 0.7 87262.70 0.3 42742.6 -6.1 71764.78 6.4 -3.90 187.2 83.17 5.7 138365.1910.4 14520.55 -20.5 16577.95126.7    
2000 95835.97 11.1 95248.60 9.2 43542.48 1.9 84056.2 17.1 3.74 -195.9 87.71 5.5 169523.9122.5 11779.77 -18.9 16484.46-0.6    
2001 89285.09 -6.8 88350.40 -7.2 36950.62 -15.1 74812.31 -11.0 -2.24 -160.0 83.79 -4.5 150239.84-11.4 14472.78 22.9 15086.71-8.5    
2002 91941.79 3.0 89368.17 1.2 35683.5 -3.4 75713.55 1.2 -1.25 -44.3 82.35 -1.7 154750.653.0 16228.24 12.1 6401.97 -57.6    
2003 97002.31 5.5 93639.23 4.8 39011.7 9.3 70295.93 -7.2 -1.71 36.7 72.47 -12.0 172305.0611.3 26706.37 64.6 11941.3486.5    
2004 114186.6 17.7 106145.5413.4 46887.23 20.2 84064.68 19.6 4.25 -348.9 73.62 1.6 216904.6625.9 30121.97 12.8 21026.0376.1    
2005 127417.9 11.6 118992.5512.1 55092.43 17.5 89411.15 6.4 2.23 -47.6 70.17 -4.7 250058.9015.3 38006.73 26.2 18090.33-14.0    
2006 147794.1 16.0 142546.0119.8 69876.81 26.8 103678.4 16.0 1.72 -22.7 70.15 0.0 295963.7718.4 44115.70 16.1 36923.89104.1    
2007 179981.1 21.8 174303.5722.3 88360.59 26.5 124498.8 20.1 5.86 240.8 69.17 -1.4 331013.1711.8 55482.32 25.8 47733.2129.3    
2008 192231.2 6.8 183560.675.3 86253.43 -2.4 152090.7 22.2 -1.49 -125.4 79.12 14.4 402508.4221.6 40140.49 -27.7 12200.71-74.4    
2009 192406.4 0.1 183490.070.0 85590.75 -0.8 147134 -3.3 3.52 -336.1 76.47 -3.3 323917.32-19.5 45272.49 12.8 23821.2195.2    
2010 236420.3 22.9 235074.9128.1 121832.8 42.3 173961.3 18.2 -0.05 -101.3 73.58 -3.8 408629.7726.2 62459.02 38.0 55075.86131.2    
2011 275369.8 16.5 269088.3214.5 135613.5 11.3 202678.6 16.5 1.16 -2629.1 73.6 0.0 481550.0217.8 72691.25 16.4 48001.87-12.8    
2012 289941.1 5.3 281485.644.6 136774.7 0.9 224271.9 10.7 1.16 -0.3 77.35 5.1 500994.184.0 65669.17 -9.7 56659.4018.0    
2013 302245.9 4.2 292990.014.1 141729.7 3.6 232066.1 3.5 -0.06 -105.3 76.78 -0.7 508781.591.6 70179.81 6.9 64793.1814.4    
2014 307871.9 1.9 298590.981.9 157729.7 11.3 232633.5 0.2 0.22 -457.7 75.56 -1.6 502465.41-1.2 75238.39 7.2 67522.994.2    
 )2014-1990(مؤشرات التنمية العالمية، إحصاءات التنمية ا:قتصادية، ، ) (World bankالبنك الدولى : المصدر

 
        Z

agazig J. A
gric. R

es., V
ol. 46 N

o. (2) 2019                                        523 


