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 السدتخمص:
يعبر سعر صرف عسمة الدولة عؽ مجسل أداء الشذاط االقترادى، وكذلػ مدى قدرة الدولة فى التعامل مع العالؼ 
الخارجى كسا تؤثر الدياسة الشقدية التى يعتسد عميها فى تحديد سععر الرعرف عمعى أداء السيعزان التجعارى، وكعذلػ 

سياسععات سععر الرععرف عمعى حجععؼ العؾاردات مععؽ حجعؼ االحتياطيعات مععؽ الشقعد االجشبععى، ومعا إلععى ثلعػ مععؽ  تع ثير 
العالؼ الخارجى. يركز هذا البحث عمى تتبع أثعر التقمبعات فعى سععر الرعرف عمعى العؾاردات السرعرلف رعبلل ال تعرة 

(، كسععا يهععدف البحععث إلععى دراسععة التظععؾر الععذى حععدث لوععل  مععؽ الععؾاردات وسعععر الرععرف، 3129-2:73السستععدة 
ضععافة إلععى تقععدير العبلقععة مععيؽ كععل  مععؽ التقمبععات فععى سعععر الرععرف والععؾاردات كععذلػ طسععو الععؾاردات السرععرلة  اال

السررلة، وقد إعتسد عمى السشهج االستشباطى  إستخدام االسمؾب التحميمعى الؾصع ى لمسؤاعرات السرتبظعة  سؾضعؾ  
ة. البحععععث، وكععععذلػ إسععععتخدام االسععععمؾب الكياسععععى الععععذى يعتسععععد عمععععى إسععععتخدام الدبلسععععل الزمشيععععف لست يععععرات الغععععاهر 

وتؾصعععمل الدراسعععة إلعععى ععععدد معععؽ الشتعععاذج مشهعععا وجعععؾد عبلقعععة ثات داللعععة إحرعععاذية معععيؽ سععععر الرعععرف االسعععسى 
والعؾاردات السرععرلة فععى االجعل القرععير فععى حعيؽ تتبلاععى تمععػ التع ثيرات فععى االجععل الظؾلعل، عععدم معشؾلععة العبلقععة 

ة والعؾاردات السرعرلة، وقعد أوصعل  ععدة ميؽ إجراءات االصبلح االقترادى التى تعؼ إتباعهعا فعى تمعػ ال تعرة السستعد
تؾصيات مشها إستسرار إتبا  سياسة تحرلر سعر الررف مع عدم تعدرل الدياسعة الشقديعة معؽ رعبلل االحتياطيعات 

 فى الت ثير عمى سعر الررف والذى قد يؤدى إلى تشاقص االحتياطيات مؽ الشقد االجشبى.  
  ARDLطسؾثج  –االطحدار الذاتي  –رلة الؾاردات السر -: سعر الررف الكمسات السفتاحية

Abstract: 

The exchange rate reflects the overall performance of economic activity, as well as 

the extent of the state's ability to deal with the outside world. monetary policy on 

which use to determining the exchange rate on the performance of the trade balance, 

as well as the size of foreign exchange reserves, etc. from the impact of price policies 

Exchange on the volume of imports from the outside world. This research allows to 

track the effect of fluctuations in the exchange rate on Egyptian imports during the 

extended period (1962-2018), research was studying the development that occurred 

for both imports and the exchange rate, as well as the pattern of Egyptian imports in 

addition to estimating the relationship between each of the fluctuations in the price of 

Egyptian exchange and imports, It was based on the deductive method using the 

descriptive analytical method for the indicators related to the subject of the research, 

as well as the use of the standard method that depends on the use of time series for the 

variables of the phenomenon. The study reached a number of results, including the 

presence of a statistically significant relationship between the nominal exchange rate 

and Egyptian imports in the short term while those effects fade in the long term, the 

insignificance of the relationship between the economic reform measures that were 

followed in that extended period and Egyptian imports, which was recommended by 

several Recommendations, including the continuation of the policy of liberalizing the 

exchange rate, with no monetary policy interfering in the reserves, affecting the 

exchange rate, which may lead to a decrease in foreign exchange reserves. 
Key words: exchange rate- Egyptian imports during- ARDL model 
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 :مقجمة
غمب الست يرات االقترادية الومية، حيث يرى العديد مؽ االقترادييؽ أن تحرلر سعر الررف يؤثر عمى أ 

سعار الدمع ألى ارت ا  إثلػ  ىدؤ ح يز االقتراد القؾمى وللى تإأن اطخ اض سعر الررف يؤدى 
االقبال عمى الدمع السحمية وعزوف لى ارت ا  إولؤدى ثلػ  ،مؽ الخارج  الشدبة لمدمع السحميةالسدتؾردة 
 زلادةعمى زلادة تشافدية الدمع السحمية وبالتالى  ايجامي  أولرب ثلػ  ،ويؽ عؽ الدمع االجشبيةالسدتهم
 .ى السيزان التجارى العجز ف تراجعلى إدرات  الشدبة لمؾاردات مسا يؤدى الرا

شاتج طوسااية عمى الإثار آراحبف سعر الررف مؽ السسكؽ أن ي يرى أن اطخ اضرر آى أكسا أن هشاك ر 
ن ارت ا  أدمع عمى الؾاردات مؽ الخارج حيث عتساد مكؾطات الإ لى مدى إالسحمى االجسالى ولعؾد ثلػ 

عتسادها  ذكل كبير عمى إ ة فى حالة سعار الدمع السحميألى ارت ا  مدتؾى إالؾاردات يؤدى سعار أ
ضافة إلى وجؾد ،  اإلفراديؤثر سمبا  عمى مدتؾى معيذة األا السدتمزمات االطتاجية السدتؾردة مؽ الخارج مس

طخ اض فى قيسة العسمة ة تدتظيع االستجا ة لمستظمبات األسؾاق الخارجية واإلست ادة مؽ اإلقاعدة إطتاجي
 .مقامل العسبلت االجشبية

 :مذكمة البحث
. مسا فى سؾق الررف االجشبى السيسارة ريسية ت يرات كبيرة ربلل العقؾد األسؾاق السالية العالاهدت األ

كسا يراحب الت ير فى سعر الررف زلادة فى معدالت التزخؼ يؤثر  ذكل كبير عمى حجؼ الؾاردات 
. وهشا توسؽ طتاج مؽ الخارجإها عمى مدتمزمات طتاجإالدول التى تعتسد  ذكل كبير فى  وررؾصا  فى

شاجسة عؽ تحرلر سعر الررف عمى الؾاردات فى قترادية الثار االتتشاول الدراسة تحميل اآلحيث  اكاليةاأل
ربلل  سعر الررف تقمباتمرر مؽ ربلل تقدير دالة الؾاردات وتحميل اآلثار االقترادية الشاجسف عؽ 

 صبلح االقترادى فى تمػ ال ترة وصؾال  إلىمرامج اإل فى أعقابوكذلػ  (:312-2:73ال ترة السستدة  
، وثلػ مؽ ربلل تقدير دلة الؾاردات ودراسة أثر تقمبات أسعار 3127مرطامج االصبلح االقترادى فى عام 

 الررف عمى الؾاردات السررلة.
 فخوض البحث:

 لة إحراذية ميؽ كل  مؽ الؾاردات وسعر الررف.يؾجد عبلقة ثات دال .2
 يؾجد ت ثير ثات داللة إحراذية إلجراءات تحرلر سعر الررف عمى حجؼ الؾاردات السررلة. .3

 هجاف البحث :أ
 دراسة تظؾر الؾاردات السررلة وليكمها. .2
تحميل التظؾر فى سعر الررف وأثر مرامج االصبلح االقترادى ربلل ال ترة الزمشية  .3

 (.:312-2:73السستدة 
تحميل العبلقة الستبادلة ميؽ الؾاردات السررلة وإجرءات تحرلر سعر الررف فى أعقاب تحرلر  .4

 .3127دى فى عام سعر الررف كجزء مؽ مرطامج االصبلح االقترا
 .شاجسة عؽ تحرلر سعر الررف فى مررالتعرف عمى حركة الؾاردات ال .5
 .سعر الررف وطسو الؾاردات فى مرر االهتسام مدراسة .6
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 هسية البحث:أ

ثير عمى  عمى حجؼ الؾاردات ومؽ ثؼ الت ثير الزؾء عمى دور سعر الررف فى الت لقاءإيحاول البحث 
باإلضافة إلى إستخجام الشساذج القياسية فى  عمى البياطات االحراذية الرسسية فى ثلػ اميزان السدفؾعات معتسد  

وهى فتخة مخت  3129وحتى عام  2:73تقجيخ دلة الهاردات وبعض الستغيخات السفدخة لها خالل الفتخة من 
عديد مؽ الدراسات وهؾ ما يشقص ال بها الكثيخ من التقمبات االقترادية والعجيج من بخامج االصالح االقترادى

 .فى هذا السؾضؾ  الهام
 ج البحث :همش

ا عمعى إ فعي تحميعل الغعاهرة  السنشهج االسنتشباطى لتحقيق أهداف الدراسة فإطف سؾف يتؼ اسعتخدام  عتسعاد 
العؾاردات السرعرلة وليكمهعا معؽ  وثلعػ مهعدف تحميعل التظعؾر العذ  حعدث لوعل   األسمهب الهصفي التحميمنيكل معؽ 

معع االسعتعاطة  ععدد معؽ الدراسعات الستعمقعة  سؾضعؾ  البحعث  (:312-2:73ربلل ال تعرة السستعدة  وسعر الررف
 وثلععػ لت دعععير الت يعععرات والتقمبعععات التعععى حعععدثل لوعععل  مععؽ العععؾاردات السرعععرلة، وكعععذلػ التقمبعععات فعععى سععععر الرعععرف

متحميععل الدبلسععل الزمشيععة  القععاذؼ عمععى الشسععاثج الكياسععية الخاصععةالتحميننا الكسننى االسننمهب سععتخدام إ اإلضععافة إلععى 
بإسنننننتخجام  سنننننهذج اال حنننننجار النننننحاتى لمستباط نننننات  مهععععدف تقعععععدير أثعععععر واتجعععععات العبلقعععععة معععععيؽ مت يعععععرات الدراسعععععة

 .( لتقجيخ دالة الهاردات والعالقة فى كٍا من االجا القريخ واالجا الظهياARDLالسهزعة)
 حجود البحث:

 .(:312 -2:73   الحدود الزمشية : تقترر فترة الدراسة عمى ال ترة .2
 الحدود السكاطية : جسهؾرلة مرر العربية . .3

 الجراسات الدابقة :
يؾجععد عديععد مععؽ الدراسععات الدععا قة واال حععاث التظبيكيععة التععى تشاولععل أثععر التقمبععات فععى سعععر الرععرف عمععى السيععزان 

السختم ععة لسؾضععؾ  البحععث التجععارى والتجععارة الدوليععة فععى عععدد مععؽ دول العععالؼ والتععى سععاعدت فععى تحميععل الجؾاطععب 
وراصععة فععى إرتيععار الست يععرات الستعمقععة  ععالشسؾثج الكياسععى، وكععذلػ االسععمؾب الكياسععى السدععتخدم فععى تقععدير دالععة 

 الؾاردات فى مرر وهى عمى الشحؾ التالى:
1- A genor, Parallel, (1992), "Currency Markets in Developing Countries: 

Theory, Evidence and policy Implications", Essays in international finance, No. 

188, Princeton university, New Jersey. 

يعزان لى عجز مإالررف فى الدؾق الدؾداء تؤدى سعر تؤكد هذت الدراسة أن ال رق ميؽ معدل الررف االسسى و 
متحرعبلتهؼ  لعى تؾجيعفإوالسؤسدات تتجف  ،فرادأن التدفقات السالية الخاصة  األ . كساالسدفؾعات فى الدول الشامية

هيعار مععدل الرعرف التامعل معع وجعؾد طإلعى إسعت ادت معؽ ال عروق معيؽ الدععرلؽ، مسعا يعؤدى طحؾ الدؾق الدعؾداء لئل
ام فعاليعة الرقا عة عمعى راس السعال، طععدإلعى إن التؾسعع فعى الدعؾق الدعؾداء يعؤدى زمة فعى ميعزان السعدفؾعات كسعا أأ

 .سمة االجشبية محل العسمة السحميةواحبلل الع ،السال لى هروب راسإمسا يؤدى 
مجمنة  "،منى االجسنالى فنى االقترناد السرنخى تاثيخ سعخ الرخف عمى الشاتج السح" (،3114، )سامية عسار -2

 العجد الدادس عذخ. ،جامعة القاهخة ،كمية االقتراد والعمهم الدياسية ،الشهزة
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وضع  أوبرعؾرة  ،ى االقتراد السررى جسالى فسعر الررف عمى الشاتج السحمى اإل ثير يزاح تاتشاولل الدراسة 
درعال إلعى ثلعػ إضعافة أجسعالى فعى االقترعاد السرعرى، شيف السررى عمى الشاتج السحمى اإلثر تخفيض قيسة الجأ

 ن هشعععاك عبلقعععةألعععى إ، وتؾصعععمل الدراسعععة 3111لعععى إ 2:75االقترعععادية رعععبلل ال تعععرة معععؽ ععععدد معععؽ الست يعععرات 
رت ععع سعععر صععرف الجشيععف أجسععالى حيععث أطععف كمسععا والشععاتج السحمععى اإلعكدععية مععيؽ كععبل مععؽ سعععر الرععرف الحكيقععى 

 .قة ضعي ة مؽ الشاحية االقتراديةوكاطل العبل ،جسالىطخ ض الشاتج السحمى اإلإالسررى 
3-Jarita Duasa, (2007), "Determinants of Malaysian Trade Balance: An ARDL 

Bound Testing Approach", Global Economic Review- Perspectives on East Asian 

Economies and Industries, Volume 36,  Issue 1 

والععدرل  ،وعععرض الشقععؾد ،وسعععر الرععرف الحكيقععى ،تشاولععل الدراسععة تحميععل العبلقععة مععيؽ مت يععرات السيععزان التجععارى 
رتبععار إسععتخدمل الدراسععة إ. و  3114الععى  2:85عمععى السععدى القرععير والظؾلععل فععى دولععة ماليزلععا فععى ال تععرة مععؽ 

لعععى وجعععؾد عبلقعععة طؾلمعععة السعععدى معععيؽ إطحعععدار العععذاتى لمستباطمعععات السؾزععععة، وتؾصعععمل الدراسعععة االالحعععدود لشسعععؾثج 
رتبععار التوامععل السذععترك مععيؽ الست يععرات إسععتخدام إوثلععػ   ،وثلععػ عمععى مراحععل التقععدير السختم ععة ،مت يععرات الدراسععة

ة طؾلمعة السعدى معيؽ السيعزان ثبعل وجعؾد عبلقعأوهؾ ما  ،لى تحميل التبايؽإوصؾال   ،وصياغف طسؾثج ترحي  الخظ 
ولعدل ثلعػ عمعى أن اعرط  ،وعرض الشقؾد وغامل تمػ العبلقعة فعى حالعة سععر الرعرف الحكيقعى ،والدرل ،التجارى 

 ليرطر غير محقق فى االقتراد الساليزى .
4-Mehmet E. Yaya & Xiaoxia Lu, (2012), "The Short-Run Relationship between 

Real Effective Exchange Rate and Balance of Trade in China", International 

Journal of Applied Economics.  

ارى عمى السدى القرير فى الريؽ تشاولل الدراسة تحميل العبلقة ميؽ سعر الررف الحكيقى ال عال والسيزان التج
ا عمععى رتبععارات الدععببية ل راطجععر إسععتخدمل الدراسععة إو  .  :311الععى  5::2مياطععات اععهرلة فععى ال تععرة مععؽ إعتسععاد 

ثير عمعى  قعؾم السيعزان التجعارى  التعلى أطف فى السدى القرعير يإرتبارات أاارت طتاذج اإللى أن إوتؾصمل الدراسة 
 سعر الررف والعكس ليس صحي  .

اثننار تقمبننات أسننعار الرننخف عمننى مينندان السننجفهعات دراسننة اياسننية حالننة الجدا ننخ (، "3127، )زرافننة د -6
 .جامعة تمسدان ،عمهم االقتراديةكمية ال"، (1-3125::2)

فترضععل الدراسععة أطععف تؾجععد إف وميععزان السععدفؾعات فععى الجزاذععر و تشاولععل الدراسععة ايزععاح العبلقععة مععيؽ سعععر الرععر 
ورصيد السيزان التجارى أى اطهسا يتحركان مععا  فعى  ،عبلقة فى السدى الظؾلل ميؽ سعر الررف الديشار الجزاذرى 

ان السعدفؾعات  سكؾطاتعف السختم عة الررف وميز  سعارألى تحديد اكل العبلقة ميؽ إوهدفل الدراسة  ،االجل الظؾلل
لععى وجععؾد عبلقععة طرديععة مععيؽ تحرلععر إثععار السحتسمععة لوميهسععا عمععى االرععر. وتؾصععمل الدراسععة لععى تحديععد اآلإضععافة أ

ثعار طها الحعد معؽ اآل ليعات التعى معؽ اعوصعل الدراسعة متحديعد  ععض اآلأو  ،وتحدؽ السيزان التجارى  ،سعر الررف
 .بات سعر الررفقمالدمبية السراحبة لت

محجدات السيدان التجارى االرد ى " سنهذج اال حنجار النحاتى لمفجنهات الدمشينة (، "3128، )خالج د الدهاعى-7
 . :25العجد  ،رقاء لمبحهث والجراسات اال دا يةمجمة الد  ،السهزعة "

تعرضل الدراسة لمبحث فى السدى القرير وطؾلل السدى فى العبلقة ميؽ السيزان التجعارى والعدرل وععرض الشقعؾد 
طحدار الذاتى لمستباطمات اإل طسؾثجستخدام إوثلػ  ،  3124لى إ 2:87وسعر الررف الحكيقى ربلل ال ترة مؽ 
لععى وجععؾد عبلقععة إ. وتؾصععمل الشتععاذج وصععياغة طسععؾثج ترععحي  الخظععا ،السؾزعععة لبحععث عبلقععات التوامععل السذععترك

https://www.tandfonline.com/author/Duasa%2C+Jarita
https://www.tandfonline.com/toc/rger20/current
https://www.tandfonline.com/toc/rger20/36/1
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وعععرض الشقععؾد يمعبععان دورا  فععى تحديععد سععمؾك السيععزان  ،مععيؽ مت يععرات الدراسععة عمععى السععدى الظؾلععل كسععا أن الععدرل
 .زان التجارى  دبب ت ير سعر الررفالتجارى كسا أن هشاك تحدؽ فى السي

سعععر الرععرف وميععزان السععدفؾعات، أو السيععزان ركعزت الوتيععر مععؽ الدراسععات الدععا قة عمععى تقععدير العبلقععة مععيؽ       
التجارى وكذلػ فى فترات زمشيف مرتبظة مت يعرات ليكميعة فعى اقترعاديات ععدد معؽ العدول، فعى حعيؽ تركعز الدراسعة 

 2:71هشا عمى تقدير دالة الؾاردات والست يرات الس درت لها ربلل مراحعل التحعؾل االقترعادى السختم عة مدايعة معؽ 
 .التقمبات فى أسعار الررف الشاجسة عؽ مرامج االصبلح االقترادى فى تمػ ال ترة السستدةوت ثير  3129وحتى 
 :البحثهيكا 
 تؼ تقديؼ البحث إلى عدة محاور تتشاول الجؾاطب السختم ة السرتبظة  سؾضؾ  البحث وثلػ عمى الشحؾ التالى:    

 .الررف لدعر الس درة االقترادية االدمياتالسحؾر األول: 
 .(3129-2:73التاطى: تظؾر سعر الررف واالحتياطيات مؽ الشقد االجشبى ربلل ال ترة  السحؾر

 .(3129-2:73السحؾر التالث: الرادرات والؾاردات فى مرر ربلل ال ترة 
 .(3129/:2-17/3116السحؾر الرا ع: تظؾر الؾاردات السررلة وليكمها ربلل ال ترة 

تقمبات سعر الررف عمى الؾاردات السررلة  إستخدام طسؾثج السحؾر الخامس: طسؾثج قياسى لتقدير أثر 
 .(ARDLاالطحدار الذاتى لمستباطمات السؾزعة 

 :ت االقترادية السفدخة لدعخ الرخفاالدبيا السحهر األول:
وطتشععاول فععى هععذا السحععؾر األدميععات االقترععادية السختم ععة الستعمقععة  دعععر الرععرف مععؽ حيععث تعرل ععف وأطععؾا  سععععر 

 غرلات السختم ة لدعر الررف وثلػ عمى الشحؾ التالى:الررف، والش
 :وأ هاعه تعخيف سعخ الرخف أواًل:

ا عدد مؽ التقديسات السرتبظة   طؾا  سعر الررف  ا مؽ التعرل ات الخاصة  س هؾم سعر الررف وأيز  هشاك عدد 
 والتى يسكؽ تشاولها عمى الشحؾ التالى:

 تعخيف سعخ الرخف: -2
أجشبية  الؾحدات الشقدية التي تبدل  ف وحدة مؽ العسمة السحمية إلى أررى يعبر سعر الررف عؽ عدد 

  أة عسمة معيشة  العسبلت األررى " عبارة عؽ " طدبة مبادل خخ ههآوبسعشى ،  ميؽ عسمتيؽ مختم تيؽ (
 Theالسعادلة لؾحدة العسمة األجشبية  The Domestic Currencyهؾ  عدد وحدات العسمة السحمية 

Foreign Currency ) ، هؾ عدد وحدات العسمة األجشبيةأليف  ذكل معكؾس إولسكؽ الشغر   
وهؾ مهذا يجدد أداة ، او كدر  أ اصحيح   ادد ، عدد  ، وقد يكؾن هذا العالسعادل لؾحدة العسمة السحمية (

سعار الدمع في االقتراد السحمي ، وهؾ يربو ميؽ أقتراد السحمي وباقي االقترادياتالربو ميؽ اال
، فالدعر العالسي والدعر السحمي لمدمعة مرتبظان مؽ ربلل سعر سعارها في الدؾق العالسيةأو 

 2.الررف
 أ هاع سعخ الرخف: -3

                                                           
1
 اٌعضائش، اٌعاِعَح، اٌّطثوعاخ دٍواْ ذمَََّح، ذحٍٍََح دساسح"، اٌىٍَح االلرصادٍح اٌسَاساخ إٌي اٌّذخً" ،(2003، )لذً اٌّعَذ عثذ-

 .103 ص
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يؾجد العديد مؽ التقديسات واالطؾا  الخاصة  س هؾم سعر الررف مشف الذى يعتسد عمى م هؾم سعر 
االقتراديف السختم ة متل سعر الررف السرتبو  العؾامل الررف االسسى السعمؽ، ومشها سعر الررف 

 الحكيقى ولسكؽ تؾضي  األطؾا  السختم ة لدعر الررف عمى الشحؾ التالى:
 
 : سسيسعخ الرخف األ .أ 

، يعتؼ تبععادل العسععبلت أو يسكععؽ تبادلهعا  كيسععة عسمعة ممععد آرععرهعؾ مكيععاس لكيسعة عسمععة إحععدى البمعدان التععي 
العسعععبلت معععيؽ  عزعععها العععبعض ، ولعععتؼ تحديعععد سععععر عسميعععات اعععراء وبيعععع العسعععبلت حدعععب أسععععار هعععذت 

ولهععذا  ،الرععرف االسععسي لعسمععة مععا تبعععا لمظمععب والعععرض عميهععا فععي سععؾق الرععرف فععي لحغععة زمشيععة مععا
، لععة طغععام الرععرف السعتسععد فععي البمععديسكععؽ لدعععر الرععرف أن يت يععر تبعععا لت يععر الظمععب والعععرض وبدال

 ا يخص السبادالت الجارلة الرسسية.وسعر الررف االسسي الرسسي هؾ ثلػ السعسؾل  ف فيس
 سعخ الرخف االسسي السهازي : .ب 

وهذا يعشي إمكاطية وجؾد اكتر مؽ سعر الررف اسسي  وهؾ الدعر السعسؾل  ف في األسؾاق السؾازلة.
 2في ط س الؾقل لش س العسمة في ط س البمد . 

 :  سعخ الرخف الحقيقي -ج
سعار في الدولتيؽ، وبذلػ التي تحدث في مدتؾلات األت ييرات سسية ال تعكس الن أسعار الررف األإ

لست ييرات في مدتؾى أسعار الدول،  اسسي طبق  ررف الحكيقي متعديل سعر الررف األيقؾم سعر ال
وهؾ يعبر  ،الخدمات السحمية مقامل الدمع والخدمات االجشبيةفهؾ يكيس القؾة الذراذية لمدمع و وبالتالي 

 . السحميةجشبية في مقامل وحدة واحدة مؽ الدمع عؽ عدد الؾحدات مؽ الدمع األ
 TCR = TCN  (PUS/PDE)فمؾ أرذطا الؾاليات الستحدة األمرلكية ومرر فيسكششا أن طوتب 

 : أن حيث    
TCR:  الحكيقي.سعر الررف 
TCN:  اإلسسي.سعر الررف 
PUS:  األمرلكية.مؤار األسعار في الؾاليات الستحدة 
PDE:   مررمؤار األسعار في. 

 3فتحدؽ سعر الررف الحكيقي هشا هؾ في فاذدة لبلقتراد السررى . 
 :سعخ الرخف الفعمى -د

وهؾ تقديؼ أرر لدعر الررف يعتسد عمى عدة مت رات اقترادية فى تحديد سعر الررف مشها معدالت 
تقديسها التزخؼ ومعدالت الشسؾ فى كل  مؽ الدول التى تحدد سعر الررف والذركاء التجارليؽ ولسكؽ 

 :إلى قدسيؽ عمى الشحؾ التالى
 القدم االول : سعخ الرخف الفعمى االسسى :

                                                           
1
 . 103 ص ِشظع سثك روشٖ، لذً، اٌّعَذ عثذ-
2
 اٌماهشج، ، داساٌّشٍخ ،"اٌذوٌٌ واٌرّوًٍ إٌمود الرصادٍاخ(، "2010)حسٕي، حسٓ ِحّود ذعشٍة فأَوص، دٍفَذ دأَاٌض، ظوصٍف-

 66صـ
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د ، ولقمؽ العسبلت هؾ عبارة عؽ مكياس لمكيسة الستؾسظة السرجحة لعسمة دولة ما مقامل اثشيؽ أو أكتر
ثشيؽ مؽ االقترادييؽ وهسا طؾرت فورة سعر الررف ال عمى األسسى ألول مرة مؽ قبل أ

Hirsch&Higgin  مؽ  ، ثؼ أضيف إليهؼ أعسال كل  2:81عامArtus&Rhomberg  2:84عام 
وكاطا يكيدان سعر الررف ال عمى االسسى مشاء  عمى ت ثيرات حركات سعر الررف عمى قيسة سمة 

 .قارطة مع فترة أساس محددة مدبقا  مؽ العسبلت  الس ارتارتو 
 القدم الثا ى : سعخ الرخف الفعمى الحقيقى :

، ولعتسد سسيةأسعار صرف حكيكية كبديل ألسعار الررف األلى عؽ سعر صرف فعمى مدتشد إعبارة 
، حيث يتؼ السختارتحدا ف عمى تؾافر مياطات كافية عؽ الرقؼ الكياسى السعار السدتهمويؽ فى الدول 

ر الررف لى سعتجارة الخارجية مع الدول السختارت لمؾصؾل إالترجي  مشاء  عمى االوزان الشدبية لحجؼ ال
 الحكيقى ال عمى .

 :دعخ الرخفل الشظخيات السفدخةثا يًا: 
هشععاك عديععد مععؽ الشغرلععات التععى حاولععل ت دععير الت يععرات والتقمبععات فععى أسعععار الرععرف والتعع ثيرات 

 الشاتجة عؽ ثلػ عمى التجارة الدولية والتى يسكؽ تشاول  عزها عمى الشحؾ التالى:
  : ظخية تعادل القهة الذخا ية -2

ن قيسعة أكاسعل  وقعد رأىcassel لعى االقترعاد  الدعؾلد  الذعهير كاسعلإصعؾل هعذت الشغرلعة أتعؾد 
ععسعععر صععرف عسمععة دولععة مععا عمععى  لقؾتهععا الذععراذية فععي الدععؾق  االسدععتؾى الخععارجى يععتؼ تحديععدها وفق 

 2. سؾاق الخارجيةة  الشدبة لقؾتها الذراذية فى األالسحمي
 تقييم الشظخية : 

 ية مشها قرب لمبديهأدمعة الؾاحدة  عسبلت مختم ة وهي رلاضي ألسعار ال الشغرلة عبارة عؽ تعبير
 لى الشغرلة االقترادية .إ

  فيسا أغ مل الجؾاطب الحكيكية والهيكمية متل امل الشقدية في ت دير سعر الررفركزت عمى العؾ ،
 . لى ثلػإوحركات رؤوس األمؾال وما  ،حالة السيزان التجار  

  العؾامل التي حددت سعر صرف العسمة أ  قؾتها الذراذية وإطسا ركزت عمى عبلقة لؼ ت در الشغرلة
 3هذت العسمة  العسبلت األررى .

  : ظخية تعادل معجالت الفا جة -3
الترا و السؾجؾد ميؽ  تؾضي لى إوسعر ال اذدة حيث تدعى  ،العبلقة ميؽ سعر الررف متؾصيفكيشز  قام

معدالت ال اذدة في  فى ت ير ىأ نألررف مؽ ربلل السبدأ الستستل في وسؾق ا ،الدؾق الشقد  الؾطشي

                                                           
1
-Pablo Ruiz Nápoles, (2004), "The Purchasing Power Parity Theory and Ricardos Theory Value", 

Contributions to Political Economy, p. 2. 
2
 .66، صاٌعشاق ،ظاِعحتاتً"، االلرصاداٌذوٌي(، "2012، )خاٌذاٌّشصون -
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رتبلف ميؽ معدالت ال اذدة ميؽ ممديؽ اإلأن يعشي  مسا ن يؤثر في طدبة ت ير سعر الررفأممديؽ المد و 
 2.جشبيةمعسمة السحمية  الشدبة لمعسمة األو تدهؾر لأما تحدؽ أ يتبعف
 
 
 
 
 :(دان السجفهعاتمي) رصجة ظخية األ  -4

حقق ميزان  ثاإلسيزان السدفؾعات. حيث أطف  ان سعر الررف يتحدد وفق  أ ةتتبشى هذت الشغرلة فور 
يدل ثلػ عمى زلادة الوسية السعروضة مؽ العسمة السحمية  ن الرصيد سالبأتف ودالل االسدفؾعات عجز  
ميزان  ولحدث العكس عشدما يحقق، طخ اض قيسة العسمة عمى السدتؾى الخارجىإلى إمسا يؤد  

 3.السدفؾعات فاذض
 تقييم الشظخية :

  تجات هذت العبلقعة غيعر إسعر صرف العسمة وميزان السدفؾعات، إال إن  الرغؼ مؽ العبلقة األكيدة ميؽ
االسعتيرادات  تجعات الرعادراتإالست يعر السدعتقل العذ  يعؤثر عمعى  ، فتارة يكؾن سععر الرعرف هعؾثامل

 العكس هؾ الرحي  .، ومرة أررى يكؾن ومؽ ثؼ عمى السيزان
 مؽ ربلل إستخدام  غمب الدول اليؾم هي التي تحدد وتتدرل في تحديد سعر الررفأ ن إ

 4.االحتياطيات مؽ الشقد األجشبى ك داة لذلػ
  : ظخية تحجيج سعخ الرخف القا سة عمى اساس التجارة او السخو ة -5

ن سععر الرعرف إووفقعا لهعذت الشغرلعة فع ،الدعمع والخعدمات حركعةعمعى  ولفعى السقعام األ هعذت الشغرلعة تدتشد
 . كل مؽ الرادرات والؾاردات لمدولة ةالتؾازطي هؾ الذ  يحقق السداواة في قيس

قيسععة  تزلععد ععؽن قيسععة العؾاردات أؽ عجعز فععي السيعزان التجععار   سعشعى كاطعل الدولععة تععاطي معع ثاإحيعث أطععف 
طخ عاض قيسعة العسمعة إلعى إحتسيعا    وهؾ ما يعؤد سؾف يرت عجشبي الحكيقي ن سعر صرف األإالرادرات ف

 سععتجا ة إ  . وسععرعةيتحقععق التععؾازن  رات الدولععة وتععشخ ض وارداتهععا وهشععاصععاد ترت عععوطتيجععة لععذلػ ، السحميععة
 أى ت يير يظر ألومروطة طمب الؾاردات  الشدبة  ،مروطة طمب الرادرات مدى السيزان التجار  تتؾقف عمى

خفعيض عسمتهعا في هذت الحالعة ت فطإمؽ التؾعف الوامل ف دبيا  ط ثا كاطل الدولة قرلبةإسعر الررف ف عمى
كتر مشف في حالة وجؾد  ظالة ألدمع واردات  مديمةسمع طتاج إو  ،ترديرلفطتاج سمع وثلػ إل اسيكؾن مظمؾب  

 . و مؾارد معظمةأ
 : ظخية اال تاجية -6

                                                           
1
-John Harvey, (2001) September, "Exchange Rate Theory and “the Fundamentals",  Journal of Post 

Keynesian Economics, p.p. 250-255. 

 
2
-Fatima Ruhani& Md. Aminul Islam, (2018) December, "Theories Explaining Stock Price Behavior: 

A Review of the Literature", Published by Centre for Research on Islamic Banking & Finance and 

Business, USA, P52. 
3
 .60 ص (، ِشظع سثك روشٖ، 2012، )اٌّشصون خاٌذ-
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كمسا زادت  فطأة لمدولة. حيث طتاجيالقؾة اإل يتسااى مع  نأن سعر الررف يجب أهذت الشغرلة  رواديرى 
لى الدارل عؽ إجشبية مؾال األحركات رؤوس األ زادت معهاطتاجية القظاعات السختم ة لبلقتراد الؾطشي إ

سعر صرف  يعزز مؽن ثلػ إوبالتالي ف ،يزداد الظمب عمى العسمة السحميةات حيث االستتسار تدفق طرلق 
مؾال لى رروج رؤوس األإ يؤدى ثلػطتاجية ؾى اإل اض مدتطخإفي حالة  طفإوعمى الشكيض ف. العسمة
طخ اض إى العسمة السحمية. مسا يداهؼ في طتاج وبالتالي يشخ ض الظمب عمرت ا  تواليف اإلأو  ،جشبيةاأل

سعر صرف العسمة السحمية يشذ   رت ا كسا أن أطتاجية طخ اض مدتؾى اإلإالقؾة التشافدية لمدولة في حالة 
 دبب اطخ اض االطتاج والرادرات ولزداد الظمب عمى الدمع االجشبية  العسمة السحميةسعار أارت ا  ف عش

 2.مسا يؤد  الى حدوث العجز في ميزان السدفؾعل 
 :الرخف أسعار صجمات :ثالثاً 
( العسمة قيسة ت يرات االجشبي الرعرف سععر فعي عذعؾاذية غيعرأو  عذعؾاذيةسؾاء كاطل  الوبيعرة الت رجحعات تعؤثر
 مل فحدب الست ير مهذا ت ثرت اليشحرر الست يرات هذت أن لى اإلضافة إ االقترعادية، الست يعرات غمبأ  عمى
 تمػ طبيعة عمى الت ثير هذا حجؼ ولتؾقف ،الذرلكة التجارلة لمعدول الرعرف أسععار تقمبعات طحعؾ يتعسق

 يزلد الت ثير فى حال الخارجى حيثط تاحها عمى العالؼ ، ودرجة أمؽ حيث حجؼ اقترادها االقترادات
  3. طدبيا   والس مقة الوبيرة االقترادات عمى ت ثيرها يقل حيؽ في والس تؾحة الر يرة االقترعادات

 (:3129-2:73السحهر الثا ى: تظهر سعخ الرخف واالحتياطيات من الشقج االجشبى خالل الفتخة)
(، مع 3129-2:73الجشيف السررى ربلل ال ترة طتشاول فى هذا السحؾر التظؾر الذى حدث فى سعر صرف 

تحميل لآلثار االقتراديف الشاجسة عؽ مرامج االصبلح االقترادى فى تمػ ال ترة السستدة، وكذلػ دراسة التظؾرات 
 الخاصة  االحتياطيات مؽ الشقد االجشبى والت يرات التى طرأت عميها ربلل تمػ ال ترة وثلػ عمى الشحؾ التالى:

 (2)ججول رقم 
 (3129-2:73)خالل الفتخة االحتياطيات الجوليةو  الجوالر مقابا السرخى  الجشية صخف وسعخ

 سعر الصرف االسمى السنة
 )للجنيه مقابل الدوالر االمريكى(

 االحياطيات من العمالت والذهب
 )القيمة بالمليار دوالر(

التغير النسبى فى حجم 
 االحتياطيات

1962 0.404 0.2232 - 

1967 0.435 0.1960 -12.19% 

1972 0.435 0.2093 6.79% 

1977 0.391 0.8319 297.47% 

1982 0.700 1.8093 117.49% 

1987 0.700 2.5556 41.25% 

1992 3.322 11.6202 354.70% 

1997 3.389 19.3706 66.70% 

2002 4.500 14.0761 -27.33% 

2007 5.635 32.2144 128.86% 

2011 5.933 18.6375 -42.15% 

                                                           
1
 وٍَرح اٌّاظسررَش، دسظرح ٌَٕرً ِمرذَ تحرس ،"اٌفٍسرطٌَٕ ٌاللرصراد اٌىٍَرح اٌّؤشرشاخ عٍري اٌصرش  سعش ذأشَش(، "2011)صاهش، خضش-

 .34،36،36ص -األصهش، ظاِعح إلداسٍح،خ اواٌعٍوِا االلرصاد
2
-Elkehahn, (2007),"The Impact of Exchange Rate Shock on Sectoral Activity and prices in The Euro 

Area", European central Bank, No.796, p12 
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2012 6.056 15.6725 -15.91% 

2013 6.870 16.5362 5.51% 

2014 7.078 14.9270 -9.73% 

2015 7.691 15.8589 6.24% 

2016 10.025 23.6427 49.08% 

2017 17.783 36.4002 53.96% 

2018 17.767 41.8392 14.94% 

2019 77.11 88.5744 6.59% 

 السرجر: قاعجة بيا ات البشك الجولى، بيا ات جسههرية مرخ العخبية             
https://data.albankaldawli.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?locations=EG 

 

 (2شكا رقم )
 (3129-2:73االحتياطيات من العسالت االجشبية والحهب خالل الفتخة)تظهر 

 
 ( يتبيؽ لشا االتى :2وبالقاء طغرة فاحرة عمى البياطات السدرجة فى الجدول رقؼ  

سسى لررف الجشيف ت يرات جؾهرلة فى الدعر األ 2:87 وحتى العام 2:71عام لؼ تذهد ال ترة مؽ  -2
اتراكى فى التخظيو الومى الررف، وثلػ مع أتبا  الشغام اإل حيث كاطل الدولة تقؾم متحديد سعر

حبلل محل الؾاردات، ومع التراجع السمحؾظ فى القاعدة االطتاجيف مشذاط االقترادى وإتبا  سياسة اإلل
فى تمػ ال ترة وكشتيجة ل ترة الحرب إتبعل الدولة سياسة لئلط تاح االقترادى لسؾاجهة أزمة الديؾن 

ف الجشيف وزلادة كبيرة تتسارات االجشبية والعربية وهؾ ما اعكبف إطخ اض فى سعر صر وزلادة حجؼ االس
 جشبية.فى حجؼ اإلحتياطيات األ

 األجشبي الشقد تدفقات في ط رة حدوث ثلػ في ساطدتالذى  االقتراد  اإلصبلح مرطامج تظبيق  عد -3
 الدياسة وتدرل األولي الخميج حرب حدوث عقب  الخارج العامميؽ السررليؽ تحؾلبلت عؽ طاتجة
 كاطل8::2دوالر فى عام  مميار31طحؾ مم ل اتيحتياطأ توؾلؽ وتؼ التدفقات لهذت  الذراء الشقدية
 الؾقل. ثلػ في الدمعية الؾاردات مؽ اهرا   26 طحؾ ت ظي

 مذروعات في التؾسع إلي الحكؾمة تجاتإ  عد التدرلجي طخ اضاإل في األجشبي الشقد احتياطي أرذ -4
 أسعار تدهؾرت آسيا ارق  دول أزمة حدوث ومع مؾاتية غير عروفها كاطلو  ،غير مؾفقة قؾمية
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ليرل الى  8::2مميار دوالر عام  31طخ زل مؽ حؾالى حيث أن االحتياطات الدولية إ الررف
 . 3112مميار دوالر عام  24حؾالى 

لى إدى والذى ألسدار لدعر الررف لى تظبيق سياسة التعؾلؼ الحكؾمة إتجهل اإ 3112فى عام  -5
جشيف لول  7.31رت عل لترب  أو  3113جشيف لول دوالر عام  5.61تخفيض قيسة العسمة لترب  

 البشػ ط ذت الذى السررفى اإلصبلح مرطامج مع ثاطية مرة حتياطىاإل وهشا صعد ،3115دوالر عام 
 وصمل ،االقترادى الشسؾ معدالت فى زلادة مرحمة مع وتزامؽ 3115 عام مشذ مرحمتيؽ عمى السركزى 

 السدفؾعات ميزان فؾاذض طتيجة حتياطىاإل صعؾد مؽ التاطية السرحمةأما  رغؼ .3118 عام% 8 إلى
 طحؾ 3115 طؾفسبر في رت ا اإل فى االحتياطى ليبدأ والرادرات الدياحة وحركة االستتسارات وحجؼ
 حيشها السركز   لمبشػ الشقدية الدياسة وأرذت. الؾاردات مؽ اهر 9.2 ي ظي سا  دوالر مميار :.25
 تدرلجيا   االحتياطى ارت ع وقد .الررف سعر في ستقرارلئل ودعسا   اتياالحتياط  تعغيؼ طحؾ تتجف
 :.33 الي يرت ع ثؼ الؾاردات مؽ اهر 7.:  ساي ظي 3116 يؾطية فى دوالر مميار 4.:2 إلى ليرل
 اهر :.9 ت ظى مميار 39.7 ممغ ثؼ ،3117 يؾطيؾ في الؾاردات مؽ فقو اهؾر : ت ظي دوالر مميار
 ممغ أن إلى الؾاردات مؽ :.8 ت ظى 3119 يؾطيؾ فى دوالر مميار 45.8 إلى رت عأو  ،3118 يؾطية
 .الدمعية الؾاردات مؽ اهر :.9 طحؾ ي ظىل 3121 أغدظس فى دوالر مميار 47 طحؾ

 األمشي االط بلت وحالة يشاير 36 مع اطدال  االحداث السراحبة لتؾرة لبلحتياطيات االطهيار رحمة مدأت -6
 أمؾال ميؽ األجشبى الشقد مؽ كتير فقد إلى أدى رؤوس االمؾال مسا هروب وعسميات اإلطتاج وتؾقف
حتياطى الشقدى مؽ ضرورلة حيث إطخ ض اإل سمع لتسؾلل السركزى  ضخها وأمؾال ،البؾرصة مؽ هاربة
طخ اض ممغ  سعدل إ 3122دوالر عام  مميار 29ليرب  حؾالى  3121مميار دوالر عام  48حؾالى 
 % .9:حؾالى 

جشبية كشتيجة حتسية لحالة عدم تا عل مؾجة االطخ اضات فى حجؼ اإلحتياطى الشقدى مؽ العسبلت األت -7
مميار دوالر عام  26لى حؾالى إاالستقرار الدياسى واالقترادى الذى اهدتف مرر ليرل االحتياطى 

3125. 
مرة  وواصل االرت ا  3127مميار دوالر عام  34لى حؾالى إحتياطى الشقدى ليرل فى حيؽ إرت ع اإل -8

مميار دوالر عام  52بمغ %، و 46ر دوالر  سعدل طسؾ ممغ حؾالى مميا 47ليرل الى  3128أررى عام 
 % ولعؾد ثلػ لمعديد مؽ االسباب ولعل أهسها :43 سعدل طسؾ ممغ حؾالى  3129

 متحرلععر مععدأها وجرلمععة، ومح ععزة مخظظععة وماليععة طقديععة سياسععة  إتبععا  السرععر ، السركععز   البشععػ قيعام .أ 
 األجشبعي، الشقعد  االحتيعاطي الرت عا  أدت التعي ألسعباب أوال ،3127 طعؾفسبر 4 فعي الرعرف سعر
 .األجشبية العسمة عمى الز و وتقميص لمدوالر الدؾداء الدؾق  القزاءعمى في ساهؼ مسا

  كيسعععة الخعععارج معععؽ وارداتشعععا تخفعععيض فعععي سعععاهؼ ىالعععذ االقترعععاد  اإلصعععبلح مرطعععامج تظبيعععق دءمععع .ب 
 3128، 3127فعععى أعقعععاب مرطعععامج االصعععبلح االقترعععادى فعععى ععععام  دوالر مميعععار 23العععع تجعععاوزت
 .الشقداألجشبي تدفقات زلادة إلى  اإلضافة

 مميععار 33طحعؾ مم عل  كيسعة العالسيعة األسعؾاق فععي األجشبيعة،  عالعسبلت دوالرلعة لدعشدات مرعر طعرح .ج 
 .السركز    البشػ األجشبي االحتياطي زلادة في  ساهؼ سا  الساضية، ال ترة ربلل دوالر
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 طهايعععة فعععي دوالر مميعععار :.21تجعععاوزت قيسعععة وتدعععجيمها مرعععر فعععي األجشبيعععة االسعععتتسارات مدعععاهسة .د 
  سععععدالت زلادتهعععا  جاطعععب األجشبيعععة، العسعععبلت معععؽ الشقعععد  االحتيعععاطي دععععؼ فعععي ،3128 سعععبتسبر
 .اهرل ا مشتغسة

 7.3 قيستهعا مم عل والتعي العدولي، الشقعد صعشدوق  معؽ قعرض معؽ اعراذ  العتبلث عمى مرر حرؾل .ه 
 قيستععف مم ععل والتععي ،الععدولي البشععػ قععرض مععؽ التاطيععة الذععرلحة عمععى مرععر وحرععؾل دوالر، مميععار
 .دوالر مميار وقيستف اإلفرلقي التشسية مشػ قرض وارلحتي دوالر، مميار

وحتعى الععام  2:71سعر صرف الجشيف السررى ربلل ال ترة مؽ عام وطدتشتج مؽ الظرح الدامق أن التقمبات فى 
صععبلح فععى تمععػ ال تععرة إعتسععدت إمععا ميععزان السععدفؾعات وأن محععاوالت اإل كععان جؾهرهععا هععؾ وجععؾد عجععز فععى 3127

وهعؾ  ،حتياطى مؽ الشقد األجشبى فى تسؾلعل هعذا العجعزلتسؾلل هذا العجز أو إستخدام اإل عمى االقتراض الخارجى
وأن ال تعرات التعى أعقبعل أن سعر الررف االسسى فى تمػ ال ترة كان أكبر معؽ سععر الرعرف الحكيقعى،  ما يعشى
صععبلح االقترععادى والشقععدى والتععى ترتععب عميهععا إطخ ععاض فععى سعععر صععرف الجشيععف قععد سععاعدت فععى زلععادة مععرامج اإل

والتعى  3127رعادى فعى الععام االحتياطيات مؽ الشقد االجشبى، أمعا ععؽ ال تعرة التعى أعقبعل مرطعامج االصعبلح االقت
طتج عشها تحرلر سعر الررف، فإن إستقرار سععر صعرف الجشيعف يتظمعب التعامعل معع العجعز فعى السيعزان التجعارى 
مؽ ربلل زلادة حجؼ الرادرات، وعبلج االرتبلالت الهيكمية التى تحد معؽ تشافدعية الرعادرات السرعرلة، كسعا أن 

مهدف السحافغة عمى سعر صرف الجشيعف سعؾف يترتعب عميعف تشعاقص فعى  قيام الدولة  إستخدام االحتياطى الشقدى
 .3127فى عام  تمػ االحتياطيات وتورار ط س التجارب التى سبقل عسمية تحرلر سعر صرف الجشيف

 (::312-2:73فى مرخ خالل الفتخة) والهاردات الرادراتالسحهر الثالث: 
 لها ولرمعز الرعرف أسعععار آثعار طتقععالإ عمععى (Through-Pass Rate Exchange مرعظم  يظمعق
 السحمية  العسمعة واالسعتيرادات الرعادرات أسعععار فعي الت ييعر معؽ السمؾلعة الشدعبة اطف عمى (ERPT رترارا  
 2.سعرالررف في  الساذة واحدة طدبة ت ير عؽ الشاتجة

 عمعى الرعرف أسععار آثعار طتقعالإ ولعؤثر سعسياأل الرعرف سععر فعي لدفععة الرادرات أسعار ستجا ةإ ف  ط أو
 تخ عيضرات كت ي رعبلل معؽ محميعا   السشتجعة والدعمع السدعتؾردة لمدعمع الشدعبية األسععارعؾ  الدعؾق  فعي اإلط عاق تبعادل
 وضعع عمعى سعمبي تع ثير الت يعرات لتمعػو  القرعير األجعل فعي والرعادرات ؾارداتال أسعار عمى يؤثر العسمة قيسعة

 3.الجعار   الحدعاب
 (3ججول رقم )

 (   3129-2:73خى الفتخه ) القتراد السرالتعامالت الخارجية التجارية ا
 %( بالشدبة )القيسة:                                                             

الواردات كنسبة من الـ  السنة
GDP 

الصادرات كنسبة من 
 GDPلـ 

 التجارىميزان الالعجز فى 
 GDPكنسبة من لـ 

1962 19.518 15.052 -4.466 

1967 19.114 16.826 -2.288 

                                                           
1
-Duasa, Jarita, (2008), "Impact of Exchange Rate Shock on Prices of Imports and Exports", Munich 

personal RePECArchine, (MPRA), No .11624, posted 18, P.5. 
2
 إٌمرذاٌعشتٌ، صرٕذوق أسعاساٌصرش ، وسَاسراخ ٔظرُ ،"ِصش فٌ سعشاٌصش  سَاسح" ،(2002، )وعون احّذ، اٌذٍٓ ِحٌ ِحّود-

 .أتوظثٌ
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1972 17.375 12.710 -4.665 

1977 31.366 21.586 -9.780 

1982 37.869 26.333 -11.535 

1987 22.718 12.621 -10.097 

1992 30.913 28.397 -2.516 

1997 24.897 18.842 -6.055 

2002 22.671 18.316 -4.355 

2007 34.828 30.250 -4.578 

2012 24.315 16.397 -7.918 

2015 21.662 13.184 -8.478 

2016 19.901 10.345 -9.556 

2017 29.308 15.818 -13.490 

2018 29.366 18.912 -10.454 

2019 29.432 74.484 -10.395 

 7.589- 19.844 27.433 متوسط الفترة

 السردر: قاعدة مياطات البشػ الدولى، مياطات جسهؾرلة مرر العربية       
   https://data.albankaldawli.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?locations=EG 

 (3شكا رقم )
 (3129-2:73)التجارى كشدبة من الشاتج السحمى اإلجسالىتظهر العجد فى السيدان 

 
 التى االقترادى التحؾل فترات عمى مشاء   السررى  التجارى  السيزان تحميل يسكؽ (3  رقؼ الجدول مياطاتفى ضؾء 
فتستل طحؾ  فيسا يتعمق  الرادرات 3129 عام حتى 2:84 اكتؾبر حرب عقابأ  فى السررى  االقتراد اهدها
% مؽ 38.5تستل الؾاردات طحؾ  (3129-2:73% مؽ الشاتج السحمى اإلجسالى فى متؾسو ال ترة   9.:2

% مؽ 8.6إجسالى الشاتج السحمى اإلجسالى لستؾسو ال ترة ثاتها، أما عؽ عجز السيزان التجارى فيستل طحؾ 
% مؽ 29% و 3تجارى حيث تراوح ميؽ مع وجؾد تقمبات واضحة فى عجز السيزان الالشاتج السحمى اإلجسالى 

الشاتج السحمى اإلجسالى وقد تؼ تقديؼ تمػ ال ترة السستدة وفقا  لمدياسات االقترادية الستبعة وثلػ عمى الشحؾ 
 التالى:
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 :2:92-2:85  يةاال فتاحسسيا  -2
 توشؾلؾجيا مؽ لسايحسمف جشبىاأل ستتسار اإل الترحيب هؾ وم ادها اط تاحية اقترادية سياسة مرر طتهجلإ

 القاطؾن  مذكر طوت ى سؾف هشا ولعمشا ستتسارلئل الظرلق لتسهيد القؾاطيؽ مؽ العديد صدارإ تؼ ولذلػ متظؾرت
ا االستيراد يكؾن  أن عمى يشص والذى والتردير لبلستيراد 2:86 لدشة 229  كساهؾ الخاص لمقظا  م تؾح 
 .التردير وكذلػ ،العام لمقظا  م تؾح
 يدتخدمها أن جشبىاأل  الشقد وارد لديهؼ صااخأ الشغام هذا ومكؽ ستيراداإل مشغام الخاص التاطى والقاطؾن 

 2. السررفى لمجهاز لمرجؾ  الحاجة دون  مباارة ستيراداإل فى
 عام% 8.4 لىإ ليرل جسالىاإل السحمى الشاتج طسؾ لىإ ثلػ أدى ط تاحاإل سياسة تظبيق مداية فى-

 طسؾ صشع تدتظع لؼ االط تاح سياسة نأ عمى يدل مسا% 2.2 الى 2:92 عام فى إطخ ض ولوؽ ،2:91
 القظاعات طسؾ معدالت زادت حيث متؾازطف غيركاطل  تشسيةعسمية ال نأ لىإ ثلػ ولعؾد مدتدام اقترادى

 فى طتاجاإل فى تراجع حدث الؾقل ط س وفى"  قشاةالدؾلس – الهجرة – الدياحة – البترول" الدمعية غير
 طجد حيث ثلػ عمى دليل أكبر( 3  رقؼ الجدول رقامأ ولعل ،الرشاعى القظا  راصة الدمعية القظاعات

 السحمى الشاتج جسالىإ مؽ% 28.9 الى لترل التجارى  السيزان عجز ثروة مم ل 2:99 عام فى أطف
 الرشاعى طتاجاإل تراجع عمى دليل أكبر وهذا، الرادرات حجؼ ضعف الى الؾاردات ووصمل االجسالى

 3. ال ترة تمػ فى عسؾما   طتاجىواإل
 عسميات طظعاق إتدعا  ثؼ ومؽ طخ اضلئل السحمية العسمة قيسة وإتجات الررف سعر تعدد عؽ فزبل  -

 قيسة فى السدتسر التدهؾر وإزاء. صعرف أسععار ععدة مؾجعؾد ال ترة تمػ تدسلأ حيث الدؾداء، الدؾق 
 تعتبر والتى الحرة السررفية الدؾق   إطذعاء 2:98 عام فى السؾقف هذا عبلج الحكؾمة حاولل العسمة،
 4.الدؾداء الدؾق  فعى التعامعل يقل حتى وثلػ الررف سعر لتؾحيد مداية

 :1::2 االقترادى صالحاإل -3
 الى ثلػ ولعؾد والسالية والشقدية الهيكمية رتبلالتواإل السذكبلت تراكؼ مؽ السررى  االقتراد عاطى

 عمى الحكؾمة عتسادإ  عؽ فزبل   والدارمية الخارجية لمسعامبلت والسقيد الس رط الحكؾمة تدرل ستسرارإ
 5.الدارمية مرادرت ك اءة طخ اضإل طغرا   الخارجى التسؾلل

 السؾازطة عجز تزايد عؽ فزبل   جسالىاإل السحمى الشاتج طسؾ معدل تؾاضع رتبلالتاإل تمػ مرزأ وكاطل-
 السؤسدات لىإ مرر لجؾء لىإ ثلػ وأدى البظالة معدالت رت ا وإ ،التزحؼ معدل رت ا وإ ،لمدولة العامة
 6. الدولى والبشػ الدولى الشقد صشدوق  متل الدولية

                                                           
1
 سساٌحدوروساٖ، ،" اٌھَىٌٍ واٌرىََف اٌرصثَد سَاساخ ظً فٌ اٌّعَشح وذىاٌَف واألظوس اٌرشغًَ"  (،2006، )اٌوهاب عثذ دمحم ِشفد-

 3،صااللرصاد  لسُ وٍَحاٌرعاسج، ظاِعحاألصهش،
2
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3
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No, 1 P.4 
4
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5
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 مدبق مرطامج تش يذ عؽ عبارة وهؾ قرضال عمى الحرؾل قبل السدبقة  السذروطية يعرف كسا وهشا-
 مؽ مزدوج طغام  لىإ الستعدد الررف طغام تحؾلل الررف سعر مجال فى البرطامج هذا واسل لمقرض
 ميشسا تامة  حرلة الررف سعر يتحدد التاطؾى  الدؾق  فى أطف حيث وثاطؾلة، أولية لمشقد سؾق  إطذاء ربلل
 . التاطؾى  الدؾق  مؽ% 6 حدود فى االولى الدؾق  فى تحديدت يتؼ

 الإ البشػ مؽ قروض أو سداعداتلا عمى الحرؾل مرر تدتظيعال  أطف  سعشى تبادلية الذروط وكاطل
 2. سعرالررف مجال فى مرر تبعتهاإ التى جراءاتاإل عمى الرشدوق  مؾافقة  عد
 إصبلح، الومى االقتراد إصبلح عمى االقترادى االصبلح لبرطامج الرذيدية السكؾطات وكاطل-

 .الخاص القظا  صبلحإ، الخارجية التجارة تحرلر، السحمية سعاراأل تحرلر، السذروعات
 الؾاردات عمى الوسية القيؾد ل اءإ ربلل مؽ تش يذت يتؼ الخارجية التجارة متحرلر الخاص لمسكؾن  وبالشدبة-

 السشتجيؽ لزامإ عؽ فزبل   الؾاردات عمى الجسركية التعرل ة معدالت تخفيض لىإ ضافة اإل والرادرات
 عدم أو السحمية، السرادر مؽ طتاجاإل مدربلت مؽ معيشة طدبة  ذراء جاطباأل السدتتسرلؽ أو السحمييؽ

 3. طتاجهؼإ مؽ معيشة طدبة متردير أيزا   االجشبية الذركات لزامإ
  الشغام العسل طرلق عؽ الررف سعر متحرلر 2::2 فبراير 38 فى السررلة الحكؾمة قامل وقد-

 228 رقؼ القرار وهؾ وقتها االقتراد وزلر قرار صدر أطف كسا والتاطؾلة االولية الدؾقيؽ طغام أى السزدوج
 عمى وترتب :2:4 عام مشذ محغؾرا   كان أن  عد الررافة طذاط  عؾدة فيف سس  والذى 2::37/3/2 فى
 4. الدؾق  لعؾامل وتركف السررى  لمجشيف سعرالررف تحديد عسمية تحرلر ثلػ
 الدمع مؽ عدد تخفيض فى 1::2 مارس فى الداطات مدات الخارجية التجارة تحرلر إطار وفى-

 وتؼ الستيرادها، مدبقة حكؾمية مؾافقة عمى الحرؾل تذترط التى الدمع عدد واطخ ض استيرادها السحغؾر
   ت  البشؾك قامل كذلػ السدتؾردة لمدمع محمى تؾكيل أو صياطة ردمات تؾافر ضرورة اروط ال اء

 5.الخاص لمقظا  االعتسادات
 الررف سعر أن حيث السزدوج التحرلر قرار تظبيق  عد السررى  الجشيف قيسة طخ اضإ مع أطف وطجد-
 عام دوالر لول جشيف 4.46 ليرب  1::2 عام دوالر لول جشيف 2.66 كان الدوالر مقامل لمجشيف سسىاأل

 جسالىاإل السحمى الشاتج مؽ كشدبة% 43.8 مؽ الؾاردات حجؼ اطخ اض التخفيض هذا عؽ وطتج 3::2
 الرادرات رت علأ ميشسا 3::2 عام جسالىاإل السحمى الشاتج مؽ كشدبة% :.41 الى لترل 1::2 عام

 الشاتج مؽ كشدبة% 31 كاطل أن  عد جسالىاإل السحمى الشاتج مؽ كشدبة 3::2 عام% 39.5 الى لترل
 عام% 3.6 الى ليرل التجارى  السيزان عجز اطخ اض مديهيا   ثلػ ولتتبع 1::2 عام جسالىاإل السحمى
 .1::2 عام% 23.8 كان  عدما 3::2

                                                           
1
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 مؽ ال ترة فى% 5.4 حؾالى الستؾسو فى مم ل فقد طدبيا   مقبؾلة التجارى  السيزان عجز طدبة وعمل-
% 6.: حؾالى لتبمغ :::2 فى اقراها وبم ل% 7.2 الى لترل االرت ا  فى وبدات 8::2 الى 3::2
 تداعيات السررىل وبالتالى العالسى االقتراد تاثر الى ثلػ ولعؾد االجسالى السحمى الشاتج الى كشدبة
 . االسيؾلة السالية االزمة

 :3121الى  3111الفتخة من  -4
لى الجشيف السررى مقامل العسبلت األررى حيث وصل إ قامل الحكؾمة السررلة متخفيض سعر صرف-

، ولعؾد ثلػ الى التحركات 3112جشيف لول دوالر عام  8:.4مل مقا 3113جشيف لول دوالر عام  5.61
طجؼ عؽ تراجع االيرادات الدياحية  دبب حادث  ىطغرا  الرت اء العسمة والذالوبيرة فى الدؾق الدؾداء 

 زمة السالية لدول جشؾب ارق اسيا .اض اسعار الش و عالسيا  طتيجة األواطخ  8::2االقرر 
لذى قامل الحكؾمة السررلة متعؾلؼ الجشيف السررى والتخمى عؽ طغام ربو العسبلت ا 3114وفى يشاير -

، عر صرف يتحدد وفقا  لمعرض والظمبلى ساالطتقال إ صبلح االقترادى وتؼمشذ مداية اإل كان معسؾال   ف
طخ ض سعر الررف أمام الدوالر ليرب  قعيا  كبيرا  لمجشيف السررى حيث إوهؾ ما كان يعشى ر زا  وا

لى حدوث مؾجف تزخسيف كبيرة حيث أن مرر فى ثلػ وأدى ثلػ إ 3115جشيف لول دوالر عام  7.31
 2% مؽ ال ذاء .61قل كاطل تدتؾرد ما يقرب مؽ حؾالى الؾ 
 

 :3129الى  3122الفتخة من  -5
طغرا  لبعض اإلجراءات السالية  3122وحتى عام  3116عل سعر الررف مدتقرا  طدبيا  مشذ عام  -

ركز السالى لمبشؾك متظبيق رظة اإلصبلح السررفى تبعتها الدولة مؽ ربلل تقؾلة السوالشقدية التى إ
قؾة طدبية  عد أن صبحل ممل مؽ قؾة الدوالر األمرلكى حيث أطها أزمة السالية العالسية التى قوحدوث األ

تبا  الدولة مرطامج ضافة إلى إرت ا  حجؼ االستتسارات الؾافدة إلى مرر فزبل  عؽ إكاطل مظمقة  اإل
 .زافرت لتقؾلة وضع العسمة السررلةلمخرخرة كل تمػ العؾامل ت

اإلطخ اض ولعؾد ثلػ إلى تؾقف عجمة اإلطتاج مدأت العسمة فى  3122يشاير  36ثؾرة   عد اطدال -
 3121م % كشدبة مؽ الشاتج السحمى االجسالى عا32طخ اض التردير حيث مم ل حؾالى وبالتالى إ

اطها فقدت ما يقرب مؽ الشرف كسا أى  3127% عام 21.4لى حؾالى لتشخ ض  ذكل تدرلجى لترل إ
فزبل    3127% عام 7.:لى لترل إ 3121% عام 6.3لسيزان التجارى ارت عل مؽ ن طدبة عجز اأ

 .عؽ تؾقف حركة الدياحف واالستتسارات  ذقيها السحمى واالجشبى 
طخ زل قيستف لتبمغ حرلر سعر صرف الجشيف السررى حيث أطف إلى تأتجهل الدولة إ 3127فى عام -

وأدى ثلػ . 3126جشيف لول دوالر عام  :8.7طل كا عدما  3128جشيف لول دوالر عام  28.89حؾالى 
رت عل وتحدؽ الرادرات  ذكل كبير ولوؽ إ لى تحدؽ حجؼ االحتياطى الشقدى مؽ العسبلت االجشبيةإ

وكذلػ ارت ع حجؼ  3126% عام :.:2 عد أن كاطل حؾالى  3128% عام 4.:3الؾاردات لتبمغ حؾالى 
 . 3128% عام 24عجز السيزان التجارى ليبمغ حؾالى 

                                                           
1
 ،اٌماهشج،  واالفشٍمَح اٌعشتثَح ِشوضاٌثحوز"، ِصش في االحرعاظَح اٌحشواخ"  (،2010،)شاوش اٌغفاس وعثذ شعشاوى حٍّي-
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 (:3129/:2-17/3116السحهر الخابع: تظهر الهاردات السرخية وهيكمها خالل الفتخة)
( سؾاء مؽ حيث حجؼ الؾاردات الدمعية أو 3129/:2-17/3116اهدت الؾاردات فى مرر تظؾرا  ربلل ال ترة 

 عمى الشحؾ التالى:والتى يسكؽ تشاولها مؽ حيث الهيكل الخاص  الؾاردات مؽ حيث طؾعيات الدمع السدتؾردت 
 (4ججول رقم )

 (   3129/:2-17/3116)  تظهر الهاردات السرخية من الدمع والخجمات خالل الفتخة
 ($)القيسة: بالسميهن دوالر                                                             

 البيان
الواردات السلعية كنسبة من 

 جملة الواردات
كنسبة من واردات الخدامات 

 جملة الواردات
سلع الجملة واردات 
 وخدمات

2005/06 67.95% 32.05% 24263.3 

2007/08 77.78% 22.22% 46432.9 

2008/09 78.07% 21.93% 43388 

2009/10 81.22% 18.78% 42768.7 

2010/11 84.74% 15.26% 49330.3 

2011/12 84.45% 15.55% 55069.6 

2012/13 82.33% 17.67% 54214.1 

2014/15 81.19% 18.81% 58853.4 

2015/16 82.48% 17.52% 54501.8 

2016/17 82.48% 17.52% 55859.6 

2017/18 82.95% 17.05% 60785.1 

2018/19 82.43% 17.57% 64812.5 

 49522.68 %19.60 %80.40 متوسط الفترة

 الدمشية، البشك السخكدى السرخى.البحهث االقترادية، بيا ات الدالسا السرجر:            
 ( مايمى:4يتزح لشا من الججول رقم)

ا ممحؾع عا رعبلل ال تعرة  .2 فيسا يتعمق متظؾر حجؼ الؾاردات السررلة مؽ الدعمع والخعدمات فقعد اعهدات تزايعد 
لترععل   17/3116مميععار دوالر عععام  35( حيععث زادت الععؾاردات مععؽ 3129/:2-17/3116السستعدة  

لتعى زادت وامع وجؾد زلادة كبيرة فعى حجعؼ العؾاردات الدعمعية  3129/:2مميار دوالر فى العام  75إلى 
 . 3129/:2مميار دوالر عام  64لترل  عد التعؾلؼ إلى  17/3116مميار دوالر عام  27مؽ 

 (4الذكا رقم)
 تظهر كٍا من واردات الدمع والخجمات والهاردات الدمعية وواردات الخجمات

 (3129/:2-17/3116خالل الفتخة)
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% معؽ جسمعة العؾاردات السرعرلة معؽ الدعمع والخعدمات 91أما فيسا يتعمق  الؾاردات الدمعية السرعرلة فتستعل طحعؾ  .3

مميعار دوالر  27( حيعث زادت قيسعة العؾاردات الدعمعية معؽ طحعؾ 3129/:2-17/3116وثلػ ععؽ متؾسعو ال تعرة 
يعععد مؤاععرطا هامععا  عععؽ مععدى كسععا سععبق وأاععرطا وهععؾ مععا  3129/:2مميععار دوالر عععام  64لتبمععغ  17/3116عععام 

هسيععة الشدععبية زان التجععارى، أمععا فيسععا يتعمععق  األتعع ثير الرععادرات الدععمعية عمععى جسمععة الععؾاردات، وم ثععؼ عجععز السيعع
% مععؽ جسمععة 78لمععؾاردات الدععمعية إلععى جسمععة الععؾاردات فقععد اععهدت طدععبتها تزايععدا  ممحؾعععا  حيععث زادت مععؽ طدععبة 

التعع ثير ، وهععؾ مععا يؤكععد تزايععد 3129/:2ؽ جسمععة الععؾاردات عععام % معع93لترععل إلععى  17/3116الععؾاردات عععام 
 الشدبى لمؾاردات الدمعية عمى جسمة الؾاردات وأيزا  العجز فى السيزان التجارى.

أما عؽ الؾادرات السررلة مؽ الخدمات والتى تذسل العديد مؽ الخعدمات والتعى مشها رعدمات الشقعل، الدعياحة،..(  .4
( مع وجؾد إتجعات لمتشعاقص فعى 3129/:2-17/3116% لستؾسو ال ترة 7.:2 بتففتستل واردات الخدمات ما طد

% ععععام 43هسيعععة الشدعععبية الخاصعععة مهعععا إلعععى إجسعععالى واردات الدعععمع والخعععدمات حيعععث إطخ زعععل طدعععبتها معععؽ األ
مميعار دوالر ععام  8.8، أما قيسة واردات الخدمات فقد تزايدت مؽ 3129/:2% عام 28ليرل إلى  17/3116
مميعار دوالر، ولوعؽ مععدالت  22.4حيث مم ل طحؾ  3129/:2ترل إلى حدها االقرى فى العام ل 17/3116

الزلععادة فععى واردات الخععدمات كاطععل  ذععكل أقععل مععؽ معععدالت طسععؾ الععؾاردات الدععمعية وهععؾ مععا ي دععر تراجععع االهسيععة 
 الشدبية الخاصة مؾاردات الخدمات السررلة.

صاحبة الشدبة االكبر فى ليكل الؾاردات السررلة وهعؾ العذى يجععل معؽ  مسا سبق يتز  لشا أن الؾاردات الدمعية هى
السهععؼ إسععتعراض ليكععل الععؾاردات الدععمعية السرععرلة واالهسيععة الشدععبية لمسجسؾعععات الدععمعية السختم ععة وثلععػ عمععى الشحععؾ 

 التالى:
 (5ججول رقم )

 تظهر الهاردات الدمعية السرخية وفقًا لمسجسهعات الدمعية السختمفة 
 (   3129/:2-17/3116خالل الفتخة ) 

)القيسة: بالسميهن                                                                                              
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والمواد 
 النسيجية

واردات 
الصناعات 
 الكيماوية 

واردات اآلالت 
واألجهـــزة 
والمعـدات 

الكهـربـائيـة 
 وأجـــزاؤهـــا 

واردات 
المعــــــــادن 
العــــــــاديـــه 

 ومنتجاتها

واردات 
المركـبات 
والعـربـات 
ووسائل 
الـنـقـل 
 األخرى

إجمالي 
الواردات 
 السلعية

2005/06 32.5% 9.5% 8.4% 4.8% 11.1% 10.2% 13.5% 10.0% 16487.2 

2006/07 20.6% 11.8% 8.9% 5.3% 14.3% 11.6% 17.2% 10.3% 20077.8 

2007/08 26.5% 9.5% 7.7% 4.3% 12.1% 11.8% 16.6% 11.6% 36117.7 

2008/09 20.8% 10.8% 6.6% 5.2% 13.6% 12.9% 17.8% 12.3% 33872.2 

2009/10 14.9% 12.1% 7.4% 6.5% 13.8% 15.6% 15.0% 14.7% 34738.5 

2010/11 22.2% 13.0% 9.7% 5.6% 11.2% 12.9% 12.2% 13.3% 41803.9 

2011/12 25.3% 13.6% 10.0% 6.0% 11.8% 12.5% 11.7% 9.1% 46507.6 

2012/13 27.2% 11.9% 9.5% 6.2% 11.2% 13.2% 10.3% 10.5% 44633.3 

2013/14 28.4% 11.5% 10.1% 6.6% 10.7% 12.1% 11.0% 9.6% 46708.1 

2014/15 25.9% 9.8% 10.0% 6.1% 11.8% 14.4% 9.7% 12.3% 47784.5 

2015/16 20.7% 13.5% 9.2% 5.4% 13.0% 19.0% 8.7% 10.6% 44955.5 

2016/17 26.1% 12.7% 10.3% 5.3% 12.3% 19.3% 7.7% 6.4% 46073.7 

2017/18 24.8% 12.9% 8.9% 6.0% 10.9% 20.1% 10.6% 5.8% 50420.6 

2018/19 21.6% 11.8% 9.3% 6.1% 11.8% 21.3% 10.1% 8.1% 53425.4 

متوسط  
 الفترة

24.1% 11.7% 9.0% 5.7% 12.1% 14.8% 12.3% 10.3% - 

 السرجر: البحهث االقترادية، بيا ات الدالسا الدمشية، البشك السخكدى السرخى.
https://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Statistics/Pages/TimeSeries.aspx 

 (5الذكا رقم)                    ( 4الذكا رقم)                   
 الهاردات الدمعية مقدسة عمى             الهاردات الدمعية مقدسة عمى             

 (3129/:2السجسهعات الدمعية عام)        ( 17/3116السجسهعات الدمعية عام)        

  
 ما يمى:يتز  لشا ( 5جدول رقؼ  الشغرة ال احرة لم وبإلقاء
فععى ليكععل الععؾاردات الدععمعية السرععرلة حيععث متمععل طحععؾ ولععى مععؽ السععؾاد البتروليععة السرتبععة األ تستععل واردات مرععر .2

مميععار  5.:( حيععث مم ععل 3129/:2-17/3116% مععؽ جسمععة الععؾاردات الدععمعية السرععرلة لستؾسععو ال تععرة  35
 17/3116قرعى مععؽ حيعث األهسيعة الشدعبية فعى العععام ال تعرة ثاتهععا، وقعد مم عل حعدها األ دوالر سعشؾلا  فعى متؾسعو

دطعى فعى الععام فى التراجع حتى وصمل إلى حدها األثؼ أرذت  17/3116العام % فى 43.6جيث مم ل طديتها 

32.5% 

9.5% 

8.4% 4.8% 

11.1% 

10.2% 

13.5% 
10.0% 

 واردات البترول

 واردات المواد الغذائية 

 واردات  الحبوب 

واردات  القطن الخام 
ومنتجاته والمواد 
 النسيجية

واردات الصناعات 
 الكيماوية 

واردات اآلالت 
واألجهـــزة والمعـدات 
الكهـربـائيـة 
 وأجـــزاؤهـــا 

21.6% 

11.8% 

9.3% 
6.1% 11.8% 

21.3% 

10.1% 
8.1% 

 واردات البترول

 واردات المواد الغذائية 

 واردات  الحبوب 

واردات  القطن الخام 
 ومنتجاته والمواد النسيجية

 واردات الصناعات الكيماوية 

واردات اآلالت واألجهـــزة 
والمعـدات الكهـربـائيـة 

 وأجـــزاؤهـــا 

واردات المعــــــــادن 
 العــــــــاديـــه ومنتجاتها

واردات المركـبات والعـربـات 
 ووسائل الـنـقـل األخرى

https://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Statistics/Pages/TimeSeries.aspx
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% مععؽ جسمععة الععؾاردات الدععمعية السرععرلة والععذى يرجععع إلكتذععافات البتروليععة حقععؾل  32جيععث مم ععل  3129/:2
 العاز الظبيعى والتى ساهسل فى تخفيض الؾاردات مؽ السؾاد البترولية.

الوهرباذيف وأجزاذها فى السرتبة التاطية مؽ حيث ليكل الؾاردات الدعمعية حيعث ت تى الؾاردات مؽ السعدات واالآلت  .3
(، وقععد تزايععدت أهسيتهعا الشدععبية فععى 3129/:2-17/3116% مععؽ جسمعة الععؾاردات لستؾسععو ال تعرة 25مم عل طحععؾ 

% مععؽ جسمععة الععؾاردات 32لترععل إلععى طحععؾ  17/3116% عععام 21.2ليكععل الععؾاردات الدععمعية حيععث زادت مععؽ 
 .3129/:2ة فى العام الدمعي

% معؽ جسمعة 23ة فعى السرتبعة التالتعة فعى ليكعل العؾاردات الدعمعية حيعث متمعل يت واردات الرشاعات الوسياذجاء .4
مميعععار دوالر فعععى  5.9حيعععث مم عععل صعععادراتها طحعععؾ ( 3129/:2-17/3116العععؾاردات الدعععمعية لستؾسعععو ال تعععرة  

% ععام 21.8و  18/3117% ععام 25الؾاردات الدمعية ميؽ متؾسو ال ترة ثاتها، وقد تراوحل طدبتها فى ليكل 
 ، ولؼ تذهد طدبتها فى ليكل الؾاردات الدمعية ت يرات سؾاء صعؾدا  أو هبؾط ا ربلل تمػ ال ترة.25/3124

وقعد ( 3129/:2-17/3116% مؽ جسمة العؾاردات الدعمعية فعى متؾسعو ال تعرة  23حققل واردات السعادن طحؾ  .5
ععا فععى اععهدت تمععػ ال تععرة إطخ  االهسيععة الشدععبية لععؾاردات السعععادن حيععث إطخ زععل طدععبتها إلععى إجسععالى الععؾاردات اض 

، وبذعكل 3129/:2% مؽ جسمة الؾادرات الدمعية لععام 21.2لتشخ ض إلى  3119/:1% عام 28الدمعية مؽ 
 لؾاردات السعادن اهدت تراجع ا ربلل تمػ ال ترة السذار إليها.عام فإن االهسية الشدبية 

جاءت فى السرتبة الخامدة والدادسة مؽ حيث االهسية الشدبية فى ليكل الؾاردات الدمعية السررلة كل   فى حيؽ .6
% عمى التعؾالى 21.4%، 22.8وسممل الشقل والسركبات حيث مم ل طدبتها مؽ واردات الساود ال ذاذية، وواردات 

ععا فععى أعقععاب إ جععراءات تحرلععر سعععر الرععرف حيععث وقععد اععهدات واردات وسععاذل الشقععل والسركبععات ترجعععا  ممحؾع 
 .29/3128% عام 7لترل إلى  27/3126% عام 21.7إطخ زل طدبتها مؽ 

% :وقد جاءت الؾاردات مؽ الحبؾب فى السرتبة الدا عة فى ليكل الؾاردات الدعمعية السرعرلة حيعث متمعل طحعؾ  .7
وقعععد تراوحعععل االهسيعععة الشدعععبية  (،3129/:2-17/3126معععؽ جسمعععة العععؾاردات الدعععمعية السرعععرلة لستؾسعععو ال تعععرة 

% ربلل ال ترة السزذار إليها كسا هؾ مؾض   الجعدول ولعؼ تذعهد واردات 21.4% و 7.7لؾاردات الحبؾب ميؽ 
 الحبؾب ت يرات جؾهرلة فى أعقاب عسميات تحرلر سعر الررف.

الشدععبية فععى ليكععل فععى حععيؽ جععاءت الععؾاردات الشدععجية والسبل ععس الجععاهزة فععى السرتبععة التامشععة مععؽ حيععث االهسيععة  .8
-17/3116% مععؽ جسمععة الععؾاردات وثلععػ لستؾسععو ال تععرة  6.86الععؾاردات الدععمعية السرععرلة حيععث متمععل طحععؾ 

ععا فععى أعقععاب ال(3129/:2 ا طفي   زادت مععؽ تحرلععر لدعععر الرععرف حيععث ، وقععد اععهدت واردات السشدععؾجات تزايععد 
 .3129/:2% عام 7.2لترل إلى   27/3126% عام 6.5

ن الهيكل الدمعى لمؾاردات السررلة يذير إلعى زلعادة ممحؾععة لعؾاردات االجهعزة الوهرباذيعة والسععدات وفى السجسل فى أ
(، وثلعػ 3129/:2-17/3116وثلػ ربلل ال ترة   ،د البتروليةاؾ تشاقص ممحؾظ فى الؾاردات مؽ الس واالآلت، وكذلػ

االصعبلح االقترعادى وتحرلعر سععر صعرف كشتيجة لعدد مؽ الدياسعات االقترعادية الوميعة وراصعة فعى أعقعاب مرطعامج 
 .3127الجشيف السررى فى طؾفسبر 

 
 

السحننهر الخننامذ:  سننهذج اياسننى لتقننجيخ أثننخ تقمبننات سننعخ الرننخف عمننى الننهاردات السرننخية 
 :(ARDLبإستخجام  سهذج اال حجار الحاتى لمستباط ات السهزعة)

 وثلػ وصؾال  لتقدير جيد لسعمسات ،السراحليسر إعداد الشسؾثج الكياسي الخاص  الدبلسل الزمشية  عدد مؽ 
، ثؼ  عد ثلػ ارتيار الشسؾثج دى سكؾن الدبلسل الزمشية مؽ عدمفرتبار مالشسؾثج حيث تبدء تمػ الخظؾات  إ
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ا مؽ االرتبارات التذخرية الستعمقة  جؾدة الشسؾثج ولسكششا تؾضي  ثلػ عمى الشحؾ  السبلذؼ لمتقدير يمي ثلػ عدد 
 التالي:
 (:Stationary Testالدالسا الدمشية السدتخجمة ) ستقخار إ اختبار .2

الدمدة الزمشية ساكشة  لما إثا كاط ارتباروالتقدير لمسعالؼ يجب  يالشسؾثج الكياستقدير قبل 
 Stationary الدمدمة الزمشية يكؾن الستؾسو والتبايؽ عبر الزمؽ  سكؾن ( أم غير ساكشة حيث أطف عشد
 حكيكية وال يسكؽ الؾثؾق مهامدمدمة الزمشية يجعل الشتاذج غير لأو الدكؾن ، حيث أن عدم االستقرار يؽثامت
عميها في تقدير  عتساداليسكؽ اال يوبالتال، (spuriousregressionطحدار زاذف  اقد يؤدى إلى وجؾد و 

 Unit Rootsجذور الؾحدة   ارتبارالدمدمة الزمشية مؽ ربلل استقرار  ارتباروطقؾم  ، معالؼ السجتسع

Test  )فؾلمر السؾسع  -ديكى ارتبار استخدامAugmented Dickey-Fuller Test). 
 تحديد الظرلقة تداعدعمى إطها مل العام، االتجات مركبة كذف عمى فقو التعسل الؾحدة جذور ارتبارات إن

 الشساثج غير مؽ طؾعيؽ ميؽ الت رلق مؽ المد االرتبارات هذت فهؼ أجل ومؽ مدتقرة، الدمدمة لجعل السشاسبة
 السدتقرة:

 :  Trend Stationary TS سهذج
 عدم مردر أن أ   deterministic trendتحديدية استقرارلة عدم وتبرز غير مدتقرة، الشساثج هذت

 التالى: الذكل وت رذ، ("ثامل"تحديد  عام وجؾد اتجات عؽ طاتج االستقرارلة
Yt = f (t) +t 

 :أن حيث
  : F (t) الحدود كتيرة دالت 

t        أميض تذؾلش

 : التالى لذكل ا ولكتب األولي، الدرجة مؽ كتيرحدود اكل ي رذ اطتذار ا الشساثج هذت وأكتر
Yta0a1 t t 

 . لوششا طجعمف مدتقر ا متقديرمرتبو  الزمؽE(Yt) يكؾن هذا الشسؾثج  غير مدتقر، ألن متؾسظف
– Ytأ     ،  Ytمؽ ̂       ̂  طرح السقدار الر رى العادية، و  السربعات  ظرلقة  ̂       ̂ السعالؼ

  ̂       ̂ . 
  :Differency Stationary DS سهذج 

 عام اتجات وجؾد لةاالستقرار  عدم مردر ( ،(Stochastic عذؾاذية مدتقرلة غير أيزا الشساثج هذت
 وت رذ الذكل التالي : ، )عذؾاذي

YtYt1t 
 الدرجة مؽ فروقات تدتعسل وغالبا،Ytt:  أ   استعسال ال روقات مدتقرة يسكششاجعمها

 :  التالى الذكل  ، وتوتب(d=1 األولى
d

Ytt

 :أن حيث
حكيقي ثامل ، d: ال روقات درجة 
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 :املوسع اختبار ديكي فيلر
طرلقة الرتبار عدم استقرار  الدمدمة الزمشية. الرتبار   Dickey and Fuler (1980, 1979) اامتور 

الطحدار الذاتي مؽ الدرجة االرتبار مبشي عمى طسؾثج ا.  لعدم االستقرار  مرادف الرتبار وجؾد جذر الؾحدة
 لكؾن كالتالي:األولى، و 

                   
 ,       يؾحد جذور لمؾحدة(ومؽ هشا جذر الؾحدة. فرضية العدم 2و  اتد  يتؼ ارتبار مإثا كاطل 

       ,ال يؾجد جذور الؾحدة(،   البديمة وال رضية
 :(2)وقد جاءت طتاذج ارتبار جذور الؾحدة  الخاص  دكؾن الدبلسل الزمشية عمى الشحؾ التالي

 ( جلذور الوحدةADFفولر املوسع ) -نتائج إختبار ديكى
(no. :Ttest value, P-Value %) 

Stationary None 
Trend & 
Intercept 

Intercept Variables 

Level 
 

6.7763 
0.000* 

 
7.3367 
0.000* 

 
7.2126 
0.000* 

Exportes 
Level 

Level 
 

6.5571 
0.000* 

 
6.74162 
0.000* 

 
6.738 

  0.000* 

EXPGR 
Level 

1st Diff. 

 
1.5527 
0.5160 
77545 
0.000* 

 
3.6300 
1.3763 
7.5704 
0.000* 

 
2.6117 
1.6371 
7.7567 
0.000* 

PETP 
Level 

 
1stDiff. 

1st Diff. 

 
3.5908 
0.9999 
5.3162 
0.000*  

 
2.4577 
1.6666 
7.2251 
1.111* 

 
2.7929 
2.111 
6.6672 
1.111* 

OER 
Level 

 
1stDiff. 

1st Diff. 

 
2.7257 
1.1272 
27.312 
0.000* 

 
5.7723 
0.000* 
17.425 
0.000* 

 
5.5214 
0.000* 
18.115 
0.000* 

GDPGR 
Level 

 
1stDiff. 

 .(E-Views10املصدر: مت إعدادها بواسطة الباحث ىف ضوء خمرجات )
 Levelمت يعرات الشسععؾثج الكياسععى عشععد صعي ة السدععتؾى   عععض  سععتقرار مياطععات اأعهعرت طتععاذج الجععدول الدعامق 

Form )وثلعععػ لمست يععععرات واردات الدععععمع والخعععدمات  IMPGR) الدععععمع والخععععدمات الرععععادرات، و  EXPGR ) ،
، معععععدل طسععععؾ الشععععاتج السحمععععى (OER االسععععسى ، سعععععر الرععععرف (PETP)أسعععععار البتععععرول  مععععؽ ر كععععل  سععععتقرااو 

1عشعد السدعتؾى األول   (GDPGRاإلجسعالى 
st Diff.)،  وحيعث أطعف هشعاك  ععض الست يعرات السدعتقرت عشعد صعي ة

األمتعععل لبلسعععتخدام هعععؾ  ول فعععإن الشسعععؾثجالست يعععرات مدعععتقرة عشعععد ال عععرق األ( وبععععض Level Formالسدعععتؾى  
 ARDL(3)( وثلػ وفقا  لمري ة الرلاضية التالية: 

𝜟𝒚  𝑩  𝞴  𝒚    𝝋  𝒙    ∑𝜷 𝜟𝒚    

   

 ∑𝞭𝜟𝒙   

   

  𝜺  

- T = max (p,q),...,T, for simplicity assuming that the lag order q is the same for all variables 

in the K×1 vector xt. 
- The variables in (yt ,x′t)′are allowed to be purely I(0), purely I(1), or co integrated. 

( Lag( مؽ ربلل فترات اإل ظاء  Y  ( عمى أساس تحميل الت ير فى الست ير التا عARDLيقؾم طسؾثج  
( فى ال ترة ط دها وفى فترات اإل ظاء مع X،  اإلضافة إلى أثر الست يرات التا عة  التا ع ط دف ت يرالخاصة  الس

                                                           
(1) Steven Cook, (2001) Septembe4,"Finite-sample critical values of the Augmented Dickey-Fuller statistic: a note on lag order", 

Economic Issues, Itol.6, part 2, 
http://www.economicissues.org.uk/Files/2001/201cCook.pdf 

(2)Sebastian Kripfganz , Daniel C. Schneider, (2016)" ardl: Stata module to estimate auto regressive distributed lag 

models", Stata Conference Chicago, University of Exeter Business School, Department of Economics, Exeter, UK, 

July 29. 

https://www.stata.com/meeting/chicago16/slides/chicago16_kripfganz.pdf 

 

http://www.economicissues.org.uk/Files/2001/201cCook.pdf
https://www.stata.com/meeting/chicago16/slides/chicago16_kripfganz.pdf
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 Short run( وفى االجل القرير Long Run Effectجل الظؾلل  تحميل العبلقة ميؽ الست يرات فى األ

Effect:وقد جاءات طتاذج الشسؾثج عمى الشحؾ التالى ) 
 (:hort run EffectSتحميا معادلة االجا القريخ) - أ

      𝑩  ∑𝜷         

 

   

  ∑𝞭        

 

   

  ∑𝞭𝜟       

 

   

 

  ∑ 𝜟      

 

   

 ∑ 𝜟        

 

   

  𝜺  

 حيث أن:
IMPGR.معدل طسؾ الؾاردات مؽ الدمع والخدمات  : 
EXPGR الدمع والخدمات.: معدل طسؾ الرادرات مؽ 

PETP.أسعار البترول  الدوالر   : 
OER.سعر الررف الجشيف االسسى م امل الدوالر    : 

GDPGR.معدل طسؾ الشاتج السحمى اإلجسالى : 
 

Dependent Variable: IMPGR  

Method: ARDL   

Sample (adjusted): 1965 2018    

Included observations: 54 after adjustments  

Maximum dependent lags: 3 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Fixed regressors: C     

Number of models evalulated: 3072  

Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 2, 3, 0)  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

IMPGR(-1) 0.044347 0.091103 0.486783 0.6289 

EXPGR 0.502913 0.079012 6.365026 0.0000 

D(PETP) 0.278357 0.099263 2.80425 0.0076 

D(OER) 1.20608 1.168998 1.031721 0.3081 

D(OER(-1)) -3.734075 1.395632 -2.675544 0.0106 

D(OER(-2)) 6.5361 3.132378 2.086626 0.043 

RESGR -0.001061 0.0334 -0.031757 0.9748 

RESGR(-1) -0.000714 0.034019 -0.020989 0.9834 

RESGR(-2) 0.054293 0.035303 1.537894 0.1316 

RESGR(-3) -0.105933 0.032315 -3.278082 0.0021 

DUMMY -2.401236 3.40982 -0.704212 0.4852 

C 1.846825 1.212069 1.523696 0.1351 

R-squared 0.760422     Mean dependent var   5.879967 

Adjusted R-squared 0.697675     S.D. dependent var   12.01786 

S.E. of regression 6.607905     Akaike info criterion   6.807541 

Sum squared resid 1833.905     Schwarz criterion   7.249537 

Log likelihood -171.8036     Hannan-Quinn criter.   6.978001 

F-statistic 12.11893     Durbin-Watson stat   2.112696 

Prob(F-statistic) 0.000000       

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

مؽ الرادرات  ( إلى معشؾلة الت ثير لمول  Short run Effectتذير طتاذج تحميل الشسؾثج فى األجل القرير  
 EXPGR  كسا أن أسعار البترول العالسية ، )PETP فى حيث الؾاردات ( ثات داللة إحراذية فى الت ثير عمى

دوالر  1.38 سقدار  الؾاردات تقدر فى حجؼ( إلى زلادة $دوالر  21يؤدى زلادة أسعار البترول العالسية  سقدار 
، أما الدمعية السررلة اليزال مؽ السؾاد البترولية  ؾارداتحيث أن طدبة جؾهرلة مؽ ال( 1( فى فترة اإل ظاء  $ 
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( وهؾ مؤار يعبر عؽ قيسة العسمة السحمية   سعار الررف الرسسية OER  يتعمق  دعر الررف االسسى فيسا
وثلػ  (IMPRGR)اتاالسسى وحجؼ الؾرادير إلى وجؾد عبلقة معشؾلة ميؽ سعر الررف قد جاءت الشتاذج لتذف

إلى إطخ اض فى قيسة  2( حيث يؤدى إطخ اض سعر صرف الجشيف مقامل الدوالر  سقدار 3،2فى فترات اال ظاء 
التاطية % وثلػ  عد عام مؽ عسمية التخفيض فى حيؽ يمى ثلػ زلادة فى فترة اال ظاء  4.8الرادرات  كيسة 

% حيث أن تخفيض قيسة الجشيف ربلل تمػ ال ترة السستدة قد أعكبة زلادة فى 7ارت ا  فى الؾاردات  سقدار 
تدفقات الشقد االجشبى وزلادة االحتياطيات فى االجل القرير وهؾ ما يؤدى فى مداية االمر إلى إطخ اض فى مداية 

حيؽ يعقب ثلػ زلادة فى حجؼ االحتياطيات تؤدى إلى االمر طتيجة زلادة أسعار الدمع فى الدؾق السحمى فى 
( فتذير RESGR   االحتياطيات مؽ الشقد االجشبى، أما فيسا يتعمق زلادة فى الؾاردات فى ال ترات البلحقة لها

أحتياطيات حيث أن زلادة  (4فى فترة اال ظاء  (Level Formالشتاذج إلى معشؾلة العبلقة فى صي ة السدتؾى  
 211 سقدار  (4إطخ اض فى حجؼ الؾاردات فى فترة اال ظاء ( يؤدى إلى $ سقدار مميؾن دوالر  الشقد االجشبى 

، أما عؽ إجراءات تحرلر سعر الررف السدار فى تمػ ال ترة السستدة، وأيزا  الف دوالر وثلػ فى االجل القرير
( لسعرفة ت ثير تمػ Dummyد مت ير صؾرى فقد تؼ إعدا 3127تحرلر سعر الررف الذى تؼ فى عام 

 . االجراءات عمى حجؼ الؾاردات فؾجد عدم معشؾلة ت ثير تمػ االجراءات عمى جؼ الؾاردات فى االجل القرير
 :القريخ ( والخاصة بسعادلة األجاtestFمعشهية الشسهذج ككا )إختبار 

رتبار إلى رفض فرض العدم والقاذل تذير طتاذج إرتبار ف والخاصة  سعشؾلة الشسؾثج ككل وتذير طتاذج اال 
 ال يؾجد عبلقة إطحدار ميؽ الست ير التا ع والست يرات السدتقمة حيث أن:   ن

F-statistic 12.11893 

Prob(F-statistic) 0.00000 

وهؾ ما يعشي رفض فرض العدم وقبؾل ال رض  1.16لبلرتبار أقل مؽ ( لمكيسة السحدؾبة p.valueحيث أن  
 القاذل   ن هشاك عبلقة معشؾلة ميؽ الست ير التا ع والست يرات السدتقمة لمشسؾثج.

 (:R-squareالقجرة التفديخية لمشسهذج )
R-squared 0.760422 

Adjusted R-squared 0.697675 

Rتذير طتاذج إرتبار 
% مؽ الست ير التا ع  87إلى أن الست يرات التى تؼ إدرالها فى الشسؾثج ت در طحؾ  2

Adj-Rوتذير قيسة 
% :7الست يرات ت در طحؾ عتبار ت ثير الست يرات السعشؾلة فقو  أن تمػ ت رذ فى اال يوالت 2

 .مؽ الت ير فى الست ير التا ع
 (:Long Run Effectتحميا العالقة طهيمة االجا ومعاما ترحيح الخظأ ) - ب

( إعتسادا  عمى االسمؾب ARDLجل الظؾلل والتوامل السذترك لشسؾثج  عتساد عمى تقدير عبلقة األيتؼ اال
ورٌه ِٓ خالي ذمذٍش ّٔورض ذصحَح اٌخطأ ،  1666عاَ  Pesaran and Shinالعمسى الذى قام  رياغتف 

(Error Correction Modelوٌھزا إٌّظ في ذحًٍَ عاللح األ ) ظً اٌطوًٍ اٌعذٍذ ِٓ اٌَّّضاخ وهي عٍي

 إٌحو اٌراٌي:

إمكاطية تقدير معادلة االجل الظؾلل والتوامل السذترك لمست يرات التى تختمف فى درجة سكؾن الدبلسل  -
 .I(0)  ،I(1)الزمشية فيها والجسع ميشها 

 يسكششا تقدير معادلة التوامل السذترك مؽ ربلل معادلة واحدة. -
      𝑩  ∑𝜷  𝒙    

 

   

   ∑𝞭       

 

   

  ∑       

 

   

 ∑         

 

   

  𝜺  
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وثلػ وفقا  لسقارطة  ،(Bounds Test) كسا يؾجد ارتبار الحدود الخاص متقدير معشؾلة عبلقة التوامل السذترك
متظؾلر قيؼ جدولية راصة مهذا ( Peasaran) ، وقد قام F statistics السحدؾبة  لبلرتبار والتي تتبع تؾزلع الكيسة

 وقد جاءت طتاذج التحميل لؤلجل الظؾلل عمى الشحؾ التالى: ،االرتبار
ARDL Long Run Form and Bounds Test 

 Dependent Variable: D(IMPGR) 

 Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 2, 3, 0) 
 Case 2: Restricted Constant and No Trend 

 Sample: 1962 2018 

 Included observations: 54 
 

Conditional Error Correction Regression 

 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

C 1.846825 1.212069 1.523696 0.1351 

IMPGR(-1)* -0.955653 0.091103 -10.4898 0.0000 

EXPGR** 0.502913 0.079012 6.365026 0.0000 

D(PETP)** 0.278357 0.099263 2.80425 0.0076 

D(OER(-1)) 4.008105 2.933138 1.36649 0.1791 

RESGR(-1) -0.053415 0.058739 -0.90936 0.3683 

DUMMY** -2.401236 3.40982 -0.70421 0.4852 

D(OER, 2) 1.20608 1.168998 1.031721 0.3081 

D(OER(-1), 2) -6.5361 3.132378 -2.08663 0.043 

D(RESGR) -0.001061 0.0334 -0.03176 0.9748 

D(RESGR(-1)) 0.05164 0.040576 1.272667 0.2101 

D(RESGR(-2)) 0.105933 0.032315 3.278082 0.0021 

  * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 
 

** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z). 

 
Levels Equation 

   
Case 2: Restricted Constant and No Trend 

 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

EXPGR 0.526251 0.095612 5.504041 0.0000 

D(PETP) 0.291274 0.10805 2.695744 0.0101 

D(OER) 4.194102 3.052857 1.373829 0.1768 

RESGR -0.055893 0.062707 -0.89134 0.3778 

DUMMY -2.512666 3.5426 -0.70927 0.4821 

C 1.932527 1.226305 1.575895 0.1226 

EC = IMPGR - (0.5263*EXPGR + 0.2913*D(PETP) + 4.1941*D(OER)  -0.0559 

        *RESGR  -2.5127*DUMMY + 1.9325 ) 
 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

      Asymptotic: n=1000   

F-statistic 27.60198 10% 2.08 3 

k 5 5% 2.39 3.38 

    2.50% 2.7 3.73 

    1% 3.06 4.15 

Actual 

Sample Size 54   Finite Sample: n=55   

    10% 2.226 3.241 

    5% 2.617 3.743 

    1% 3.543 4.839 

      Finite Sample: n=50   

    10% 2.259 3.264 

    5% 2.67 3.781 

    1% 3.593 4.981 

ل ترحي  الخظ  الذى يقدر مشحؾ يتز  مؽ الشتاذج الستحرمة لسعادلة التوامل السذترك إلى معشؾلة معام
وثلػ فى فترة زمشية تالية، % وهؾ ما يعشى أن الخظ  الذى يحدث فى االجل القرير يتؼ ترحيحف فى 6:.1

 Long Runلمؾصؾل إلى معامبلت الت ثير فى االجل الظؾلل والسؾجؾدة فى السعامبلت الستحرمف  عاليف  
Coff.)  أما فيسا يتعمق ب ،Bounds Test فى حيؽ كاطل الكيسة  27.60198( فقد قدرت الكيسة السحدؾبة ب
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% وهؾ ما يعشى رفض فرض العدم القاذل   طف ال يؾجد عبلقة  2عشد مدتؾى معشؾلة  4.17الجدولية تقدر ب 
 فى االجل الظؾلل وهؾ ما يعشى أطف هشاك عبلقة توامل مذترك ميؽ مت يرات الشسؾثج فى االجل الظؾلل.

 :(Model Goodness of fitإختببساث جودة النوورج ) -ض

يؾجد العديد مؽ اإلرتبارات الخاصة  جؾدة الشسؾثج وثلػ لمتحقق مؽ سبلمة التقديرات وإمكاطية إستخدام 
 الشسؾثج فى التشبؤ وثلػ عمى الشحؾ التالى:

 .Multicollinearity))ياالرتبارات الخاصة  االزدواج الخظ -

 (.Residuals Diagnostic) ياالرتبارات الستعمقة  حد الخظ  العذؾاذ -

 (.Stability Test) االرتبارات الستعمقة  إستقرار الشسؾثج -

 

 (:Multicollinearityإختببس االصدواج الخطي للوتغيشاث الوستقلت ) -

مؽ إفتراضات التى يجب تؾافرها فى التقدر القاذؼ عمى طرلقة السربعات الر رة هؾ عدم وجؾد إرتباط رظى 
إلى جعل الست يرات السدتقمة غير معشؾلة فى الت ثير وثلػ فى تام ميؽ الست يرات السدتقمة حيث أن ثلػ يؤدى 

حالة وجؾد إرتباط رظى قؾى ميؽ الست يرات السدتقمة ، ولسكششا إرتبار وجؾد مذكمة االزدواج الخظى ميؽ 
 والذى جاءت طتاذجف عمى الشحؾ التالى:( VIF) الست يرات السدتقمة مؽ ربلل

Variance Inflation Factors 
 Sample: 1962 2018 

  Included observations: 54 

 

 

Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

IMPGR(-1) 0.0083 1.805577 1.453048 

EXPGR 0.006243 2.671307 2.13296 

D(PETP) 0.009853 1.391656 1.378392 

D(OER) 1.366556 2.274961 2.100849 

D(OER(-1)) 1.947789 3.242552 2.993949 

D(OER(-2)) 9.811789 2.812788 2.427612 

RESGR 0.001116 1.750495 1.471829 

RESGR(-1) 0.001157 1.810435 1.529927 

RESGR(-2) 0.001246 1.866859 1.608665 

RESGR(-3) 0.001044 1.51111 1.316114 

DUMMY 11.62687 2.662779 2.169672 

C 1.469112 1.816858 NA 

فإن ثلػ يعشى أن هشاك  6فإثا كاطل قيسة السعامل أكبر مؽ  6(  الرقؼ Centered Vifيتؼ مقارطة قيسة معامل  
، وحيث أن قيسة السعامل خاث اإلجراءات الو يمة  عبلج ثلػولمزم إت ،مذكمة إزدواج رظى ميؽ الست يرات الس درة

 فإن ثلػ يعشى أن الشسؾثج ال يعاطى مؽ مذكمة االزدواج الخظى. 6لجسيع مت يرات الشسؾثج  أقل مؽ 
 (:Residuals Diagnosticاإلختببساث الوتعلقت بحذ الخطأ العشوائي ) -

هشعععععاك ععععععدد معععععؽ اإلرتبعععععارات الستعمقععععععة  حعععععد الخظععععع  العذعععععؾاذى ومشهعععععا إرتبععععععار إرعععععتبلف تبعععععايؽ حعععععد الخظعععععع  
 Heteroskedasticity ا  االرتبعععاط التدمدعععمى زعععيأ( وSerial Correlation تبعععا  حعععد الخظععع  ارتبعععار معععدى ا( و

 لمتؾزلع الظبيعى ، وقد جاءت طتاذج اإلرتبارات عمى الشحؾ التالى: يالعذؾاذ
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 (:Heteroskedasticity test) ختالف تباين حج الخظأاختبار ا - أ

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 0.332802     Prob. F(11,42)   0.9734 

Obs*R-squared 4.329407     Prob. Chi-Square(11)   0.9593 

Scaled explained SS 2.02973     Prob. Chi-Square(11)   0.9984 

Test Equation: 
    Dependent Variable: RESID^2 

  Method: Least Squares 
   Sample: 1965 2018 
   Included observations: 54 
   

     

 
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 39.08262 8.434049 4.633909 0.0000 

IMPGR(-1) 0.14207 0.633929 0.224111 0.8238 

EXPGR -0.08754 0.549796 -0.15922 0.8743 

D(PETP) 0.210322 0.690707 0.304502 0.7622 

D(OER) -1.98176 8.134344 -0.24363 0.8087 

D(OER(-1)) 0.693223 9.711353 0.071383 0.9434 

D(OER(-2)) -13.9655 21.7963 -0.64073 0.5252 

RESGR 0.144584 0.232408 0.622112 0.5372 

RESGR(-1) -0.31964 0.236719 -1.35031 0.1841 

RESGR(-2) 0.107272 0.245655 0.436676 0.6646 

RESGR(-3) -0.17458 0.224864 -0.7764 0.4419 

DUMMY 3.434007 23.72685 0.144731 0.8856 

R-squared 0.080174 Mean dependent var   33.96121 

Adjusted R-squared -0.16073 S.D. dependent var   42.67824 

S.E. of regression 45.98038  Akaike info criterion   10.68744 

Sum squared resid 88796.2 Schwarz criterion   11.12943 

Log likelihood -276.561  Hannan-Quinn criter.   10.8579 

F-statistic 0.332802  Durbin-Watson stat   2.214658 

Prob(F-statistic) 0.973441       

( P-valueحد الخظ  العذؾاذى حيث أطف يتؼ مقارطة  تذير طتاذج اإلرتبار إلى عدم وجؾد مذكمة إرتبلف تبايؽ  
% طقبل فرض العدم والقاذل   طف ال يؾجد مذكمة إرتبلف تبايؽ  6% فإثا كاطل أكبر مؽ 6الخاصة  اإلرتبار ب 

فإن هذا يعشى قبؾل فرض العدم وهؾ ما يعشى عدم  1.4947تداوى  Chi-Squareحد الخظ  وحيث أن قيسة 
 ايؽ حد الخظ  العذؾاذى.وجؾد مذكمة إرتبلف تب

 (:Serial Correlation) ياختببس اإلستببط التسلسل -ة

وهؾ اإلرتبار الستعمق  سدى وجؾد إرتباط ميؽ أرظاء الشسؾثج فى فترات اإل ظاء ، ولسكششا إرتبار تمػ 
الشحؾ ( وقد جاءت طتاذج اإلرتبار عمى Breusch GodFrey serial Correlation Testالسذكمة مؽ ربلل  

 التالى:
F-statistic 

 

0.586491 
 

    Prob. F(2,32) 0.5610 

Obs*R-squared 
 

1.538413 
 

    Prob. Chi-Square(2) 0.4634 

 Serial شى أن الشسؾثج ال يعاطى مؽ مذكمةتذير طتاذج اإلرتبار إلى قبؾل فرض العدم وهؾ ما يع

correlation  حيث أن قيسة )P-value وهؾ ما يعشى عدم وجؾد مذكمة اإلرتباط التدمدمى.%  6( أكبر مؽ 
 (:Normality Test) اختببس هذى إتببع حذ الخطأ العشوائي للتوصيع الطبيعي -ج

ولرذ  يلمتؾزلعع الظبيعع يتبعا  حعد الخظع  العذعؾاذإلرتبعار معدى إ  jarque-Beraإرتبعار حيث أننب قوناب بإساتخذام 

 :ظاءخ ٔرائط االخرثاس عٍي إٌحو اٌراٌي
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Series: Residuals

Sample 2006Q1 2017Q2

Observations 46

Mean      -1.45e-12

Median   2.749324

Maximum  1059.030

Minimum -920.1693

Std. Dev.   405.5919

Skewness  -0.053291

Kurtosis   3.135359

Jarque-Bera  0.056890

Probability  0.971956


 

حيث أن الكيسة ،  يلمتؾزلع الظبيع يتبا  حد الخظ  العذؾاذاإلى  jarque-Beraتذير طتاذج إرتبار 
لذا يسكششا قبؾل فرض العدم القاذل   ن سمدمة حد ،  1.16وهى أكبر مؽ  :82:.1رتبار تداوى السحدؾبة لبل
 تتبع التؾزلع الظبيعى. يالخظ  العذؾاذ

 (:Stability Testإختببساث إستقشاس النوورج )ٍ -
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ستخدامف فى اومؽ ثؼ إمكاطية  تتؼ إعداد  ستقرار الشسؾثج الذاستقرار الشسؾثج إلى ارتبار الخاص  ايذير 

 رتبار االستقرارلة الخاصة  الشسؾثج.وفقا  ال%  6التشبؤ ، حيث أن قيؼ الخظ  لؼ تخرج عؽ حدود التقة عشد 
 الشتا ج :
يهجج عالقة ذات داللة جاءت الشتا ج لتثبت صحة الفخض القا ا " فيسا يتعمق بالفخض األول  -2

، حيث تذير طتاذج الشسؾثج الكياسى إلى وجؾد "إحرا ية بين كٍا من الهاردات وسعخ الرخف االسسى
، فى حيؽ الدمع والخدمات وارداتو  سعر الررف االسسىمؽ  عبلقة ثات داللة إحراذية ميؽ كل  

يزال طدبة جؾهرلة مؽ سعار رام مرلشل  البترول( حيث الالسررلة وأ الؾارداتيؾجد عبلقة معشؾلة ميؽ 
 ة ثات داللة إحراذية ميؽ الؾارداتالسررلة هى مؽ البترول الخام أيزا  يؾجد عبلق الؾاردات

أما عؽ العبلقة فى االجل  ،واالحتياطيات مؽ الشقد االجشبى فى االجل القريرالرادرات السررلة، 
الظؾلل فتذير الشتاذج إلى وجؾد عبلقة معشؾلة ثات داللة إحراذية ميؽ كل  مؽ الؾاردات السررلة 

%، كسا يؾجد عبلقة ميؽ 61والرادرات السررلة حيث زلادة الرادرات يترتب عمية زلادة فى البسقدار 
% مؽ حجؼ 36ات وأسعار البترول حيث ال يزال تستل الرادرات مؽ السؾاد البترولية ما طدبتف الؾارد

، فحيؽ يتبلاى ت ثير سعر الررف االسسى فى االجل الظؾلل عمى الؾاردات الدمعية السررلة
 .الؾاردات الدمعية السررلة

يهجج تأثيخ ذات داللة  "فيسا يتعمق بالفخض الثا ى جاءت الشتا ج لتثبت عجم صحة الفخض القا ا .3
، حيث ثبتل عدم معشؾلة ت ثير إحرا ية إلجخاءات تحخيخ سعخ الرخف عمى حجم الهاردات السرخية"

 عمى 3127الت يرات التى أحدثتها إتبا  سياسة سعر الررف السدار أو تحرلر سعر الررف فى عام 
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الرغؼ مؽ وجؾد ت ثير واض  لتمػ االجراءات عمى حجؼ تدفقات الشقد االجشبى  الؾاردات السررلة عمى
 واالحتياطيات مؽ الشقد االجشبيى.

الهيكعععل الدعععمعى لمعععؾاردات السرعععرلة يذعععير إلعععى زلعععادة ممحؾععععة لعععؾاردات االجهعععزة الوهرباذيعععة والسععععدات  .4
-17/3116رععبلل ال تععرة  واالآلت، وكععذلػ تشععاقص ممحععؾظ فععى الععؾاردات مععؽ السععؾاد البتروليععة، وثلععػ 

(، وثلػ كشتيجة لعدد مؽ الدياسات االقترادية الومية وراصة فعى أعقعاب مرطعامج االصعبلح 3129/:2
 .3127االقترادى وتحرلر سعر صرف الجشيف السررى فى طؾفسبر 

( مععععؽ رععععبلل مععععرامج 3129-2:73سياسععععات سعععععر الرععععرف التععععى تععععؼ إتخاثهععععا رععععبلل ال تععععرة السستععععدة   .5
ادى كاطعععل طتيجعععة ت عععاقؼ العجعععز فعععى ميعععزان السعععدفؾعات والتعععى كاطعععل طتيجعععة إسعععتخدام االصعععبلح االقترععع

االحتياطيععات مععؽ الشقععد االجشبععى فععى محاولععة الح ععاظ عمععى سعععر الرععرف مععؽ االطخ ععاض امععام العسععبلت 
االجشبية، وأطف فعى أعقعاب إتخعاث إجعراءات سعؾاء التحرلعر السعدار لدععر الرعرف أو التحرلعر العذى تعؼ فعى 

 سهؼ فى تزايد حجؼ التدفقات مؽ الشقد االجشبيى وزلادة االحتياطيات مؽ الشقد االجشبيى.قد أ 3127
إستسرار العجز فى ميزان السدفؾعات يعتسد عمى عؾامل حكيكية مرتبظة  زعف االطتاج الرعشاعى ومعؽ  .6

القاعععدة كععذلػ إسععتسرار االرععتبلالت الهيكميععة السرتبظععة   ثععؼ مزلععد مععؽ العجععز فععى السيععزان التجععارى لمدولععة
 االطتاجية لمقظا  الرشاعى وما إلى ثلػ مؽ تبعات إستسرار العجز فى السيزان التجارى.

 التهصيات :
بى فى جشإستخدام االحتياطيات مؽ الشقد األضرورة إستسرار إتبا  سياسة تحرلر سعر الررف وعدم  .2

ى وحركة جشبقترادية ضارة عمى حجؼ إحتياطيات الشقد األدعؼ سعر الررف لسا لها مؽ آثار ا
جشبيف السباارة وغير السباارة،  مع تدربلت محدودة مؽ قبل الدياسة الشقدية التدفقات لئلستتسارات األ

 فى حاالت الظارذة والح اظ عمى قيسة العسمة مؽ وجؾد مزاربات عميف.
شؾك عمى الديرة عمى سؾق الشقد األجشبى وتعزلز تحرلر سعر الررف يعزز قدرة البإستسرار  .3

جشبى إلى الدؾق الدؾداء الشقد األجشبى وحساية االقتراد القؾمى مؽ تدرب ياطيات مؽ الشقد األحتاأل
 .3127كسا كان يحدث قبل تحرلر سعر الررف فى عام 

ساسية فى طقل التوشؾلؾجيا وتعزلز ك حد العؾامل األجشبية السباارة التركيز عمى جذب االستتسارات األ .4
ضافة إلى دورها ال اعل فى زلادة مى وراصة فى القظا  الرشاعى،  اإلالقدرة التشافدية لئلطتاج السح

 حجؼ التدفقات مؽ الشقد االجشبى، ومؽ ثؼ الح اظ عمى قيسة العسمة.
اإلهتسام مدعؼ القدرات التشافدية لمرشاعات السحمية وراصة فى الرشاعات الهشدسية وصشاعة االجهزة  .5

حجؼ الؾاردات مؽ تمػ الرشاعة وراصة مع تشامى خفيض الوهرباذية وهؾ ما يسكؽ أن يدهؼ فى ت
 طدبتها فى ليكل واردات الدمعية،  االضافة إلى إتاحة فرص ترديرلة لمرشاعات السررلة.

التركيز عمى دعؼ االداء الترديرى لمقظاعات االقترادية السررلة  سا يعزز مؾقف السيزان التجارى  .6
ومؽ ثؼ دعؼ الجؾاطب الحكيكية لمح اظ عمى سعر ولداعد عمى ر ض العجز فى السيزان التجارى ، 

 الررف.
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 الولحق االحصبئي:
 (2جذول سقن)

 النوورج القيبسيبيبنبث السالسل الضهنيت لوتغيشاث 

 السنه
 معدل نمو
 الواردات

 معدل نمو
 الصادرات

معدل نمو الناتج 
 المحلى اإلجمالى

 سعر مزيج
 برينت

 سعر الصرف
 االسمى

      1962 0.796686 -8.106116 3.875617 2.85 0.404489 

1963 19.72811 23.01524 10.51809 2.91 0.434783 

1964 10.24558 15.48240 11.50758 3 0.434783 

1965 -8.886228 0.056449 4.914042 3.01 0.434783 

1966 6.125131 4.456982 5.046404 3.1 0.434783 

1967 -2.303691 6.805293 0.805264 3.12 0.434783 

1968 -6.566937 -34.56384 -1.606792 3.18 0.434783 

1969 3.744912 15.34003 5.279518 3.32 0.434783 

1970 14.33703 9.892539 5.598515 3.39 0.434783 

1971 1.260735 5.110497 4.057346 3.6 0.434783 

1972 1.118730 -1.752081 3.055681 3.6 0.434783 

1973 8.922198 4.413732 3.506830 4.75 0.397956 

1974 6.405636 4.696840 1.558939 9.35 0.391304 

1975 20.72890 23.29959 8.939147 12.21 0.391304 

1976 -13.49202 12.38461 13.27969 13.1 0.391304 

1977 18.09045 40.64605 9.003044 14.4 0.391304 

1978 0.010379 2.677341 8.628768 14.95 0.391304 

1979 12.74388 14.35419 4.547690 25.1 0.700001 

1980 8.127394 17.01232 10.01133 37.42 0.700001 

1981 21.56762 29.69853 7.348554 35.75 0.700001 

1982 -13.17286 -10.41240 9.907171 31.83 0.700001 

1983 6.434770 7.467785 5.094407 29.08 0.700001 

1984 18.61673 5.806452 9.745763 28.75 0.700001 

1985 0.633383 1.100535 5.791506 26.92 0.700001 

1986 -5.895964 1.853486 4.744526 14.44 0.700001 

1987 -8.173503 -7.163489 3.832753 17.75 0.700001 

1988 3.066440 11.17974 5.461320 14.87 0.700001 

1989 1.652893 16.66667 4.920869 18.33 0.866667 

1990 3.658537 7.142857 5.667029 23.19 1.550000 

1991 1.176471 3.333333 1.125405 20.2 3.138008 

1992 -4.651163 12.90323 4.472859 19.25 3.321748 

1993 12.56507 1.249336 2.900791 16.75 3.352518 

1994 1.225504 0.522399 3.973172 15.66 3.385133 

1995 4.313003 11.29064 4.642459 16.75 3.392208 

1996 -1.796248 1.780303 4.988731 20.46 3.391483 

1997 5.302349 -0.946988 5.492355 18.64 3.388750 

1998 1.735016 -2.653061 5.575497 11.91 3.388000 

1999 12.75969 9.161426 6.053439 16.56 3.395250 

2000 3.987350 7.028999 6.370004 27.39 3.472050 

2001 -1.125176 3.290676 3.535252 23 3.973000 

2002 2.676549 4.973599 2.390204 22.81 4.499667 

2003 1.280559 13.83285 3.193455 27.69 5.850875 

2004 17.24138 25.31646 4.092072 37.66 6.196242 

2005 23.82353 20.20202 4.471744 50.04 5.778833 

2006 21.77356 21.26050 6.843838 58.3 5.733167 
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2007 28.80364 23.28482 7.087827 64.2 5.635433 

2008 26.29144 28.76165 7.156284 91.48 5.432500 

2009 -17.88767 -14.51224 4.673600 53.48 5.544553 

2010 -3.159851 -2.983871 5.147235 71.21 5.621943 

2011 8.406910 1.246883 1.764572 87.04 5.932828 

2012 10.80028 -2.298851 2.226200 86.46 6.056058 

2013 0.589391 4.515659 2.185466 91.17 6.870325 

2014 0.097656 -10.94077 2.915912 85.6 7.077609 

2015 0.951220 -0.039124 4.372019 41.85 7.691258 

2016 -2.222759 -15.02935 4.346643 36.34 10.02540 

2017 52.50803 86.04330 4.181221 46.27 17.78253 

2018 11.29794 32.15522 5.314121 59.34 17.76729 
 مرجر البيا ات:

سعشؾلف، جسهؾرلعة تؼ االعتساد عمعى قاععدة مياطعات البشعػ العدولى، مياطعات االحتياطيات مؽ الشقد األجشبى، فيسععا يتعمععق  سعععدل طسععؾ الععؾاردات، و الرععادرات، والشععاتج السحمععى اإلجسععالى، وسعععر الرععرف االسععسى،  -2
  rep-arab-https://data.worldbank.org/country/egypt      .مرر العربية

فيسعا يتعمعق  دععر  فقنج تنم االعتسناد عمنى بيا نات مشظسنة االوبنكفيسا يتعمق  االسعار العالسيعة لمبتعرول،  -3    /https://www.opec.org/opec_web/en     .لسزلج مرطلمرميل الش و 
 (.Descriptive Statالبيا ات الهصفيه لستغيخات الشسهذج القياسى) (3ججول رقم)

 
 
      Sample: 1962 2018 

      
IMPGR EXPGR GDPGR PETP OER  

      
       6.110326  8.444058  5.202333  28.50491  3.221371  Mean 

 3.658537  5.110497  4.914042  20.20000  1.550000  Median 

 52.50803  86.04330  13.27969  91.48000  17.78253  Maximum 

-17.88767 -34.56384 -1.606792  2.850000  0.391304  Minimum 

 11.86861  16.61257  2.764256  25.17695  3.760536  Std. Dev. 

 1.085662  1.632565  0.611449  1.193609  2.133002  Skewness 

 5.713216  10.21677  3.782362  3.512850  8.598565  Kurtosis 

      

 28.68095  149.0144  5.005480  14.15933  117.6640  Jarque-Bera 

 0.000001  0.000000  0.081860  0.000842  0.000000  Probability 

      

 348.2886  481.3113  296.5330  1624.780  183.6181  Sum 

 7888.378  15454.74  427.9024  35497.21  791.9313  Sum Sq. Dev. 

      

 57  57  57  57  57  Observations 

 (4ججول)
 متغيخات الشسهذجمرفهفة معامالت االرتباط بين 

 IMPGR EXPGR GDPGR PETP OER 

IMPGR  1.000000  0.793912  0.172472  0.236731  0.354185 

EXPGR  0.793912  1.000000  0.336479  0.115808  0.377731 

GDPGR  0.172472  0.336479  1.000000 -0.104729 -0.219090 

PETP  0.236731  0.115808 -0.104729  1.000000  0.615754 

OER  0.354185  0.377731 -0.219090  0.615754  1.000000 

 

https://data.worldbank.org/country/egypt-arab-rep
https://www.opec.org/opec_web/en/

