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 الكلمات المفتاحية:

االستتتتت ماج ايجنبتتتتي، 
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نهتتا االنحتتداج التت ا ي 
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 الملخص 

 م التركيز من خالل ه ه الدجاسة على معرفة أهم المحتدداا االقتصتادية التتي  ستاهم فتي جت ث االستت ماج  

وسيانتتاا ستتنعية   ARDL؛ وذلتتب ساستتت داج نهتتا االنحتتداج التت ا ي للمتباطئتتاا المعةعتتة ايجنبتتي فتتي ليبيتتا

وأجستتم مراتتراا جةيستتية  النمتتع االقتصتتاد ، االنفتتتاا الت تتاج ، جصتتيد  (2019-1990 غطتتي الفتتتر  

وجتتعد عالقتتة أهتتم النتتتاةا الت ريبيتتة التتي  تتم الحصتتعل عليهتتا  .  شتتيرالحستاث ال تتاج ، االدختتاج المحلتتي(

طردية سين كالً من االنفتاا االقتصاد  والرصيد ال اج  مم  دفق االست ماجاا ايجنبية في ليبيا سمتا يتفتق 

نتاةا متغير االدخاج المحلي غير معنعية متن الناحيتة اصحصتاةية، كتم  في حين كانتوالمنطق االقتصاد ، 

ه ين المتغيرين على  تدفااا االستت ماج ايجنبتي   م استبعاد مرار النمع االقتصاد  مما يدل على أن  أثير

فضتال عتن ذلتب ؛ فاتد وجتدا الدجاستة أن قيمتة معامتل  صتحي    إلى ليبيا نا ا عن ععامل غير جعهريتة؛

وهت ا يعنتي أن االنحرافتاا متن ايجتل الاصتير   - 1.122% و بلغ 1سالبة ومعنعية عند  Ecm(-1ال طأ 

؛ وهع ما يركد وجعد عالقة  عاةنية طعيلة المدى % 112.2سنسبة  إلى ايجل الطعيل يتم  صحيحها سنعيا

 .سين المتغيراا محل الدجاسة

 

 مقدمـــــة 

ئعلين في كل دول المس أصب  معضعع االست ماج ايجنبي أحد أهم المعضععاا الرةيسة التي  حضى ساهتماج ال براء و

يُعد االست ماج ايجنبي المباار من أهم جؤوس ايمعال التي  طعجا وسشكل كبير نتي ة للدوج الحيع  ال   حيث العالم، 

سين  لب الدول وليبيا من  العالم؛ مّما فت  الم ال لمعظم دول سد الف ع  سين االست ماج والمدخراا المحليةيمكن أن يلعبه في 

 الشاملة. االقتصادية العصعل إلى  حايق التنمية  سهدف ماجاا تعفير المناخ المناسب لتلب االستالتي  سعى ل

االقتصادية  ايوضاعسشكل كبير على وعملية ج ث االست ماجاا ايجنبية المباار  من قبل البلد المضيف  عتمد  إن إال

ح م ونعع التي من اأنها أن  حدد و ،ايمعال جؤوسواالجتماعية والسياسية فضال عن مساند  ال انب الاانعني في  دفق 

 الاراج االست ماج . 

 شمل ه ه المحدداا ؛ محدداا االقتصاديةلا  تحدد سم مععة من ايجنبيةعملية ج ث االست ماجاا  فإنعالو  على ذلب 

العديد من المراراا االقتصادية ، م ل دججة االنفتاا على العالم ال اججي، ومركز الدولة في السعق العالمي قدج ها على 

إلى العديد من المحدداا االقتصادية التي  تعلق ساالقتصاد العطني للدولة  ساصضافةمعاجهة الظروف والمتغيراا ال اججية، 

  .من اأنها أن  حدد الاراج االست ماج  يوالتالمضيفة؛ 

 مشكلة الدراسة

اعتمدا ليبيا والةالت  عتمد على الاطاع العاج في  نميتها االقتصادية واالجتماعية ، معتمدا في ذلب على ما  حااه من 

اسية واالقتصادية التي إيراداا نفطية، وما  راكم لديها نتي ة ل لب من فعاةض مالية في فتراا متباينة. إال إن اصحداث السي

 مر سها البالد جعلت ه ا الاطاع غير قادج على معاصلة ه ا الدوج. وسالرغم من المحاوالا الم تلفة في فتراا م تلفة على 

خصصت الاطاع العاج و عزيز دوج الاطاع ال اص من خالل منحه العديد من االمتياةاا و ش يم است ماجا ها إال أن ذلب لم 

كان السد من فت  الم ال أماج االست ماجاا ايجنبية و عفير المناخ المناسب لها، لما لها من دوج فعال في التنمية يكن كافيا،  ف

 االقتصادية واالجتماعية للدول المضيفة. 

ومن جانب أخر فإن ج ث االست ماج ايجنبي للدولة المضيفة يتعقف على العديد من المحدداا االقتصادية، وه ه المحدداا 

  تلف ساختالف طبيعة المشروع االست ماج  وجنسية المست مر، والتي  رثر سلبا أو إي اسا على ن اا المشروع 
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ا االقتصادية المعبر  عن قع  الدولة في السعق العالمي و دججة االست ماج . و شمل ه ه المحدداا العديد من المرارا

  .االنفتاا على العالم ، و عفر عنصر العمل ...وغيرها

وسناءا على ذلب يمكن صياغة مشكلة الدجاسة في السرال الرةيس التالي: ما مدى  أثير المحدداا االقتصادية على االست ماج 

؟. ولإلجاسة على السرال الرةيس للدجاسة  م وضم الفرضية ايساسية التالية: 2020-1990ايجنبي في ليبيا خالل الفتر  

 هناك  أثير للمحدداا االقتصادية على االست ماج ايجنبي في ليبيا .

 هدف الدراسة

أن الهدف الرةيس من ه ه الدجاسة يتمحعج حعل إسراة الدوج الهاج ال   قد يلعبهُ االست ماج ايجنبي المباار في  عفير 

التمعيل الالةج صقامة المشاجيم اصنتاجية ونال التكنعلعجيا والمساهمة في جفم مستعياا الدخل والمعيشة ، وخلق فرص 

ية و حايق قدجاا  نافسية في ليبيا من جانب؛ أما من ال انب ايخر فهع  اديم العمل و حسين المهاجاا وال براا اصداج

االقتراحاا والتعصياا التي يمكن أن  ساعد صانم الاراج االقتصاد  في  هيئة الظروف و عفير المناخ المناسب 

 لالست ماجاا ايجنبية في ليبيا سناءا على  حديد أهم محددا ه االقتصادية. 

في  سليط الضعء على أهم المحدداا االقتصادية المرثر  في  االست ماج ايجنبي  أهمية الدراسة كمن  وفي ه ا الصدد

 المباار في ليبيا.

 االستثمار األجنبي المباشر: مفهومه، أشكاله، دوافعه  -

اختياج مشروعا ها  داخل الدولة المضيفة ه ا إذ ما أحسنتبية دوج مهم في مشروعاا التنمية الست ماجاا ايجن لعب ا

، سشكل إي اسي علي ميزان المدفععااوالتأثير  اصنتاجاالست ماج ايجنبي يمكن ةياد  من خالل من ايجانب، ف ها اركاءو

فضال و حسين نععية وجعد  الصناعاا المحلية، والحصعل علي أساليب متادمة في التدجيب واصداج  والتسعيق واصنتاج 

  (.6، ص2015الشدوا، و  نية  عطينها  خضيراانال التانية مم إمكا عن

وأاكاله  صعجه ا عددكما المفاهيم ال اصة ساالست ماج ايجنبي المباار  منووفاا له ه ايهداف جاءا العديد 

 التي سنتطرق إليها فيما يلي: ، وودوافعه

 أوالً: مفهوم االستثمار األجنبي المباشر

ة ععامل التنمية االقتصادية رأحد أس أنه المباار على عرف ايمم المتحد  للت اج  والتنمية  ايونكتاد( االست ماج ايجنبي   

والتنظيمية والعمل أيضا على  اصداجيةللبلدان. والعصعل لألسعاق الدولية مما يسم  في  سهيل نال التكنعلعجيا والمهاجاا 

 .(UNCTAD,2000:p3) .رالمباا ايجنبيدخعل االست ماج    فيف الايعد المفروضة على

رف االست ماج ايجنبي المباار سأنه يتم ل في حصة ثاستة للمست مر ايجنبي ال   يايم في اقتصاد ما سمشروع مااج عّ كما 

ايصعاا صحدى % أول أك ر من أسهم جأس مال وعدد من 10ساقتصاد آخر، حيث أّن المست مر ايجنبي يمتلب ما نسبته 

 (.539، ص2016مرسساا ايعمال، وه ه الحصة  كعن كافية صعطاء المست مر جأياً في إداج  المرسسة  سعضياف، 

السلم وال دماا، مم المحافظة  إنتاجالالةمة لعملياا  اصنتاجيةأيضاً يعّرف على أنه است داج المدخراا أو الطاقاا 

 ( .5، ص 2004الااةمة أو العمل على   ديدها.  الغزالي، اصنتاجيةعلي الطاقاا 

إذاً فإن االست ماج ايجنبي هع أن يكعن للمست مر ايجنبي حق سإداج  واست ماج في المعجعداا ال استة، وقد يكعن 

المست مر ايجنبي ا صاً طبيعياً أو معنعياً أو اركة متعدد  ال نسياا لها الدوج في نال التكنعلعجيا والمساهمة في  شغيل 

الشدوا، و الدولي وأيضاً دعم التنمية والنمع االقتصاد   خضيراا اصنتاجقعة المعاجد، ودعم مهاجاا عالية في  عسيم ج

 (.6، ص 2015

 ثانيا: دوافع االستثمار األجنبي المباشر 

 دفق االست ماجاا ايجنبية المباار  واالستفاد  مّما  متلكه الشركاا سينها ليبيا إلى  ش يم البلدان النامية ومن   هدف 

معرفة إداجية و كنعلعجيا، و عد  لب الشركاا المتعدد  ال نسية الحلاة أو الراسط وجاء جر االست ماج ايجنبية من علعج و

سعض البلدان النامية لألمعال إاّل أّن في غياث التكنعلعجيا وعدج  امتالك منالرغم على و ؛ايجنبي المباار نحع أقاليم العالم

وجاء دوافم الهناك جملة من عليه فإن  االقتصادية. إقامة المشروعااقدج ها على  عفرها وخاصةّ الحدي ة منها يحعل دون 

  : أهم ما يلي االست ماج ايجنبي المباار

أسراة الععامل التي  ش م على االست ماج ايجنبي الادج  على العصعل واختراق أسعاق  جديد  واالستفاد  من  -

 تي   عمل على سد االحتياجاا المحلية واصقليمية.المهاجاا العالية ومراكز البحعث المتطعج  وال
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العمل علي  طعير المراكز المحلية للبحث العلمي والتاني سينها وسين فروع الشركاا ايجنبية مّما يرد  إلى  -

 وصعل المراكز المحلية لما وصلت إليه الشركاا العالمية في ال عانب البح ية والتكنعلعجية.

لم ال لزياد  فرص التصدير وه ا يعمل سدوجه في  حسين ميزان المدفععاا وخلق الحد من االستيراد وفت  ا -

 (.7، ص2015عالقاا  كاملية على الصعيد االقتصاد  وال دمي مم االقتصاد العالمي  خضيراا والشدوا، 

اليب  إ احة الفرصة لتدجيب العمالة المحلية والعمل سفروع الشركاا ايجنبية الم تلفة ساست داج أحدث ايس -

وسمهاجاا التكنعلعجيا الحدي ة مّما يفت  الم ال لهرالء العاملين لنال مهاجا هم ومعرفتهم الفنية والعلمية إلى 

 الشركاا العطنية حينما  تسنى لهم الفرصة. 

الشركاا متعدد  ال نسية مّما يساهم  من االحتياجاا من المعداا واآلالا والمهاجاا والمساعداا الفنية  عفير  -

 السلم وسمعاصفاا عالمية و صديرها لألسعاق ال اججية. إنتاجشكل كبير سإ احة الفرصة للشركاا العطنية في وس

 من جهة أخرى هنالب عدّ  أسباث  دفم سالشركاا متعدد  ال نسية لالست ماج خاجج حدودها العطنية ومن أسرةها ما يلي: 

انتشاجاً سدول امال أفريايا، حيث ير كز على االستفاد  من است ماج يبحث عن المعاجد: يعد ه ا الشكل ايك ر  -

 المعاجد الطبيعية خاصةً في م ال الصناعاا االست راجية م ل البترول والغاة وغيرها.

فالمعاجد الطبيعية ال  تعقف عندها  دفااا االست ماج ايجنبي المباار فحسب سل ؛ است ماج يبحث عن الكفاء    -

الماهر  وذاا كفاء  من أسرة الدوافم للشركاا الدولية في الدخعل إلى اقتصاد ما وسه ا  أصب  البحث عن العمالة

  ضمن  اليل التكاليف وةياد  الرسحية.

 است ماجاا  بحث عن السعق: الدول النامية  كعن هي المستهدفة لما  ملكه من أسعاق واسعة.  -

ا االقتصاد  لدول امال أفريايا، أصب  قطاع است ماجاا  بحث عن ال دماا: سعد  طبيق عد  سراما لإلصال  -

ال دماا ال ياتصر علي  عفير الماء والكهرساء والمعاصالا، سل  عّسم أك ر ليشمل ال دماا المالية كالتمعيل 

 (.60، ص 2019طه،  و والتأمين.  سليم

 ثالثاً: أشكال االستثمار األجنبي المباشر 

 حسب الملكية وآلية العمل إلى :  ايجنبية ناسم االست ماجاا   

است ماجاا مملعكة سشكل كامل للمست مر ايجنبي هنا  ستحعذ دولة أو اركة أجنبية على مرسسة أو إقامة أخرى  -

 جديد ، وه ا النعع  فضله الشركاا متعدد  ال نسية حتّى يضمن لها الحرية في إداجا ها والحصعل على ايجساا.

المحلي وال ياتصر فاط في جأس المال سل يمتد إلى ال بر  واصداج  و ا الشركاا سين المست مر ايجنبي است ماجا  -

وسراءاا االختراع..الخ مّما يسم  للشركاا متعدد  ال نسية في الحصعل علي كافة المعلعماا و اليل نسب 

 الم اطر  والتعامل مم ال هاا الحكعمية سكل سالسة.

للمشاجيم المحلية: سعد  أهيل و شغيل المشروع المحلي لفتر  متفق عليها والحصعل على  است ماجاا التشغيل  -

 (.24، ص 2016أو اصيراداا.  السامراةي، اصنتاجمااسل سنسبة أو حصة معيّنة من 

 :ناسم إلىمن حيث طبيعة النشاط االقتصاد  فتأما   

المحاصيل الزجاعية الم تلفة و رسية الحيعاناا والمعااي سعاء كانت  إنتاجم ل  يايول يكعن سالاطاع الفالح -

 ملكية  اّمة للمست مر ايجنبي أو اريب مم نظيره المحلي.

ياعج سها مست مرين أجانب  إنتاجيةالسلم ضمن وحداا  إنتاجاالست ماج ايجنبي المباار الصناعي: متم لة في   -

 أو خاجج العطن من معاد غ اةية وآالا وسياجاا ...الخ. هدفها  عجيه السلم المنت ة للسعق المحلي

يكعن في اكل خدماا وليس في  إنتاجهالصناعي إاّل أّن  اصنتاجيشبه ك يراً  ايجنبيةلالست ماجاا والشكل اآلخر  -

 اكل سلم مادية م ل التأمين واال صاالا والنال والفنادق.

 كنعلعجيا في عدّ  ميادين  براا والمعرفة التانية وما  حعيه من وأخيراً م ال جأس المال الفني: يعتمد على نال ال -

 (.13، ص  2020حعجية،و   صليحة

  الدراسات الســـــابقة 

قياس أثر االست ماج ايجنبي المباار في " ( على االقتصاد ايجدني سعنعان 2021حسين  وفي دجاسة لااسم  -

أسرة ايولعياا التي  سعى ك ير الدول إليها ضروج  االست ماج حتى  "(2018 -1990 نمية الصادجاا ايجدنية  

 دعم اقتصادها و نعشه وخاصة الدول التي  عاجه ناص في مدخرا ها المحلية مّما دفم الك ير من الحكعماا ومنها 

يجنبي المباار، ايجدن في دعم و ش يم والعمل على  عديل قعانين االست ماج حتّى  هيئ المناخ المالةم لالست ماج ا

نمعذج حدود االج باط معرفة أثر االست ماج ايجنبي على الصادجاا السلعية و ذلب ساست داج منه ية  كان الهدف منها
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، حيث   عصلت إلى أن لالست ماج ايجنبي أثّر إي اسي على الصادجاا السلعية ولكن  ARDL ال ا ي المتباطئ المعةع

 .اصنتاجيةث التنعع المطلعث في الااعد  سنسب غير عالية وذلب نتي ة لغيا

( قاج سدجاسة سعنعان  حليل وقياس أثر االست ماج ايجنبي المباار على نمع 2019في حين أن سن الباج أمحمد   -

المعةعة  اصسطاءساست داج منها االنحداج ال ا ي لفتراا  2016-1990الاطاع الصناعي في ال زاةر خالل الفتر  

ARDL .  كان من أسرة النتاةا التي  م التعصل إليها وجعد عالقة عكسية سين االست ماج ايجنبي المباار ونمع الاطاع

 الصناعي ؛ وعليه فإن نمع الاطاع الصناعي ال يتأثر ساالست ماج ايجنبي المباار داخل ال زاةر.

قتصادية لالست ماج ايجنبي ( سعنعان دجاسة قياسية للمحدداا اال2019كما جكزا  دجاسة لـ سليم، طه   -

(  هدف إلى معرفة ما مدى جاذسية المحدداا االقتصادية 2017-1990المباار في دول امال أفريايا خالل الفتر   

السعدان( –ليبيا  -ال زاةر– عنس -لالست ماج ايجنبي المباار ساختياج عينة من دول امال أفريايا متم لة في مصر

ناا السالسل الزمنية الماطعية ، أظهرا نتاة ها وجعد فروقاا فردية ثاستة  ععد إلى ععامل وساالعتماد على  انية سيا

 اقتصادية وأمنية وسياسية وطبيعية والتي سدوجها أثرا علي االست ماج ايجنبي المباار.

ي خالل ااسم عطية ال ند   ناولت أثر االست ماج ايجنبي المباار علي النمع االقتصاد  الليبلدجاسة  وفي  -

الست ماج ايجنبي المباار دوجاً هاماً في التأثير إلى أن لوساست داج االنحداج ال طي المتعدد  (2015-1990الفتر   

و بيّن أيضاً أن ه ا االست ماج وما يمتلكه من مرونة علية وقدج  كبير  في التأثير على معدّل  ؛علي النمع االقتصاد 

 ت ماج المحلي. نمع النا ا المحلي سشكل يفعق االس

و نماذج   PANEL DATA(  وساست داج نماذج2015 طبياية لـ الدمرداش، اللي ي   أخرىوفي دجاسة  -

 RANDOM EFFECTSونماذج التأثيراا العشعاةية  FIXED EFFECTS MODELالتأثيراا ال استة 

MODEL  محدداا  دفق االست ماج ايجنبي المباار إلى الدول  من خاللها  تناول إلى اختباج السببية؛   ساصضافة

أن  عفر البنية ايساسية المالةمة وان فاض م اطر عدج االستاراج االقتصاد  والسياسي كانت اسرة نتاة ها  العرسية، 

 .له ه الدول وا ساع ح م السعق، من أهم المتغيّراا التي  رثر في  دفق االست ماج ايجنبي المباار

 واألدوات المتبعة في القياس ةالمنهجي

 ومصادر جمعها وصف المتغيراتأوال: 

  :FDI/GDP م أخ ه كنسبة من النا ا المحلي اصجمالي  االستثمار األجنبي(( المتغير التابع

ااةم سين منافم االست ماج ايجنبي و كاليفه، إال أن ليبيا لم  كن من سين  لب الدول الساعية ل  ث  لب على الرغم من ال دل ال

لفتر  ليست سالاصير  مما كان له أثره على أداةها االست ماجاا، فاد أقتصر نشاطها االقتصاد  على الاطاع النفطي 

 .االقتصاد  الج باطه سأسعاج النفط الدولية

 ستقلةالمتغيرات الم

يعتبر ح م السعق من سين أهم المحدداا التي ي ب أخ ها سعين : GR  الثابت باألسعار الناتج المحلي اإلجمالي .1

االعتباج ، وعلى الرغم من  باين  أثيره فاد يمكن أن يكعن أقل  أثيرا أو غير مهم إذا ما  م است داج االست ماج ايجنبي 

من خالل دجاسة (.  و61، ص2019طه، و أك ر  نافسية يسعاق أخر   سليم كااعد  إنتاج فاط لتصدير إنتاجها سصعج 

سمراحل م تلفة على  أنه مرّ الالحق ا للشكل البياني لمعرفة سعق العمل في ليبيا نالحظ وفا اصجمالي طعج النا ا المحلي 

    حيث سلغ 2010  سنة تعى له وصل إلى أعلى مس ، ففي البداية يمكن اعتباج أن هناك نمع متزايد إلى أنفتراا م تلفة

8.40 × 4.92  سلغ إذ 2019مستعى له سنة في حين كان أقل 1010 ×  2019-2010ففي الفتر  ما سين ونالحظ  109

 مرا سها البالد.  للظروف التي طا وال   يمكن إججاعههناك نعع من الت س ث صععدا وهبع أن

والتي  تميز  انفتاحا، ايك رالمباار إلى الدول إلى  ايجنبي اااالست ماج ت ه  OPEN : االنفتاح االقتصادي .2

وقد  م است داج نسبة  .حرية الت اج  ال اججية، وعدج وجعد اختالالا اقتصادية  رثر سلبا على نشاطا ها الت اجيةس

من ظ وال   نالح االنفتاا االقتصاد ،للتعبير عن  كمرار اصجماليم مععة الصادجاا والعاجداا إلى النا ا المحلي 

سسبب الحصاج االقتصاد  المفروض دوليا على االقتصاد  1998االنحداج الشديد للمنحنى حتى عاج  اسيانيً ه جسمخالل 

، حيث 2009يبدأ ه ا في المرار في الزياد  حتى عاج وهع ما يظهر واضحا وجليا ، ومن ثم ، خالل التسعينيااالليبي 

 هناك   س ث صععدا وهبعطا م تلف من نالحظ أن الالحاة اافي الفتر أماملياج دوالج،  107.63يصل إلى أعلى ناطة  

  عدج ثباا السياساا االقتصادية المتبعة طيلة فتر  الدجاسة.ل سنة إلى أخرى يمكن إججاعه

  كنسبة من النا ا المحلي اصجمالي رصيد الحساب الجاريوقد  م اعتماد  :C/GDP رصيد الحساب الجاري .3

وسعجه عاج يمكن الاعل أن االست ماج ايجنبي يرثر على ميزان المدفععاا في الدول ،  االست ماج ايجنبيكأحد محدداا 

المضيفة من خالل التأثير على الحساث ال اج  أما سلبية أو إي اسية، فايثر االي اسي يتض  عندما  ست دج مدخالا 

 ست دج الشركاا ايجنبية جؤوس أمعال خاصة سالدولة  اصنتاج العطنية سشكل مك ف، أما ايثر السلبي فيحدث عندما

، ووفاا للرسم البياني فإن جصيد الحساث ال اج  عانى من  (2004الزهراني،  المضيفة لتمعيل استيراد مدخالا اصنتاج
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  2007في سنة  %42.227   س ساا اديد  سين المعجب والسالب خالل فتر  الدجاسة حيث وصل إلى أعلى مستعى له 

 .2014سنة  -%46.26أقل مستعى له و

 عتبر المدخراا ح ر ايساس في عملية  كعين جأس المال، ويعتاد سعض  :S/GDP إجمالي االدخار المحلي .4

علماء االقتصاد أن ضعف المدخراا العطنية وقلتها سمة من سماا الت لف االقتصاد ، والتي  رثر في نععية 

 م اعتماد إجمالي االدخاج المحلي  كنسبة من النا ا المحلي اصجمالي  كأحد أهم في ه ه الدجاسة  .االست ماجاا وكميا ها

 67حيث سلغ   2008، 2006المحدداا المرثر  في االست ماج، من خالل الرسم البياني ن د أن أعلى مستعى له كان سنتي 

 %.2حيث سلغ  2016النا ا المحلي، وأقله كان سنة  إجمالي% من 

 

 
 

 
  

بيانات من مركز األبحاث اإلحصائية االقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية كل التم تجميع ( 1شكل )

SESRIC)
1

.) 

 نموذج الدراسةأثانيا: 

وذلب  م وضم النمعذج المعد أساسا للتادير ( 2004، سندج؛ 2019جاسع وسن الحبيب،  ءا على الدجاساا الساساة لكل من سنا 

 Test Autoregressive Distributed Lag (ARDL) نمعذج حدود االج باط ال ا ي المتباطئ المعةعستطبيق 

Bounds سناءا على النمعذج التالي  : 

                                                             
     ar.php-countries-member-http://www.sesric.org/oicمن الموقع االلكتروني : 1 
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𝐹𝐷𝐼 = 𝑏0 + 𝑏1𝐹𝐷𝐼𝑡−1 + 𝑏2𝐺𝑅𝑡−1 + 𝑏3𝐶𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝑏3𝑆𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝑏4𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡−1

+ ∑ ∆𝐹𝐷𝐼𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ ∆𝐺𝑅𝑡−𝑖   

𝑞1

𝑡=0

+ ∑ ∆𝐶𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + ∑ ∆𝑆𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + ∑ ∆𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡−𝑖 +

𝑞4

𝑡=0

𝑞3

𝑡=0

𝑞2

𝑡=0

 𝜀𝑖 

 (1معادلة )

اصصداج العاار لتادير  Eveiwsسالبرناما اصحصاةي  م االستعانة الزمن.  tعدد المتبأطئاا،  i، ايولىالفرق  d :حيث

 النمعذج. 

 خطوات التقديرثالثا: 

 Autoregressive Distributed Lag ARDL ست دج ه ه الدجاسة نمعذج حدود االج باط ال ا ي المتباطئ المعةع  

Bounds  test  ، يتطلب  طبيق ه ا االختباج إجراء عد  خطعاا، أولها فحص ج ج العحد  من أجل التأكد من دججة

وال   يمكن  طبياه سغض النظر عن ما إذا كانت المتغيراا في النمعذج مستار    كامل السالسل الزمنية لمتغيراا الدجاسة،

ثم التحاق من وجعد  كامل مشترك سين االست ماج عند مستعاها، أو متكاملة من الدججة ايولى أو خليط سين االثنين. 

الطعيل، وايجل الاصير من  يلي ذلب  ادير معامالا ايجل  ARDLومحددا ه في ايجل الطعيل من خالل  ادير نمعذج 

 خالل  طبيق نمعذج  صحي  ال طأ.

سيتم ولكن قبل إجراء ه ا االختباج ي ب أوال التأكد من أنه ال يعجد أ  متغير متكامل من الدججة ال انية، ومن أجل ذلب 

مه. وال دول ، ل عد  نتاة ه وك ر  است دا Fuller Augmented Dickey (ADF)است داج اختباج ديكي فعلر المعسم 

 التالي يعض  ذلب:

 دةــذر الوحــار جـاختب 

 Fuller Augmented Dickey (ADF) ( نتائج اختبار ديكي فولر الموسع1جدول )

 المتغير نتائج اختبار جذر الوحدة عند المستوى

 ثابت ثابت واتجاه بدون ثابت وبدون اتجاه 

-2.86* 

(0) 

[-1.95] 

3.31*** 

(0) 

[-3.57] 

3.28** 

(0) 

[-2.697] 

FDI 

0.095 

(7) 

[-1.95] 

-0.666 

(7) 

[-3.63] 

-1.53 

(7) 

[-3.004] 

GR 

-3.309 

(0) 

[-1.952] 

-2.009 

(0) 

[-3.574] 

-1.804 

(0) 

[-2.967] 

OPEN 

-2.07** 

(0) 

[-1.952] 

-3.224 

(7) 

[-3.632] 

-2.801*** 

(5) 

[-2.991] 

CGDP 

-1.054 

(0) 

[-1.952] 

-1.594 

(0) 

[-3.574] 

-1.700 

(0) 

[-2.976] 

SGDP 

 المتغير نتائج اختبار جذر الوحدة عند الفروق األولى

  ثابت ثابت واتجاه بدون ثابت وبدون اتجاه

-2.59* -3.663** -3.004** GR 
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(6) 

[-1.957] 

(6) 

[-2.926] 

(7) 

[-2.523] 

-4.375 

(0) 

[-1.953] 

-4.206* 

(0) 

[-3.580] 

-4.296* 

(0) 

[-2.971] 

OPEN 

-6.332* 

(0) 

[-1.953] 

-3.398*** 

(3) 

[-3.603] 

-6.213* 

(0) 

[-2.971] 

SGDP 

  .إسطاءفتراا  7، سحد أقصى Schwarz Info criterion المناسبة أو عما يكيا وفاا لمعياج اصسطاء  (  شير إلى فتراا  الايم سين

%.5ى  شير إلى الايم ال دولية عند مستع   [ ] الايم سين   

%.10%، *** معنعية عند مستعى 5%، ** معنعية عند مستعى 1عند مستعى   شير * معنعية  

 

، في حين أثبتت نتاةا االختباج أن كال  I(0)مستار  عند المستعى   FDI ،CGDPيتض  من ال دول أعاله أن  ًكال من 

فروقاا ال انية وس لب ، وال يعجد أ  متغير مستار عند ال I(1)مستار  عند الفروقاا ايولى   GR، OPEN، SGDPمن 

  .ARDLاختباج يمكن  طبيق 

  باستخدام منهج الحدوداختبار التكامل المشترك 

، من خالل مااجنة قيمة Test Wald الطعيل ساست داج ايجلهي التحاق من وجعد التكامل المشترك في  :ال طع  ال انية 

.  Pesaran & Pesaran (1997) الحرجة المادمة سعاسطةالمحسعسة سعاسطة ه ا االختباج ومااجنتها مم الايم  𝐹 إحصاةية

الن نتاةا اختباج  (lags intervals)  المناسب اصسطاء حديد فتراا  أوالاختباج التكامل المشترك علينا  إجراءولكن قبل 

 (Vector Autoregressionالتكامل المشترك  كعن حساسة جدا الختياج طعل التأخر، ونتي ة ل لب سيتم  طبيق نمعذج 

VAR 2011,المناسبة  اصسطاء( للبياناا من أجل  حديد فتراا) . (kabaklarli et al 

 VARالمناسب في نموذج  اإلبطاءاختيار عدد فترات  (2جدول )

lag LOGL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1189.702 Na 5.62e+33 91.90017 92.14211 91.96984 

1 -1145.209 68.45086 1.31e+33 90.40070 91.85235 90.81873 

2 -1108.586 42.25712 6.81e+32 89.50664 92.16800 90.27301 

3 -1069.480 30.08183 4.81e+32 88.42153 92.29260 89.53626 

4 -969.2712 38.54182* 1.21e+31* 82.63625* 87.71702* 84.09932* 
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Finaprediction error، AIC: Akaike 

information criterion، SC: Schwarz information criterion، HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 

وعليه يتم اختياجها  (lag=4)ا فات على اختياج    HQ،SC، AIC،FPE،LRخمس معايير  شير نتاةا ال دول أعاله أن 

 لتادير التكامل المشترك.

 

 Pesaran et al (2001)( اختبار منهج الحدود لوجود عالقة للتكامل المشترك في األجل الطويل حالة 3) جدول

F- statistic= (4.889)  *  

 I(1) األعلىالحد  I(0) األدنىالحد  (k=3)القيم الحرجة 

1% 4.29 5.61 

5% 3.23 4.35 

10% 2.72 3.77 

 .عدد المتغيراا المستالة = k% ، 5* رمز إلى مستعى معنعية 

 Pesaran et alأكبر من الحدود العليا للايم الحرجة الماترحة من قبل   𝐹يتبين من خالل نتاةا ال دول أعاله أن قيمة 

% وعليه يتم جفض فرضية العدج، وقبعل الفرض البديل سما يفيد سأن هناك  كامل 10%، 5عند المستعياا  (2001)

 مشترك سين المتغيراا في اآلجل الطعيل. 
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  الطويل األجلتقدير معلمات  

 الطعيل ، كما هع معض  سال دول التالي: ايجلهع  ادير معلماا  ARDLال طع  ال ال ة من اختباج 

 

  2 ،2 ،4 ،2 إبطاءعند فترات  ARDLالمقدرة باستخدام  األجل( المعلمات طويلة 4) الجدول

 Coef Standard Errer T Prob المتغير

OPEN 11.035 24.529 0.449 0.061 

CGDP 46.4235 21.235 2.186 0.049 

SGDP 14.332 14.332 0.426 0.677 

C -986.95 1060.4 -0.931 0.37 

 

لاد جاءا نتاةا ال دول الساسق سعد عد  محاوالا، للعصعل إلى أفضلها والتي   لع من المشاكل الاياسية، والتي من سينها 

(. يتض  2013، وذلب لعدج  أثيره على االست ماج وصعال له ا النمعذج. استنادا على  علي، النا ا المحلي اصجماليح ف 

أ  أنها  رثر  لنظرية االقتصاد وا  تفقكما %، 10%، 5عند  معنعيةلماا جاءا المع إااجاامن خالل ال دول الساسق أن 

الرصيد   أثيرأ  عدج  جاءا غير معنعية إجمالي االدخاج المحليأن نتي ة غير ، على االست ماج ايجنبي في ايجل الطعيل

  .ال اج  على جلب االست ماجاا ايجنبية في المدى الطعيل

 ةياد في ليبيا، وه ا يعني أن  ايجنبي االست ماج ممحيث أظهرا إااج  االنفتاا االقتصاد  عن وجعد عالقة طردية 

في حين أن ةياد   في الماةة. 6.1في الماةة سترد  إلى ةياد  االست ماج ايجنبي  سنسبة  1االنفتاا االقتصاد  سمعدل 

،  تفق ه ه النتاةا والمنطق في الماةة 4.9ياد  االست ماج ايجنبي سمعدلفي الماةة  رد  إلى ة 1الرصيد ال اج  سمعدل 

 .االقتصاد 

 

  تقدير نموذج تصحيح الخطأUECM  
 

 2 ،2 ،4 ،2  عند فترات إبطاء ARDL(تقدير نموذج تصحيح الخطأ وفقا لمنهج 5الجدول)

 coef المتغير
Standard 

Errer 
T-statistic Prob 

d(IDF(-1)) 0.482 0.229 2.099 0.0576 

d(OPEN) 0.634 18.668 -0.033 0.973 

d(OPEN(-1)) 10.928 24.941 0.438 0.669 

d(OPEN(-2)) 15.118 24.883 0.607 0.054 

d(OPEN(-3)) 42.098 19.97 -2.108 0.056 

d(CGDP) 35.557 28.612 1.242 0.237 

d(CGDP(-1)) 53.673 27.762 -1.933 0.077 

d(SGDP) 15.355 23.478 0.654 0.525 

d(SGDP(-1)) -43.531 37.71 -1.154 0.271 

ECM(-1) -1.122 0.27 -4.155 0.0013 

DW=2.3 𝑅2 = 0.75 

=2.9025**(0.037)𝐹 

 

ايجل الطعيل من حيث  نتاةامم إلى حد ما ال دول الساسق أن معلماا ايجل الاصير جاءا متفاة نالحظ من نتاةا  

أما فيما . في المدى الاصيرعلى ايداء االقتصاد  لدولة ليبيا  المدخراا انعداج أثروه ا يعني  SGDP، ساست ناء  المعنعية

 ال انية سالماةة للفتر  5.4في الماةة  رد  إلى ةياد  االست ماج ايجنبي  1ةياد  سنسبة يتعلق ساالنفتاا االقتصاد  فإن أ  

 في الماةة 1سنسبة في حين اقتصر  أثير الرصيد ال اج  على الفتر  ايولى فاط فأ  ةياد  سالماةة للفتر  ال ال ة .  5.6و

 سالماةة 7.7يرد  إلى ةياد  االست ماج ايجنبي 

وهي ايهم في الطعيل،  ايجلالاصير إلى  ايجلعن سرعة التكيف من فهي  ُعبر إااج  معامل  صحي  ال طأ أما عن 

الطعيل. وهنا  ايجلن يكعن معنعيًا وسالبًا حتى يادج دليال على استاراج العالقة التعاةنية في ينبغي أ ه ه ال زةية والتي

-)في الماةة و بلغ  1سالبة ومعنعية عند مستعى ECM(-1)ظهر نتاةا ال دول الساسق أن قيمة حد  صحي  ال طأ  ُ 
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في االست ماج الطعيل  ايجلالاصير إلى  ايجل، وأن االنحرافاا من  وه ا يزيد من دقة وصحة العالقة التعاةنية (1.122

 الطعيل. ايجل% لتععد للعضم الطبيعي في 112.2، سيتم  صحيحها سنعيا سنسبة ايجنبي

  75في الماةة ه ه الايمة  ُشير إلى أن المتغيراا المستالة  ُفسر ما نسبته  75للنمعذج  2كما سلغت قيمة معامل التحديد 

إلى متغيراا أخرى لم  إججاعهافي الماةة يمكن  25في ليبيا، والباقي  ايجنبيي الماةة من التغيراا الحداثة في االست ماج ف

 من ضمن النمعذج. إدجاجهايتم 

 

  اختبار استقرارية النموذج

 البعاقي.المست دج من خالل إجراء اختباجاا فحص : ي ب أن يتم التحاق من جعد  النمعذج ايخير ال طع  
 ( اختبار فحص البواقي6جدول )

 P-value  فرض العدم االختبار

LM Multiplier ال يعجد اج باط ذا ي 𝑥2 = 3.32 [0.23] 

Test of Skewness and Kurtosis 

of residuals 
𝑥2 البعاقي  تعةع  عةيم طبيعي = 1.375 [0.507] 

The regression of Squared 

residuals on squared fitted 

values 

 ثباا التباين

Heteroscedasticity 
= 2.185𝐹 [0.09] 

 
وسالتالي يتم جفض فرضية العدج ،في جميم االختباجاا،  0.05أكبر من  P-value شير النتاةا الساساة إلى أن كل قيم 

 له ه االختباجاا وهع ما يركد أن النمعذج الاياسي ال    م الحصعل عليه خلي من  كل المشاكل الاياسية.  

 ةــالخاتم

 م من خالل ه ه الدجاسة التطرق إلى أهم المحدداا االقتصادية المرثر  على االست ماج ايجنبي في ليبيا ، سناًءا على    

لدجاساا الساساة وفاا لا ، وذلب من خالل حصر أجسم مراراا اقتصادية ايك ر است دامً 2019-1990البياناا للفتر    عفر

ومن وإجمالي االدخاج المحلي.  جصيد الحساث ال اج ، ، ودججة االنفتاا الت اج ، و متم لة في معدل النمع االقتصاد 

االنفتاا االقتصاد  و جصيد الحساث ال اج  جاءا معنعية في ايجلين أن كال من معلماا  خالل ه ا النمعذج  عصلنا إلى

 دفق مم  والرصيد ال اج  االنفتاا االقتصاد كال من حيث يتض  أن وجعد عالقة طردية سين الاصير والطعيل. 

في  6.1ايجنبي  سنسبة رد  إلى ةياد  االست ماج سيفي الماةة  1االست ماجاا ايجنبية في ليبيا ؛ إذ أن أحداث انفتاا سنسبة 

وه ا يعني أنه كلما كان االقتصاد منفتحا في الت اج  الدولية ويست دج سياسة  حرير الت اج  التي  تضمن   فيض  الماةة

 وسالم ل. ليبيا إلى دفااا االست ماج ايجنبي على المزيد من يش م  على البضاةم والسلم الت اجية فإن ذلبالايعد الضريبية 

 .في الماةة 4.9ترد  إلى ةياد  االست ماج ايجنبي سمعدلسفي الماةة  1الرصيد ال اج  سمعدل  ن ةياد إف

، كم  م استبعاد مرار النمع  اصحصاةيةفي حين جاءا نتاةا متغير االدخاج المحلي غير معنعية من الناحية 

نبي إلى ليبيا نا ا عن ععامل غير جعهرية، مما يدل على أن  أثير ه ين المتغيرين على  دفااا االست ماج ايج االقتصاد 

أما فيما يتعلق س عد  النمعذج ومادج ه التفسيرية فاد سلغت قيمة معامل   (.2019طه،  -دجاسة  سليم  تفق ه ه النتي ة مم 

في الماةة من التغيراا   75في الماةة ه ه الايمة  ُشير إلى أن المتغيراا المستالة  ُفسر ما نسبته  75للنمعذج  𝑅2التحديد 

 الحداثة في االست ماج ايجنبي في ليبيا، وعليه ومما سبق يتم قبعل النمعذج من الناحية اصحصاةية.

التي من اأنها أن  ساهم في ج ث المزيد تعصياا ن هناك م مععة من الللنتاةا التي  م العصعل إليها فإ وفاا

اهم في  حايق التنمية االقتصادية؛ وذلب من خالل سن التي قد  س ايدواامن  دفااا االست ماج ايجنبي ليكعن من سين 

 الاعانين والتشريعاا و طعير البنية التحتية ل  ث االست ماج ايجنبي إليها ، مم ضروج  خلق استاراج سياسي واقتصاد .  
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