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 (هل يؤدي استخدام النماذج الالخطية لتحدين نتائج القياس؟)

 

 المدتخلص

هجف هحا البحث لقياس أثخ االستثسار في رأس السال البذخي على الشسؾ االقترادي في ليبيا، وذلػ استشادًا لإلطار 
، وقج وعف  ففي سفبيل ذلفػ نسفؾذج اإلنحفجار الفحااي لإلتفخا  اإلوظفا  السؾزعفة Cob-Douglasالشغخي لجالة اإلنتاج 

الشسفاذج الالخظيفة ففي احقيفا نتفائج أفزفل ففي هفحا  وريغتيه الخظية وغيفخ الخظيفة، ودففجف ذلفػ لتحفخي دفج  قفجر 
 السجال.

ؾدلة السج  بيؽ الستغيخا  السدتقلة والستغيخ التاوع السسثل للشسؾ االقتراد، وقج طاؾصل البحث لؾجؾد عالقة اؾازنية 
علفى التللفيؼ اإلؾقت الشتائج القياسية الستحرل عليفا دؽ الشسؾذج غيخ الخظي، التي دلت على اراباط دتغيخ اإلنإلاق 

 السدتخجم كسؤشخ على االستثسار في رأس السال البذخي ولالقة عكدية دع الستغيخ التاوع السسثل للشسؾ االقترادي.

يؾصي البحث واللسل على الخفع دؽ إسفام القفؾ  اللادلفة الستللسفة ففي سفؾق اللسفل، واللسفل علفى دؾا دفة سياسفا  
 سل على الددد دبادئ الحؾكسة والخفع دؽ جؾد  السؤسدا . التلليؼ دع الدياسيا  الخاصة والتؾع ، والل

 رأس السال البذخي، الشساذج الالخظية، اإلنحجار الحااي، اإلنإلاق على التلليؼ. الكلمات الدالة:
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Investment in human capital and economic growth in Libya 

Do non-linear models give better estimation results? 

Hussen F. Alhwij 
Department of Economics, Faculty of Economics, Elmergib University 

Hussen.Alhwij@elmergib.edu.ly 

Abstract 

The main aim of this study was to investigate the examine the relationship between 

human capital and economic growth in Libya, through Cobb-Douglas production 

function framework. In addition, it has aimed to investigate whether or not using non-

linear models gives better results. 

In order to achieve the study objectives, the study utilized ARDL and NARDL models. 

The main findings have indicated that the study variables are cointegrated. Furthermore, 

Human capital index has a negative and significant impact on GDP. Moreover, the 

nonlinear model has given better estimation results. 

According to the study recommendations, policies such as governance and institutional 

quality should be practices. In addition, educated labour force contributions in 

Production must be supported. 

Key words: human capital, nonlinear models, autoregression, expenditure on education. 
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 Introductionالمقدمة  .1

كلشرخ إنتاجي فلفال لسخللفة دتفةخخ  دفؽ الإلالفخ االقترفادي،  Human Capitalيلؾد االهتسام بخأس السال البذخي 
 Endogenous Growthفففي إطففار نغخدففة الشسففؾ الففجاخلي  Romer (1990)الففػ التففي بففخز  فيفففا إسفففادا  

Theoryة رودفخ ، وداللف  أن التظفؾر الفحي طفخأ علفى نسفؾذج الشسفؾ االقترفادي السظفؾر بؾاسفظRomer (1990) 
كففخأس السففال البذففخي، وذلففػ بففجاًل دففؽ كؾنفففا  قففج فرففل دكؾنففا  التقففجم التالشؾلففؾجي وحيففث صففار يلبففخ عشفففا وستغيففخا   

 .Mankiw et، ودذفيخ Shifting in Production Functionادتشج إلى دجخد إزالة الكذ انتقال دالة اإلنتاج 

al (1992)  ليففة فففي دلففجال  الشسففؾ االقترففادي إنسففا يففتؼ وذففكل أفزففل دففؽ خففالل إلففى أن الإلفففؼ الجيففج للإلففخوق الجو
 Labourواإلضافة لالل دفؽ اللسفل  Human Capitalليذسل رأس السال البذخي  Solow (1956)اؾسيع نسؾذج 

 .Physical Capitalورأس السال السادي 

يلففج اففخاأؼ رأس السففال البذففخي جففد ًا دفسففًا دففؽ عسليففة التشسيففة، ودتففةثخ هففحا التففخاأؼ إلففى لففج  وليففج ودففخاب  والدياسففا  
، ودفخاب  افخاأؼ رأس السفال البذفخي اراباطفًا كبيففخًا ((Barro,2001الحكؾديفة، وخاصفًة الفػ الستللقفة وفالتلليؼ والرفحة 

جول دؽ أهؼ دكؾنا  ودلدزا  التظؾر في ددفتؾ  رأس السفال البذفخي والتلليؼ، ودلج التظؾر في السدتؾ  التلليسي لل
، ودفؽ ناليفة أخفخ  يلفج اإلنإلفاق علفى التللفيؼ دفؽ أأثفخ دؤشفخا  االسفتثسار ففي (Mercan & Sezer,2014)فيففا 

 :]أنغفخ دفثالً  Economic empirical literature رأس السفال البذفخي اسفتخجادًا ففي اادق االقترفادي التجخدبفي
Francis & Iyare (2006)  ؛Blankenau et. al (2007)  ؛Dauda (2009)  ؛Mercan & Sezer 

اراباطُا وثيقًا والشسؾ االقترادي، وذلػ دؽ ليث الجور الحي يللبفه ففي اةهيفل  ودخاب  اإلنإلاق على التلليؼ، [(2014)
إلئففة الستللسففة دففؽ قففؾ  اللسففل فففي قففؾ  اللسففل ورفففع إنتاجيتفففا، ودففؽ ليففث ددففاهسة رأس السففال البذففخي الستسثففل فففي ال

، واسففتيلاق واظففؾدخ ااسففالين التالشؾلؾجيففة السحإلففد  لددففاد  اإلنتاجيففة واإلنتففاج و التففالي الشسففؾ Innovationاالبتالففار 
Dickens et. al,2006)). 

دفبة دفسفة يلج االقتراد الليبي اقترادًا ردليًا، يلتسج في دجسله على سللة ناضبة هي الشإل ، التي ال افدال اذفكل  ن
%، كسفا بلغفت لرفتفا ففي 11.22دفا يقفجر بفففففففففف  1021دؽ إجسالي الشااج السحلفي للجولفة الليبيفة، بلغفت خفالل اللفام 

، وشففكلت أهسيتفففا الشدففبية فففي اإليففخادا  اللادففة للجولففة دففا ندففبته 1021% سففشة 33.2إجسففالي الرففادرا  دففا ندففبته
خ هففحا الغفاهخ  خففالل الدفشؾا  الاللقففة إال وقفجر ضففئيل كففان (، ولففؼ اتغيف1022)الحفؾدج، 1021% وذلفػ سففشة 35.9

(، وقفج لاولفت ليبيفا إوفان اللقفؾد اار لفة 1022ناجسًا والجرجة ااولى عفؽ التقلبفا  ففي إنتفاج وأسفلار الفشإل  )الحفؾدج،
  السإلخطة السشرخدة دؽ خالل البخادج التشسؾدة التي نإلح  خاللفا دلالجة هحا االختالل الفيكلي الستجدج في الديظخ 

للقظفففال الشإلظفففي علفففى دإلاصفففل الحيفففا  االقترفففادية ففففي الفففبالد، وذلفففػ دفففؽ خفففالل االثيففف  االسفففتثسار ففففي القظاعفففا  
(، ولؼ اإللح هحا الجفؾد 1025اإلنتاجية ااساسية "الدراعة والرشاعة"، وقظاعا  البشية ااساسية )الحؾدج والساقؾري،

السففؾارد الخدليففة الشاضففبة، فارابظففت دلففجال  نسففؾ الشففااج السحلففي  وذففكل كبيففخ فففي انتذففال االقترففاد الليبففي دففؽ دائففخ 
(، وفففي سففبيل إعففاد  هيكلففة االقترففاد 1025الليبففي بتقلبففا  أسففلار وانتففاج الففشإل  إلففى لففج  كبيففخ )الحففؾدج والسففاقؾري،

التللفيؼ الليبي واشؾدع درادر الجخل هجفت الخظ  التشسؾدة خالل اللقؾد الساضية إلى إلجاث نقلفة نؾعيفة ففي دجفال 
والرففحة، ودختلفف  القظاعففا  السخابظففة والتشسيففة البذففخدة، وذلففػ وغيففة اظففؾدخ ددففتؾ  رأس السففال البذففخي الففحي يلففج 
دففؾردًا إنتاجيففًا ال يشزففن، و شغففخ  سففخدلة لففؾل أهففؼ دؤشففخا  رأس السففال البذففخي فففي ليبيففا أال وهففؾ دلففجل القيففج فففي 

% والشدفبة 31.5% والشدفبة للتللفيؼ ااساسفي، و229بلف  دفا ندفبته التلليؼ "ااساسي والثانؾي واللالي" يالل  أنه قج 
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(، 1021)صففففشجوق الشقففففج اللخ ففففي و خففففخون، 1025% والشدففففبة للتللففففيؼ اللففففالي، وذلففففػ سففففشة 50.1للتللففففيؼ الثففففانؾي، و
% دؽ إجسالي الجخل القؾدي ففي 1.1دا ندبته  1029و الشغخ لسؤشخ اإلنإلاق على التلليؼ يالل  أنه قج شكل سشة 

-2310(، ولفؼ اتجفاوز ندفبة اإلنإلفاق اإلنسفائي علفى التللفيؼ خفالل الإلتفخ  1021بيا )صشجوق الشقفج اللخ في و خفخون،لي
(، وففي دؤشفخ  خفخ يتللفا 1020% دؽ إجسالي اإلنإلاق اللام التشسؾي في الستؾس  )الخ يلي،20.5دا ندبته  1002

الليبفي ياللف  أن ندفبة لفادلي الذففاد  الجادليفة  وسداهسة القؾي اللادلة الستللسفة ففي هيكفل التؾعيف  ففي االقترفاد
(، وفزفاًل عفؽ 1001% فقف  )الفيفة  اللادفة للسللؾدفا ،2.1دفا ندفبته  1001في إجسالي القؾ  اللادلة قج بلف  سفشة 

ذلففففػ يلففففاني االقترففففاد الليبففففي دففففؽ دذففففكلة عففففجم التشاسففففا بففففيؽ دخخجففففا  الشغففففام التلليسففففي ودتظلبففففا  سففففؾق اللسففففل 
لففى هففحا فففشن السذففكلة البحثيففة لفففحا البحففث اتخكففد فففي ضففل  اإلنإلففاق علففى التللففيؼ فففي ليبيففا، (، وع1020)الخ يلففي،

 واجني دداهسة اللشرخ البذخي السؤهل علسيًا في سؾق اللسل، وعلى هحا يحاول البحث اإلجاوة عؽ ااسئلة اآلاية:

 دا هؾ أثخ االستثسار في رأس السال البذخي على الشسؾ االقترادي في ليبيا؟ 

 يفؤدي اسفتخجام الشسفاذج الالخظيفة إلفى نتفائج أفزففل ففي قيفاس اللالقفة بفيؽ االسفتثسار ففي رأس السفال البذففخي  هفل
 والشسؾ االقترادي في ليبيا؟

 اتجدج أهجاف هحا البحث في اآلاي:

 .قياس أثخ االستثسار في رأس السال البذخي على الشسؾ االقترادي في ليبيا واستخجام نسؾذج خظي، و خخ الخظي 

 .اقييؼ الشتائج والحكؼ على دج  دال دة التقجيخ الالخظي لفحا الغخض 

 اتسثل فخضية البحث في: "وجؾد عالقة طخدية بيؽ االستثسار في رأس السال البذخي والشسؾ االقترادي في ليبيا".

ه السفؾارد يسكؽ ابخدخ أهسية البحث دؽ خفالل ادكانيفة ددفاهسته ففي إلقفا  الزفؾ  علفى طبيلفة الفجور الفحي ازفظلع وف
 البذخدة في عسلية الشسؾ والتشسية في ليبيا، اادخ الحي يداعج في اذكيل الدياسا  السشاسبة لتحديؽ هحا الجور.

أن ددففةلة إسفففام اإلنإلففاق علففى التللففيؼ فففي زدففاد  دلففجال  الشسففؾ  Chandra (2010)علففى الرففليج الشغففخي يؤكففج 
إلفى أن القليفل دفؽ  Basu & Bhattarai (2009)ودذفيخ االقترفادي ال يفدال دؾضفع جفجل دفؽ قبفل االقترفادييؽ، 

الجراسا  السقظلية التي أجخدت فيه هحا السجال قج اؾصل إليجفاد رواوف  إيجابيفة بفيؽ اإلنإلفاق الحكفؾدي علفى التللفيؼ 
 والشسؾ االقترادي، وعلى هحا فشن إجخا  هحا الجراسة يزي  دلياًل اجخدبيًا ججيجًا يتللا والحالة الليبية.

 Literature Reviewاإلطار الشغخي والجراسا  الداوقة  .1

 Human capital and economic رأس المال البذري والنمه االقتراادي ياا ابدا االقتراادي الن اري  .1.1

growth in the theoretical economic literature: 

 Neoclassical growth modelsأفففان االعتقفففاد الدفففائج دفففؽ خفففالل الشسفففاذج الشيؾكالسفففيكية للشسفففؾ االقترفففادي 
أن دلفجال  الشسفؾ  Solow (1956) ; Cass (1965) ; Koopmans (1965)وخاصًة دؽ خالل كتاوا  كل دؽ 

، اادفخ Initial per capita income (Barro,1991)اتشاسن عكدفيًا دفع السدفتؾ  السبفجئي للفجخل القفؾدي للإلفخد 
إلى الشسؾ وسلجل أسخل دؽ الجول الغشية، وهحا يلشي أن هشفاك قفؾً  الحي يلشي أن الجول ذا  الجخل السشخإلض اسيل 

 convergence in levels of per capitaاففجفع نحففؾ التقففارق فففي ددففتؾدا  الشسففؾ االقترففادي بففيؽ الففجول 

income across countries وعلى الخغؼ دؽ ذلػ فلؼ اة  اادلة التجخدبيفة ،Empirical evidence  كسفا يذفيخ
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Barro (1991)  دتدففقًة والقففجر الالففافي دففع هففحا الإلخضففية، ليففث اؾصففلت اللجيففج دففؽ الجراسففا  السقظليففةCross-

sectional studies  التي أجخدت على عيشا  دؽ الجول الستقجدة والشاديفة إلفى أن االرابفاط بفيؽ دلفجال  الشسفؾ ففي
، (Barro,1991)ضفلي   جفجًا  Initial per capita Incomeالفجخل القفؾدي للفجول وددفتؾدا  الفجخل ااساسفية 
الفحيؽ افتخضفا عفالو  علفى  Lucas (1988) ; Rebelo (1991)وقج اؾافقت الػ الشتائج دع دفا اؾصفل لفه كفاًل دفؽ 

ر  Physical capitalذلػ دإلفؾدًا ججيجًا أأثخ ااداعًا لخأس السفال، يتزفسؽ إضفافًة لفخأس السفال السفادي  الفحي ارفج 
الففحي اعتبففخا  Human capitalؾعففًا ججيففجًا دففؽ رأس السفال، هففؾ رأس السففال البذففخي الشسفاذج الشيؾكالسففيكية للشسففؾ، ن

Lucas (1988)  الشففؾل الثففاني دففؽ رأس السففال، الففحي يففؤدي اخاأسففه وحدففن هففحا الخادففا إلففى احإليففد نسففؾ اإلنتاجيففة
 و التالي الشسؾ االقترادي.

 Humanلففخأس السففال البذففخي صففار  Endogenous growth theoryدففع بففدور فجففخ نغخدففة الشسففؾ الففجاخلي 

capital  دكان  واضح  في أغلفن نسفاذج الشسفؾ االقترفادي التفي بفخز  ففي الفػ الإلتفخ ، ودؤكفجRomer (1990)  ففي
 Human capitalهفففففحا اإلطفففففار أن السحفففففجد ااسفففففاس للشسفففففؾ االقترفففففادي هفففففؾ افففففخاأؼ رأس السفففففال البذفففففخي 

accumulationال يلتسفج علفى الحجفؼ اإلجسفالي لقفؾ  اللسفل  -أي الشسفؾ -، وأنفهTotal size of labour force ،
 TFPأسا كان يلتقج دؽ قبل، وقج اؼ في رلاق هحا الشغخدة نسحجة التقجم التالشؾلؾجي ونسؾ اإلنتاجية الاللية لللؾادل 

 .(Benhabib & Spiegel,1994) أجالة في رأس السال البذخي 

افففةثيخ رأس السفففال البذفففخي ففففي الشسفففؾ االقترفففادي للفففجول ففففي عالقفففة اللشرفففخ البذفففخي ولسليفففا  االبتالفففار اتسثفففل  ليفففة 
Innovation واؾليففففففج أفالففففففار ودشتجففففففا  ججيففففففج ، اادففففففخ الففففففحي يقففففففؾد إلففففففى زدففففففاد  دلففففففجال  التقففففففجم التالشؾلففففففؾجي ،

technological progressج صار  الجول التي اتستع ، الحي يقؾد بجورا لخفع دلجال  الشسؾ االقترادي، ولحلػ فق
اتستفع وسلفجال  أسفخل للشسفؾ  Initial human capital stocksوسدتؾدا  أساسفية أعلفى لتفخاأؼ رأس السفال البذفخي 

(Barro,1991) واخاب  عسلية اخاأؼ رأس السال البذخي في الغالن والتلليؼ ،Education فالقؾ  اللادلة الستللسفة ،
Educated labour force جر علففى اؾليففج واظبيففا وابشففي التالشؾلؾجيففا  الحجيثففة هففي ااقفف(Benhabib & 

Spiegel,1994). 

 Human capita land economic رأس المال البذري والنمه االقترادي يا ابدا االقترادي التجريبا .1.1

growth in the empirical economic literature: 

فففي اذففكيل دالدففح اللسليففة  Human capitalاجتففحبت قزففية الففجور الففحي صففار يزففظلع وففه رأس السففال البذففخي 
التشسؾدة في دختل  دول اللالؼ اهتسام الالثيفخ دفؽ البفالثيؽ، وذلفػ علفى دفج  اظفؾر نغخدفة الشسفؾ االقترفادي ذااففا، 

 ودسكؽ اقديؼ الجراسا  التي اشاولت هحا السؾضؾل إلى نؾعيؽ هسا:

 :Cross-sectional studies راسات المقطعيةالد .1.1.1

فففي اإلدففيخ  Human capitalهفجفت جففل الففػ الجراسففا  إلفى دحاولففة اإلدففيخ الففجور الففحي يللبفه رأس السففال البذففخي 
الإلؾارق السقظلية في ددتؾدا  الشسؾ االقترادي بيؽ الجول، وقفج أجخدفت اللجيفج دفؽ الفػ الجراسفا  علفى عيشفا  دفؽ 

جلفا دؤدجًا للإلخضية الستللقة والجور اإليجابي لخأس السفال البذفخي ففي هفحا اللسليفة، ودفؽ ذلفػ  الجول الستقجدة، وجا 
بؾجفؾد  الستللقفةدولة دتقجدة، والتي هفجفت الختبفار الإلخضفية  22في دراسته التي شسلت  Razin (1977)دا قام وه 

 ؽ اقترفاديًا الفحيؽ يشفجدجؾن ففي التللفيؼ،عالقة ددتقخ  بيؽ الشسؾ ففي إنتاجيفة اللسفل وذلفػ الجفد  دفؽ الدفكان الشذفظي



                                                                                                           Āfāq iqtiṣā i     Journal 

afaq.elmergib.edu.l y                                                                         E-ISSN: 2520-5005 
 

Āfāqiqtiṣā i     Journal - Volume 5. Issue 10. June  2019.                        (7)                               

 

AFIQ 
 

 

الفحي  schoolingالتسفجرس دلفجل عالقفة سفببية دلشؾدفة الرفائيًا بفيؽ دتغيفخ ليث اؾصلت الػ الجراسفة إلفى وجفؾد 
 Blankenau et. alفففي الففػ الففجول، وقففج اؾصففل  والشسففؾ االقترففادي اسففتخجم كسؤشففخ علففى رأس السففال البذففخي 

دلشؾدفففة إلرفففائيًا بفففيؽ االسفففتثسار ففففي رأس السفففال البذفففخي دسفففثاًل ففففي اإلنإلفففاق كفففحلػ إلفففى عالقفففة ايجابيفففة  (2007)
 دولة دتقجدة. 11والشسؾ االقترادي في عيشة دؽ  Public expenditure on educationالحكؾدي على التلليؼ 

جول، ليففث إن الفففجف دففؽ الجراسففا  السقظليففة يتخكففد لففؾل اختبففار الإلففؾارق فففي ددففتؾدا  الشسففؾ االقترففادي بففيؽ الفف
ودج  اللقفا وسدتؾدا  اخاأؼ رأس السال البذخي، وأن هحا الإلؾارق اغفخ غالبًا بيؽ الجول التي اختل  ففي ددفتؾدا  
اقجدفا، فشن أغلن الجراسا  التي أجخدت في هحا السجال قج شسلت عيشا  كبيخ  دؽ دول اللالؼ الستقجم والشادي على 

ددففتفجفًة احففخي دولفة عبففخ اللفالؼ  212فففي دراسففته التفي شففسلت  Romer (1989)لفِج سففؾا ، ودفؽ ذلففػ دفا قففام وفه 
، الحي اللالقة بيؽ الإلخوقا  السقظلية في ددتؾدا  الشسؾ االقترادي بيؽ الجول و لض دؤشخا  رأس السال البذخي 

اؾصففل إلفففى وجفففؾد عالقفففة ايجابيفففة بفففيؽ دؤشفففخ رأس السفففال البذففخي والشسفففؾ االقترفففادي ففففي الفففػ الفففجول، وقفففج اؾصفففل 
O'Neill (1995)  دولفة بففجف اقرفي دفج  اعتسفاد الإلخوقفا  ففي الفجخل بفيؽ  33في دراسته التي شسلت عيشة دفؽ

الجول على أنساط رأس السال البذفخي فيففا إلفى أن التغيفخا  ففي ددفتؾ  رأس السفال البذفخي افؤثخ ايجابيفًا علفى الشسفؾ 
هجفت لقياس أثفخ رأس السفال البذفخي علفى الشسفؾ  Barro (2001)االقترادي في الػ الجول، وفي دراسة أخخ  لفففففففف 

دولففة اففؼ التؾصففل إلففى أن االسففتثسار فففي رأس السففال البذففخي دسففثاًل فففي دتغيففخ عففجد  200االقترففادي فففي عيشففة دففؽ 
يسارس أثخًا دؾجبًا ودلشؾدًا إلرائيًا على الشسؾ االقترفادي، وأن زدفاد  سفشة  Years of schoolingسشؾا  الجراسة 

كففحلػ فففي  Cohen & Soto (2007)%، وقففج اؾصففل 0.01التللففيؼ السففل علففى زدففاد  الشففااج وسلففجل  والففج  فففي
 Cohen & Sotoاختبفار دجسؾعفة البيانفا  التفي قفام دولفة، واسفتفجفت  22الجراسفة التفي أجخدفت علفى عيشفة دفؽ 

ستغيفففخ دلفففجل ل عالقفففة دؾجبفففة ودلشؾدفففة الرفففائياً  إلفففى وجفففؾد بتالؾدشففففا لفففؾل دؤشفففخا  رأس السفففال البذفففخي  (2007)
 .لشسؾ االقترادياجاا ا Schooling- التسجرس

دففؽ ناليففة أخففخ  اسففتفجفت اللجيففج دففؽ الجراسففا  الدففاوقة فففي هففحا السؾضففؾل التخكيففد علففى الحالففة الخاصففة والففجول 
ففي الجراسفة  Francis & Iyare (2006)الشادية، وقج كانفت الشتفائج دتبايشفة علفى وجفه اللسفؾم، ودفؽ ذك دفا قفام وفه 

هفففجفت للتلفففخف علفففى أثفففخ اإلنإلفففاق علفففى التللفففيؼ علفففى الشسفففؾ االقترفففادي ففففي أر لفففة دفففؽ دول البحفففخ الالفففاردبي  التفففي
"Barbados, Jamaica, Trinidad and Tobago"  التي اؾصلت لؾجفؾد عالقفة سفببية ففي ااجفاهيؽ بفيؽ دتغيفخ

فففي دولففة والففج  فقفف  هففي دولففة اإلنإلففاق علففى التللففيؼ كسؤشففخ لالسففتثسار فففي رأس السففال البذففخي والشسففؾ االقترففادي 
فففي دراسففته التففي أجخاهففا بفففجف اختبففار طبيلففة وااجففاا  Al-Yousif (2008)، وقففج اؾصففل Barbados"وار ففادوس" 

اللالقفة الدفببية بففيؽ اإلنإلفاق علفى التللففيؼ والشسفؾ االقترفادي فففي سفتة دفؽ دول الخلففيج اللخ في إلفى عالقففة سفببية فففي 
والسقفاييذ السدففتخجدة والشسففؾ االقترفادي، واختلف  هففحا الشتيجفة وفاختالف الففجول، ااجفاهيؽ بفيؽ اإلنإلففاق علفى التللفيؼ 

هففجفت لتقففجيخ أثففخ التللففيؼ علففى الشسففؾ فقففج اؾصففلت فففي دراسففتفا التففي  (1021لتسثيففل رأس السففال البذففخي، أدففا عسففخ )
إلففى أن اإلنإلففاق علففى التللففيؼ يففؤثخ  "الجدائففخ، الدففلؾدية، الففيسؽ، درففخ، عسففان" هففي دول عخ يففة 5االقترففادي فففي 

أدا دا قام وه ايجابيًا على الشسؾ االقترادي في كل دؽ الدلؾدية، وعسان، ودرخ، ودؤثخ سلبيًا في اليسؽ والجدائخ، 
Gyimah-Brempong et. al (2006)  فقج كان على الشقيض دفؽ ذلفػ، ليفث اؾصفل ففي دراسفته التفي اسفتفجفت

دولففة  19دسففثاًل وسؤشففخ عففجد سففشؾا  الجراسففة علففى الشسففؾ االقترففادي فففي عيشففة دففؽ اقففجيخ أثففخ رأس السففال البذففخي 
إفخدقية، إلى أن اةثيخ التلليؼ اللالي على الشسؾ االقترادي في الػ الجول كان إيجابيفًا، وكانفت السخونفة الجدئيفة لففحا 

 .0.03الستغيخ لؾالي 
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 : Country-Specific studies الدراسات القطرية .1.1.1

اآلخففخ دففؽ الجراسففا  الدففاوقة التففي لتحففخي دور رأس السففال البذففخي فففي الشسففؾ االقترففادي فففي الجراسففا   يتسثففل الشففؾل
التي اشاولت لاال  فخدية دؽ الفجول، ودفؽ الجراسفا  التفي أجخدفت علفى لفاال  دفؽ الفجول  Case studiesالقظخدة 

لتقجيخ دالفة الشسفؾ طؾدلفة ااجفل، هجفت  استخاليا التيفي دراسته عؽ  Paradiso et. al (2013)الستقجدة دا قام وه 
جفت والتحجيففج لجراسففة أثففخ دؤشففخ رأس السففال البذففخي هففدفع التخكيففد علففى دور رأس السففال البذففخي كسحففجد للشسففؾ، وقفج 

 Averageالستسثل في دتؾس  سشؾا  التسجرس  Educational attainmentالستسثل في دلجل اإلنجاز التلليسي 

year of total schooling  عالقففة ايجابيففة ضففليإلة علففى الشسففؾ االقترففادي، وقففج اؾصففلت الففػ الجراسففة لؾجففؾد
ففي اسفتخاليا، وففي دراسفتيؽ عفؽ اخكيفا اؾصفل كفاًل  ودلشؾدة الرائيا بفيؽ دلفجل اإلنجفاز التلليسفي والشسفؾ االقترفادي

ق علفى دلشؾدفة الرفائيًا بفيؽ اإلنإلفاإلفى عالقفة سفببية  Mercan (2013) ; Mercan & Sezer (2014)دفؽ 
عالقفة إلفى  ففي دراسفتفسا عفؽ اليؾنفان Pegkas & Tsamadias (2015)وقفج اؾصفل  التللفيؼ والشسفؾ االقترفادي،

 والشسؾ االقترادي. School enrolmentبيؽ دؤشخ رأس السال البذخي الستسثل في دلجل القيج في التلليؼ سببية 

 Chandraالففجول الشاديففة هففي ااخففخ  كانففت ديففجانًا واسففلًا للبحففث فففي هففحا السجففال، ودففؽ ذلففػ دففا قففام وففه كففاًل دففؽ 

(2010) ; Pradhan (2011)  اللالقففة بففيؽ االسففتثسار فففي رأس السففال اللتففيؽ هففجفتا لتحففخي طبيلففة فففي دراسففتيفسا
اإلنإلفاق علفى التللفيؼ يفؤثخ ففي الشسفؾ  أن إلفى Chandra (2010)، ليث اؾصل في الفشج البذخي والشسؾ االقترادي
إلفففى وجفففؾد عالقفففة سفففببية بفففيؽ اإلنإلفففاق علفففى التللفففيؼ والشسفففؾ  Pradhan (2011)، واؾصفففل االقترفففادي ففففي الفشفففج

لتقري الفجور الفحي في دراسته التي هجفت  Khattak (2012)االقترادي في ذا  البلج، وفي ذا  الدياق اؾصل 
، وعالقفة ايجابيفة بفيؽ Cointegration وجفؾد االادفل دذفتخكإلفى  قترفادي ففي الباأدفتانيللبفه التللفيؼ ففي الشسفؾ اال

 .دلجل القيج في التلليؼ الثانؾي والشسؾ االقترادي

ففي هفحا الذفةن إلفى وجفؾد  Dauda (2009)الجول اإلفخدقية واللخ ية كان لفا نرين دؽ هحا الجراسا ، وقج اؾصل 
والشسؾ االقترادي ففي نيجيخدفا، أدفا عالقة إيجابية بيؽ اإلنإلاق على التلليؼ كسؤشخ لالستثسار في رأس السال البذخي 

اللالقفة التبادليفة بفيؽ اإلنإلفاق علفى لتحخي طبيلة هجفت التي  ( فقج اؾصال في دراستفسا1009السالالي، و بؽ عبيج )
اج السحلففي غيففخ الشإلظففي فففي السسلالففة اللخ يففة الدففلؾدية إلففى وجففؾد عالقففة ايجابيففة بففيؽ اإلنإلففاق التللففيؼ والشسففؾ فففي الشففا

( إلففى وجففؾد 1025دؾسففاوي و زدففخر ) علففى التللففيؼ والشسففؾ االقترففادي، وفففي دراسففتيؽ أخففخديؽ عففؽ الجدائففخ اؾصففل
إلفى  على اللكفذ دفؽ ذلفػ (1022عالقة عكدية بيؽ اإلنإلاق على التلليؼ والشسؾ االقترادي، بيشسا اؾصل سالدي )

عففؽ لالففة  ا، أدفففففي ذا  البلففج وجففؾد عالقففة سففببية ايجابيففة فففي ااجففاهيؽ بففيؽ اإلنإلففاق علففى التللففيؼ والشسففؾ االقترففادي
عالقفة عكدفية بفيؽ وجفؾد ( إلفى 1025الذفلافي والغرفيؽ )االقتراد الليبي دؾضؾل هفحا البحفث فقفج اؾصفلت دراسفة 

عالقففة طخديففة بففيؽ ، ووجففؾد السلتحقففيؽ وففالتلليؼ االساسففي والثففانؾي والسفشففيأعففجاد الظففالق دؤشففخ الشسففؾ االقترففادي و 
عالقففة طخديففة بففيؽ دخخجففا  التللففيؼ ، ووجففج  أيزففًا وأعففجاد الظففالق السلتحقففيؽ وففالتلليؼ الجففادليالشسففؾ االقترففادي 

 بيؽ الشسؾ االقترادي واإلنإلاق على التلليؼ. عكديةعالقة ، و الجادلي والشسؾ االقترادي

وذففكل عففام اخزففع عسليففة االسففتإلاد  دففؽ رأس السففال البذففخي فففي احإليففد دلففجال  الشسففؾ االقترففادي فففي الالثيففخ دففؽ 
االليففان لقيففؾد وعففخوف خاصففة، اتحقففا دففؽ خاللفففا هففحا االسففتإلاد ، وقففج كانففت هففحا الغففخوف دؾضففؾعًا لللجيففج دففؽ 

ففي  Hanushek & Kimko (2000)الجراسا  الداوقة التفي ارفج  لجراسفة هفحا السؾضفؾل، ودفؽ ذلفػ دفا قفام وفه 
دفؽ خفالل اختبفارا  دقارنفة اتللفا  labour-force qualityدراستفسا التي هجفت الختبار أثخ جؾد  عشرفخ اللسفل 
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دولففة عبففخ اللففالؼ، والتففي انظلقففت دففؽ أن  250وسفففارا  الخداضففيا  والللففؾم علففى الشسففؾ االقترففادي فففي عيشففة دففؽ 
فففي الشسففؾ االقترففادي، وذلففػ علففى اللكففذ دسففا انظلقففت دشففه الجراسففا   االختالفففا  فففي جففؾد  عشرففخ اللسففل دففؤثخ 

الدففاوقة التففي افتخضففت أن هففحا االختالفففا  صففغيخ  وغيففخ دلتبففخ ، وقففج اؾصففلت الففػ الجراسففة إلففى أن دتغيففخ جففؾد  
 Bhattacharyyaعشرففخ اللسففل علففى عالقففة دتدففقة وددففتقخ  وقؾدففة وففالشسؾ االقترففادي، وفففي دراسففة أخففخ  لفففففففففففف 

لستغيففخ  Partial effectsدولففة عبففخ اللففالؼ، بفففجف التؾصففل إلففى اآلثففار الجدئيففة  212شففسلت عيشففة دففؽ  (2009)
وذلففػ دففؽ خفالل عففدل افةثيخ دتغيففخ السؤسدففا   Human capitalورأس السففال البذفخي  Institutionsالسؤسدفا  

قترففادي، ودلففؾد ذلففػ اهسيففة الففجور دففؽ خففالل الففتحكؼ فيففه عشففج اقففجيخ أثففخ دتغيففخ رأس السففال البذففخي علففى الشسففؾ اال
في الجول قيج الجراسة في دج  استإلادافا دؽ رأس  Institutional qualityالحي قج يللبه ددتؾ  جؾد  السؤسدا  

أيزفًا ففي دراسفته التفي أجخدفت علفى عيشفة دفؽ السذفخوعا   Faggian et. al (2017)السفال البذفخي، وقفج اؾصفل 
 الؾاليففففا  الستحففففج  اادخدكيففففة بفففففجف احففففخي الففففجور الففففحي يللبففففه االبتالففففار الرففففغخ  والستؾسففففظة بففففبلض دقاطلففففا 

innovationوردففاد  االعسففال ، entrepreneurship ورأس السففال البذففخي ،Human capital  ،كلؾادففل دتخاوظففة
ودتإلاعلففة وذففكل االففادلي فففي افيئففة السشففاخ للشسففؾ االقترففادي إلففى أن دتغيففخي التللففيؼ وكثافففة السذففخوعا  الرفففغخ  
والستؾسظة )رداد  ااعسال( دخابظان ايجابيفًا ولالقفة دلشؾدفة الرفائيًا دفع الشسفؾ االقترفادي، وليفث إن هفحا الجراسفة 
قفففج هفففجفت الختبفففار ااثفففخ السذفففتخك لللؾادفففل الثالثفففة علفففى الشسفففؾ االقترفففادي ففففشن عالقفففة رأس السفففال البذفففخي وفففالشسؾ 

 االقترادي قج االؾن دخابظة ولؾادل أخخ  دكسلة.

والففحكخ هشففا أن نتففائج الجراسففا  الدففاوقة اختلفف  وففاختالف السؤشففخا  التففي اسففتخجدت فففي اسثيففل دتغيففخ رأس  الجففجيخ
 & Benhabib ودفؽ ذلفػ السال البذخي، ودتزح ذلفػ دفؽ خفالل اللجيفج دفؽ الجراسفا  الدفاوقة ففي هفحا السؾضفؾل،

Spiegel (1994) اقرفي أثفخ التغيفخ ، بففجف الؼدولة عبفخ اللف 212دراسته التي شسلت عيشة دؽ  الحي اؾصل في
رأس السففال البذففخي  عالقففة دلشؾدففة الرففائيًا بففيؽ دؤشففخ إلففى وجففؾد فففي رأس السففال البذففخي علففى الشسففؾ االقترففادي،

رأس السففال  بفيؽ دؤشففخالفػ الففجول، واؾصفل فففي ذا  الؾقفت إلففى عالقفة غيففخ دلشؾدفة الرففائيًا فففي  TFPواإلنتاجيفة 
ففي دراسفتفسا عفؽ  Pegkas & Tsamadias (2015)وقفج اؾصفل ودلفجل الشسفؾ ففي الفجخل القفؾدي للإلفخد، البذفخي 
عالقفة سفببية ، ووجفجا ففي ااجفاا والفج دفؽ التللفيؼ االبتفجائي للشسفؾ االقترفادي جفلعالقة سببية طؾدلفة ااإلى  اليؾنان

جل في ااجاا والج قة سببية طؾدلة وقريخ  ااعال، و جل في ااجاهيؽ بيؽ التلليؼ الثانؾي والشسؾ االقتراديطؾدلة اا
 الشسؾ االقترادي.إلى دؽ التلليؼ اللالي 

 : Knowledge gab and contributions الفجهة البحثية والمداهمة العلمية للبحث .1.1.2

لقج ألتؾ  اادق االقترادي الستللا واقتراديا  اللشرخ البذخي الالثيخ دؽ الجراسا  التي ارج  لجراسة اللالقفة 
بففيؽ االسففتثسار فففي رأس السففال البذففخي والشسففؾ االقترففادي، وقففج اازففح دففؽ خففالل الجراسففا  الدففاوقة أن الشتففائج قففج 

لتففي احففي  ولسليففة االسففتإلاد  دففؽ اللشرففخ البذففخي اختلإلففت وففاختالف دؤشففخا  القيففاس وطخقففه، و ففاختالف الغففخوف ا
واؾعيإله لخجدة الشسؾ والتشسية، وعلى ذلػ فشن الإلجؾ  البحثيفة الؾاضفحة ففي هفحا السؾضفؾل اتللفا والجؾانفن السشفجيفة 
التي يتؼ اؾعيإلفا لجراسة اللالقة بيؽ االستثسار في رأس السال البذخي والشسفؾ االقترفادي، واتسثفل السدفاهسة الللسيفة 
لفحا البحث في دراسة اللالقة بيؽ االستثسار في رأس السال البذفخي والشسفؾ االقترفادي ففي ليبيفا دفؽ خفالل اسفتخجام 

التفي  Cob-Douglas، اادفخ الفحي يلفج دتؾافقفًا دفع طبيلفة دالفة اإلنتفاج Nonlinear modelنسفؾذج غيفخ خظفي 
دي، وهفي دالففة غيفخ خظيففة، ودلفج اسففتخجام الشسففاذج غالبفًا دففا يفتؼ اسففتخجادفا كشطفار احليلففي لسحفجدا  الشسففؾ االقترففا
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الالخظيفة نففادرًا ففي دثففل هففحا الجراسفا ، ولففؼ يدفبا "وحدففن علففؼ البالفث" إجففخا  هفحا الشففؾل دففؽ الجراسفا  عففؽ االقترففاد 
 .Shin etالحي اقتخله  NARDLالليبي، ودتبشى البحث نسؾذج اإلنحجار الحااي لإلتخا  اإلوظا  السؾزعة غيخ الخظي 

al (2014) وهففؾ دففؽ ألففجث الشسففاذج القياسففية فففي هففحا السجففال، وسففيتؼ ذلففػ والسقارنففة دففع نسففؾذج ،ARDL  ،الخظففي
 اادخ الحي يتيح عسلية دقارنة نتائج هحيؽ الشسؾذجيؽ، والتحقا دؽ أهسية اظبيا الشساذج الالخظية في هحا السجال.

 :Research Methodology منهجية البحث .1

 :Theoretical  model النمهذج الن ري للبحث .2.1

 standard growth accountingيتبشفى البحفث دفؽ ليفث السبفجأ دشفجيفة السحاسفبة السلياردفة للشسفؾ االقترفادي 

methodology  التفي ادفتشج إلفى دالفة اإلنتفاجCobb-Douglas production function التفي ادفتخجم وذفكل ،
، وقففج كانففت هففحا الجالففة ادففتخجم فففي إطففار (Solow,1956)واسففع كشطففار عففام لتحليففل دحففجدا  الشسففؾ االقترففادي 

 Labourدفجخليؽ لإلنتفاج، هسفا اللسفل   Neoclassical growth modelالشسؾذج الشيؾكالسيكي للشسؾ االقترفادي
 :(Jensen & Wong,1997، وذلػ كاآلاي )Physical capitalورأس السال 

 LAKQ   

عشرففخي رأس السففال واللسففل علففى التففؾالي، واسثففل  ,LKدسثففل ، و Total Outputالشففااج الاللففي  Qاسثففل  ليففث
, 0             ؽ على التؾالي، دع الللؼ أن:لشرخدفحيؽ الالسخونا  الجدئية ل    1 ,   1  

وففففي دالففة ، Constant returns to scale فففشن دالففة اإلنتففاج التففي يتبشاهففا البحففث اتدففؼ ولؾائففج لجففؼ ثابتففةلففحلػ 
 .Homogeneous of first degree ولىدتجاندة دؽ الجرجة اا

ووفقًا للسشفجية التي يقؾم عليففا هفحا  ،Human capitalعشرخ رأس السال البذخي لقج اؼ اظؾدخ هحا الجالة لتذسل 
H، ورأس السففففففففال البذففففففففخي L، وقففففففففؾ  اللسففففففففلKدالففففففففة فففففففففي رأس السففففففففال السففففففففادي Qالشسففففففففؾذج يرففففففففبح الشففففففففااج 

(Benhabib&Spiegel,1992)،  ودرفففبح الحفففجA  دلبفففخًا عفففؽ السدفففتؾ  الدفففائج دفففؽ التالشؾلؾجيفففاLevel of 

Technology ((Romer,1990:ودسكؽ وص  دالة اإلنتاج السظؾر  كاآلاي ، (Benhabib&Spiegel,1992) 
 HLAKQ                   

                                       اربح على الرؾر :ولتحؾدل الجالة للذكل القياسي 
 EHLAKQ  

 لج الخظة اللذؾائي. القيسة التقخدبية، واسثل  Eليث اسثل 

 :variables and data sources المتغيرات ومرادر البيانات .2.1

 :Dependent Variable االقتراديالمتغير التابع "النمه  .2.1.1

كسؤشخ على هحا الستغيخ، ودلج هحا السؤشخ دفؽ  1001وةسلار سشة  سيتؼ استخجام الشااج السحلي اإلجسالي الحقيقي
 ااأثخ استخجادًا في هحا السجال، وقج اؼ استخجاده دؽ قبل كل دؽ:

Romer (1989) ; Al-Marhubi (2000( ; O'rourke (2000) ; Emine, Kilavuz. (2012) ; Yeboah 

et. al (2012) ; Bakari (2017). 

نذففخ  البيانففا  االقترففادية واالجتساعيففة الرففادر  عففؽ دخكففد اففؼ الحرففؾل علففى البيانففا  الستللقففة بفففحا الستغيففخ دففؽ 
 .GDP، وسيةخح هحا الستغيخ الخدد 1020وحؾث الللؾم االقترادية، بشغازي، ليبيا سشة 
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 :Independent Variables المتغيرات المدتقلة .2.1.1

كسؤشفخ علفى هفحا  Investment: سيتؼ استخجام االسفتثسار االجسفالي Physical capital رأس المال الماديأواًل: 
الستغيفففففخ، ودلفففففج هفففففحا السؤشفففففخ دفففففؽ أهفففففؼ السؤشفففففخا  السدفففففتخجدة للجاللفففففة علفففففى االسفففففتثسار ففففففي رأس السفففففال السفففففادي 

Investment in Physical capital:وقج استخجده دؽ قبل كل دؽ ، 
 Barro (1991) ; Mankiw et. al (1992) ; Benhabib & Spiegel (1994). 

نذففخ  البيانففا  االقترففادية واالجتساعيففة الرففادر  عففؽ دخكففد اففؼ الحرففؾل علففى البيانففا  الستللقففة بفففحا الستغيففخ دففؽ 
 .INV، وسيةخح هحا الستغيخ الخدد 1020وحؾث الللؾم االقترادية، بشغازي، ليبيا سشة 

 Average Labour productivity: سففيتؼ اسففتخجام دتؾسفف  إنتاجيففة اللسففل Labour force قااهة العماالثانيففًا: 
أسؤشخ علفى هفحا الستغيفخ، وقفج افؼ التدفاق دتؾسف  إنتاجيفة اللسفل وقدفسة الشفااج السحلفي االجسفالي الحقيقفي وةسفلار 

على عجد اللسال، ودلج هحا السؤشخ أأثخ داللة فيسا يتللا بجور اللسالة في الشسؾ االقترادي في الجول  1001سشة 
ظالففة السقشلففة، ولففحلػ فففشن اسففتخجام عففجد اللسففال كستغيففخ ددففتقل ال يلكففذ هففحا الشاديففة، التففي يغلففن عليفففا انتذففار الب

 هحا السؤشخ في دراسته عؽ االنإلتاح التجاري والشسؾ االقترادي. Pilinkiene (2016)الجور، وقج استخجم 

عففؽ دخكففد نذففخ  البيانففا  االقترففادية واالجتساعيففة الرففادر  اففؼ الحرففؾل علففى البيانففا  الستللقففة بفففحا الستغيففخ دففؽ 
 .APL، وسيةخح هحا الستغيخ الخدد 1020وحؾث الللؾم االقترادية، بشغازي، ليبيا سشة 

: سفيتؼ اسفتخجام دؤشفخ اإلنإلفاق اللفام Investment in Human capital االستثمار ياا رأس الماال البذاري ثالثًا: 
هففحا السؤشففخ علففى نظففاق واسففع فففي التشسففؾي علففى التللففيؼ كسؤشففخ علففى االسففتثسار فففي رأس السففال البذففخي، وددففتخجم 

 الجراسا  التجخدبية، وقج استخجده كل دؽ:
Al-Yousif (2008) ; Blankenau et. al (2007) ; Dauda (2009) Blankenau et. al (2007) ; 

Pradhan (2011) ; Mercan (2013). 

اللادفففة للتخظفففي  االقترفففادي  افففؼ الحرفففؾل علفففى البيانفففا  الستللقفففة بففففحا الستغيفففخ دفففؽ االلرفففا ا  الخسفففسية لفففإلدار 
 .HUM، وسيةخح هحا الستغيخ الخدد واالجتساعي بؾزار  التخظي  الليبية

 .1021-2310اغظي البيانا  السدتخجدة في هحا البحث الإلتخ  دؽ 

 : Econometric technique and estimation methods ابسلها القياسا وطرق التقدير .2.2

 :Time series stationary tests الزمنيةاختبارات استقرار الدالسل  .2.2.1

 Unit Rootيتبشى البحث للالذ  عؽ درجة استقخار الدالسل الددشية للستغيخا  قيج الجراسة اختبارا  ججر الؾلفج  

testsواسفتشادًا علفى دفا طخلفه ، Arltová & Fedorová (2016)   ففشن اختيفار االختبفار السشاسفن لجفجر الؾلفج
، وفففي دلغففؼ الحففاال  التففي شففسلتفا 1دففلة الددشيففة، وقيسففة دللسففة االنحففجار الففحااي لالختبففاريتحففجد وفقففًا لظففؾل الدل

هسفففا ااندفففن  PPو  ADFكفففان اختبفففاري  Arltová & Fedorová (2016)عسليفففة السحاأفففا  التفففي قفففام بففففا 
، ودفففؽ خفففالل اجفففخا  إختبفففار 7.01ففففي الحفففاال  التفففي االفففؾن فيففففا  KPSSاسفففتخجادًا، وقفففج افففؼ افففجعيسفسا واختبفففار 

ADF 7.01 وريغه الثالثة لستغيخا  هحا البحث اازح أن. ولفحا فقج اؼ استخجام االختبارا  الثالثة السحكؾر ، 
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دؽ أهؼ السذكال  التي اؾاجه اختبارا  ججر الؾلج  اختيار الحج ااعلى لإلتخا  اإلوظا ، فشذا كان هحا الحفج صفغيخ 
، واذا كان هحا الحج كبيخًا ججًا فديؤثخ Autocorrelationججًا فديلاني نسؾذج االختبار دؽ دذكلة االراباط الحااي 

 ،(Arltová & Fedorová,2016)السفل الددشيفة قيفج البحفث ذلفػ علفى قفؾ  االختبفار ففي احجيفج درجفة االادفل الد
 ، وذلػ لدن الريغة:Schwert (1989)ولحلػ فقج اؼ اختيار هحا الحج وفقًا لسا اقتخله 

 max
4

1

.........)100/(12 PTPMAX
T ,  الحج ااعلى لإلتخا  اإلوظا   طؾل الدلدلة الددشية 

ُاَخاِّفن  Random Shocksالحيؽ اؾصال إلفى أن الرفجدا  اللذفؾائية  Nelson & Plosser (1982)استشادًا إلى 
أثخًا دائسًا على الستغيخا  االقترادية الاللية، اادخ الحي يلج دشاقزفَا لالفتخاضفا  التقليجيفة الخاصفة واختبفارا  جفجر 

ددفتؾ  االقترفاد يكفؾن التفي قفج احفجث علفى  Shocksالؾلج  التي اقؾم على أن افةثخ الدالسفل الددشيفة والرفجدا  
، ووفقًا (Glynn et. al,2007)دؤقتًا، وأن الستغيخا  االقترادية ال اتةثخ خالل السج  الظؾدل وسثل هحا الرجدا  

فففشن االختبففارا  التقليجيففة لجففجر الؾلففج  ارففبح غيففخ صففالحة فففي لففال دلانففا  الدالسففل  Perron (1989)لسففا أأففجا
، وذلففػ انفففا ارففبح دتحيففد  اجففاا Structural Breaks (Glynn,2007)الددشيففة دففؽ اغيففخا  هيكليففة "صففجدا " 

، ولحلػ فدفيتؼ اسفتخجام (Glynn,2007)الخاص بفحا االختبارا   Null Hypothesesإدكانية رفض فخض اللجم 
 ADF withألففج اختبففارا  جففجر الؾلففج  التففي اةخففح ولففيؽ االعتبففار دففج  وجففؾد اغيففخا  هيكليففة، أال وهففؾ اختبففار 

structural break test.وذلػ لجعؼ القخار الستللا بتحجيج درجة االادل الدالسل الددشية قيج البحث ، 

 :Econometric Mode النمهذج القياسا المدتخدم .2.2.1

، ودلخفففة دففا إذا كففان اسففتخجام الشسففاذج اجففل قيففاس أثففخ االسففتثسار فففي رأس السففال البذففخي علففى الشسففؾ االقترففادي
 القياس، فديؼ االعتساد على نسؾذجيؽ هسا:الالخظية يحدؽ دؽ نتائج 

 :Autoregressive Distributed Lag Modelأواًل: نسؾذج اإلنحجار الحااي لإلتخا  اإلوظا  السؾزعة 

 Pesaran et. al، وطففؾر فيسففا ولففج بؾاسففظة كففل دففؽ Pesaran & Shin (1998)قففجم هففحا الشسففؾذج بؾاسففظة 

ار اللالقففة التؾازنيففة طؾدلفة ااجففل دفؽ خففالل اختبفار التالادففل السذففتخك ، وهفؾ يدففتخجم والجرجفة ااولففى الختبف(2001)
 .ARDL-Bounds testing approach to Cointegration ،(Pesaran etالسدففسى واختبففار الحففجود 

al,2001) و خففففالف الشسففففاذج الدففففاوقة فففففشن هففففحا الشسففففؾذج ال يدففففتلدم أن االففففؾن الستغيففففخا  السدففففتقلة ،Regressors 
، أو الستالادلفة دفؽ I(0) Variablesذ الجرجة، ففؾ يظبا دع الستغيخا  الستالادلة دؽ الجرجة صفإلخ دتالادلة دؽ نإل
، أو الػ الستالادلة دؽ  الجرجتيؽ صفإلخ ووالفج، شفخدظة أال يكفؾن أي دفؽ الستغيفخا  I(1) Variablesالجرجة ااولى

، ودلتسففج اختبففار الحففجود علففى الرففا   I(2) (Pesaran et. al,2001)السدففتخجدة دتالادففل دففؽ الجرجففة الثانيففة 
Wald test   أو الرا ،F-Statistic وذلػ الختبار دلشؾدة اوظا ا  الستغيخا  قيج الجراسة في السدفتؾ ، وذلفػ ،

 Unrestricted Error Correction Model UECM (Pesaranفي إطار نسؾذج ارحيح الخظة غيخ السقيج 

et. al,2001)، ج أنفه غيفخ لدفاس لحجفؼ الليشفة، فففؾ بفحلػ أأثفخ دال دفة للليشفا  الرفغيخ ، ودفؽ ددايفا هفحا الشسفؾذ
لتفففففى وان كانفففففت ولفففففض الستغيفففففخا  السدفففففتقلة داخليفففففة  unbiased estimatesودلظفففففي دقفففففجرا  غيفففففخ دتحيفففففد  

Endogenous (Odhiambo,2009) ودغفففخ عالقففا  ااجلففيؽ الظؾدففل والقرففيخ فففي دلادلففة والففج ، ودإلتففخض ،
 لفحا البحث كاآلاي: ARDLدسكؽ صياغة دلادلة نسؾذج ، و ة خظية بيؽ دتغيخااههحا الشسؾذج عالق
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ln)(ليث البخ tGDPعؽ الإلخق ااول للستغيخ التاوع، ودشقدؼ الحج اايسؽ للشسؾذج الى قدسيؽ، يتالؾن ااول دؽ

1ln tINV ،1ln tAPL ،1ln tHUM  التففي البففخ عففؽ عالقففة ااجففل الظؾدففل، ودلبففخ القدففؼ اآلخففخ الففحي يتالففؾن
عفؽ ثابفت السلادلفة  C، والبفخ عفؽ عالقفة ااجفل القرفيخدجسفؾل اوظفا ا  الستغيفخ التفاوع والستغيفخا  السدفتقلة دؽ 

Equation Interceptو ،  عؽ دلادل ارحيح الخظةError Correction Term ECT أدا ، فففي  ,,
,3,21دقففجرا  ادففتخجم للتؾصففل للسخونففا  الجدئيففة للستغيففخا  السدففتقلة بشسففؾذج التالادففل السذففتخك   ودلبففخ ،i 

 عؽ لج الخظة اللذؾائي.

 Non-Linear Autoregressive المهزعاااة  يااار الخطاااانماااهذج ادنحااادار الااااا ا لفتااارات ادبطاااا  ثانيفففًا: 

Distributed Lag Model NARDL: 

الغفؾاهخ االقترفادية، دإلتخضفة عالقفا  دتساثلفة بفيؽ  Linearityانظلقت أغلن الشساذج القياسية التقليجية دفؽ خظيفة 
-Non، ورغؼ ذلفػ فقفج شفغلت الغفؾاهخ االقترفادية غيفخ الخظيفة Symmetric relationsالستغيخا  دحل القياس 

Linear Phenomenon  اهتسام الالثيخ دؽ البالثيؽ دشح فتخ  دفؽ الفددؽ(Shen et. al, 2014)  واتدفؼ اللالقفا ،
، ليفث افؤدي التغيفخا  السؾجبفة والدفالبة Non-Linearityبيؽ الستغيخا  االقترادية ففي أغلفن االيفان والالخظيفة 

فففي الغففؾاهخ قيففج الجراسففة، وليففث إن  Asymmetric changesالستغيففخا  السدففتقلة إلففى اغيففخا  غيففخ دتساثلففة فففي 
أغلففن الدالسففل الددشيففة للغففؾاهخ االقترففادية غيففخ ددففتقخ ، فقففج عفففخ  الشسففاذج القياسففية غيففخ الخظيففة التففي اهتسففت 

 Error correctionالخظففففة ، وديشاديكيففففا  ارففففحيح Cointegrationبتقففففجيخ عالقففففا  التالادففففل السذففففتخك 

mechanisms ودلفففففج نسفففففؾذج االنحفففففجار الفففففحااي لإلتفففففخا  اإلوظفففففا  السؾزعفففففة غيفففففخ الخظفففففي ،Non Linear 

Autoregressive distributed lag model NARDL  دففؽ ألففجث الففػ الشسففاذج، وقففج طففؾر هففحا الشسففؾذج
السظفؾر  ARDLإلوظفا  السؾزعفة الخظفي ، كادتجاد لشسؾذج اإلنحجار الحااي لإلتفخا  اShin et. al (2014)بؾاسظة 

، ودإلرففل نسففؾذج Pesaran et. al (2001) (Pal & Mitra,2016)؛  Pesaran (1998)بؾاسففظة كففاًل دففؽ 
NARDL  التغيففففففخا  السؾجبففففففة والدففففففالبة فففففففي الستغيففففففخا  السدففففففتقلةRegressors  ودزففففففلفا فففففففي صففففففؾر  دجففففففاديع

 (Pal & Mitra,2016)إلوظا ا  الػ الستغيخا ، ودسكؽ اؾضيح ذلػ في اآلاي:   Partial sumsجدئية
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لفففففففحا فففففففشن الستغيففففففخ التففففففاوع يرففففففبح دالففففففة فففففففي السجففففففاديع الجدئيففففففة للتغيففففففخا  السؾجبففففففة والدففففففالبة التففففففي اففففففؼ فرففففففلفا 
Decomposition of partial sum وليففث إن الشسفؾذج يقففؾم علفى دبففجأ اإلنحفجار الففحااي ،Autoregression 

 (Shin et. al,2014)إوظا ا  الستغيخ التاوع كاآلاي: ازاف إلى السلادلة 
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يسكففؽ إعففاد  كتاوففة الرففيغة  Pesaran (2001)ندففجًا علففى نفففج و ، NARDL(p,q)وددففسى هففحا الشسففؾذج بشسففؾذج 

 (Shin et. al,2014)على الرؾر  اآلاية:  NARDLاللادة لشسؾذج 
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 كاآلاي: NARDLو التظبيا على دتغيخا  الشسؾذج الخاص بفحا البحث يسكؽ صياغة نسؾذج 

 
ساثلفة ففي ااجلفيؽ الظؾدفل الليشا  الرفغيخ ، وأنفه يغففخ التغيفخا  غيفخ الست دعدؽ ددايا هحا الشسؾذج أنه يلسل جيجًا 

 .((Jammazi et. al,2015، ودلسل في عل دتغيخا  دتالادلة دؽ درجا  دختلإلة والقريخ

 :Results and Discussion النتائج والمناقذة .9

 :Time series stationary tests اختبارات استقرار الدالسل الزمنية .3.1

قبل الخؾض في اختبارا  ججر الؾلج  التي يتبشاها البحث كةساس للالذ  عؽ درجة االادل الدالسل الددشيفة يشبغفي 
وااجففاا عففام  Interceptأواًل الالذفف  علففى أهففؼ خرففائس هففحا الدالسففل، الستسثلففة فففي دففج  التؾائفففا علففى لففج ثابففت 

Trendاقفففؾم عليففففا اختبفففارا  جفففجر الؾلفففج ،  ثفففة التفففي، وددفففاعج ذلفففػ ففففي اختيفففار الشسفففؾذج السشاسفففن دفففؽ الشسفففاذج الثال
   ( الحي يسثل الدالسل الددشية لستغيخا  البحث يتزح دؽ خالل الخسؼ أن كل الستغيخا 2 الشغخ للذكل التالي رقؼ )و 

 
lnGDP                                      lnINV 

 
LnHUM                                     lnLAP 

 (: الدالسل الزمنية للنمهذج.1رقم ) الذكل
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احتؾي على لج ثابت وااجاا عام، ولفحلػ فيدفتؼ ففي اختبفار جفجر الؾلفج  واالعتسفاد علفى الشسفؾذج الستالفؾن دفؽ ثابفت 
 .Intercept and Trendوااجاا عام 

 3، وقففج كانففت Schwert (1989)وفقففًا لسففا اقتخلففه  ADFاففؼ احجيففج الحففج ااعلففى للففجد فتففخا  اإلوظففا  الختبففار 
 لستغيخا  البحث يتزح اآلاي:يبيؽ نتائج اختبارا  ججر الؾلج  ( الحي 2فتخا ، و الشغخ للججول التالي رقؼ )

  دؽ خالل نتائج اختبارADF   يتزح أن كل دتغيخا  الشسؾذج غيخ ددتقخ  عشج السدتؾNon stationary at 

level خ %، فيسففا عففجا الستغيفف2، وذلففػ عشففج ددففتؾ  السلشؾدففةlnAPL  الففحي يدففتقخ عشففج السدففتؾ ، وسدففتؾ  دلشؾدففة
%، وليشسا افؼ أخفج الإلفخق ااول لففحا 20الحي يدتقخ عشج السدتؾ ، وسدتؾ  دلشؾدة  lnGDP%، وكحلػ الستغيخ 5

 %.2الستغيخا  استقخ  كلفا، وذلػ وسدتؾ  دلشؾدة 

  اذففيخ نتففائج اختبففارPP  إلففى أن أغلففن الدالسففل الددشيففة لستغيففخا  الشسففؾذج غيففخ ددففتقخ  عشففج السدففتؾ ، فيسففا عففجا
%، وعشففج أخففح الإلففخق ااول لفففحا الدالسففل اسففتقخ  5الففحي اسففتقخ عشففج السدففتؾ  وسدففتؾ  دلشؾدففة  lnAPLالستغيففخ 

دفؽ ددايفا  PPه اختبفار ، ونغفخًا لسفا يتستفع وفADF%، وفي هحا اؾافا كبيخ دع نتائج اختبار 2ألفا وسدتؾ  دلشؾدة 
علفففى نتففففائج  فدفففيتؼ االعتسففففاد ADF (Heij,2004)التغلفففن علففففى ولفففض السذفففكال  التففففي قفففج يلفففاني دشفففففا اختبفففار ففففي 
 في الحكؼ على درجة استقخار الدالسل الددشية التي اختلإلت نتائجفا بيؽ االختباردؽ. PPاختبار

  اذفففيخ نتفففائج اختبفففارKPSS  الشسفففؾذج ددفففتقخ  عشفففج السدفففتؾ ، ليفففث يدفففتقخ  إلفففى أن الدالسفففل الددشيفففة لستغيفففخا
عشفج  lnINV, lnHUM%، بيشسفا يدفتقخ الستغيفخان 2عشفج السدفتؾ  وسدفتؾ  دلشؾدفة  lnGDP, lnAPLالستغيفخدؽ 

%، وففي 2%، وليشسا اؼ أخح الإلخق ااول لفحا الدالسل استقخ  كلفا وسدتؾ  دلشؾدفة 20السدتؾ  وسدتؾ  دلشؾدة 
 .PPختبار هحا اؾافا كبيخ دع نتائج ا

 (:1الجدول رقم )
 :Standard unit root tests results التقليدية لمتغيرات البحث نتائج اختبارات جدر الهحدة 

 ADF PP KPSS الستغيخ

lnGDP -3.328891*** -2.949497 0.073454* 

LnINV -1.904334 -1.842813 0.131644*** 

lnAPL -3.602548** -3.536667** 0.084354* 

lnHUM -2.413791 -2.448622 0.135279*** 

∆(lnGDP) -8.412007* -8.279286* 0.074877* 

∆(LnINV) -6.579854* -6.579854* 0.117965* 

∆(lnAPL) -8.983259* -8.924948* 0.063490* 

∆(LnHUM) -7.380974* -7.408529* 0.114337* 

*,**,*** significant at 1% , 5%, 10% level of significant respectively. 

Model specification: intercept and trend. 

لحلػ فشن اختبارا  جفجر الؾلفج  التقليجيفة اختلف  ففي لكسففا علفى درجفة االادفل هفحا الدالسفل، ولالشففا ال اخفخج عفؽ 
أؾنفا إدا ددتقخ  عشج السدتؾ  أو عشج الإلخق ااول، اادخ الحي يخجم غخض هحا البحث الفحي يلتسفج علفى نسفؾذجي 
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ARDL,NARDL لسدففففتؾ ، أو عشفففج الإلففففخق ااول، أو دففففع اللفففحان يدففففسحان والتلادفففل دففففع سالسفففل ددففففتقخ  عشفففج ا
 سالسل دختلظة بيؽ هاايؽ الجرجتيؽ دؽ االستقخار.

( يتزففففح أن أغلففففن الدالسففففل الددشيففففة الففففاني دففففؽ اغيففففخا  هيكليففففة "صففففجدا " 2دففففؽ خففففالل الذففففكل الدففففابا رقففففؼ )
Structural Breaks اادخ الحي يلشي ضخور  الالذ  عؽ استقخار هحا الدالسل وةلج االختبارا  التي اةخح ففي ،

( نتفائج اختبفار جفجر الؾلفج  لستغيفخا  البحفث واسفتخجام 1االعتبار وجؾد اغيفخا  هيكليفة، ودبفيؽ الجفجول التفالي رقفؼ )
خا  البحفث ددفتقخ  عشفج الإلفخق الفحي يتبفيؽ دفؽ خاللفه أن كفل دتغيف ADF with structural breaks testاختبفار 

 %. 2ااول وسدتؾ  دلشؾدة 

 (1الجدول رقم )
 ADF Unit Root with Brake test نتائج اختبار جدر الهحدة

 K ADF-Statistic Break Date المثغير
 

LnGDP ]0[ -9.253719** 2000 

LnINV [0] -7.720030** 1999 

LnAPL [0] -9.732436** 2000 

LnHUM ]0[ -8.646802** 1993 

* Significant at Level, (1% Significance Level), ** Significant at First Difference, (1% 

Significance Level), k  Number of Lags. 

Trend specification: trend and intercept. 

Break specification: trend and intercept. 

 

يتبيؽ دسا سبا أن هحا الشتيجة لؼ اخخج عؽ اإلطار اللام للسشفجية التي يتبشاها هحا البحث، التفي اخكفد علفى ددفةلة 
التةأففج دففؽ عففجم وجففؾد سالسففل دتالادلففة دففؽ الجرجففة الثانيففة والجرجففة ااولففى، وعلففى هففحا فففشن الحكففؼ الشفففائي الففحي اففؼ 

السل الددشية لستغيفخا  البحفث عبفار  عفؽ سالسفل ددفتقخ  عشفج التؾصل إليه دؽ خالل االختبارا  الداوقة هؾ أن الد
 الإلخق ااول "دتالادلة دؽ الجرجة ااولى".

 :ARDL  قدير العالقة بين االستثمار يا رأس المال البذري والنمه االقترادي باستخدام نمهذج .3.1

 :The model robustness tests اختبارات كفا ة النمهذج .3.1.1

 :Residuals بدلدلة البهاقاأواًل: االختبارات الخاصة 

حا الدلدفلة ( الفحي يبفيؽ نتفائج اختبفارا  سلدفلة البفؾاقي للشسفؾذج السقفجر أن هف1يتزح دؽ خالل الججول التالي رقؼ )
، 3.762817دفا قيستفه  Jarque Bera Normality test، ليث بلغت قيسة الرا   اختبفار اتبع التؾزدع الظبيلي

( وهففي أأبففخ دففؽ كففل ددففتؾدا  السلشؾدففة السلتبففخ  0.151895   ددففاودة لفففففففففف )لفففحا اإللرففا P-Valueوكانففت قيسففة 
 %"، اادخ الحي يلشي قبؾل فخض اللجم القاضي وةن هحا الدلدلة اتؾزل طبيليًا.2%، 5%، 20الرائيًا "

، Serial Correlationيتزح دؽ خالل الججول أيزًا أن سلدفلة البفؾاقي ال الفاني دفؽ دذفكلة االرابفاط الستدلدفل 
، قفج كانفت غيفخ دلشؾدفة عشفج كفل Breusch-Godfrey serial correlation LM testوذلفػ ان الرفا   اختبفار 

، اادففخ الففحي يلشففي قبففؾل فففخض اللففجم القاضففي وففةن هففحا الدلدففلة ال الففاني دففؽ ددففتؾدا  السلشؾدففة السلتبففخ  الرففائياً 
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عفففجم اجففانذ التبفففايؽ سلدففلة الفففؾاقي ال الففاني دفففؽ دذففكلة دذففكلة االرابففاط الستدلدفففل، يتزففح دفففؽ الجففجول كفففحلػ أن 
Heteroskedasticity ، أو عففففجم اجففففانذ التبففففايؽ الذففففخطيARCH effect ليففففث كانففففت إلرففففا اي اختبففففاري ،

Breusch-Pagan-Godfrey Test واختبار ،ARCH  عشج كل ددتؾدا  السلشؾدة السلتبخ  الرائياً غيخ دلشؾدتان. 

 وجهدة التهصيف للنمهذج ابول Residuals سلدلة البهاقا اختبارات (:2الجدول رقم )
TEST Statistic Value Prob. 

Breusch-Godfrey serial correlation LM test 

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags 

F-Statistic 0.086646 0.9173 

Obs*R- Square 0.304800 0.8586 

Normality test (Jarque Bera) 

Null hypothesis: Residual are Normally Distributed  
3.762817 0.151895 

Heteroskedasticity 

Null hypothesis: Homoskedasticity 

Breusch-Pagan-Godfrey Test 

F-statistic 1.421025 0.2176 

Obs*R-squared 17.67607 0.2219 

Scaled explained SS 9.247005 0.8149 

ARCH test 

F-statistic 0.092840 0.7624 

Obs*R-squared 0.097746 0.7546 

 :Testing for miss-specification ثانيًا: اختبار أخطا  التهصيف للنمهذج

الحي بيشت نتائجه أن  Ramsey Reset testاؼ االعتساد في اختبار أخظا  التؾصي  للشسؾذج السقجر على اختبار 
قفج كانفت غيفخ دلشؾدفة  "0.003958"بلغت دفا دقفجارا  التي Fخال  دؽ أخظا  التؾصي ، وذلػ ان الرا   الشسؾذج 

(P-Value = 0.9504)اادخ الحي يلشي قبؾل فخض اللجم القاضي وةن الشسؾذج قج اؼ اؾصيإله وذكل صحيح ،. 

 :Stability of the model النمهذجثالثًا: االختبارات الخاصة باستقرار هيكل 

 CUSUM, CUSUM of( لشتائج اختبار استقخار هيكل الشسؾذج دؽ خالل إلرا اي 1يذيخ الذكل التالي رقؼ )

Squares  ودتزح دؽ ذلػ أن الخ  السسثل إللرا اي االختباردؽ يقع ضسؽ الحجود الحخجفة، وذلفػ عشفج ددفتؾ ، 
  استقخار دللسا  هحا الشسؾذج خالل السلايشا  الستالخر .%، اادخ الحي يجل على 5دلشؾدة 
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  ادحرا  اختبار استقرار هيكل النمهذج ويقاً (: 1الذكل رقم )
 CUSUM  وCUSUM of Squares 
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 : Cointegration using bounds test التكامل المذترك باستخدام اختبار الحدود .3.1.1

اختبفار الفحي يبفيؽ نتيجفة اختبفار التالادفل السذفتخك بفيؽ دتغيفخا  البحفث واسفتخجام  (9الجفجول التفالي رقفؼ ) دؽ خالل
 "االادفل دذفتخك اؾازنيفة طؾدلفة السفج  "عالقفة  يتزفح أن دتغيفخا  الشسفؾذج افخاب  ولالقفة F-Bounds testالحفجود 

Cointegration  اتجففه دففؽ الستغيففخا  السدففتقلة دفلففة والففج ،Jointly  إلففى الستغيففخ التففاوع، وددففتجل علففى ذلففػ دففؽ
دفؽ الحفج ااعلفى "، وقفج كانفت بفحلػ أعلفى 8.940371بلغفت دفا قيستفه " التي F-Statisticخالل الرا   االختبار 

عشج كل ددتؾدا  السلشؾدة السلتبخ  الرفائيًا، و فحلػ يفخفض ففخض اللفجم القائفل وفةن هفحا الستغيفخا   ،I(1)لالختبار 
ال اخاب  ولالقة اؾازنية طؾدلة السج ، ودقبل الإلخض البجيل القاضفي وفةن هفحا الستغيفخا  افخاب  ولالقفة اؾازنيفة طؾدلفة 

 .Long run equilibrium relationshipالسج  

 (4الجدول رقم )
   F-Bounds Test اختبار الحدود بهاسطة التكامل المذتركائج اختبار نت

Test Statistic Value K 

F statistic 8.940371 

Significance I(0) I (1) 

10% 2.37 3.2 

5% 2.79 3.67 

2.5% 3.15 4.08 

1% 3.65 4.66 

Null Hypothesis: No levels relationship 

 :Long Run Relationship المدى بين متغيرات النمهذج قدير العالقة طهيلة  .3.1.2

ليث إن الستغيخ التاوع يخاب  ولالقة اؾازنية طؾدلة ااجل دع الستغيخا  السدفتقلة ففشن اقفجيخ هفحا اللالقفة ففي ااجفل 
دتغيخ  ( نتائج هحا التقجيخ، ودتبيؽ دؽ خالل الججول أن5الظؾدل هؾ دؽ ااهسية وسكان، ودبيؽ الججول التالي رقؼ )

% دع الستغيخ التفاوع السسثفل للشسفؾ 5يخاب  ولالقة إيجابية دلشؾدة الرائيًا عشج ددتؾ  السلشؾدة  lnINVاالستثسار 
االقترادي، ودتؾاففا ذلفػ دفع دلظيفا  الشغخدفة االقترفادية، و ابفيؽ السللسفة الخاصفة بففحا الستغيفخ السسثلفة للسخونفة 

% سففتؾدي لددففاد  الشففااج السحلففي االجسففالي 2أن زدففاد  االسففتثسار بشدففبة الجدئيففة لالسففتثسار اجففاا الشسففؾ االقترففادي 
عشفففج ددفففتؾ  ولالقفففة سفففلبية غيفففخ دلشؾدفففة إلرفففائيًا  lnAPL% اقخدبفففًا، ودفففخاب  دتغيفففخ إنتاجيفففة اللسفففل 2.03بشدفففبة 
الستغيفخ ال اختلف  عفؽ %، دع الستغيخ التاوع السسثل للشسفؾ االقترفادي، وهفحا يلشفي أن السللسفة السسثلفة لففحا 5السلشؾدة 

 على الرإلخ، أدا الستغيخ  ااساس في هحا البحث وهؾ دتغيخ اإلنإلاق

  (:4الجدول رقم )  
 Levels Equation Estimation العالقة طهيلة ابجل بين متغيرات النمهذجنتائج  قدير  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LNINV 1.088573 0.473025 2.301299 0.0304 

LNLAP -1.160016 0.603771 -1.921284 0.0667 

LNHUM -0.578039 0.338233 -1.708993 0.1004 
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السسثففل لالسففتثسار فففي رأس السففال البذففخي فشنففه يففخاب  ولالقففة غيففخ دلشؾدففة إلرففائيًا دففع الستغيففخ  lnHUMالتللففيؼ 
التففاوع، اادففخ الففحي يلشففي أن السللسففة السسثلففة لفففحا الستغيففخ كففحلػ ال اختلفف  عففؽ الرففإلخ، ودتزففح دففؽ كففل ذلففػ أن 

 وع ودجسؾعة الستغيخا  السدتقلة ضليإلة.االستإلاد  دؽ هحا الشسؾذج في اقجيخ اللالقة طؾدلة ااجل بيؽ الستغيخ التا

 Short-Run  حليااال ديناميكياااات ابجااال القراااير باساااتخدام نماااهذج  راااحي  الخطااا   يااار المقياااد .3.1.3

Dynamics through UECM Model: 

(، 2افؼ التؾصفل إلفى الشتفائج السبيشفة ففي الجفجول التفالي رقفؼ ) UECMدؽ خالل نسؾذج ارحيح الخظة غيخ السقيفج 
قج كفان سفالبًا ودلشؾدفًا إلرفائيًا، وهفؾ  Error correction termل يتزح أن لج ارحيح الخظة ودؽ خالل الججو 

 الذخط ااساس في هحا الشسؾذج الحي يرؾر ديشاديكيا  ااجل 

 (:5الجدول رقم ) 
 UECM  رحي  الخط نتائج  قدير نمهذج 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(LNGDP(-1)) -0.170238 0.128390 -1.325948 0.1973 

D(LNGDP(-2)) -0.165898 0.119413 -1.389281 0.1775 

D(LNLAP) 0.636330 0.046347 13.72972 0.0000 

D(LNLAP(-1)) 0.109397 0.118244 0.925182 0.3641 

D(LNLAP(-2)) 0.199496 0.106322 1.876334 0.0728 

D(LNLAP(-3)) 0.190967 0.052223 3.656740 0.0012 

D(LNHUM) 0.011084 0.015064 0.735812 0.4690 

D(LNHUM(-1)) 0.078403 0.018324 4.278739 0.0003 

D(LNHUM(-2)) 0.023263 0.016955 1.371986 0.1828 

D(LNHUM(-3)) 0.043216 0.015916 2.715172 0.0121 

CointEq(-1) -0.138964 0.019243 -7.221646 0.0000 

 دفففففخ الفففففحي يلشفففففي أن، اا"0.138964"دفففففا قيستفففففه  CointEq(-1)القرفففففيخ، وقفففففج بلغفففففت دللسفففففة ارفففففحيح الخظفففففة 
% اقخدبًا دؽ أخظة ااجل القريخ يتؼ ارحيحه في ولج  الددؽ، اادخ الحي يلشي أن اللؾد  للتفؾازن احتفاج 21.23

إلففى سففشؾا  طؾدلففة، ودففؽ خففالل اختبففار دللسففا  ااجففل القرففيخ للستغيففخا  السدففتقلة يتزففح أن نرففإلفا غيففخ دلشففؾي 
فففي اقففجيخ اللالقففة قرففيخ  ااجففل بففيؽ الستغيففخ  الرففائيًا، اادففخ الففحي يففجل علففى ضففل  االسففتإلاد  دففؽ هففحا الشسففؾذج

 التاوع ودجسؾعة الستغيخا  السدتقلة.

 :NARDL  قدير العالقة بين االستثمار يا رأس المال البذري والنمه االقترادي باستخدام نمهذج .3.2

 The model robustness tests اختبارات كفا ة النمهذج .3.2.1

 :Residuals أواًل: االختبارات الخاصة بدلدلة البهاقا

( الفحي يبفيؽ نتفائج اختبفارا  سلدفلة البفؾاقي للشسفؾذج السقفجر أن هفحا الدلدفلة 1يتزح دؽ خالل الججول التالي رقؼ )
 Jarque Bera Normality، ليث بلغت قيسة الرفا   اختبفار Normally distributedاتبع التؾزدع الظبيلي 
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test  وكانت قيسة 0.704603دا قيسته ،P-Value  ( وهفي أأبفخ دفؽ كفل 0.703068اإللرفا   ددفاودة لففففففففف )لفحا
 ددتؾدا  السلشؾدة السلتبخ  الرائيًا، اادخ الحي يلشي قبؾل فخض اللجم القاضي وةن هحا الدلدلة اتؾزل طبيليًا.

، Serial Correlationيتزح دؽ خالل الججول أيزًا أن سلدفلة البفؾاقي ال الفاني دفؽ دذفكلة االرابفاط الستدلدفل 
، قفج كانفت غيفخ دلشؾدفة عشفج كفل Breusch-Godfrey serial correlation LM testوذلفػ ان الرفا   اختبفار 

، اادففخ الففحي يلشففي قبففؾل فففخض اللففجم القاضففي وففةن هففحا الدلدففلة ال الففاني دففؽ ددففتؾدا  السلشؾدففة السلتبففخ  الرففائياً 
 دذكلة االراباط الستدلدل.

عفجم اجفانذ التبفايؽ، ليفث كانفت إلرفا اي كفاًل دفؽ قي ال الفاني دفؽ دذفكلة يتزح دؽ الججول كحلػ أن سلدلة البؾا
عشففج كففل ددففتؾدا  السلشؾدففة السلتبففخ  غيففخ دلشؾدتففان  ARCH، واختبففار Breusch-Pagan-Godfrey Testاختبففار 
يؽ، او ، اادخ الحي يلشي قبؾل فخض اللجم القاضي وةن هحا الدلدلة ال الاني دؽ دذكلة عجم اجانذ التباإلرائياً 

 دذكلة عجم اجانذ التبايؽ الذخطي.

 Residuals (: اختبارات سلدلة البهاقا6الجدول رقم )

TEST Statistic Value Prob. 

Breusch-Godfrey serial correlation LM test 

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags 

F-Statistic 0.605230 0.5552 

Obs*R- Square 2.070984 0.3551 

Normality test (Jarque Bera) 

Null hypothesis: Residual are Normally Distributed  
0.704603 0.703068 

Heteroskedasticity 

Null hypothesis: Homoskedasticity 

Breusch-Pagan-Godfrey Test 

F-statistic 1.567613 0.1642 

Obs*R-squared 18.55469 0.1827 

Scaled explained SS 8.883883 0.8384 

ARCH test 

F-statistic 0.422921 0.5197 

Obs*R-squared 0.441750 0.5063 

 :Testing for miss-specification ثانيًا: اختبار أخطا  التهصيف للنمهذج

ابفيؽ أن الشسففؾذج قففج افؼ اؾصففيإله وذفكل صففحيح، وأنففه خفال  دففؽ أخظففا   Ramsey Reset testدفؽ خففالل اختبفار 
، وقج كانت غيخ دلشؾدة إلرفائيًا "0.014586"لفحا االختبار قج بلغت دا دقجارا  Fالتؾصي ، وذلػ ان الرا   

(P-Value = 0.9050) .اادخ الحي يلشي قبؾل فخض اللجم القاضي وةن الشسؾذج قج اؼ اؾصيإله وذكل صحيح ، 

 :Stability of the model الثًا: االختبارات الخاصة باستقرار هيكل النمهذجث

( الحي يبيؽ نتائج اختبار استقخار هيكل الشسؾذج أن الخ  السسثفل إللرفا اي 1يتزح دؽ خالل الذكل التالي رقؼ )
CUSUM, CUSUM of Squares  اادفخ الفحي 5يقفع ضفسؽ الحفجود الحخجفة، وذلفػ عشفج ددفتؾ  دلشؾدفة ،%

 يجل على استقخار دللسا  هحا الشسؾذج خالل السلايشا  الستالخر .
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 اختبار استقرار هيكل النمهذج ويقاً (: 2الذكل رقم )
 CUSUM of Squaresو  CUSUM  ادحرا  

 :cointegration using Bounds test اختبار التكامل المذترك باستخدام اختبار الحدود .3.2.1

( أن دتغيففخا  الشسففؾذج 2السبيشففة فففي الجففجول التففالي رقففؼ ) Bounds testيتزففح دففؽ خففالل نتيجففة اختبففار الحففجود 
"، اتجففه دففؽ الستغيففخا  السدففتقلة دفلففة Cointegrationاففخاب  ولالقففة اؾازنيففة طؾدلففة السففج  "عالقففة االادففل دذففتخك 

التفي كانفت  F-Statisticإلى الستغيخ التاوع، وددفتجل علفى ذلفػ دفؽ خفالل قيسفة الرفا   االختبفار  Jointlyوالج  
 ، عشج كل ددتؾدا  السلشؾدة السلتبخ  إلرائيًا.I(1)أعلى دؽ الحج ااعلى لالختبار 

 (8الجدول رقم )
   F-Bound Test اختبار الحدود بهاسطة التكامل المذتركنتائج اختبار 

Test Statistic Value K 

F statistic 10.32026 

Significance I(0) I (1) 

10% 2.2 3.09 

5% 2.56 3.49 

2.5% 2.88 3.87 

1% 3.29 4.37 

Null Hypothesis: No levels relationship 

 :Long Run Relationship  قدير العالقة طهيلة المدى بين متغيرات النمهذج .3.2.2

( اقفففجيخا  اللالقفففة طؾدلفففة ااجفففل بفففيؽ الستغيفففخ التفففاوع والستغيفففخا  السدفففتقلة، وليفففث إن 3يبفففيؽ الجفففجول التفففالي رقفففؼ )
فقج اؼ اجدئة التغيخا  في الستغيفخ السدفتقل الفخئيذ ففي هفحا البحفث وهفؾ  Non-Linearالشسؾذج السقجر غيخ خظي 

دفففتخجم كسؤشفففخ لالسفففتثسار ففففي رأس السفففال البذفففخي إلفففى جفففدئيؽ، اسثفففل ااول ففففي اإلنإلفففاق التشسفففؾي علفففى التللفففيؼ الس
التغيففخا  السؾجبففة، واجدففج اآلخففخ فففي التغيففخا  الدففالبة، ودلففؾد ذلففػ لظبيلففة هففحا الشسففؾذج الففحي يإلتففخض  ثففارًا غيففخ 

الستغيفخ التفاوع،  للتغيخا  السؾجبة والتغيخا  الدالبة ففي الستغيفخا  السدفتقلة علفى Asymmetric changesدتساثلة 
وقففج اقترففخ اادففخ فففي ذلففػ علففى الستغيففخ الففخئيذ السسثففل لالسففتثسار فففي رأس السففال البذففخي، انففه دؾضففع ودحففؾر 

 القياس في هحا البحث.
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 (:9الجدول رقم )
 Levels Equation Estimation العالقة طهيلة ابجل بين متغيرات النمهذجنتائج  قدير  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

lnHUM_POS -0.475465 0.168063 -2.829098 0.0095 

lnHUM_NEG -0.677873 0.207289 -3.270182 0.0034 

lnINV 0.873830 0.263484 3.316442 0.0030 

lnAPL -0.260607 0.407255 -0.639910 0.5286 

C 6.348715 3.008484 2.110271 0.0459 

الججول يتبيؽ أن نتائج القياس أفزل دشفا في لالة الشسؾذج الخظي، ان أغلن السللسفا  السقفجر  دلشؾدفة دؽ خالل 
إلرففائيًا دففا عففجا دللسففة والففج  فقفف ، هففي الففػ الستللقففة وستؾسفف  إنتاجيففة اللسففل، وعلففى هففحا فففشن اسففتخجام الشسففؾذج 

 الالخظي قج لدؽ دؽ نتائج القياس في هحا البحث.

جول أن التغيففخا  السؾجبففة فففي دتغيففخ االسففتثسار فففي رأس السففال البذففخي اتشاسففن عكدففيًا دففع يتزففح دففؽ خففالل الجفف
الستغيففخ التففاوع الستسثففل فففي الشففااج السحلففي االجسففالي الحقيقففي، السسثففل للشسففؾ االقترففادي، وقففج كانففت قيسففة السللسففة 

% ففي قيسفة االسفتثسار 2خًا دؾجبًا بشدفبة "، اادخ الحي يلشي أن اغي0.475465-الخاصة بفحا التغيخا  دداوي لفففففففف "
%، ودتزفح دفؽ الجفجول 0.92في رأس السال البذخي يرالبه اغيخ عكدي "سفالن" ففي الشسفؾ االقترفادي يقفجر بفففففففف 

أحلػ أن التغيخا  الدالبة ففي الستغيفخ السدفتقل السسثفل لالسفتثسار ففي رأس السفال البذفخي افخاب  ولالقفة عكدفية هفي 
"، اادففخ الففحي 0.677873-يففخ التففاوع،  وقففج بلغففت قيسففة السللسففة السسثلففة لفففحا التغيففخا  دففا قيستففه "ااخففخ  دففع الستغ

% فففي دتغيففخ االسففتثسار فففي رأس السففال البذففخي يرففالبه اغيففخ عكدففي "دؾجففن" فففي 2يلشففي أن اغيففخًا سففالبًا ندففبته 
 %.2يًا عشج ددتؾ  دلشؾدة %، وقج كانت قيسة السللستيؽ دلشؾدة إلرائ0.21الستغيخ التاوع يقجر بففففف 

دففؽ ناليففة أخففخ  يففخاب  دتغيففخ االسففتثسار فففي رأس السففال السففادي ولالقففة طخديففة طؾدلففة السففج  دلشؾدففة إلرففائيًا دففع 
% فففي االسففتثسار يرففالبه اغيففخ فففي 2الستغيففخ التففاوع السسثففل للشسففؾ االقترففادي فففي ليبيففا، وحيففث إن اغيففخًا يقففجر بففففف 

%، أدففا دتغيففخ إنتاجيففة اللسففل فففشن السللسففة السسثلففة لففه غيففخ دلشؾدففة إلرففائيًا 0.21ففففففففدلففجل الشسففؾ االقترففادي يقففجر ب
 اادخ الحي يلشي أنفا ال اختل  عؽ الرإلخ.

 Short-Run  حليااال ديناميكياااات ابجااال القراااير باساااتخدام نماااهذج  راااحي  الخطااا   يااار المقياااد .3.2.3

Dynamics through UECM Model: 

، الففحي يسثففل اقففجيخا  UECM model( نتففائج نسففؾذج ارففحيح الخظففة غيففخ السقيففج 20يبففيؽ الجففجول التففالي رقففؼ )
ااجل القريخ لستغيخا  الشسؾذج السقجر، ودتزفح دفؽ خفالل هفحا الجفجول أن نتفائج التقفجيخ قفج صفار  أفزفل بتبشفي 

ًا، ودؽ خالل الججول و فج ًا وفالستغيخ الشسؾذج الالخظي، ليث صار  أغلن دللسا  ااجل القريخ دلشؾدة إلرائي
 ااساس في هحا البحث الستسثل في االستثسار في رأس السال البذخي يتزح اآلاي:

   التغيخا  السؾجبة: لجد الشسؾذج اللجد اادثل لإلتفخا  اإلوظفا  لففحا التغيفخا  ورفإلخ، ودفخاب  الإلفخق ااول للتغيفخا
دع الستغيخ التاوع ولالقة عكدية دلشؾدة إلرائيًا عشج ددتؾ  دلشؾدفة السؾجبة في هحا الستغيخ خالل ااجل القريخ 

20.% 
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  التغيخا  الدالبة: لجد الشسؾذج اللفجد اادثفل لإلتفخا  اإلوظفا  لففحا التغيفخا  بفثالث فتفخا ، وقفج ارافب  الإلفخق ااول
لتفاوع ولالقفة طخديفة دلشؾدفة لفحا التغيخا  خالل ااجل القريخ بفجون فتفخا  إوظفا  و إلتفخ  إوظفا  والفج  دفع الستغيفخ ا

% فففي هففحا الستغيففخ سففشة دففا 2% علففى التففؾالي، وحيففث إن اغيفخًا سففالبًا ندففبته 2% ، 5إلرفائيا عشففج ددففتؾ  دلشؾدففة 
% ففي نإلفذ الدفشة، وأن اغيفخًا سفالبًا ندفبته 0.091يرالبه اغيخ سفالن ففي الشفااج السحلفي االجسفالي الحقيقفي ندفبته 

 %.0.22يرالبه اغيخ سالن في الستغيخ التاوع في الدشة التي اليفا قجرا % في هحا التغيخا  في سشة دا 2

   يخاب  الإلخق ااول للتغيخا  الدالبة لستغيخ االسفتثسار ففي رأس السفال البذفخي خفالل ااجفل القرفيخ وإلتخافي إوظفا
اللالقففة بففيؽ التغيففخا  دففع الستغيففخ التففاوع ولالقففة طخديففة غيففخ دلشؾدففة إلرففائيًا، أدففا خففالل فتففخ  اإلوظففا  الثالثففة فففشن 

الدفالبة ففي دتغيفخ االسفتثسار ففي رأس السفال البذفخي والشسففؾ االقترفادي االفؾن دلشؾدفة إلرفائيًا عشفج ددفتؾ  دلشؾدففة 
% في هحا الستغيخ في سشة دا يرالبه اغيخ سالن في الشااج السحلي االجسالي 2%، وحيث إن اغيخًا سالبًا ندبته 5

 %.0.012 الحقيقي في الدشة الثالثة ندبته

 (:11الجدول رقم )
 UECM  رحي  الخط نتائج  قدير نمهذج 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(LNGDP(-1)) -0.169799 0.041773 -4.064841 0.0005 

D(LNGDP(-2)) -0.008951 0.047315 -0.189174 0.8516 

D(LNGDP(-3)) 0.194087 0.046930 4.135630 0.0004 

D(LNHUM_POS) -0.039755 0.022339 -1.779653 0.0884 

D(LNHUM_NEG) 0.043387 0.019731 2.198945 0.0382 

D(LNHUM_NEG(-1)) 0.184353 0.034270 5.379485 0.0000 

D(LNHUM_NEG(-2)) 0.028720 0.026532 1.082471 0.2903 

D(LNHUM_NEG(-3)) 0.075838 0.027419 2.765864 0.0110 

D(LNLAP) 0.550433 0.046821 11.75614 0.0000 

CointEq(-1)* -0.240983 0.027756 -8.682324 0.0000 

يسكفففؽ الخفففيس دفففا سفففبا ففففي أن التغيفففخا  ففففي دتغيفففخ االسفففتثسار ففففي رأس السفففال البذفففخي افففؤثخ سفففلبيًا علفففى الشسفففؾ 
والظؾدفل، وافؤثخ طخديفًا ففي لالفة اإلنخإلفاض وففي االقترادي في لالة الدداد ، وفي هحا اؾافا بيؽ ااجلفيؽ القرفيخ 

 هحا اختالف عشفا في لالة السج  الظؾدل.

، 0.240983-يتزفح ان قيسفة دللسفة ارفحيح الخظفة قفج بلغفت دفا قيستفه  UECMوالخجؾل لشسؾذج ارحيح الخظفة 
% اقخدبفًا دفؽ أخظفة ااجفل القرفيخ يسكفؽ ارفحيحفا ففي ولفج  19.2وقج كانت سالبة ودلشؾدة إلرائيًا، ولحلػ ففشن 

الددؽ، واتظلن اللؾد  للتؾازن ار ع سشؾا  وثالثة أشفخ اقخدبًا، والج سخعة اللؾد  للتفؾازن أأبفخ دشففا كثيفخًا ففي لالفة 
 . الشسؾذج الخظي، وهحا دؽ دداوا الشسؾذج الالخظي

يسكؽ الخيس دحرلة دا سبا في أن االستثسار في رأس السال البذخي يفخاب  علفى االغلفن خفالل السفجليؽ الظؾدفل 
والقريخ ولالقة عكدية دفع الشسفؾ االقترفادي ففي ليبيفا، ولفحلػ افخفض الإلخضفية التفي بشفي عليففا هفحا البحفث، والتفي 

( ففففي دراسفففتفسا عفففؽ 1025لذفففلافي والغرفففيؽ )اإلتفففخض عالقفففة ايجابيفففة بيشفسفففا، ودتؾاففففا ذلفففػ دفففع دفففا اؾصفففل لفففه ا
االقتراد الليبي، رغؼ اخفتالف السؤشفخا  السدفتخجدة لتسثيفل االسفتثسار ففي رأس السفال البذفخي، واتإلفا كفحلػ دفع دفا 
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فففي دراسففتفسا عففؽ الجدائففخ، واففجل هففحا الشتففائج علففى أن اإلنإلففاق التشسففؾي علففى  (1025) زدففخرو  دؾسففاوي اؾصففل لففه 
دفسًا لسدتؾ  الشسؾ االقترادي في ليبيا، ودلؾد ذلػ لزل  إسففام دخخجفا  التللفيؼ ففي سفؾق  التلليؼ ال يلج دحجداً 

اللسففل واإلنتففاج دففؽ جفففة، والففى سففيظخ  قظففال السحخوقففا  "أثيفف  رأس السففال" علففى االففؾدؽ الشففااج السحلففي دففؽ جفففة 
 Corruptionاهؼ الإلدفاد أخخ ، كسا يسكفؽ أن يتفخجؼ ذلفػ ففي صفؾر  اخفتالال  ففي اؾعيف  هفحا السفؾارد، ور سفا يدف

ففففي دثفففل هفففحا الشتيجفففة، اادفففخ الفففحي يدفففتجعي دراسفففة هفففحا اآلثفففار ففففي ضفففؾ  اإلاعلففففا دفففع دتغيفففخا  الحؾكسفففة وجفففؾد  
 السؤسدا .

 :Conclusion الخالصة .5

هففجف هففحا البحففث لقيففاس أثففخ االسففتثسار فففي رأس السففال البذففخي علففى الشسففؾ االقترففادي فففي ليبيففا، وذلففػ واالسففتشاد 
-2310، واستخجام دؤشخ اإلنإلاق التشسؾي على التلليؼ خالل الإلتخ  Cobb-Douglasلإلطار الشغخي لجالة اإلنتاج 

، وليففث إن ARDLإلوظففا  السؾزعففة الخظففي ، وقففج وعفف  فففي سففبيل ذلففػ نسففؾذج اإلنحففجار الففحااي لإلتففخا  ا1021
اترف  وكؾنففا غيفخ خظيفة، فقفج وعف  البحفث نسفؾذج اإلنحفجار  Cobb-Douglasاللالقة التي اسثلفا دالة اإلنتفاج 

، وذلفػ لغفخض التحقفا دفؽ قفجر  الشسفاذج غيفخ الخظيفة علفى NARDLالحااي لإلتخا  اإلوظا  السؾزعة غيخ الخظفي 
 احقيا نتائج أفزل.

إلففى أن دتغيففخا  الشسففؾذج اففخاب  ولالقففة اؾازنيففة طؾدلففة السففج  اتجففه دففؽ  ARDLدففؽ خففالل نسففؾذج اؾصففل البحففث 
الستغيخا  السدتقلة دجتسلة إلى الستغيخ التفاوع، ولالفؽ اقفجيخا  هفحا اللالقفة ففي السفج  الظؾدفل قفج أفزفت إلفى نتفائج 

اس فففي هفحا البحففث أال وهفؾ االسففتثسار غيفخ دلشؾدفة إلرففائيًا اغلفن الستغيففخا  السدفتخجدة ودففؽ بيشففا الستغيففخ ااسف
احدففشت الشتففائج كثيففخًا فالففان أغلففن التقففجيخا  دلشؾدففة  NARDLفففي رأس السففال البذففخي، وليشسففا اففؼ اؾعيفف  نسففؾذج 

إلرفففائيًا، و التفففالي أثبفففت الشسفففؾذج غيفففخ الخظفففي أنفففه أفزفففل ففففي اقفففجيخ هفففحا اللالقفففة، وقفففج ارافففب  الستغيفففخ الخفففاص 
خي دع الشسؾ االقترادي في ليبيا ولالقفة عكدفية دلشؾدفة إلرفائيًا، وافخد هفحا الشتيجفة واالستثسار في رأس السال البذ

فففي الغالففن إلففى سففؾ  اخرففيس الشإلقففا  التشسؾدففة فففي دجفففال التللففيؼ دففؽ جفففة، والففى ضففل  إسفففام القففؾ  اللادلفففة 
 الستللسة في سؾق اللسل واإلنتاج دؽ جفة أخخ .

شففانفا الخفففع دففؽ إنتاجيففة اإلنإلففاق اللففام التشسففؾي فففي دجففال التللففيؼ، يؾصففي البحففث وااخففاذ كافففة الدياسففا  التففي دففؽ 
ودحاولفة ر فف  سياسففا  التللففيؼ ودياسفا  التؾعيفف ، واللسففل علففى ردم الفففؾ  الحاصفلة بففيؽ دخخجففا  الشغففام التلليسففي 

لحي قفج ودتظلبا  سؾق اللسل، ودؾصي أيزًا واإلصالح السؤسدي واإلليل نغؼ الحؾكسة والذإلافية ودكافحة الإلداد ا
 يحج في الالثيخ دؽ االيان دؽ االستإلاد  دؽ القؾ  اللادلة الستللسة والسجر ة ودقلل دؽ إسفادفا في دجال اإلنتاج.
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