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  اهليئة االستشارية والتحكيم

  -األردن–د خالد راغب الخطيب مركز رماح .أ

  - األردن–د  خليل رفاعى جامعه  البلقاء .أ

  -األردن –د احمد صيام جامعه البلقاء .أ

  –السعودية –ة اإلحساء د عبد اللطيف النعيم جامع.أ

  د خالد محمد عبد المنعم زكي لبيب جامعة القاهرة.أ

 -العراق –د خالد حسين علي المرزوك جامعة بابل .أ

 -لبنان –د حسين بدران الجامعة اإلسالمية .أ

  د سعيد عوض الرطيل جامعة جيبوتي.أ

  -الجزائر–د محمد الطاهر قادري جامعة الجلفة .أ

  -الجزائر  – 3جامعة الجزائر د عبد المجيد قدي .أ

  -الجزائر –د مقدم عبيرات جامعة األغواط .أ

  -الجزائر –د ميلود زيد الخير جامعة األغواط .أ

  -الجزائر –د هواري معراج جامعة غرداية .أ

  -الجزائر –د إلياس بن ساسي جامعة ورقلة .أ

  -الجزائر– 2د كمال رزيق جامعة البليدة .أ

  -الجزائر –معة الشلف د بلعزوز بن علي جا. أ

  -الجزائر –د رحيم حسين جامعة برج بوعريريج .أ

  -الجزائر –د ابراهيم بختي جامعة ورقلة .أ

  - الجزائر–د بلقاسم زايري جامعة وهران .أ

  -الجزائر–د البشير بن عيشي جامعة بسكرة .أ

  - الجزائر–فاطنة بلخيري جامعة الجلفة . د

  -جزائرال–العباس بهناس جامعة الجلفة . د

  الجزائر–عبد العزيز خنفوسي جامعة سعيدة .د

  - الجزائر –محمد شتوح جامعة الجلفة . د

  الجزائر–موسى بن منصور جامعة برج بوعريريج .د

  -الجزائر–فطوم معمر جامعة الجلفة . د

  -األردن - خيرى كتانه جامعه عمان للدراسات العليا.د

  -فلسطين -سهير شوملى جامعه طولكرم . د

  - السعودية –مد امجدل جامعة طيبة أح. د

  السعودية –يحضية سماللي جامعة الملك فيصل. د

  –اإلحساء-سعيدي وصاف جامعة الملك فيصل . د

  -نجران -عبد الفتاح عالوي كلية العلوم اإلدارية . د

  -األردن –ظاهر القشي جامعة جدارا .د

 - الجزائر–المختار حميدة عميد الكلية جامعة الجلفة . د

  -الجزائر –خالد عيجولي جامعة الجلفة . د

  -الجزائر –عمر قمان جامعة الجلفة . د

  -الجزائر –أحمد دروم جامعة الجلفة . د

  -الجزائر –محمد خالدي جامعة الجلفة .د

  -الجزائر –مسعودي عبد الهادي جامعة األغواط . د

  - الجزائر–أحمد ضيف جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–مراد عّله جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–أعمر سعيد شعبان جامعة الجلفة . د

  - الجزائر–محمد شويكات جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–النوري حاشي جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–عزالدين مخلوف جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–محمد العقاب جامعة الجلفة . د

  - الجزائر–مختار رابحي جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–ي جامعة الجلفة ميسوم طالب.د

  - الجزائر–طارق بن خليف جامعة الجلفة . د

  -الجزائر –محمد علي جودي جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–مصطفى مختاري جامعة الجلفة .د

  - الجزائر–مصطفى يونسي جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–سليمان شيبوط جامعة الجلفة . د

  -الجزائر –عرابة الحاج جامعة ورقلة . د

  -الجزائر–عدالة لعجال جامعة مستغانم .د

  - الجزائر–عزيزة بن سمينة جامعة بسكرة .د

  -الجزائر –علي حبيش جامعة البويرة .د

 الجزائر–علي حبيطة جامعة الجلفة . د

 -الجزائر–لخضر بن أحمد جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–محمد السعيد جوال جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–ة أحمد بيرش جامعة الجلف. د

  - الجزائر–قاشي يوسف جامعة البويرة . د

  -الجزائر–األمين لباز جامعة الجلفة . د

  -الجزائر –قشام إسماعيل جامعة الجلفة .د 

  -الجزائر–فاطنة بلقرع جامعة الجلفة . د

 - الجزائر–مولود كبير جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–هبة طوال جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–الجلفة لخضر مداح جامعة . د

  - الجزائر–الطاهر شليحي جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–آدم حديدي جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–عطاهللا بن مسعود جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–أمحمد كسنه جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–طارق هزرشي جامعة الجلفة . د

  - الجزائر–طه حسين النوي جامعة الجلفة . د

  -الجزائر–ة نعامة جامعة الجلفة مبارك. د

  -الجزائر –بساس أحمد جامعة األغواط . د

  -الجزائر–عمار بن عيشي جامعة بسكرة . د

  -الجزائر –لعموري رميلة جامعة غرداية . د



قواعد وشروط النشر يف اجمللة 

 ىي جملة دورية علمية دولية حمكمة، تطمح لتعزيز البحوث يف المنتدى للدراسات و األبحاث اإلقتصاديةجملة 
 . جمال العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري وعلوم املالية واحملاسبية

تصدر اجمللة عن قسم العلوم اإلقتصادية ، كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جبامعة  زيان عاشور 
: ، وفق قواعد النشر التالية- اجلزائر –باجللفة 

جيب أن حيرر املقال بأسلوب علمي، وأن يتسم البحث باألصالة واجلدية واملوضوعية يف الطرح ومل يسبق نشره بأي  
 .شكل من األشكال وذلك بتقدمي تعهد كتايب دمضي

جيب إرفاق السرية الذاتية العلمية لصاحب املقال، مع حتديد الدرجة العلمية واملؤسسة اجلامعية ورقم اهلاتف والربيد  
 .اإللكرتوين

 .ختضع مجيع املقاالت للتحكيم العلمي من طرف احملكمني من جامعات خمتلفة 

 صفحات، كما جيب أن 10 صفحة مبا فيها اإلحاالت وأن اليقل عن 20جيب أال يزيد عدد صفحات املقال عن  
اللغة اإلذمليزية، اللغة العربية، : أحدمها بلغة التأليف واألخر باللغات التاليةبلغتني  أسطر 10ال يتجاوز يضم املقال ملخصا 
 .، تغطي املوضوع املتناول( كلمات7 – 5)فضال على كلمات مفتاحية أو اللغة الفرنسية، 

وتكون املسافة مفردة بني األسطر، أما ىوامش الصفحة  A4  (29.7 x 21 )يكون املقال مضبوطا على قياس ورق  
 سم، و أن يكون اخلط 1.5 سم من األسفل 1.5 سم، من األعلى 1.5 سم ومن اليسار 2من اليمني : يلي فتكون كما

قياس  (Times New Roman)باللغة العربية و (16)قياس  ( Traditional Arabic)املستخدم من نوع 
 Microsoft Word))باللغتني االذمليزية أو الفرنسية، باستخدام برنامج  (12)

املؤلف، : على أن تعرض يف هناية املقال بالرتتيب التايل (Note de Fin)يرقم التهميش واإلحاالت بطريقة آلية  
عنوان الكتاب أو املقال، عنوان اجمللة أو امللتقى، الناشر، الطبعة، البلد، السنة، الصفحة، بالنسبة آليات القرآن الكرمي جيب 

 .واإلحالة إىل مصدر األحاديث النبوية جيب أن تكون كاملة. أن حتمل اسم السورة ورقم اآلية

 .واملالحق لألشكال كذلك للجداول، التسلسلي الرتقيم 

دتهيد، الطريقة، النتائج ومناقشتها، اخلالصة، )، حبيث يشتمل على IMRAD فضل حترير املقال وفق النمط 
 : ، ملزيد من التوضيح أنظر الرابط التايل(املالحق، اإلحاالت واملراجع

http://en.wikipedia.org/wiki/IMRAD 



تتمتع اجمللة بكامل حقوق امللكية الفكرية للبحوث املنشورة فيها، وكل املقاالت املنشورة باجمللة تعرب عن رأي أصحاهبا،  
 .وال دتثل بالضرورة رأي اجمللة

 توجو اليت األوراق البحثية. املقبولة دون اإلخالل باحملتوى املادة نشر قبل الالزمة التقنية التعديالت إدخال للمجلة جيوز 
 .تنشر، وال تلتزم اجملّلة بإبداء أسباب عدم النشر مل أم نشرت سواء أصحاهبا إىل ترد ال اجمللة إىل

 .ترتب املقاالت وفق لرؤية ىيئة حترير اجمللة، وال ختضع املقاالت يف ترتيبها إىل املكانة العلمية للباحث أو البحث نفسو 

 :ترسل املقاالت املقرتحة إىل رئاسة التحرير عرب الربيد االلكرتوين التايل 

rev.foreco@gmail.com 
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   المحتوياتقائمة 

  رقم الصفحة  الموضوع
  صكوك االستثمار اإلسالمية نموذجاً : تهيئة المناخ لتطوير سوق مالي إسالميأهمية االبتكارات المالية اإلسالمية في 

  ) -الجزائر  - جامعة برج بوعريريج(موسى بن منصور . د 
1- 19  

  تنشيط الدورة االقتصادية قراءة في العالقة التكاملية بين الوقف والزكاة ودورهما في
  33 -20   )- الجزائر  -جامعة خنشلة  & -الجزائر  -ج بميلة.م (مرداسي أحمد رشاد  . أ &أبوبكر بوسالم . د 

  دراسة تطبيقية على مديرية األشغال العمومية لوالية الجلفة )تقليل الوقت( تحليل شبكات األعمال
  )                                                -الجزائر  –لجلفة جامعة ا(قهيري فاطنة . د.ط& الضيف أحمد  . د 

34 - 61  

  )2015-1980على ماليزيا خالل الفترة  ARDLدراسة قياسية باستخدام منهجية (محددات االستثمار األجنبي المباشر 
                                                                                                                    ) -الجزائر  –جامعة مستغانم (جلــــــــــــــــــــــــــــــــــولي نسيمة . د 

62 - 77  

  فاعلية المنفذ التوزيعي وكيفية تقييم أدائه التسويقي
                                                                                                                             )                          -الجزائر  –جامعة البويرة (أوكيل رابح .د &حبيش علي .د 

78 - 86  

  واقع التنمية المحلية بوالية بشـار
  - الجزائر  – جامعة مستغانم& -الجزائر  –جامعة بشار (كاتب محمد لخضرد  .ط& طبوش أحـمد  د .ط 

87 - 109  

  أهمية التطبيق وحقيقة التجسيد :في الجزائرالتسويق المصرفي 
  ) -الجزائر  –جامعة باجي مختار بعنابة ( أبوبكر خوالد 

110 - 125  

 -الجزائر االلكترونية  إلستراتيجيةدراسة تحليلية تقييمية  -  اقتصاد المعرفة في الجزائر بين الواقع واألفاق
  )-الجزائر  -سوق اهراس جامعة&  3جامعة الجزائر ( حكيمة حليمي.د & يشأمال كرم.د 

126 - 141  

  مقاربة نظرية: أسس محاسبة الموارد البشرية
  )-الجزائر – جامعة األغواط( بوعالم مسعودي.أ &بشير عبدالعالي . د 

142 – 151  

ـــأث ـــ ــ   )2012- 1970(ة قياسية لحالة الجزائر للفترة دراس ر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصاديــ
 جامعة & -الجزائر – 02جامعة البليدة (لــــــــــــرادي سفيان. د& بوغاري فاطمة الزهرة .د& بربار نورالــــــــــــــــدين.د 

                                                                                    ) -الجزائر – 02جامعة البليدة &-الجزائر –الشلف
152 – 164  

  تفعيل أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية في المؤسسات العاملة في مجال البتروكمياويات من أجل التميز األخالقي
 الجزائر –جامعة الشلف & -الجزائر –جامعة مستغانم (حيرش نور الدين . د& عمار طهرات . د& أمين مخفي. د 

  )-الجزائر  –م فرع مستغانم .جامعة ت& -
165 – 181  

  اإلماراتي االقتصاد  تنمية في البنكي اإلسالمي  التصكيك
  )3جامعة الجزائر  (بختي عمارية . أ 

182 – 201  

  "دراسة تطبيقية" إطار مقترح لإلفصاح عن المخاطر االئتمانية وانعكاسات ذلك على جودة التقارير المالية للبنوك
  )- مصر  – عين شمسجامعة (قاسم زينب عبد الحفيظ أحمد  :لباحثةا 

202 – 219  

  بين حتميات االستيراد وإمكانيات التصدير ) 2014 -2000(االستثمار الفالحي في الجزائر خالل الفترة 
  )-الجزائر  – جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف( محمد راتول  .د.أ& سهيلة مصطفى  .د 

220 – 239  

 والميكانيزمات الجديدة للتمويل الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةهياكل 
  )- الجزائر -لبويرةبا جامعة آكلي محمد أولحاج( أبركان محمد .أ &قاشي يوسف  .د 

240 – 252  

  ).2016-2002 تسليط الضوء على الفترة(باالقتصاد الوطني  جذب االستثمار األجنبي نحو القطاع الصناعي كرهان أساسي للنهوض
  )- الجزائر – ميلةب عبد الحفيظ بوالصوف ج.م&  - الجزائر – تيارت جامعة( كافي فريدة.د & طالـم علــي.د 

253 – 266  

  صكوك السياحة كمقترح تمويلي لمشروعات قطاع السياحة في الجزائر
                      ) - الجزائر  –جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة   ( شرفي حنان.أ 

267 – 277  
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  مقاوالتي والمتوسطة كمشروعآلية لتحقيق االستدامة للمؤسسات الصغيرة : حاضنات األعمال
                                         )- الجزائر -جامعة تبسة & - الجزائر –جامعة أم البواقي  (براجي صباح  .أ & عمران الزين.أ 

278 – 293  

  .للخروج من التبعية لقطاع المحروقات االقتصادية الجديدة المتبعة من طرف الحكومة الجزائرية اإلستراتيجيةة الموارد الطاقوية المتجددة في مكان
  )-الجزائر  – المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية( صبرينة مزياني .د.ط 

294 – 308  

 لشراكة العامة و الخاصة  في تمويل مشاريع البنية التحتيةصناديق رأس المال االستثماري كأداة لسياسة ا
  )-الجزائر  -جامعة تيزي وزو( عبد النور دحاك. د & رابح قارة. د 

309 - 319  

  ناجحة أهمية دراسة سلوك المستهلك  إلعداد إستراتجيات تسويقية نزيهة و 
  )- الجزائر  –جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان (مجدوب نوال . د 

320 – 332  

  لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 02-17التوجيهيالتوجه نحو تشجيع المقاوالتية االبتكارية في إطار القانون 
  )- الجزائر  -الشلفبجامعة حسيبة بن بوعلي (عائشة بوثلجة  .د 

333 - 347  

  

 

1 – 13 L’apprentissage organisationnel dans les alliances stratégiques, fondements et réalités 
 Dr. Amal KHEDIM (centre universitaire de Relizane – Algérie -) 

14 - 25  Intitulé de l’article : Etendue et limites des mesures de lutte contre la corruption dans 
les  marchés publics 

 Slimani kahina & Debiane Mouloud (université Mouloud Mammerie Tizi –
Ouzou – Algérie -) 

  



ــولي نسيمة.د ـــ ــــ  ARDL)باستخدام منهجية  دراسة قياسية(محددات االستثمار األجنبي المباشر  جلـ
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  )2015-1980الفترة  على ماليزيا خالل ARDLدراسة قياسية باستخدام منهجية (
                                                              جلــــــــــــــــــــــــــــــــــولي نسيمة. د

                                                             –ب – ةمحاضر أستاذة                                                                

   كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير                            

                                                             - الجزائر  –مستغانم جامعة  

  :الملخص 

من خالل هذه الورقة البحثية، مت احلديث عن واقع االنفتاح االقتصادي حنو االستثمار األجنيب يف اجلزائر، وتريته وكذا وترية 
تطور حجمه وطبيعة توزيعه القطاعي واجلغرايف، ليتم احلديث أيضا عن أثر هذا األخري على التطور احملاسيب يف ظل نظرية 

شارت إىل املسامهة االجيابية اليت تضفيها املؤسسات األجنبية على مستوى املمارسة احملاسبية احمللية، لنسقط احملاسبة اليت أ
هذه النتيجة على الواقع اجلزائري من خالل حماولتنا حتديد العالقة بني االنفتاح االقتصادي و التطور احملاسيب اجلزائري 

بنتيجة مغايرة لنتيجة النظرية احملاسبية، واليت مفادها أن االنفتاح االقتصادي حنو لنخرج  .باالستعانة بأداة التحليل اإلحصائي
  .االستثمار األجنيب مل يساهم بالتأثري على التطور احملاسيب اجلزائري

  .، ماليزياARDLاالستثمار األجنيب املباشر، االنفتاح التجاري، النمو االقتصادي، منهجية  : دالةالكلمات ال

Résumé : 

A travers ce document, on a évoqué la réalité de l'ouverture économique à 
l'investissement étranger en Algérie, son rythme et le rythme du développement  de sa 
taille et de la nature de sa répartition sectorielle et géographique ; ainsi que l’impact de 
ce dernier sur le développement comptable a la lumière de la théorie comptable qui a 
souligné la contribution positive des entreprises étrangères au niveau de la pratique  

 
 
 
 
Keywords :Foreign Direct Investment, Trade Openness, economic growth, ARDL 
approach, Malaysia. 

االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي يعدان من أهم حمددات دف من خالل هذه الدراسة إىل التحقيق يف ما إذا كان 
، و باستخدام منهجية االحندار الذايت  2015-1980تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل ماليزيا خالل الفرتة 

 FDI، أوضحت نتائج الدراسة، أن االنفتاح التجاري يؤثر إجيابيا على تدفقات  ARDLللفجوات الزمنية املوزعة 
سلبيا على املدى القصري،  FDIمباليزيا على املدى القصري وعلى املدى الطويل، بينما النمو االقتصادي فيؤثر على 

  .وإجيابيا على املدى الطويل

This study aims to investigate the relationship in both short and long-run between 

Foreign Direct Investment (FDI) , Trade Openness (TO), and economic growth in 
Malaysia over the period  of 1980-2015, using AutoRegressive Distributed Lags 
approach (ARDL), the approach carried out show that the TO has a positive impact 
and statistically significant in both short and long run. It show, however, that the 
economic growth has a negative impact and statistically significant in the short run, 
and positive impact and statistically significant in the long run. 



ــولي نسيمة.د ـــ ــــ  ARDL)باستخدام منهجية  دراسة قياسية(محددات االستثمار األجنبي المباشر  جلـ

  

 2017 ديسمبر/الثاني العدد                                                              قتصاديةمجلة المنتدى للدراسات واألبحاث اإل
63 

  :مقدمة

تعددت مصادر النمو االقتصادي، وتعددت البحوث األكادميية خبصوص ذلك، فباإلضافة إىل االستثمار املادي      
واالستثمار يف الرأمسال البشري مرورا باالنفتاح التجاري، والتطور املايل باإلضافة إىل اإلنفاق على البحث و التطوير، برزت 

دف إىل  البحث يف جدوى االستثمارات األجنبية املباشرة ،  الذي حظي هو األخر اهتمام العديد من دراسات أخرى 
  ،(Findlay,1978)، (Caves,1974)الباحثني كأحد حمددات النمو االقتصادي ، حيث اهتم به كل من 

(Blomstrom,et.,al,1983)،(Blomstrom,et.,al,1994)، (Balasubramanyam,et.,al,1996)،  
(Borensztein,et,al.,1998)، (De Mello,1999)،(Alfaro,et.,al,2003)،  (Li&Liu,2005)  وأخرون. 

ــ   على النمو االقتصادي، تتنافس الدول على استقطاب هذا النوع من  FDIوانطالقا من التأثري االجيايب لـ
ددات اليت تكون عامال إجيابيا يف جذب مثل االستثمار الدويل سواء الدول املتقدمة، أو الدول النامية، و تبحث عن أهم حم

هذه االستثمارات، و تعددت البحوث يف هذا الشأن كذلك،  فهناك من ركز على التطور يف األنظمة املالية، وهناك من ركز 
لتحتية، على التطور يف رأس املال البشري، وآخرون  ركزوا على االنفتاح التجاري، كذلك هناك من ركز على التطور يف البنية ا

  .وآخرون على النمو االقتصادي، وهناك من ركز على سعر الصرف، معدل التضخم، والتطور املؤسسايت

من أجل ذلك أخذنا ماليزيا كدراسة حالة للبحث يف إمكانية أن يكون االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي من  
إىل جانب األدبيات  IMRADاءا على منهجية إىل ماليزيا ، حيث قسمنا هذه الدراسة بن FDIبني حمددات تدفقات 

النظرية اليت حبثت يف دوافع االستثمار األجنيب املباشر ، وجانب األدبيات التطبيقية اليت درست العالقة ما بني االنفتاح 
عليها يف التجاري، النمو االقتصادي، واالستثمار األجنيب املباشر، باإلضافة إىل جانب الطريقة و األدوات اليت اعتمدنا 

و مت صياغة إشكالية . ، مث جانب النتائج واملناقشةFDIحتليل تأثري االنفتاح التجاري و النمو االقتصادي على تدفقات 
  :الدراسة بالشكل التايل

  هل يعد كل من االنفتاح التجاري و النمو االقتصادي من بني حمددات تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل ماليزيا؟

 :األدبيات النظرية: أوال  

و هذه ، )حمددات االستثمار األجنيب املباشر( نظريا، تعددت  النظريات اليت تشرح دوافع االستثمار األجنيب املباشر 
 Hecksher-Ohlin(1933)النظريات هي امتداد لتطور النظريات النيوكالسيكية حول التجارة اخلارجية ، حيث تعترب نظرية 

اليت حاولت تفسري تطور حركة رؤوس األموال نتيجة االختالف  بني الدول يف هبات موارد اإلنتاج ، وبنيت  بداية للنظريات
   Hymer-Kindleberger(1960-1969)،كما جاءت نظرية 1اليت تشري إىل نظرية امليزة النسبية Ricardoهذه النظرية على نظرية 
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دف تفسري دوافع االستثمار األجنيب املباشر ، وتعتمد باألساس على مبدأ عدم  (*)،وتعرف بنظرية احتكار القلة كذلك 
كمال السوق، حيث تؤكد على أنه يف ظل املنافسة الكاملة لن يكون هناك وجود لالستثمار األجنيب املباشر، ويشري عدم  

فورات احلجم، كمال السوق حسب هذه النظرية إىل عدم كمال سوق السلع، عدم كمال عوامل اإلنتاج، باإلضافة إىل و 
فإن املستثمر األجنيب يستهدف احتكار سوق البلد املضيف من خالل ما ميلك من مزايا تنافسية ال  HKوبناءا على نظرية 

تتوفر لدى شركات البلد املضيف و إمنا هي حكر عليه، وتشمل هذه املزايا التفوق التكنولوجي، العالمات التجارية، 
املقرتحة من طرف (*)كذلك جند نظرية دورة حياة املنتج   FDI ن بني نظريات، و م2ومهارات التسويق والتنظيم

Vernon(1966)وتعتمد على أعمال 3، حيث فسرت هذه النظرية كل من التجارة اخلارجية و االستثمار األجنيب املباشر ،
Posner(1961)  خبصوص نظرية الفجوة التكنولوجية، وأعمالKutznets(1953)  املنتج ، فحسب خبصوص دورة حياةVernon 

ثة مير املنتج بثالث مراحل، تشري املرحلة األوىل إىل مرحلة ابتكار املنتج، و املرحلة الثانية إىل نضج املنتج، بينما يف املرحلة الثال
يف عرض هذه النظرية على سلوك الشركات األمريكية، حيث أشار إىل أنه  Vernon، واعتمد )منطي(فيصبح املنتج معياري 

ال تتوفر لدى الشركات ) تكنولوجيا( مرحلة ابتكار املنتج تكون الشركات املنتجة يف وضعية االحتكار نظرا المتالكها مزايا يف
األخرى تسمح هلا بالتحكم يف األسعار، وعند وصول املنتج إىل مرحلة النضج تندفع الشركة إىل التوسع حنو األسواق الدولية 

ا من من خالل تصدير املنتج إىل الد ول األوروبية، لكن أثناء هذه املرحلة ستواجه الشركات األمريكية إمكانية تقليد منتجا
طرف الشركات األوروبية من خالل اكتشافها للتكنولوجية املستخدمة يف صناعة املنتج وتصبح الشركات قادرة على إنتاج 

فسة بينهما خبصوص تكاليف اإلنتاج، خاصة أن الواليات هذه املنتجات، عندئذ يصبح املنتج منطي و غري مميز ، وتزداد املنا
ذه الشركات إىل البحث عن دول تتميز باخنفاض  ا بارتفاع األجور، مما يدفع  املتحدة األمريكية يتميز سوق العمل 

دف االستثمار املباشر تدويل ال(  (*)من خالل نظرية التدويل  Buckley-Casson (1976)، وأوضح  4تكاليف اإلنتاج 
إىل أن الشركات متعددة اجلنسيات تقوم بتدويل مواردها لتوزيعها على خمتلف أشكال ) الداخلي أو تدويل األسواق الوسيطية

دف تدنية التكاليف، حيث تسعى هذه الشركات إىل إنتاج أفضل بأقل التكاليف باعتماد  املنتجات واألسواق املستهدفة 
ن جوانب اإلنتاج و االستفادة من التعاون بني فروعها من خالل تبادل املعارف، تقييم التكاليف اخلاصة بكل جانب م

، إذ ترتكز على مبدأ تقسيم العمل دوليا بني فروع الشركة من خالل 5وبالتايل فإن هذه النظرية تؤكد على أمهية امليزة النسبية 
   ،6أخرإنتاج منتجات وسيطية ، حيث خمرجات فرع معني يكون مبثابة مدخالت فرع 

  

                                                             
(*) monopolistic or oligopolistic power. 
(*) product cycle theory. 
(*) Internalization theory. 
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من  Dunning(1977)ومن بني النظريات كذلك اليت حاولت تفسري دوافع االستثمار األجنيب املباشر جند نظرية 
، حيث تعتمد هذه النظرية على ثالث عوامل جمتمعة حتفز االستثمار األجنيب (*)أو النظرية االنتقائية  OLIخالل منوذج 

غري (، يشري العامل األول إىل امتالك املستثمر األجنيب مليزات غري مادية (*)تدويل، و ال(*)، التموقع(*)املباشر و هي امللكية
و تشري إىل خمتلف الكفاءات و امليزات اخلاصة باملستثمر تسمح له بتحقيق أرباح بأقل التكاليف مقارنة بباقي ) ملموسة

يا، امتيازات الدخول إىل األسواق، امتالك براءات املنافسني، مما يتطلب، أن تكون هذه املزايا حكرا عليه، و تشمل هذه املزا
االخرتاع والعالمات التجارية، امتالك التكنولوجيا و املعرفة الواسعة تسمح له بتبين مجيع أنشطة االبتكار باإلضافة إىل 

دات االقتصادية، امتيازات دخول أسواق رأس املال، بينما عامل التموقع أو كما يوصف بعامل التوطن فيشري إىل خمتلف احملد
ا الدول املضيفة عن غريها من الدول، أما عامل التدويل فيشري إىل اختيارات املستثمر  االجتماعية، والسياسية اليت تتميز 

 .7األجنيب تدويل نشاطه اإلنتاجي يف الدول املضيفة بدال من منح الرتخيص

  :األدبيات التطبيقية: ثانيا

و تدفقات االستثمار األجنيب ) الواردات و الصادرات(ما بني االنفتاح التجاري العالقة  Lui et.al (2001)درست 
، و بناءا على نتائج حتليل السببية معتمدين على 1998-1984دولة مستثمرة خالل الفرتة  19الوافد إىل الصني من 

اجتاه واحد تتجه من الواردات  ، فمن بني النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة، أن هناك عالقة سببية يف VARمنوذج 
باستخدام حتليل االحندار و حتليل السببية قوة  Aizenman et.al (2006)كما استنتج .8إىل االستثمار األجنيب املباشر

ة و االنفتاح التجاري بالدول النامي) املخزون، صايف التدفقات الواردة واخلارجة(العالقة ما بني االستثمارات األجنبية املباشرة 
  . 9مقارنة بالدول الصناعية، وأشار إىل أن التدفقات الواردة إىل الدول النامية هي استثمارات عمودية

وجود عالقة سببية  Sharma et.al (2013)، استنتج 2011-1976من خالل جتربة الصني واهلند، وأثناء الفرتة    
إىل الواردات بالصني، وعالقة سببية يف  FDIدرات ومن إىل الصا FDIيف اجتاه واحد تتجه من االستثمار األجنيب املباشر 

وجود عالقة تكامل  Naseer(2013)كما توصل . 10و الواردات FDIو الصادرات، ومابني  FDIاجتاه متبادل ما بني 
، االنفتاح التجاري، النمو االقتصادي، ومعدل سعر الصرف احلقيقي بباكستان  FDIما بني   Johansenمشرتك لـــ
، كشفت النتائج أن هناك عالقة سببية يف اجتاه واحد تتجه  Granger، وبعد إجراء سببية 2012-1980لفرتة خالل ا

ومبجموعة الدول الصناعية السبع   .FDI 11من الصادرات إىل النمو االقتصادي، واألخرى تتجه من النمو االقتصادي إىل 
، وأشار إىل وجود 2013-2002بانل خالل الفرتة على بيانات ال Grangerسببية  Simionescu(2014)، استخدم 

                                                             
(*) The Eclectic Paradigm. 
(*) Ownership. 
(*) Location. 
(*) Internalization. 
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، و أخرى على املدى القصري ويف FDIعالقة سببية على املدى الطويل يف اجتاه واحد، تتجه من االنفتاح التجاري إىل 
  .12اجتاه متبادل ما بينهما

ــ حليل لت Keho(2015)من طرف  Grangerو سببية   Johansenباستخدام منهجية التكامل املشرتك لـ
دولة من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، خالل الفرتة  12، الصادرات والنمو االقتصادي بــ FDIالعالقة ما بني 

، أوضحت نتائج املدى الطويل أنه توجد عالقة سببية يف اجتاه واحد تتجه من النمو االقتصادي إىل 2013- 1970
FDI وأخرى تتجه من الصادرات إىل ،FDI لبنني، بوركينافاسو، الغابون والسينيغال، وعالقة سببية يف اجتاه يف كل من ا

و النمو االقتصادي يف كل من الكامرون، الكوديفوار، وجنوب إفريقيا، وعالقة سببية يف اجتاه متبادل  FDIمتبادل ما بني 
، الصادرات والنمو FDIوالصادرات بكينيا، باإلضافة إىل وجود عالقة سببية يف اجتاه متبادل ما بني  FDIما بني 

االقتصادي بكونغو الدميقراطية، بينما نتائج املدى القصري، فأشارت النتائج إىل وجود عالقة سببية يف اجتاه متبادل مابني 
FDI  والنمو االقتصادي بغانا، وأخرى ما بنيFDI 13 والصادرات بالبنني.  

ف فيها إىل دراسة العالقة ما بني تدفقات ، يهدHar et.al(2008)خبصوص ماليزيا، ومن خالل دراسة أعدها 
، أظهرت نتائج هذه الدراسة إىل وجود  2005-1970االستثمار األجنيب املباشر و النمو االقتصادي مباليزيا خالل الفرتة 

و . 14زيا عالقة معنوية إحصائيا ما بني النمو االقتصاد املاليزي و تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة الوافدة إىل مالي
إىل أن املستثمرون األجانب ينجذبون حنو  Ang(2008)، توصل 2005- 1960خالل الفرتة  2SLSباستخدام طريقة 

ويف . 15االستثمار مباليزيا بسبب املعادالت املرتفعة من النمو االقتصادي و التحرير التجاري الذي يتميز به االقتصاد املاليزي 
، وباستخدام منهجية التكامل  2003- 1970خالل الفرتة  Samsu et.al (2008)دراسة أخرى أعدت من طرف 

ــ  ، كشفت النتائج على وجود  VECMباالعتماد على منوذج  Grangerوسببية   Johansen-Juseluisاملشرتك ل
ج حتليل و الصادرات مباليزيا، وأشارت نتائ) FDI(عالقة تكامل املشرتك ما بني تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة 

وباعتماد نفس  منهجية القياس . 16إىل الصادرات  FDIالسببية إىل وجود عالقة سببية على املدى الطويل تتجه من 
إىل وجود عالقة تكامل مشرتك ما  Lean et.al (2011)، توصل  2009-1970للدراسة السابقة ، لكن خالل الفرتة 

، والنمو االقتصادي، كما أوضحت نتائج حتليل السببية وجود عالقة على بني االستثمار األجنيب املباشر، االستثمار احمللي
إىل النمو االقتصادي، إضافة إىل ذلك أكد الباحثون على أن معدالت مرتفعة  FDIاملدى القصري يف اجتاه واحد تتجه من 

  .FDI 17من النمو االقتصادي تشجع أكثر تدفقات 

تتأثر مبعدل منو الصادرات بناءا على نتائج دراستهم FDI قاتإىل أن تدف Hasseb et.al (2014)كذلك أشار 
باستخدام منهجية  2013-1971للعالقة ما بني االستثمار األجنيب املباشر، النمو االقتصادي و الصادرات خالل الفرتة 

 Grangerو سببية   Johansen-Juseluisو باعتماد  تقنية  . 18االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة
VECM   من طرفEtale et.al(2016)  لدراسة العالقة ما بني االستثمار األجنيب املباشر، الصادرات و النمو
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، أوضحت نتائج هذه الدراسة أنه توجد عالقة على املدى الطويل ومعنوية 2013-1980االقتصادي مباليزيا خالل الفرتة 
قتصادي، و توجد عالقة على املدى الطويل ومعنوية إحصائيا لكن يف إحصائيا يف اجتاه متبادل ما بني التدفقات و النمو اال

الناتج احمللي (يف تأثري حجم السوق  Nasir(2016)و حبث . FDI19اجتاه واحدة ، تتجه من الصادرات إىل  تدفقات
إىل ماليزيا، خالل و االنفتاح التجاري ، باإلضافة إىل سعر الصرف على تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة ) اإلمجايل
، و أشارت النتائج إىل إجيابية تأثري كل من  OLS، باستخدام حتليل االحندار بناءا على تقديرات 2010-1981الفرتة 

حجم السوق و االنفتاح التجاري ، بينما أشارت إىل سلبية تأثري سعر الصرف، مما يؤكد أن النمو االقتصادي و االنفتاح 
  .20ددات جذب االستثمارات األجنبية املباشرة مباليزياالتجاري يعدان من أهم حم

 :الطريقة و األدوات: ثالثا

  : البيانات - 1

من أجل دراسة ما إذا كان االنفتاح التجاري و معدل النمو االقتصادي يعتربان من حمددات االستثمارات األجنبية 
، واعتمادنا املتغريات املوضحة يف اجلدول رقم 2015- 1980املباشرة الواردة إىل ماليزيا، مت التحقق من ذلك خالل الفرتة 

إىل تطور  ) 01(، حيث مت حتويل الصادرات و الواردات من العملة احمللية إىل الدوالر األمريكي، و يشري امللحق رقم )01(
الواردات خالل ، الصادرات و ) 2005(كل من خمزون االستثمار األجنيب املباشر، الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة 

  . فرتة الدراسة 

 المتغيرات ومصادر جمع البيانات): 01(الجدول رقم 

 مصادر مجع البيانات طريقة القياس اسم املتغري 
FDI  نسبة خمزون االستثمار األجنيب املباشر إىل

 الناتج احمللي اخلام 
WORLDBANK 

RGDP معدل النمو االقتصادي احلقيقي WORLDBANK 
TRADE  جمموع الصادرات والواردات من نسبة

 السلع و اخلدمات إىل الناتج احملي اخلام
Malaysia's Merchandise External 

Trade Statistics Database 
 

 Federal Reserve Economic Data سعر الصرف /
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  :المنهجية -2

وتقنية ،  Johansen(1988,1991)، وتقنية Engle & Granger (1987)استخدمت العديد من الدراسات كل من تقنية 
Johansen-Juselius(1990)لكن، تطبيق هذه التقنيات تتطلب أن . ، يف تقدير عالقة التكامل املشرتك ما بني املتغريات

ا يف حاالت العينات الصغرية، وبالنظر إىل حمدودية هذه تكون املتغريات هلا نفس درجة  اإلستقرارية، كما تضعف تقديرا
 ، Pesaran ,Shin & Smith(1996) ،Pesaran& Shin(1999)التقنيات، مت تطوير منهجية أخرى من طرف كل من 

Pesaran(2001) تأخذ يف االعتبار النقائص سالفة الذكر، وعرفت هذه املنهجية مبنهجية االحندار الذايت للفجوات الزمنية ،
ا  حيث ميكن تطبيق هذه املنهجية يف حالة ما إذ. ) et.,al,2010,214)Ilyas(Bekht,et.,al,2013,511), (*)املوزعة

، أو بعضها مستقر عند املستوى ، أو كلها مستقرة عند الفرق األولكانت كل املتغريات مستقرة عند املستوى 
ال ميكن تطبيق هذه املنهجية إذا وجدت متغريات ،  Quatta(2005)و البعض األخر مستقر عند الفرق األول، وحسب 

بسبب افرتاضات املنهجية اليت وضعت فقط يف حالة وجود متغريات مستقرة عند  مستقرة عند الفرق الثاين، وذلك
، لذلك، من الضروري إجراء اختبارات االستقرارية للتأكد من عدم وجود ، واألخرى عند الفرق األولاملستوى

  .(Boutabba,2014,36-37)متغريات مستقرة عند الفرق الثاين 

عن باقي التقنيات، يف أنه ميكن تطبيقها حىت يف حالة وجود ارتباط ما بني املتغريات املفسرة  ARDLهجية تتميز من
هذه املنهجية وجود معادلة واحدة فقط تعرب عن العالقة ما بني املتغري التابع واملتغريات واألخطاء العشوائية، لكن تفرتض 

) الفجوات(لتقنيات ، كما تسمح هذه املنهجية باختالف فرتات اإلبطاء املفسرة له وليس نظام من املعادالت، عكس باقي ا
  .(Emeka,et.,al,2016,78-79)ما بني املتغريات 

على إنفراد باقرتاح جمموعتني من القيم احلرجة عند  Narayan(2005)و  Pesaran et al.(2001) ولقد قام كل من
موعة األوىل من القيم موعة الثانية تفرتض تفرت  مستوى معنوية معني، ا ض أن كل املتغريات مستقرة عند املستوى، بينما ا

أن كل املتغريات مستقرة عند الفرق األول، حيث يتم حساب إحصائية فيشر الختاذ القرار بشأن فرضية العدم اليت تشري إىل 
) القيم عند (لقيمة العظمى أنه ال توجد عالقة على املدى الطويل ، حيث إذا كانت اإلحصائية احملسوبة أكرب من ا

يتم قبول الفرض العدم، بينما إذا وقعت )  القيم عند( يتم رفض الفرض العدم، أما إذا كانت أقل من القيم الدنيا 
و  Krelers et al.(1992)، ففي هذه احلالة وحسب والقيم الدنيا  القيمة احملسوبة ما بني القيم العظمى 

Banerjee et al.(1998) يتم اختاذ القرار بناءا على نتائج معامل تصحيح اخلطأ ،ECT(*) وجتدر بنا اإلشارة أن القيم ،
 80مشاهدة و  30تتعلق بالعينات اليت يرتاوح حجمها ما بني  Narayan(2005)املقرتحة من طرف 

  .(Ozturk,et.,al,2011,2886-2887)مشاهدة
                                                             
(*) ARDL: AutoRegressive Distributed Lags approach. 
(*) Error Correction Term 
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 : رياضيا بالصيغة التالية ARDLيعطى منوذج و 

 

 

 

إىل فرتة إبطاء  ، حيث تشري  من رتبة  ARDLإىل منوذج ) 01(حيث تشري املعادلة 
فتشري إىل فرتات إبطاء املتغريات املستقلة، و يتم حتديد فرتات اإلبطاء بناءا على معايري  املتغري التابع، أما 

حيث يهدف هذا  boundالختبار ) 02(، بينما يتم استخدام املعادلة (*)AIC(*) ،SBC(*)،HQاملعلوماتية مثل 
احملسوبة مع  Fغريات من خالل مقارنة االختبار إىل الكشف عن وجود أو عدم وجود عالقة على املدى الطويل ما بني املت

إىل العالقة على املدى القصري أو منوذج تصحيح اخلطأ،  ) 03(القيم احلرجة لالختبار كما سبق الذكر، يف حني تشري العالقة 
 .إىل سرعة التعديل، ويشرتط أن يكون سالب ومعنوي إحصائيا كما يشري 

  : النتائج والمناقشة: رابعا

  :ائجالنت -1

للدراسة التكامل املشرتك ما بني تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، النمو  ARDLقبل تطبيق منهجية 
ــ ــ  ADFاالقتصادي، واالنفتاح التجاري مباليزيا ، سيتم إجراء اختبار االستقرارية لـ ، للتأكد من عدم Breakpointsو لـ

و   ADFيوضح نتائج كل من اختبار ) 03(و اجلدول رقم ) 02(رقموجود متغريات تستقر عند الدرجة الثانية، اجلدول 
، وحسب النتائج فإن نسبة خمزون االستثمار األجنيب  EVIEWSباستخدام برنامج  Breakpointsنتائج اختبار 

د الفرق األول أما و نسبة جمموع الصادرات والواردات إىل الناتج احمللي اإلمجايل مستقرتني عناملباشر إىل الناتج الداخلي اخلام 
  .معدل النمو احلقيقي مستقر عند املستوى، وبالتايل ، لقد مت التأكد من غياب سالسل مستقرة من الدرجة الثانية

  
                                                             
(*) Akaike Information Criterion  
(*) Schwarz Bayesian Criterion 
(*) Hannan-Quinn  
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  لالسقرارية ADFنتائج اختبار ): 02(الجدول رقم

 level First difference 
intercept Trend&Inter None intercept Trend&Inter None 

t t t t t t 
FDI 

      

RGDP 
      

TRADE 
      

(*) ,(**): significant at 1%,5% respectively 
  

  لالستقرارية Breakpointsنتائج اختبار ): 03(الجدول رقم

 level First difference 
intercept Trend Trend&Inter intercept Trend Trend&Inter 

t t t t t t 
FDI 

      

RGDP 
      

TRADE 
      

(*) ,(**): significant at 1%,5% respectively 
  

، وقد اخرتنا أن تكون عدد فرتات اإلبطاء  EVIEWS، مت االعتماد على برنامج  ARDLلتقدير منوذج 
مت استخراج النموذج املوضح يف اجلدول رقم الذي حيدد فرتة اإلبطاء املثلى ،  AIC، وبناءا على معيار 4العظمى هي 

، الذي مت اختيار فيه فرتة إبطاء واحدة لكل من املتغري التابع وهو خمزون االستثمار األجنيب املباشر، واملتغري املستقل ) 04(
 .ج احمللي اخلاماألول وهو االنفتاح التجاري، وثالث فرتات إبطاء للمتغري املستقل الثاين وهو معدل النمو احلقيقي للنات
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 ARDL(1,1,3)نموذج ): 04(الجدول رقم 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   
     
     FDI(-1) 0.169971 0.098722 1.721714 0.0975 

TRADE 2.966914 1.042561 2.845794 0.0087 
TRADE(-1) -2.398601 0.994718 -2.411338 0.0236 

RGDP 0.330676 0.078793 4.196746 0.0003 
RGDP(-1) 0.081131 0.052663 1.540554 0.1360 
RGDP(-2) 0.178138 0.065296 2.728140 0.0115 
RGDP(-3) 0.218740 0.054812 3.990701 0.0005 

C -4.269016 0.483869 -8.822669 0.0000 
     
     R-squared 0.788178     Mean dependent var -3.359902 

Adjusted R-squared 0.728868     S.D. dependent var 0.626468 
S.E. of regression 0.326204     Akaike info criterion 0.804629 
Sum squared resid 2.660226     Schwarz criterion 1.167419 
Log likelihood -5.276382     Hannan-Quinn criter. 0.926697 
F-statistic 13.28908     Durbin-Watson stat 2.118388 
Prob(F-statistic) 0.000001    

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

        selection.   

إىل اختبار وجود أو عدم وجود عالقة على املدى الطويل  الذي يهدف Boundإىل اختبار ) 05(بينما يشري اجلدول رقم 
أكرب من القيم العظمى  13.64احملسوبة والبالغة  Fحيث كانت ) Waldاختبار ( Fباالعتماد على إحصائية 

على التوايل، وكانت فرضية  العدم هلذا  % 1، % 5، % 10عند مستوى معنوية  6.36، 4.85، 4.14اجلدولية
تساوي الصفر الواردة  FDI(-1)، و املتغري RGDP(-1)و املتغري   TRADE(-1) أنا معامالت كل من  املتغري االختبار تشري إىل

، وبالنظر إىل قاعدة اختاذ القرار فمن الضروري رفض الفرض العدم الن قيمة فيشر احملسوبة أكرب )06(قيمها يف اجلدول رقم
دى الطويل بني خمزون تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ومعدل النمو من القيم العظمى ، مبعىن أنه توجد عالقة على امل

، الذي يقدر ) 06(،و معادلة االختبار هي موضحة باجلدول رقم  %1احلقيقي واالنفتاح التجاري عند مستوى معنوية 
تثمار األجنيب املباشر سلبية العالقة على املدى القصري وعلى املدى الطويل، وتشري نتائج التقدير أن التدفقات السابقة لالس

يف املدى الطويل، أما االنفتاح التجاري فله تأثري على االستثمار األجنيب املباشر إجيايب يف املدى القصري و يف املدى الطويل، 
 .يف حني يؤثر معدل النمو على االستثمار األجنيب املباشر سلبيا يف املدى القصري وإجيابيا يف املدى الطويل
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  Boundنتائج إختبار ): 05(دول رقمالج
 

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     Test Statistic Value k   
     
     F-statistic  13.64942 2   
     

Critical Value Bounds   
     
     Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     10% 3.17 4.14   

5% 3.79 4.85   
2.5% 4.41 5.52   
1% 5.15 6.36   

     
      

 معادلة االختبار ):06(رقمالجدول 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(TRADE) 2.966914 0.884325 3.355005 0.0025 

D(RGDP) 0.330676 0.059913 5.519292 0.0000 

D(RGDP(-1)) -0.396877 0.091614 -4.332061 0.0002 

D(RGDP(-2)) -0.218740 0.066348 -3.296851 0.0029 

C -4.269016 0.664604 -6.423394 0.0000 

TRADE(-1) 0.568313 0.255712 2.222473 0.0355 

RGDP(-1) 0.808684 0.151566 5.335538 0.0000 

FDI(-1) -0.830029 0.135771 -6.113472 0.0000 
     
     

R-squared 0.810875     Mean dependent var -0.009950 

Adjusted R-squared 0.757920     S.D. dependent var 0.662994 

S.E. of regression 0.326204     Akaike info criterion 0.804629 

Sum squared resid 2.660226     Schwarz criterion 1.167419 

Log likelihood -5.276382     Hannan-Quinn criter. 0.926697 

F-statistic 15.31249     Durbin-Watson stat 2.118388 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

قة الديناميكية يف املدى فيوضح منوذج تصحيح اخلطأ ، حيث يشري إىل معامالت العال) 07(يف حني أن اجلدول رقم 
القصري ، وإىل معامل تصحيح اخلطأ الذي يشري إىل سرعة تعديل العالقة التوازنية ما بني املتغري التابع و املتغريات املستقلة أي 
التعديل من األجل القصري إىل األجل الطويل، ويشرتط أن يكون هذا املتغري سالب ومعنوي إحصائيا، وحتقق هذه الشروط 
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-د وجود عالقة على املدى الطويل ما بني املتغري التابع و املتغري أو املتغريات املستقلة ، ومن دراستنا بلغ معامل التعديل يؤك
سنويا من أجل أن تكون العالقة يف حالة مستقرة، ، بينما  % 83، ويعين ذلك أن الفرتة السابقة تعدل بنسبة  0,830

معامل االنفتاح التجاري معنوية  لعالقة على املدى الطويل، حيث يتضح أن إىل معامالت ا) 08(يشري اجلدول رقم 
، و هلما  تأثري إجيايب  %1، بينما معامل النمو معنوي إحصائيا عند مستوى معنوية  %5إحصائيا عند مستوى معنوية 

  .على املدى الطويل

  نموذج تصحيح الخطأ): 07(الجدول رقم
 

ARDL Cointegrating And Long Run Form  
Dependent Variable: FDI   
Selected Model: ARDL(1, 1, 3)   
Sample: 1980 2015   
Included observations: 33   

     
     Cointegrating Form 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(TRADE) 2.966914 1.042561 2.845794 0.0087 

D(RGDP) 0.330676 0.078793 4.196746 0.0003 
D(RGDP(-1)) -0.178138 0.065296 -2.728140 0.0115 
D(RGDP(-2)) -0.218740 0.054812 -3.990701 0.0005 
CointEq(-1) -0.830029 0.098722 -8.407768 0.0000 

     
         Cointeq = FDI - (0.6847*TRADE + 0.9743*RGDP  -5.1432 ) 
     
      

 معامالت العالقة على المدى الطويل): 08(الجدول رقم 

 
Long Run Coefficients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     TRADE 0.684690 0.304780 2.246505 0.0337 

RGDP 0.974283 0.150259 6.484042 0.0000 
C -5.143211 0.293028 -17.551952 0.0000 
     
      

) 01(، حيث يشري كال من امللحق ) 03(، وامللحق رقم ) 02(، وامللحق رقم )01(وسنرد يف أخر هذا املقال امللحق رقم 
ن بالنموذج، و للتأكد من عدم وجود مشكل عدم ثبات التباي   Breusch-Godfreyإىل اختبار  ) 02(و امللحق 

، إىل كل من اختبار   ) 03(بأن النموذج ال يعاين من مشاكل عدم االرتباط الذايت، يف حني يشري امللحق رقم 
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CUSUM (*)  و اختبارCUSUMSQ(*)  دف دراسة استقرار النموذج على املدى الطويل ، وكل ذلك للتأكد
 .األربعة أن النموذج جيد من ناحية القياس االقتصادي من صالحية النموذج قياسيا، ويتضح من نتائج االختبارات

  : مناقشة النتائج -2

اختلفت اآلراء و النتائج خبصوص العالقة ما بني االستثمار األجنيب املباشر، النمو االقتصادي، واالنفتاح التجاري، 
االقتصادي، وبني االستثمار األجنيب  فيوجد من أكد على العالقة السببية املتبادلة بني االستثمار األجنيب املباشر و النمو

املباشر و االنفتاح التجاري ، وهناك من توصل إىل عالقة سببية يف اجتاه واحد تتجه إما من االستثمار األجنيب املباشر إىل 
ن، األوىل باقي املتغريات، أو من باقي املتغريات إىل االستثمار األجنيب املباشر، وجتدر بنا اإلشارة إىل أن التدفقات نوعا

عمودية تستهدف التجارة اخلارجية و تفضل االستثمار بالدول اليت تتميز بانفتاح جتاري، واألخرى أفقية تستهدف السوق 
احمللي وتفضل أن تستثمر بالدول اليت تتميز بارتفاع منوها االقتصادي، ومن خالل دراستنا حالة ماليزيا باستخدام منهجية 

زمنية املوزعة، تبني من النتائج أن كال من االنفتاح التجاري و النمو االقتصادي يؤثران معنويا على االحندار الذايت للفجوات ال
على املدى   FDIتدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة الوافدة إليها، حيث لالنفتاح التجاري تأثري إجيايب على تدفقات 

تصادي على هذه التدفقات سليب على املدى القصري و إجيايب على القصري و على املدى الطويل، يف حني تأثري النمو االق
املدى الطويل، يف حني اتضح أن التدفقات السابقة لالستثمار األجنيب املباشر تؤثر سلبيا على التدفقات احلالية، وهذا قد 

ديد لالستثمارات احلالية، مبعىن أن الشر  كات األجنبية تتأثر مبثيلتها اليت يكون راجع إىل أن االستثمارات السابقة قد تشكل 
ا تتأثر  ومن بني الدراسات اليت توصلت إىل أن االنفتاح التجاري و . باملنافسةسبقتها يف االستثمار مباليزيا ، مما يشري أ

 النمو االقتصادي يعدان من أهم حمددات تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة إىل ماليزيا جند دراسة كل من
Ang(2008) ،Lean(2011) ،Hasseb et.al(2014)، Etale et.al(2016)،Nasir (2016).  

 

 

 

 

 

                                                             
(*) Cumulative Sum of recursive residuals 

(*)Cumulative Sum squares of recursive residuals 
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 : المالحق

تطور مخزون االستثمار المباشر، الناتج المحلي الحقيقي، الصادرات و الواردات خالل ) : 01(الملحق رقم 
 2015-1980الفترة  

  

  Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey ):02(الملحق رقم 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 1.097469     Prob. F(7,25) 0.3948 

Obs*R-squared 7.756965     Prob. Chi-Square(7) 0.3545 
Scaled explained SS 3.901537     Prob. Chi-Square(7) 0.7910 

     
 :Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ):03(الملحق رقم     

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.267051     Prob. F(2,23) 0.3006 

Obs*R-squared 3.275047     Prob. Chi-Square(2) 0.1945 
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 CUSUM& CUSUMSQ ):04(الملحق رقم
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