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 واقع االقتصاد المؤسسي في ليبيا من خالل مؤشرات الحوكمة

 8162 – 6991دراسة تحميمية قياسية عن الفترة  

 د. عبد العزيز عمي صداقة                                         د. وائل محمد جبريل
 أستاذ االقتصاد المشارؾ بالمعيد العالي لمميف الشاممة          أستاذ مشارؾ بقسـ اإلدارة جامعة عمر المختار

 د. صقر حمد الجيباني 
 جامعة عمر المختار االقتصادمحاضر بقسـ 

 
 المستخمص 

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى واقع االقتصاد المؤسسي في ليبيا مف خالؿ دراسة تأثير الحوكمة في النمو 
- 1996االقتصادي و ذلؾ مف خالؿ اختبار العالقة السببية بيف مؤشرات الحوكمة و النمو االقتصادي   خالؿ الفترة) 

( المبني عمى اختالؼ رتب استقرارية السالسؿ 1995( و استخدمت الدراسة اختبار السببية لتودا ياماموتو )2108
الزمنية عند المستوى و الفرؽ األوؿ و الفرؽ الثاني ،و توصمت الدراسة إلى نتائج عديدة مف أىميا وجود عالقة سببية في 

اإلرىاب   اتجاىيف بيف النمو االقتصادي و متغير الفساد ،و بيف النمو االقتصادي و االستقرار السياسي و غياب العنؼ و
، و كذلؾ وجود عالقة سببية في اتجاه واحد بيف نوعية األطر التنظيمية ، سيادة القانوف ، ابداء الرأي و المساءلة و النمو 

 االقتصادي ، و عدـ وجود عالقة سببية بيف فعالية الحكومة و النمو االقتصادي مف أي اتجاه .
 
  : ةمدقملا
عى جميع الدوؿ وفي مقدمتيا الدوؿ النامية الي تحقيؽ معدالت نمو اقتصادي لغرض تحقيؽ تنمية ست    

 اقتصادية ومجابية الفقر.
فالنمو االقتصادي ىدؼ تسعى إليو جميع الدوؿ وتعمؿ جاىدة عمي تحقيقو ، ومف المعروؼ اف النمو يرتبط     

القتصادية منيا ما ىو اقتصادي ومنيا ما ىو غير اقتصادي بعدة عوامؿ ومحددات ذكرتيا مختمؼ النظريات ا
، إال انو عند تكويف النماذج القياسية لمحددات النمو االقتصادي غالبا ما تكوف ىناؾ اسباب غير معروفة 
لتفسير النتائج التي تسمي ببواقي التقدير ، وفي ىذا الصدد يبحث االقتصادييف واإلداريوف عف اىـ العوامؿ التي 

شأنيا اف تؤثر في النمو االقتصادي لمدولة في جميع المجاالت لغرض زيادة معدالت عالية لمنمو  مف
االقتصادي ، ومف ىذه العوامؿ التي طرحيا االقتصاديوف المعاصريف نجد اف مؤشرات الحوكمة لممؤسسات 

راقبة جوانب متنوعة التي وضعيا خبراء البنؾ الدولي استنادًا إلى بيانات مستقاة مف وكاالت متخصصة بم
لمؤسسة الحكـ تغطي عددًا كبيرًا مف دوؿ العالـ انطالقًا مف تعريؼ الحوكمة و المؤسسات التي تمارس 

فعالية الحوكمة ، االستقرار السياسي بوساطتيا السمطة في بمد ما و تشمؿ ىذه المؤشرات السيطرة عمى الفساد ، 
ة القانوف ، التعبير عف الرأي و المساءلة ، ومدى تأثيرىا في وغياب العنؼ ، نوعية األطر التنظيمية ، سياد

النمو االقتصادي في ليبيا ، وذلؾ في ظؿ تطور االقتصاديات نحو االقتصاد المعرفي كوف الحوكمة والنظاـ 
 المؤسسي احد اعمدة اقتصاد المعرفة.

خالؿ الحوكمة ضمف المتغيرات  وفي ىذا السياؽ تسعى ليبيا الي الرفع مف معدالت النمو االقتصادي مف    
االقتصادية الميمة في ادبيات االقتصاد ، حيث تناولت الكثير مف الدراسات االقتصادية الحوكمة باعتباره مف 

 اىـ المتغيرات التفسيرية في دالة النمو االقتصادي.  
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 مشكمة الدراسة :

يد مف المتغيرات الميمة والتي تساىـ في إف الدوؿ في سعييا نحو تحقيؽ النمو االقتصادي قد اىممت العد    
إدارة االقتصاد بشكؿ صحيح ومف ثـ تحقيؽ النمو ، ومف ىذه المتغيرات الحوكمة ، والتي يجب تضمينيا في 

 السياسات االقتصادية المحفزة لمنمو.
تأسيسا عمي ما ويسعى ىذا البحث الي معرفة العالقة بيف الحوكمة والنمو االقتصادي التي حققتيا ليبيا ، و     

 تقدـ تكمف مشكمة الدراسة في التساؤؿ اآلتي:
 "؟ 2018 – 1996" ما مدى تأثير مؤشرات الحوكمة عمي النمو االقتصادي في ليبيا خالؿ الفترة الزمنية 

 هدف الدراسة :
العالقة يتمثؿ اليدؼ الرئيس لمدراسة في التعرؼ عمى تأثير الحوكمة في النمو االقتصادي مف خالؿ اختبار 

 السببية بيف مؤشرات الحوكمة و النمو االقتصادي  في ليبيا .
 أهمية الدراسة : 

 تأتي أىمية ىذه الدراسة في النقاط التالية :
  تنبثؽ أىمية الدراسة مف تناوليا لموضوع حيوي يتسـ بالحداثة عمى الصعيديف االكاديمي  والعممي في

 مجاالت ، والذي يعتبر رافدًا ميـ لمتنمية المستدامة .المنظمات االقتصادية العاممة في مختمؼ ال
 . قد تفيد الدراسة القائميف عمى إدارة السياسة االقتصادية في  ليبيا مف خالؿ ما تتكشؼ عنو نتائج الدراسة 
 تبرز أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ إثرائيا لممعرفة العممية ليذا النوع مف الدراسات في مجاؿ العمـو االقتصادية . 
  فتح مجاالت لمبحث العممي في ىذا الموضوع ، وذلؾ مف خالؿ ما ستوفره ىذه الدراسة بإذف اهلل مف معمومات

 تساعد الباحثيف والدارسيف والميتميف بموضوع الدراسة.
 فرضية الدراسة : 

 :في ضوء مشكمة الدراسة وىدفيا  ِصيَغت فرضية الدراسة عمى النحو التالي    
 الحوكمة عمي النمو االقتصادي في ليبيا.ال تؤثر مؤشرات  

 اإلطار النظري لمدراسة

بمختمؼ أبعادىا شرطًا رئيسًا لتحقيؽ النمو والتنمية المستدامة وتحسيف مستويات  الحوكمة أصبحت       
المعيشة، وذلؾ مف خالؿ ايجاد الظروؼ االقتصادية والسياسية والقانونية واالجتماعية  الالزمة لمقضاء عمى 

 (.2012الفقر وايجاد فرص العمؿ لحماية البيئة )محمود، 
كما تعاظـ االىتماـ بمفيـو حوكمة الشركات في معظـ االقتصاديات المتقدمة والنامية عمى حٍد سواء، نظرًا     

العديد  لزيادة نسبة المخالفات والتجاوزات المالية واالخالقية واتساع دائرة الفساد االداري واالخالقي ، الذي تشيده
مف المنظمات بمختمؼ انواعيا ومجاالتيا ، وعمى المستوى العالمي، تعالت االصوات والدراسات العممية في 
اآلونة االخيرة ، التي تنادي بضرورة تطوير منظمات االعماؿ لمعايير عمؿ أكثر رقّيًا ، وتوفر التوازف بيف 

مف القيادات االدارية بأخالقيات العمؿ في منظمات كفاءة االعماؿ واخالقياتيا ؛ وبسبب عدـ التزاـ الكثير 
االعماؿ ، ظيرت مجموعة مف المعايير والمبادئ تتضمف حقوؽ ومسؤوليات لكافة االطراؼ ذات العالقة 
بالمنظمات، التي عرفت بالحاكمية أو الحوكمة أو الحكـ الرشيد ، أو اإلدارة الرشيدة ، حيث توفر الحوكمة 

يمكف المنظمات مف تحقيؽ اىدافيا في ظؿ تحديد القواعد المتعمقة باإلفصاح والشفافية اإلطار التنظيمي الذي 
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المتعمقة بكفية اتخاذ القرارات، وتحديد سمطات و صالحيات ومسؤوليات المديريف والعامميف بالمنظمات ، 
، وكافة االطراؼ باإلضافة إلى تحديد جحـ ونوعية البيانات والمعمومات التي يجب االفصاح عنيا لممساىميف 

 (.2011ذات المصمحة المحددة بالقوانيف والموائح الرسمية )أكريـ ، 

( مف المفاىيـ الحديثة التي حظيت باىتمامات Governance  Corporateتعتبر الحوكمة المؤسسية )     
 Parker et.al,2002 ; 2008كبيرة في السنوات األخيرة عبر استخداميا في تحقيؽ الجودة وتميز األداء )

Hutchinson et. al,  ، 2008؛ الخطيب وقريط Erkens et al ,2012 ; Kim and Purnanandam 
 جذب في الحوكمة (، كما نجحت2017، شارفي وبمعزوز، Sanad and Al-Sartawi, 2016؛ 2014,

 االقتصادي. لألداء أىميتيا بسبب االىتماـ مف كبير قدرٍ 
ة المؤسسية عمى نحو سػميـ ال تعنػي فقػط مجػرد احتػراـ مجموعػة مػف القواعػد ومف الجدير بالذكر أف حوكم      

نمػػػػا ىػػػػي ثقافػػػػة وأسػػػػموب فػػػػي ضػػػػبط العالقػػػػة بػػػػيف مػػػػالكي الشػػػػركة ومػػػػديرييا  وتفسػػػػيرىا تفسػػػػيرًا ضػػػػيقًا وحرفيػػػػًا ، وا 
ومػف والمتعامميف معيا ، ولذلؾ فكمما اتسع نطاؽ مف يأخذوف بيا كممػا تحققػت مصػمحة أكبػر لالقتصػاد القػومي، 

جية أخرى أصبحت قواعد حوكمة الشركات في كافة أنحاء العػالـ أداة قويػة لجػذب االسػتثمار األجنبػي المباشػر، 
ويصبح تطبيؽ قواعػد اإلفصػاح والشػفافية بمثابػة جيػاز إنػذار مبكػر لمحمايػة ضػد المخػاطر الماليػة )زيػف الػديف ، 

2008.) 

ضافة إلى الحفاظ عمى حقوؽ كافة األطراؼ المعنية فييا أو وقد أصبح نجاح المنظمة وبقاءىا واستمرارىا باإل   
موضع اىتماـ الكثير مف الباحثيف والممارسيف   (Stakeholders)كما يسمييـ البعض أصحاب المصالح 

وعمماء االقتصاد واإلدارة، ونظرًا لالىتماـ المتزايد بمفيـو الحوكمة، حرصت الكثير مف المؤسسات عمى دراسة 
وتحميمو وعالقتو بالمتغيرات التنظيمية واالقتصادية،  ومف أىـ ىذه المؤسسات صندوؽ النقد الدولي ىذا المفيـو 

 (.2008ومنظمة التعاوف و التنمية االقتصادية  )حداد، 
وفػي ضػػوء تقريػػر لمبنػػؾ الػدولي بعنػػواف: الحوكمػػة الجيػػدة ألجػؿ التنميػػة فػػي الشػػرؽ األوسػط وشػػماؿ افريقيػػا( أشػػار 

منطقة الشرؽ االوسػط وشػماؿ افريقيػا عمػى المسػتويات االقتصػادية واالجتماعيػة واالنسػانية يعقييػا الى التنمية في 
ضػػعؼ ادارة الحكػػـ العامػػة التػػي تتخمػػؼ فييػػا المنطقػػة عػػف بػػاقي دوؿ العػػالـ ، إذ يقػػرر إف جػػذور ضػػعؼ النمػػو 

ارة الحكػػـ العامػػة  والتػػي تكمػػف فػػي فجػػوة إدارة الحكػػـ ، حيػػث اف إدارة الحكػػـ الرديئػػة تحػػد بػػدورىا مػػف ضػػعؼ إد
تتخمػػؼ فييػػا المنطقػػة عػػف بػػاقي دوؿ العػػالـ ، إف  إدارة الحكػػـ الرديئػػة تحػػد بػػدورىا مػػف وجػػود منػػاخ اعمػػاؿ سػػميـ 

 ( .2002وجذاب االستثمارات واالنتاج وتدني نوعية الخدمات والسمع العامة )نوير ، 

توى مؤسساتيا لتحقيؽ التنمية االقتصادية و وليبيا باعتبارىا إحدى الدوؿ النامية التي تسعى لمنيوض بمس
االجتماعية، يجب أف تُبدي اىتمامًا لمحوكمة عمى وجو التحديد، وذلؾ مف خالؿ إبراز أىميتيا، وتنميتيا وتفعيؿ 

الفّعاؿ  باألداء لالىتماـ المستمر سعييػا في المعاصرة والمنظمات  اىتماـ الدوؿ محور أصبحت مبادئيا، والتي
وهذا مما حذا بالباحثين اجراء هذه الدراسة لمعرفة أثر الحوكمة عمى النمو االقتصادي والمجتمعي، 

 .االقتصادي في ليبيا 
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 :مفهوم الحوكمــة
 االقتصادية مف العوامؿ لمعديد نتيجة الماضية القميمة السنوات في بقوة السطح إلى الحوكمة مفيـو ظير        

 الحكومة أو الحكـ مف لغًة مستمدة المفيـو ، و الحوكمة ىذا تطور تجاه دفعت التي التنظيمية و واالجتماعية
(؛ ويأتي 16: 2008معنى )جودة ،  مف ىذه الكممات تعني ما بكؿ والحكـ والسيطرة االنضباط يعني ما وىو

بعد أف أثار جداًل واسعًا عند الترجمة )طارؽ،  Corporate Governanceكترجمة لعبارة  مصطمح الحوكمة
( ؛ وتجدر اإلشارة إلى انو ال يوجد تعريؼ موحد متفؽ عميو بيف كافة اإلدارييف واالقتصادييف والقانونييف 2007

( ؛ و أف ىذا المفيـو في حد ذاتو مازاؿ 15: 2010والمحمميف والكتاب والباحثيف لمفيـو الحوكمة )موسى ، 
ض لدى الكثيريف، إال أف كافة التعريفات تنطمؽ مف ضرورة وجود التوازف في حقوؽ األطراؼ يتسـ بالغمو 

المعنية ؛ مما أدى إلى ظيور العديد مف المصطمحات المستخدمة مثؿ الحاكمية أو الحوكمة أو الحكـ الرشيد، 
حات ؛ وعمى الرغـ مف ذلؾ أو اإلدارة الرشيدة ، الحكمانية، والحكـ والتحكـ المؤسسي إلى غير ذلؾ مف المصطم

فإف أكثر المصطمحات استخدامًا عمى األقؿ في المجاؿ االكاديمي والبحثي ىو الحوكمة كمرادؼ قريب 
Corporate Governance  ،(.187: 2010)أحمد 

( كانػػػػت بػػػػػدايات اسػػػػتخداـ مصػػػػطمح الحكػػػػـ الرشػػػػػيد او الحاكميػػػػة الرشػػػػيدة فػػػػػي 1985ويػػػػذكر الزيػػػػات )        
المؤسسػػات الماليػػة، ثػػـ انتقػػؿ تػػدريجيا الػػى الحقػػؿ السياسػػي، ويعػػود ذلػػؾ التطػػور الػػى ظيػػور فواعػػؿ جديػػدة فػػوؽ 

بيػػػرا فػػػي االنتشػػػار الواسػػػع ليػػػذا الدولػػػو، كالمنظمػػػات الدوليػػػة والشػػػركات المتعػػػددة الجنسػػػيات، التػػػي لعبػػػت دورا ك
المصػػطمح. وأصػػبح مػػف االىتمامػػات الكبػػرى فػػي الخطابػػات السياسػػية خاصػػة فػػي ميػػداف التنميػػة الشػػاممة، نتيجػػة 
الفسػػاد المتفشػػي فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ عمػػى مسػػتوى القطاعػػات العميػػا، كفليػػة ومفيػػـو جديػػد يضػػاؼ إلػػى مختمػػؼ 

 (. 2015ات والشدوح، اآلليات واألطر عمى كافة المستويات )خضير 

الحوكمة بأنيا النظاـ الذي يوجو ويضبط،  (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةعرفت وقد      
أعماؿ الشركة، حيث يصؼ ويوزع الحقوؽ والواجبات بيف مختمؼ األطراؼ في الشركات مثؿ  مجمس اإلدارة، 
المساىميف، ذوي العالقة، ويضع القواعد واإلجراءات الالزمة باتخاذ القرارات الخاصة بشؤوف الشركة كما يضع 

وتعرفيا ( ؛ OECD,2004:5لالزمة لتحقيقيا وأسس المتابعة لتقييـ ومراقبة األداء )األىداؼ واالستراتيجيات ا
 ,Alamgir"بانيا النظاـ الذي يتـ مف خاللو ادارة الشركات والتحكـ في اعماليا" ) مؤسسة التمويل الدولية

تربط بيف إدارة بأنيا مجموعة مف العالقات التعاقدية التي  (Demirag , et al., 2000)(؛ وعرفيا 7: 2007
الشركات ومساىمييا وأصحاب المصالح فييا، وذلؾ مف خالؿ إيجاد اإلجراءات واليياكؿ التي تستخدـ إلدارة 

                                                 

، قد مت اقرتاحه من قبل االمني العام جملةع اللغ  العربي  ، وقد استحسنه عدد   كومة احل* جتدر االشارة إىل ان مصطلح 
القاهرة )قاضي ،  –من متخصصي اللغ  العربي  ، ومنهم املسؤولكون عن مرامز دراسات اللغ  العربي  باجلامع  االمريكي  

3104  :4 )  
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شؤوف الشركة، وتوجيو أعماليا مف أجؿ ضماف تعزيز األداء واإلفصاح والشفافية والمساءلة بالشركة، وتعظيـ 
 المتحدة األمم برنامجصالح األطراؼ المختمفة؛ كما عرؼ الفائدة لممساىميف عمى المدى الطويؿ، مع مراعاة م

 واإلدارية والسياسية االقتصادية السمطات "ممارسة  :تعني مضاميف الحوكمة  UNDP (1997 :3)اإلنمائي 
 )اليياكؿ،": بأنيا ( الحوكمة1999 :3) Plumptr et.alوعرؼ  ؛ "مستوياتو كافة عمى المجتمع شؤوف إلدارة

 لمتأكد لممؤسسة العميا اإلدارة تستخدميا التي ، الممارسات والتقاليد( المؤسسية المسؤوليات ، العمميات الوظائؼ،
 ."المؤسسة رسالة تحقيؽ مف
عمى أنيا" مجموعة القواعد التي لبنك الدولي ومف بيف أىـ التعريفات التي قدمت لمفيـو الحوكمة ما قدمو ا   

مجموعةّ معينة، وبالتالي فإف الحكومة تتصرؼ لصالح األفػراد، وعمييا أف تتيح يتـ مف خالليا إنفاذ القوة لصالح 
ليـ فرصة المشاركة فػي صنع الػقػرارات بػصػورة متكافئة، وفػي إطػار مػف الشفافية والمصداقية، بػؿ وتكوف 

، كما وقد عرفيا رئيس البنؾ  (World bank, 2003) مسؤولة أماميـ، وىو ما يجعؿ أي حكـ حكمًا رشيدًا"
بأنيا الممارسات التي تدور حوؿ العدالة والشفافية ومحاسبة المسؤوليف  J. Wolfensonالدولي السابؽ 

 (  .2018)بوزاىر، 
ُويعد أسموب الحوكمة وسيمة تمكف المجتمع مف التأكد مف حسف إدارة الشركات بطريقة تحمي أمواؿ      

المستثمريف والمقرضيف، كما يؤدي إلى خمؽ ضمانات ضد الفساد وسوء اإلدارة، عالوًة عمى تطوير القيـ 
 المؤسسيػة الحاكمية نظاـ وـمفي أف ( إلى2006) ونور مطر وأشػاراالساسية القتصاد السوؽ في المجتمع ؛ 

 ت ميما بتحديد الخاصة العناصر النظاـ يستمد مثال اإلدارة عمـ ى، فمف األخر المعػرفة بفروع مرتبط
 الخاصة عناصره المحاسبة عمـ مف يستمد حيف في الشركة، إدارة ومجمس اإلدارة التنفيذية مف كؿ ومسؤوليات

المؤسسة؛ أما الخطيب  تصدرىا التي المنشورة المالية لمبيانات واإلفصاح والشفافية سمات المصداقية بتوفير
( فقد قاـ باستخالص بعض السمات والمظاىر التي يمكف أف تميز بيف الحوكمة المؤسسية 2008وقريط )

الجيدة والسيئة ، وذلؾ بعد تحميؿ مقاصد المبادئ الصادرة عف منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية ، ويبيف 
 جدوؿ التالي ىذه السمات والمظاىر:ال

 ( سمات ومظاىر الحوكمة المؤسسية1جدوؿ )

 مظاهر الحوكمة الجيدة مظاهر الحوكمة السيئة
 المشاركة في اتخاذ القرارات التفرد في القرارات اليامة

 مساءلة فاعمة غياب المساءلة ومبدأ الثواب والعقاب
محيطيا غياب االتصاؿ الفعاؿ داخؿ المنظمة ومع 

 الخارجي
اتصاؿ فعاؿ وتوزيع واضح لخطوط السمطة 

 والمسؤولية
عالقة متوترة بيف المساىميف وأصحاب المصالح مف 

 جية ومجمس اإلدارة مف جية أخرى
ارتياح واسع مف قبؿ المساىميف وأصحاب المصالح 

 اآلخريف في االستثمار أو التعامؿ مع الشركة
ت غير رسمية متنوعة تقارير إعالمية متواترة أو مداوال

 تشير إلى فوضى إدارية وجودة منخفضة
يظير أداء الشركة سالسة وتجاوب سريع عند التعامؿ 
معيا إضافة إلى تفاعؿ مع قضايا المجتمع ذات 

 العالقة بنشاط الشركة
تظير التقارير المالية استمرار نمو الشركة وتحقيؽ تشير نتائج تحميؿ تقاريرىا المالية إلى إنتاجية 
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منخفضة و/أو خسائر أو عائد غير مجزي، وعدـ 
فصاحات غير كافيةأمان  ة إدارة الشركة وشفافية وا 

عوائد مجزية مقارنة بالشركات األخرى وشفافية 
فصاحات كافية.  وا 

 استقرار ممموس لدى عاممي وموظفي الشركة عدـ استقرار العامميف وموظفي الشركة
األسموب الجيد لحوكمة المؤسسات في دعـ األداء االقتصادي والقدرات يساعد  (Moureen, 2004)ويذكر  

  التنافسية وجذب االستثمارات لمشركات واالقتصاد بشكؿ عاـ مف خالؿ الوسائؿ التالية :

جراءات المحاسبة والمراجعة المالية  - 1 تدعيـ عنصر الشفافية في كافة معامالت وعمميات الشركات وا 
 مف ضبط عناصر الفساد في أي مرحمة.عمى النحو الذي يمكف 

تحسيف وتطوير إدارة الشركة ومساعدة المديريف ومجمس اإلدارة عمى بناء استراتيجية سميمة وضماف  - 2
 اتخاذ قرارات الربح أو السيطرة بناءً عمى أسس سميمة، بما يؤدي إلى رفع كفاءة األداء.

يوجد بيا تعامؿ نشط عمى معظـ شركاتيا في تجنب حدوث أزمات مصرفية حتى في الدوؿ التي ال  - 3
 أسواؽ األوراؽ المالية.

تقوية ثقة الجميور في نجاح الخصخصة، وضماف تحقيؽ الدولة أفضؿ عائد عمى استثماراتيا،  - 4
 وبالتالي إتاحة المزيد مف فرصة العمؿ، وزيادة التنمية االقتصادية.

يف والعماؿ والدائنيف واألطراؼ األخرى ذوي المصمحة ضماف التعامؿ بطريقة عادلة بالنسبة لممساىم - 5
 في حالة تعرض الشركة لإلفالس.

وعمػػى الػػرغـ مػػف اخػػتالؼ التعريفػػات غيػػر أنيػػا تتفػػؽ ضػػمنيا أف اليػػدؼ النيػػائي والرئيسػػي لتطبيػػؽ الحكػػـ         
بتطػوير أفػػراد المجتمػػع  الراشػد ىػػو تحقيػؽ رفاىيػػة واسػتقرار وأمػػف األفػراد والمػػوطنيف، عبػر سياسػػات إداريػة ممتزمػػة

برضاىـ وعبر مشاركتيـ في مختمؼ القنوات السياسية لممسػاىمة فػي تحسػيف نوعيػة حيػاتيـ ورفػاىيتيـ، وتقػـو بػو 
 (. 2004قيادات سياسية منتخبة )كريـ: 

 األهمية االقتصادية لمحوكمة: 
تبرز أىمية الحوكمة في كونيا تنادي بتطبيؽ أعمى درجات الشفافية واإلفصاح وىو ما يترتب عميو أىمية كبيرة 
بالنسبة لممؤسسات مف مختمؼ الجوانب لعؿ مف أىميا الجانب االقتصادي والذي ينعكس في النقاط التالية 

 (: 2018)الشويرؼ والبيباص، 

 ـ في استغالليا لمواردىا بالشكؿ األمثؿ.تطبيؽ  الحوكمة مف قبؿ المؤسسات يساى .1
 تساعد الحوكمة في تحقيؽ معدالت تنموية مرضية مف خالؿ مساىمتيا في زيادة االنتاجية. .2
تعمؿ الحوكمة عمى استقرار أسواؽ الماؿ مف خالؿ ما تقتضيو مف إفصاح لمقوائـ المالية لمشركات  .3

 .المدرجة بالسوؽ
عمى تقميؿ كمفة رأس الماؿ بيا وذلؾ مرده الى أف البنوؾ تمنح  تطبيؽ الحوكمة مف قبؿ الشركات يعمؿ .4

قروضًا ذات نسب فائدة أقؿ لمشركات التي تطبؽ أنظمة الحوكمة مقارنة بالشركات غير الممتزمة 
 .بالحوكمة
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مف أىـ األسس التي تقـو عمييا الحوكمة ىي المصداقية والشفافية مما يعني أف الحوكمة تسيؿ مف عممية  .5
واإلشراؼ عمى أداء المؤسسات مف خالؿ تحديد أطر الرقابة الداخمية وتشكيؿ المجاف المتخصصة  الرقابة

 .وتطبيؽ الشفافية واإلفصاح
ىدؼ المستثمر األجنبي ينصب عمى االستثمار في بيئة عمؿ جيده تكاد تخمو مف مظاىر الفساد ولذلؾ  .6

حيث أف الشركات التي تطبؽ أنظمة  فإف تطبيؽ الحوكمة يساىـ في استقطاب االستثمارات الخارجية
الحوكمة ينجذب المستثمريف نحو أسيميا، باعتبارىا فرصًة لالستثمار في شركة ممتزمة وشفافة، ومف ثـ 

 .فإف عنصر عدـ التيقف يكوف أقؿ مقارنة بالشركات األخرى
 مؤشرات الحوكمة المؤسسية  : 

ا مف مؤشر الى أخر، ومف أىـ ىذه المؤشرات والتي تتعدد مؤشرات الحوكمة وتختمؼ درجة مصداقيتيا وجودتي
تتميز بكثرة االستخداـ مع درجة مصداقية عالية ىو ما قدمو البنؾ الدولي والتي ُتعرؼ بالمؤشرات العالمية 

( دولة والتي كانت بداية 213)والتي تضـ  (WGI) ((Worldwide Governance Indicators)لمحوكمة 
حيث أصبح يصدر بشكؿ سنوي، ووفػقػًا  2002ف يصدر كؿ سنتيف حتي العاـ ـ وكا1996صدوره مف العاـ 

لمبنؾ الدولي فإف المؤشرات العالمية لمحوكمة قدمت كمؤشر شامؿ لقياس جػودة الحكـ وليس كبديؿ لممقاييس 
مف ست مقاييس وكؿ مقياس يمكف استخدامو بشكؿ مستقؿ لموضوع مف مواضيع  (WGI)و يتكوف األخػرى، 

؛  2015؛ خضيرات والشدوح ، 2018)البيباص والشويرؼ،  (world bank)الحوكمة، وىذه المؤشرات ىي 
 (2017، مازوزي ، 2018، بوزاىر ، 2015بشير باي، 

 ة:ثالثًا: مؤشرات الحاكمية الرشيد

 www.worldbank.org. Good Governanceتسػػػتند الحاكميػػػة الرشػػػيدة عمػػػى المؤشػػػرات التاليػػػة: )        
Indicators:) 

المرتبطػة  المؤشػر: الجوانػب ىػذا يقػيس: (Voice and Accountability)مؤشـر حـق التعبيـر والمسـاءلة  (1
 المدنيػة، والحقػوؽ السياسػية، ودور والحريػاتالصػحافة،  والنزييػة، وحريػة الحػرة السياسػية، واالنتخابػات بالحريػات
والسياسػات كمػا يقػيس المؤشػر مقػدار مشػاركة المػواطنيف  القػوانيف الحكػومي، وشػفافية السياسػة، والتغييػر فػي العسػكر

 في اختيار حكوماتيـ، وحرية التعبير والعمؿ العاـ واإلعالـ. 
 عػدـ مػف المفاىيـ التاليػة: ظيػور حالػة المؤشر ىذا يقيس: (Political Stability)مؤشر االستقرار السياسي  (8

 داخمػي، أو صػراع تيديػد إرىػابي، أو اجتماعيػة أو قالقػؿ مسػمح، أو نػزاع إثنيػة، أو حدوثيا، توترات أو االستقرار
عسػػكرية، ويقػػيس المؤشػػر عوامػػؿ اسػػتقرار النظػػاـ دسػػتورية أو انقالبػػات  تغييػػرات السياسػػية، أو الطبقػػة تشػػتت

   األخطار الداخمية والخارجية.السياسي في وجو 
 المفػاىيـ التاليػة: نوعيػة المؤشػر ىػذا يقػيس: (Government Effectiveness)مؤشـر فاعميـة الحكومـة  (3

 العامة، نوعية الخدمات العامة المقدمة، ونوعيػة الصحية الرعاية المعامالت، نوعية البيروقراطي، تكاليؼ الجياز
 ف الضغوط السياسية، كما يقيػسالخدمات المدنية ودرجة استقالليتيا ع

 فعالية وضع السياسات وتطبيقيا في ىذه المجاالت، ومصداقية التزاـ الحكومة بيذه السياسات. 

تػدخالت  المفػاىيـ التاليػة: حػدوث المؤشػر ىػذا يقػيس: (Regulatory Quality)التنظيميـة   األطر نوعيـة (4
 فػي المفػرط عمػى البنػوؾ، الضػبط الواقعيػة غيػر باألسػعار، والرقابػة الػتحكـ مثػؿ فػي حريػة السػوؽ سياسػات
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سياسػات ناجحػة  المشػاريع، كمػا يقػيس قػدرة الحكومػة عمػى وضػع وتطبيػؽ وتأسػيس الخارجيػة التجػارة مجػاالت
 تتيح المجاؿ وتشجع تطور القطاع الخاص. 

 تقيػد القػوانيف، ومػدى المؤشػر عمػى عنصػريف ىمػا: حياديػة ينطػوي: (Rule of Law)مؤشـر سـيادة القـانون  (5
ومػواطنيف يخضػعوف لمقػانوف وال شػيء بمعنػى أف الجميػع، حّكامػًا ومسػؤوليف، . بيػا إلػزاميـ أو المػواطنيف والتػزاـ

والنصػػوص القانونيػػة بصػػورة عادلػػة وبػػدوف يجػػب أف تطّبػؽ األحكػػاـ مثػػاؿ، يسػمو عمػػى القػػانوف. وعمػػى سػػبيؿ ال
معػػػايير حقػػػوؽ اإلنسػػػاف، و تكػػػوف ضػػػمانة ليػػػا ولحرّيػػػات  تمييػػػز بػػػيف أفػػػراد المجتمػػػع، وأف توافػػػؽ ىػػػذه القػػػوانيف

 اإلنساف الطبيعية. 
 الوظيفػةاسػتغالؿ  سػوءبانػو،  الفسػاد المؤشػر يعػرؼ: (Control of Corruption)الفسـاد  مـدركات مؤشـر (6

 أثنػاء فػي الرشػاوي الحكػومييف المػوظفيف خاصػة، وعمػى سػبيؿ المثػاؿ قبػوؿ مصػالح أجػؿ مػف السػمطة أو العامػة
 العامة.  األمواؿ واختالس المشتريات والعموالت

واألمػواؿ العامػة  الفساد. ومدى إمكانيػة اسػتغالؿ النفػوذ لوجود الدولة في المسؤوليف إدراؾ مدى المؤشر ويقيس        
النخػػب السياسػػية واالقتصػػادية. لممصػمحة الشخصػػية عمػػى كػػؿ المسػػتويات، والقػػدرة عمػػى االسػػتيالء عمييػػا مػػف قبػػؿ 

، بػػالقوؿ اف الفسػػاد ربمػػا يكػػوف مسػػألة حيػػاة أو 2008وتشػػير منظمػػة الشػػفافية الدوليػػة فػػي تقريرىػػا عػػف الفسػػاد لعػػاـ 
يكػػػوف االمػػػر متعمقػػػا بالمػػػاؿ الواجػػػب تػػػوفيره لممستشػػػفيات أو الميػػػاه مػػػوت فػػػي الػػػدوؿ األكثػػػر فقػػػرا ال سػػػيما عنػػػدما 

 الصالحة لمشرب. 
 سابقة ذات العالقة بالحوكمة والنمو االقتصاديالدراسات ال

: تيدؼ ىذه الدراسة لمبحث في العالقة ما بيف مؤشرات الحوكمة العالمية ( 2018دراسة الشويرؼ والبيباص )
، وتبرز 2016-1996الموضوعة مف قبؿ البنؾ الدولي ومعدالت النمو االقتصادي في ليبيا خالؿ الفترة مف 

كونيا تبرز أىمية الحوكمة مف خالؿ استخداـ النماذج القياسية في اثبات وجود ىذه العالقة أىمية ىذه الدراسة في 
مف عدميا، وألجؿ ذلؾ استخدـ المنيج الوصفي التحميمي والمنيج الكمي، ومف اىـ ما توصمت اليو مف نتائج ىو 

 بي. غياب العالقة ما بيف مؤشرات الحوكمة ومعدؿ النمو االقتصادي في االقتصاد المي

 النمو عمى كمفسر الراشد الحكـ آليات أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ( تيدؼ2017دراسة مازوزي )
 بعشريف ممثال العربي العالـ شممت اقتصادية قياسية دراسة خؿ مف ذلؾ و المتغير المستجيب بصفتو االقتصادي

 الناتج إجمالي بيانات عمى البحث ىذا في اعتمدنا اليدؼ ىذا لبموغ ( و2015-1996الممتدة ) لمفترة عربية دولة
 مفسرة كمتغيرات الراشد لمحكـ الست المؤشرات و تابع العينة كمتغير لدوؿ االقتصادي لمنمو معبرا المحمي
 السالسؿ سكوف اختبارات ثـ الساكف بالتحميؿ بدءا ، المقاطع الطولية ذات الزمنية السالسؿ نماذج تحميؿ باستخداـ

 االنحدار نموذج مثالية إلى البحث خمص النياية في و . المستقبؿ في الصدمات أثر دراسة و المشترؾ التكامؿ و
 النمو عمى المدى قصير الراشد الحكـ آليات أثر اف نتائج الدراسة أكدت حيث العالقة، دراسة في الثابتة اآلثار ذو

 . االقتصادي
براىيـ ) ( والتي رمت إلى اختبار العالقة بيف الحوكمة والنمو االقتصادي في الجزائر مف 2016دراسة عيسى وا 

( وذلؾ باتباع المنيج الكمي مف خالؿ استخداـ 2013-1996خالؿ استخداـ بيانات سالسؿ زمنية لمفترة )
وجود عالقة توازنيو طويمة األجؿ بيف كؿ  األسموب القياسي وباالستعانة بالبرامج اإلحصائية. وخمصت الدراسة الى

مف المؤشر التجميعي لمحوكمة والنمو االقتصادي )معبر عنو بالناتج الفردي( إال أف ىذه العالقة ضعيفة جدا ولكف 
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وعمى الرغـ مف ضعفيا إال أنيا أكبر بعشرة أضعاؼ مف المرونة قصيرة األجؿ، كما بيف اختبار جرونجر لمسببية 
 ثير في اتجاه واحد وىو مف الحوكمة الجيدة نحو النمو االقتصادي وليس العكس.وجود عالقة تأ

 االقتصػادي النمػو و الراشػد الحكػـ بػيف العالقػة ( ىدفت الدراسػة الػى التعػرؼ عمػى تحديػد2015)  Engjellدراسة 
 برنػامج  تخداـباسػ المتعػدد االنحػدار تحميػؿ باسػتخداـ الكمػي البمقػاف ، واعتمػدت الدراسػة المػنيج غػرب دوؿ فػي

stataفي االقتصادي النمو عمى الحكـ مؤشرات تحسيف عمى كبير اعتماد ،وخمصت الدراسة الى عدـ وجود  يوجد 
 الدراسة. فترات

( ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أثر الحكـ الرشيد عمى التنمية اإلقتصادية الُمستدامة فػي 2013دراسة العجموني )
حػػػث إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى أثػػػر الحكػػػـ الرشػػػيد فػػػي النمػػػو االقتصػػػادي وتحقيػػػؽ التنميػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة: ىػػػدؼ ىػػػذا الب

االقتصادية المستدامة ونػاقش البحػث بالتحميػؿ خصػائص ومبػاديء ومؤشػرات الحكػـ الرشػيد وعالقػة كػؿ ذلػؾ بػالنمو 
عمػػػى المػػػدى االقتصػػػادي، عمػػػى المػػػدى القصػػػير، والقػػػدرة عمػػػى إدامتػػػو بمػػػا ُيحقػػػؽ التنميػػػة االقتصػػػادية الُمسػػػتدامة، 

الطويػؿ. كمػػا تػػـ تطػػوير نمػػوذج اقتصػػادي رياضػػي لقيػػاس أثػػر الحكػػـ الرشػػيد فػػي إدامػػة النمػػو االقتصػػادي فػػي الػػدوؿ 
بإستخداـ اإلنحدار المتعدد ذو التأثير الثابت. خمصػت الدراسػة إلػى وجػود تػأثير  2011-1996العربية خالؿ الفترة 

الػػدوؿ العربيػػة. وقػػد أظيػػر التحميػػؿ أف معػػدؿ النمػػو االقتصػػادي لمحاكميػػة الرشػػيدة عمػػى معػػدؿ النمػػو االقتصػػادي فػػي 
مرتبط إيجابيًا بمستوى تطوير المؤسسات والحاكمية في الدوؿ العربيػة. وأف ىػذه العالقػة غيػر مرتبطػة بمسػتوى دخػؿ 

يػػػع الدولػػة، إذ أف كػػوف الدولػػة نفطيػػػة أـ غيػػر نفطيػػة لػػػـ ُيػػؤثر فػػي ىػػذه العالقػػػة. كمػػا أظيػػرت النتػػػائج بػػأف لػػيس جم
مؤشػػػرات الحاكميػػػة عمػػػى نفػػػس المسػػػتوى مػػػف األىميػػػة فػػػي التػػػأثير فػػػي النمػػػو االقتصػػػادي. فمؤشػػػرات جػػػودة التشػػػريع 
وسػػػمطة القػػػانوف ومحاربػػػة الفسػػػاد تػػػأثير معنػػػوي عمػػػى النمػػػو االقتصػػػادي، بينمػػػا لػػػيس لمؤشػػػرات المشػػػاركة والمسػػػألة 

كػؿ السياسػية ذات الطػابع الػديموقراطي، وعػدـ واالستقرار السياسي وفعالية الحكومة تأثير واضح بسػبب ضػعؼ الييا
 مالئمة ىذه المؤشرات لثقافة وبيئة المجتمعات العربية، التي تتصؼ غالبيتيا بضعؼ الوعي السياسي. 

( والتي ركزت حوؿ أثر الحوكمة في النمو في ظؿ اقتصاد المعرفة باالقتصاد العراقي 2012دراسة محمود )
وؿ نحو االقتصاد المعرفي. وانتيجت الدراسة المنيج النظري في دراسة الحوكمة والدوؿ المجاورة لو في ظؿ التح

في الفكر االقتصادي وتطوره في المدارس الفكرية، واعتمد في الجانب التطبيقي عمى عينة مكونة مف  سبعة دوؿ 
وتركيا ىي مف (. وأظيرت الدراسة إلى أف الكويت 2008-1996ىي العراؽ وما جاوره مف دوؿ لمفترة الزمنية )

أكثر الدوؿ تطورًا في مجاؿ الحوكمة في العينة المختارة، في حيف كانت الدوؿ األكثر سمبية ىي العراؽ وايراف 
وأوضحت النتائج كذلؾ اف جميع دوؿ المنطقة الزالت ضمف القيـ األقؿ في مؤشر الحوكمة مقارنة ببقية دوؿ 

 العالـ.

 المؤسسية الحوكمة مبادئ تطبيؽ مدي بيف بحث العالقة إلى تيدؼ دراسة  Shawwa (2007) وأجرى
 منصبي وتركز اإلدارة مجمس حجـ عنصري عمى التركيز تـ وقد المساىمة األردنية، الشركات في األداء ومؤشرات

 وجديرة بالتحقؽ ىامة نتيجة إلى الدراسة خمصت وقد واحد، شخص في العميا التنفيذية واإلدارة مجمس اإلدارة رئاسة
 إيجابيا ارتبط لو التنفيذية كاف اإلدارة في األوؿ والمنصب اإلدارة مجمس رئاسة منصبي بيف الجمع أف وىي

 بعض تعديؿ يتـ بأف الدراسة أوصت السابقة فقد النتيجة عمى وبناءً  األردنية، المساىمة الشركات أداء بمؤشرات
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 عف مجتمعاً  تميز قد التي والمؤسسية والقانونية افيةالثق لالعتبارات والمعايير وفقا المطبقة الحوكمة مبادئ معايير
 .سواه

 في الشركات أسيـ اسعار في بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى التغير  Black and Khanna (2007) كما قاـ
 في اليند في المالية االوراؽ قطاع عمى الرقابية الجيات اصدرتو الذي بخصوص الحوكمة لإلعالف كنتيجة اليند
 %7 و %4 بنسبة االسيـ اسعار زيادة في اثر لو كاف الحوكمة أف اعالف إلى الدراسة واشارت ، 1999 العاـ

عمى التوالي نسبيا والصغيرة الكبيرة المدرجة لمشركات ًً. 
( : دراسة استيدفت مدى إمكانية تطبيؽ حوكمة الشركات في البيئة المصرية، وقد 2003وأخيرًا قّدـ أحمد )

خمصت الدراسة إلى أف الظروؼ الحالية في مصر تساعد عمى اإلسراع بتطبيؽ حوكمة الشركات واالستفادة مف 
بة والمساءلة عمى الشركات وزيادة اإلفصاح المزايا التي تحققت لمدوؿ التي قامت بتطبيقو مف األداء وزيادة الرقا

والشفافية في القوائـ المالية بما يحقؽ مصمحة المساىميف وأصحاب المصالح األخرى بالشركة؛ كما أنتيت الدراسة 
إلى أف تطبيؽ مفيـو حوكمة الشركات في البيئة المصرية أصبح مطمبًا ضروريًا وذلؾ لممساىمة في نجاح ونمو 

ر، وكذلؾ العمؿ عمى نمو االقتصاد القومي مف خالؿ المساعدة في توفير الثقة والمصداقية سوؽ الماؿ في مص
 في المعمومات المالية المنشورة لمشركات المساىمة المصرية مما يساعد عمى جذب االستثمارات الوطنية واألجنبية.

 بالدراسػة الخػاص المجػاؿ فػي السػابقة الدراسػات بعػض تتشػابو مػع الحاليػة تأسيسًا عمى ما تقدـ، فإف الدراسة      
ف وىػو الحوكمػة والنمػو االقتصػادي، الدراسػة  معالجػة عػف يختمػؼ نفسػو لممجػاؿ السػابقة الدراسػات معالجػة كانػت وا 

 جانػب لدراسة الحوكمػة مػف الييا تـ التطرؽ التي الزوايا حيث مف بينيا فيما تتنوع الدراسات ىذه ، حيث أف الحالية
تناولػت  التػي الدراسػات فػي نػدرة وجػود في بيئات  مختمفة،  أيضا لوحظ ىذه أجريت كؿ أف يالحظ ، كما باحث كؿ

 لمباحثيف يتوافر لـ ( ،حيث2018أثر الحوكمة عمى النمو االقتصادي في ليبيا باستثناء دراسة الشويرؼ والبيباص )
 البػاب عمييا، ممػا يجعػؿ االعتماد يمكف جنتائ إلى لموصوؿ والتحميؿ والتفسير بالدراسة الجانب ىذا تناولت دراسات
موضػوع قيػاس أثػر  فػي والتطبيقػي إثػراء الجانػب المعرفػي فػي واإلسػياـ البحثيػة الثغػرة ىػذه لسػد باحػث ألي مفتوحػاً 

مؤشرات الحوكمة بالنمو االقتصادي في ليبيػا، وبػذلؾ فػإف الدراسػة الحاليػة ُتعتبػر مكممػة فػي أىػدافيا لمػا عػرض مػف 
ضافة  لمدراسػة،  النظػري الجانػب فػي إثػراء السػابقة الدراسػات مف االستفادة جديدة لما سبؽ عرضو، كما تـأىداؼ، وا 

 .السابقة الدراسات ومقارنتيا بنتائج الحالية الدراسة نتائج ومناقشة
 تطورات النمو االقتصادي و مؤشرات الحوكمة في ليبيا 

 2018-1996مؤشرات الحوكمة في ليبيا خالؿ الفترة ( إلى تطورات النمو االقتصادي و  2يشير الجدوؿ رقـ )
( و GDPحيث يقاس النمو االقتصادي  في العادة بإستخداـ النسبة المئوية لنمو الناتج المحمي اإلجمالي )

( ،و نالحظ مف خالؿ الجدوؿ المشار إليو أف 2017تقارف النسبة في سنة معينة مع سابقتيا )سعدوف ،
تراوحت بيف نمو سمبي وصؿ إلى  2010ت تذبذبات كبيرة ال سيما بعد العاـ (  قد شيدGDPمعدالت نمو )

 )124.7نتيجة لألحداث التي شيدتيا البالد  في ذلؾ العاـ و نمو  إيجابي وصؿ إلى ) 2011( عاـ 66.7-)
 حسب تقديرات صندوؽ النقد الدولي . 2012عاـ 

حققت معدالت  سالبة خالؿ الفترة  2012اـ كما يشير الجدوؿ إلى أف معدالت النمو االقتصادي بعد الع
( و ُيعزى ذلؾ إلى انعكاسات أزمة اقفاؿ الموانئ و الحقوؿ 53-( و )  7.3-تراوحت بيف ) 2016- 2013

النفطية و توقؼ الصادرات الوطنية مف النفط و الظروؼ األمنية و  السياسية االستثنائية التي سادت البالد 
قفزات  كبيرة بعد فؾ الحصار   2018و  2017ؽ النمو االقتصادي  في العاـ خالؿ ىذه الفترة قبؿ أف يحق
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عمى الموانئ النفطية و استئناؼ انتاج و تصدير النفط الخاـ الذي يمثؿ المورد الوحيد لمدخؿ في االقتصاد 
 الميبي .

أما مؤشرات الحوكمة الستة التي يشير الييا الجدوؿ فقد سجمت تقديرات سالبة عمى سمـ التقديرات طيمة الفترة 
(، و نوعية األطر التنظيمية PVو خاصة تمؾ المتعمقة باالستقرار السياسي و غياب العنؼ )  1996-2018

(RQو بالرجوع إلى الجدوؿ المشار اليو سنجد أف ىذيف المؤشريف ب  )  وصال إلى  قيـ  متدنية  2010عد العاـ
( و ىو 2.35-إلى )  2014جدا ،  فعمى سبيؿ المثاؿ  وصؿ مؤشر االستقرار السياسي و غياب العنؼ عاـ 

( الموضوع مف قبؿ خبراء البنؾ الدولي و ىو ما يعكس حالة االنفالت 2.5-بذلؾ يقترب مف الحد األدنى )
ي تمؾ السنة و التي انعكست بدورىا عمى األداء االقتصادي و معدالت األمني و انتشار العنؼ و االرىاب ف

 النمو و بالنتيجة نوعية متدنية مف المؤسسات في ليبيا .
( نالحظ أنيا RL( و سيادة القانوف )GE( و فعالية الحكومة )CCبالنسبة لمؤشرات السيطرة عمى الفساد )

مما يعكس تفشي الفساد و انتشار الفوضى  2010العاـ  سجمت مؤشرات سالبة طيمة فترة الدراسة السيما بعد
 عمى كافة الصعد و ىو ما ينعكس بالنتيجة  عمى تحقيؽ معدالت نمو اقتصادي مرضية .

( نالحظ أنو سجؿ أرقامًا متدىورة جدًا طيمة فترة الدراسة VAأما مؤشر ابداء الرأي و المساءلة و المحاسبة )
و صؿ  2012مع تحقيقو تحسنًا خالؿ عامي  2010( عاـ 1.94-)و  1996( عاـ 1.49-تراوحت بيف )

عاود اإلنحدار مف جديد إلى أف وصؿ إلى  2012( لكنو مازاؿ في المنطقة السالبة ثـ بعد العاـ 0.90-إلى ) 
و بالتالي يعكس ىذا المؤشر ثقافة االستبداد و التسّيب و افالت المسؤوليف بمؤسسات  2017( عاـ 1.44-)

 المحاسبة و المساءلة و العقاب الرادع مما يؤثر بالسمب عمى االقتصاد المؤسسي . الدولة مف
(  المشار إلييا بالجدوؿ  ينظر إلى ليبيا عمى CC ،GE،PV،RQ،RL ،VAوفقًا لمؤشرات الحوكمة الستة )

،و يتفشى فييا  أنيا دولة غير مستقرة سياسيًا ،يييمف عمييا الفساد ،و الفشؿ الحكومي ، ال يسود فييا القانوف
( GDPالتسيب اإلداري ،و عدـ المساءلة و المحاسبة لممسؤوليف ، و بالتالي ال يمكف تحقيؽ النمو االقتصادي )
 المنشود ما لـ يكف ىناؾ جيد محمـو و خطوات حثيثة  لتحسيف جودة الحكـ عمى جميع المستويات .

 (8162-6991في ليبيا خالل الفترة )( تطورات النمو االقتصادي و مؤشرات الحوكمة   8دول ) ج

Date GDP CC GE PV RQ RL VA 

1996 2.6 -0.87 -0.88 -0.98 -1.73 -1.18 -1.49 
1997 -0.6 -0.89 -0.91 -0.90 -1.82 -1.15 -1.58 
1998 -0.4 -0.90 -0.94 -0.81 -1.91 -1.11 -1.67 
1999 0.5 -0.88 -1.02 -0.55 -1.85 -1.05 -1.68 
2000 3.7 -0.86 -1.09 -0.29 -1.78 -0.99 -1.68 
2001 -1.8 -0.91 -1.05 -0.19 -1.70 -1.06 -1.75 
2002 -1 -0.95 -1.00 -0.09 -1.61 -1.13 -1.82 
2003 13 -0.88 -.88 0.12 -1.48 -0.89 -1.75 
2004 4.5 -0.90 -.85 0.35 -1.35 -0.90 -1.79 
2005 11.9 -0.96 -1.04 0.44 -1.48 -0.97 -1.85 
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2006 6.5 -1.08 -1.06 0.35 -1.46 -1.07 -1.98 
2007 6.4 -1.04 -1.02 0.74 -1.10 -0.98 -1.95 
2008 2.7 -0.95 -1.02 0.80 -0.90 -0.82 -1.94 
2009 -3 -1.20 -1.08 0.83 -1.14 -0.93 -1.91 
2010 3.2 -1.28 -1.09 -0.02 -1.19 -0.99 -1.94 
2011 -66.7 -1.30 -1.31 -1.28 -1.53 -1.20 -1.60 
2012 124.7 -1.36 -1.47 -1.58 -1.65 -1.13 -0.90 
2013 -36.8 -1.48 -1.47 -1.84 -1.85 -1.33 -0.97 
2014 -53 -1.56 -1.69 -2.35 -2.12 -1.50 -1.11 
2015 -13 -1.61 -1.65 -2.19 -2.23 -1.62 -1.34 
2016 -7.4 -1.62 -1.89 -2.28 -2.27 -1.81 -1.42 
2017 64 -1.59 -1.77 2.32- -2.21 -1.78 -1.44 
2018 10.9 -1.61 -1.77 -2.26 -2.24 -1.74 -1.40 

 IMF2018: صندوؽ النقد الدولي  GDPالمصدر:
( 2.5,CC,GE,PV,RQ,RL,VA) البنؾ الدولي : 

 التحميل القياسي لمدراسة 

 التعريفات اإلجرائية :
  2010تتألؼ متغيرات الدراسة مف النمو االقتصادي الذي يمثؿ الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة لسنة 

 (.IMFمعبرًا عنو كمعدؿ و مصدر البيانات مف صندوؽ النقد الدولي ) 
 أما المتغيرات التفسيرية فيي مؤشرات تجميعية لمؤسسات الحكـ وضعيا خبراء البنؾ الدولي استنادًا 

إلى بيانات مستقاة مف وكاالت متخصصة بمراقبة جوانب متنوعة لمؤسسة الحكـ تغطي عددًا كبيرًا مف دوؿ 
العالـ انطالقًا مف تعريؼ الحكـ بوصفو التقاليد و المؤسسات التي تمارس بوساطتيا السمطة في بمد ما )  يونس 

 ( و تشمؿ ىذه المؤشرات كؿ مف : 2012و أحمد ، 
( يقيس ىذا المؤشر مدى استغالؿ السمطة العامة لتحقيؽ Control of Corrupionالفساد )السيطرة عمى -1

 مكاسب خاصة بما في ذلؾ أعماؿ الفساد صغيرىا و كبيرىا.
( : نوعية الخدمات العامة و قدرة جياز الخدمة Government Effectivenessفعالية إدارة الحكـ )-2

 ية و نوعية إعداد السياسات .المدنية و استقاللو عف الضغوط السياس
( :احتماؿ زعزعة Political Stability Absent of Violenceاإلستقرار السياسي و غياب العنؼ )-3

 استقرار الحكومة بوسائؿ غير دستورية أو عف طريؽ العنؼ بما في ذلؾ اإلرىاب .
ر سياسات و تنظيمات سميمة ( :قدرة الحكومة عمى توفيRegulatory Qualityنوعية األطر التنظيمية )-4

 تتيح تنمية القطاع الخاص و تساعد عمى ذلؾ .
( يقيس ىذا المؤشر مدى ثقة المتعامميف في أحكاـ القانوف في المجتمع و Rule of Lawسيادة القانوف )-5

جرائـ و التقيد بيا بما في ذلؾ نوعية إنفاذ العقود و حقوؽ الممكية و الشرطة و المحاكـ و كذلؾ احتماؿ وقوع 
 أعماؿ عنؼ .
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( يقيس ىذا المؤشر مدى قدرة مواطني بمد Voice and Accountabilityالتعبير عف الرأي و المساءلة )-6
ما عمى المشاركة في انتخاب حكومتيـ ، و كذلؾ حرية التعبير و حرية تكويف الجمعيات و المنظمات المدنية و 

 حرية وسائؿ اإلعالـ .
 ة  :نموذج الدراسة و المنهجي

 نموذج الدراسة :-6
( ،)يونس و أحمد 2016( ،)نجا ،2016باإلطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة منيا )الشمري و عويش ،

 ( تـ تصميـ نموذج الدراسة كالتالي : 2018( ، )الشويرؼ و البيباص ،2012،
GDP=0+1cc+2GE+3PV+4RQ+5RL+6VA+ 

 حيث :

GDP معدؿ نمو الناتج المحمي اإلجمالي: 
CCمؤشر السيطرة عمى الفساد : 
GE)فعالية إدارة الحكـ )فعالية الحكومة : 
PVاالستقرار السياسي و غياب العنؼ و االرىاب: 
RQ)األطر التنظيمية )جودة التشريع: 
RLسيادة القانوف: 
VA ابداء الرأي و المساءلة: 
0 الثابت = 
6،5،4،3،2،1 معالـ النموذج 
  حد الخطأ العشوائي 

 لسببية جرانجر : Toda-Yamamotoمنهجية -8

بأنو إذا  Granger، و تعرؼ السببية حسب 1969مفيـو السببية في اإلقتصاد القياسي عاـ  Grangerأدخؿ 
مفيدة في  Xإذا كانت ىناؾ معمومات في ماضي  Yيسبب المتغير  Xفإف المتغير  X,Yكاف لدينا متغيريف 

 .Y، و ىذه المعمومات غير موجودة في ماضي  Yالتنبؤ بػػػػ
 بيف أربع أنواع مف السببية :  Grangerو يميز 

 .Yتسبب  Xالسببية وحيدة االتجاه :نقوؿ أف -1
 .Xتسبب   Yو Y تسبب  Xالسببية باالتجاىيف )سببية مزدوجة أو متداخمة(: و ىي تعني أف -2
 .Yتسبب القيمة الحالية لػػػػػ Xني أف القيمة الحالية لػػػػػالسببية اآلنية :و تع-3
 (.2012)نقار و العواد ،Yتسبب القيمة الحاضرة لػػػ Xالسببية المتباطئة )اآلجمة(:القيـ الماضية لػػ-4

لمسببية أف تكوف السالسؿ الزمنية موضوع الدراسة مستقرة مف نفس الرتبة  Granger و يتطمب اجراء اختبار 
منيجية جديدة الختبار السببية في Yamamotoو Toda( و ليذا الغرض اقترح كؿ مف 2016الفاخري ،)
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، و ذلؾ مف خالؿ تقدير نموذج I(2)أو حتى  I(0),I(1) حالة المتغيرات ذات رتب مختمفة لمتكامؿ 
VAR(K+dmax)  حيثK   ، فترة االبطاء المثمىdmax  ع الدراسة.أعمى رتبة تكامؿ لمسالسؿ الزمنية موضو 

 (  التالي :6و يمكن تمخيص منهجية اختبار السببية لتودا ياماموتو في الشكل رقم )
 

 ياماموتو-( خطوات إجراء اختبار سببية تودا1شكؿ )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(.العالقة السببية بيف معدؿ الفقر ،الالمساواة و النمو االقتصادي باستعماؿ منيجية 2017المصدر: ىشاـ،عياد.)
Toda-Yamamotoالمجمد الثاني –الدراسات اإلدارية و اإلقتصادية  .مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث و

 (.7ع)–

 اختبار استقرارية السالسل الزمنية  قيد الدراسة
يقاؿ أف سمسمة زمنية لمتغير ما مستقرة )ساكنة( إذا كانت خصائصيا ال تتغير بمرور الزمف ،مما يعني أف ميؿ 
المتغير يعود إلى متوسط قيمتو ثـ يتذبذب حوؿ تمؾ القيمة . و تأتي أىمية افتراض سكوف السمسمة الزمنية مف 

ال يمكف دراسة سموكيا إال خالؿ الفترة الزمنية  أنو اذا كانت السمسمة الزمنية غير مستقرة )غير ساكنة( فإنو
موضع االعتبار ، و بالتالي تكوف أقؿ أىمية إذا ما أريد  االستفادة منيا في التنبؤ بسموؾ المتغيرات االقتصادية 

( و لذلؾ فإف مف الضروري التأكد مف استقرارية السالسؿ الزمنية لمتغيرات الدراسة 2016في المستقبؿ)الفاخري،

dmaxتحديد  درجة التكامل األكبر  
بين المتغيرات باستعمال اختبار 

 جذور الوحدة

ر األمثل لتقدير ختحديد درجة التأ

 VAR((Kنموذج 

 VAR(K+dmaxتقدير نموذج )

اختبار السببية لجرانجر وفق نتائج 

 VAR(K+dmax)تقدير نموذج 
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( حيث يقـو اختبار ديكي فولمر ADF) Augmented Dickey-Fuller تخداـ اختبار ديكي فولمر المطورباس
 (.Gujarati,2004( عمى اختبار الفرضية التالية )ADFالمطور )

H0.)يوجد جذر الوحدة في السمسمة )أي أف السمسمة غير مستقرة: 
H1 مستقرة(.:ال يوجد جذر الوحدة في السمسمة )أي أف السمسمة 

و يتـ اجراء ىذا االختبار لمسالسؿ الزمنية االصمية عند المستوى أواًل بالصيغ الثالث )حد ثابت ،حد ثابت و 
اتجاه ، بدوف حد ثابت و اتجاه( . و إذا لـ تستقر عند المستوى ، يتـ أخذ الفروؽ األولى ثـ الثانية ، و ىكذا 

ة بوجود مشكمة جذر الوحدة إذا كانت القيمة المطمقة المحسوبة إلى أف تستقر ، و يتـ رفض فرضية العدـ القائم
 .0.05، و القيمة االحتمالية أقؿ مف 0.05( أكبر مف القيـ الحرجة عند مستوى داللة ADFالختبار )

 (ADF( نتائج اختبار ديكي فولمر المطور )  3جدول ) 
 ADF المتغير I(0)المستوى  I(1) الفرق األول I(2) الفرق الثاني القرار

 
 

Prob* Prob* Prob* 
 حد ثابت حد ثابت و اتجاه بدون  حد ثابت حد ثابت و اتجاه بدون  حد ثابت حد ثابت و اتجاه بدون 

 I(0) - - - - - - 1.1116 1.1112 1.1169 Gdpمستقر عند 
 I(1) - - - 1.1112 1.1119 1.1138 1.9291 1..6.9 1.9..8 Ccمستقر عند 
 I(1) - - - 1.1116 1.1138 1.1112 1.9900 1.9933 1.932. GEمستقر عند 

 

  I(1) - - - 0.0006 0.0110 0.0075 0.9090 0.8346 0.9551 RLمستقر عند 
 I(2) 0.0001 0.0092 0.0026 0.0244 0.2608 0.1844 0.3247 0.7435 0.6784 PVمستقر عند 
 I(2) 0.0000 0.0015 0.0002 0.0057 0.1221 0.0665 0.6877 0.9532 0.6539 RQمستقر عند 
 I(2) 0.0000 0.0063 0.0010 0.0031 0.1494 0.0432 0.5482 0.2863 0.2731 VAمستقر عند 

 Eviews10:مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى البرنامج  المصدر
( استقر عند المستوى نظرًا ألف GDPاالقتصادي )( أعاله أف سمسمة المتغير معدؿ النمو  3يشير الجدوؿ )  

% . و مف ثـ 1كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى ا أقؿ مف   ADFاحصائية اختبار ديكي فولمر المطور 
( مستقر GDPنقبؿ الفرضية البديمة القائمة بعدـ وجود جذر الوحدة و نرفض الفرضية العدمية  بالتالي المتغير )

( و سيادة القانوف GE( و فعالية الحكومة) CCأما بالنسبة لممتغيرات التحكـ في الفساد ) ،I(0)عند المستوى 
(RL لـ تستقر عند المستوى  حيث نقبؿ الفرضية العدمية التي تؤكد عمى وجود جذر الوحدة و نرفض )

التي  ADFالختبار  الفرضية البديمة و تطمب األمر اختبارىا عند الفرؽ األوؿ و مف خالؿ نتائج قيـ االحتمالية
( RL ((،CC(، )GEيشير الييا الجدوؿ سنقبؿ الفرض البديؿ عند الفروؽ األولى و نجد أف المتغيرات )

% . بالنسبة لممتغيرات االستقرار السياسي و 1بمستوى داللة احصائية أقؿ مف I(1)استقرت عند الفرؽ األوؿ 
( فتشير نتائج قيـ VAداء الرأي و المساءلة) ( و اب(RQ( وجودة التشريع (PVغياب العنؼ و االرىاب 

 %.1بمستوى داللة أقؿ مف  I(2)أنيا استقرت عند الفروؽ الثانية   ADFاالحتمالية الختبار 
و أخرى مستقرة عند  I(0)بحسب النتائج السابقة نجد أنو ظير لدينا خميط بيف متغيرات مستقرة عند المستوى 

التي  Granger، و بالتالي ال يمكننا استخداـ سببية  I(2)و أخرى مستقرة عند الفرؽ الثاني  I(1)  الفرؽ األوؿ
 Toda-Yamamotoتشترط استقرارية المتغيرات عند نفس الرتبة، وبالتالي البد ىنا مف االعتماد عمى منيجية 

لممتغيرات السبعة ، و كمرحمة  ( وفقًا ألعمى رتبة تكامؿ2تساوي ) dmaxلدراسة السببية ، مع االعتبار ىنا أف 
 .VAR( التي تمثؿ عدد التأخرات المثمى لنموذج Kثانية البد مف تحديد قيمة )
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 تحديد درجة التأخر  المثمى :
( أف الفترة 4أظيرت نتائج اختبارات تحديد فترة اإلبطاء المثمى، حسب المعايير الخمسة الموضحة بالجدوؿ )

 التي يجب أف يتضمنيا نموذج الدراسة األولى ىي فترة اإلبطاء المثمى 
 ( فترة التأخر المثمى4جدوؿ رقـ )  

HQ SC AIC FPE LR LogL Lag 
5.277967 5.558442 5.209935 4.32e-07 NA -45.09935 0 

-1.123351* 1.120443* -1.667608* 6.20e-10* 141.3305* 72.67608 1 
 Eviews10المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى البرنامج 

 Varنموذج 

VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
GDP =  - 0.328267271049*GDP(-1) + 188.968895317*CC(-1) - 
137.395060331*GE(-1) - 44.6794187759*PV(-1) - 20.9336686969*RL(-1) + 
86.1888162662*RQ(-1) - 81.9288638195*VA(-1) + 10.8775296396 

 

 تشخيص النموذج

 الكشؼ عف مشكمة االرتباط الذاتي بالبواقي -1
و يتضح مف خالؿ الرسومات  Correlogramsلمكشؼ عف وجود مشكمة االرتباط الذاتي بالبواقي  تـ استخداـ 

( أف جميع المتباطئات  تقع داخؿ حدود الثقة  و بذلؾ نجد أف النموذج ال يعاني مف 2ـ )البيانية  في الشكؿ رق
 مشكمة اإلرتباط الذاتي لمبواقي.
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 ( اختبار الكشؼ عف اإلرتباط الذاتي 2شكؿ )
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 Eviews10مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى برنامج 

 التوزيع الطبيعي  لمبواقي
 ( التوزيع الطبيعي لمبواقي5جدوؿ رقـ )

Prob. Df Jarque-Bera component 
0.3241 2 2.253447 1 
0.5950 2 1.038308 2 
0.8286 2 0.376155 3 
0.4940 2 1.410634 4 
0.7018 2 0.708298 5 
0.4676 2 1.520173 6 
0.8043 2 0.435641 7 
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0.9023 14 7.742656 Joint 
 Eviews10مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى برنامج 

لجميع البواقي أقؿ مف القيمة الجدولية  Jarque-Bera( أف احصائية  5يتضح مف الجدوؿ رقـ )  
( ، و بالتالي نقبؿ الفرضية الصفرية أي أف البواقي تتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى معنوية 7.742656)
5% 

 االستقرار الهيكمي :
( أدناه يتضح أف النموذج مستقر حيث مقموب   3خالؿ اختبار الجذور األحادية المبينة بالشكؿ رقـ )  مف

( المرافؽ لمشكؿ  6الجذور األحادية جميعيا تقع داخؿ  دائرة الوحدة و ىذا ما يتأكد مف خالؿ الجدوؿ )  
 مستقر ىيكميًا.البياني حيث جميع قيـ الجذور كانت أقؿ مف الواحد صحيح أي أف النموذج 

 Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial( نتيجة إختبار 3شكؿ )
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 Eviews10مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى برنامج 

 ( قيـ  الجذور األحادية لمتغيرات النموذج6جدوؿ )
Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: GDP CC GE PV RL 
        RQ VA  
Exogenous variables: C  

 

Lag specification: 1 1 
Date: 07/13/19   Time: 19:31 
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     Root Modulus 
     0.974427  0.974427 

 0.861679 - 0.423270i  0.960025 
 0.861679 + 0.423270i  0.960025 
 0.031376 - 0.539940i  0.540851 
 0.031376 + 0.539940i  0.540851 
 0.471848  0.471848 
-0.449172  0.449172 

     No root lies outside the unit circle. 
 VAR satisfies the stability condition. 

  
 Eviews10مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى برنامج 

 : نتائج اختبار السببية

 ياماموتو  في األجل الطويل بين متغيرات الدراسة-( نتائج اختبار سببية تودا 9جدول )  

 GDPالمتغير التابع :
 .Chi-sq Df Prob المتغيرات

CC  21.90258 1  0.0000 
GE  0.984389 1  0.3211 
PV  9.652364 1  0.0019 
RL  21.14366 1  0.0000 
RQ  22.24339 1  0.0000 
VA  17.05680 1  0.0000 

 1.1111 1 320.19.3 المجموعة
 GEالمتغير التابع   CCالمتغير التابع 

 

 .Chi-sq Df Prob المتغيرات .Chi-sq Df Prob المتغيرات
GDP  3.130958 1  0.0768 GDP  0.285159 1  0.5933 

GE  0.041770 1  0.8381 CC  0.117661 1  0.7316 
PV  5.586100 1  0.0181 PV  0.991418 1  0.3194 
RL  0.593487 1  0.4411 RL  0.310176 1  0.5776 
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RQ  4.981008 1  0.0256 RQ  0.160587 1  0.6886 
VA  1.918891 1  0.1660 VA  0.196723 1  0.6574 

 1.2212 1 8.322138 المجموعة 1.1610 1 61.96199 المجموعة 
 RLالمتغير التابع  PVالمتغير التابع 

 .Chi-sq df Prob المتغيرات .Chi-sq Df Prob المتغيرات
GDP  0.069679 1  0.7918 GDP  0.057542 1  0.8104 

CC  1.038098 1  0.3083 CC  0.049156 1  0.8245 
GE  3.319120 1  0.0685 GE  0.147054 1  0.7014 
RL  0.746757 1  0.3875 PV  0.002344 1  0.9614 
RQ  0.355320 1  0.5511 RQ  0.904752 1  0.3415 
VA  0.045191 1  0.8317 VA  1.200536 1  0.2732 

 1.9831 1 6.910699 المجموعة 1.6929 1 92692..2 المجموعة
 VAالمتغير التابع  RQالمتغير التابع 

 .Chi-sq df Prob المتغيرات .Chi-sq Df Prob المتغيرات
GDP  0.036219 1  0.8491 GDP  1.965901 1  0.1609 

CC  1.239981 1  0.2655 CC  0.415395 1  0.5192 
GE  0.052980 1  0.8180 GE  0.879617 1  0.3483 
PV  0.001699 1  0.9671 PV  35.19928 1  0.0000 
RL  0.052890 1  0.8181 RL  0.092085 1  0.7615 
VA  0.383012 1  0.5360 RQ  0.803132 1  0.3702 

 1.1111 1 622.9162 المجموعة 1.0999 1 3.1803.. المجموعة
 Eviews10المصدر : مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى البرنامج االحصائي 

 نتائج اختبار السببية :
 ( يالحظ أن :  9من خالل الجدول ) 

( باتجاه معدؿ النمو االقتصادي) CCالفساد ) وجود عالقة سببية في اتجاىيف مف متغير السيطرة عمى-1
GDP أي أف   0.10و مف النمو االقتصادي إلى السيطرة عمى الفساد  بمستوى داللة   0.01( بمستوى داللة،

ىناؾ عالقة سببية تبادلية بيف النمو االقتصادي و الفساد مما يدؿ عمى أف الفساد لو تأثير في معدالت النمو 
الطويؿ مف خالؿ اضعاؼ معدالت االدخار و حافز االستثمار المحمي و األجنبي و  االقتصادي في األجؿ

العمؿ عمى تخفيض موارد المجتمع مف خالؿ سياسة اليدر في  الموارد و اإلسراؼ في النفقات غير المبررة و 
قرير التنمية ( .و في دراسة ميدانية لتGDPمف ثـ عدـ زيادة القيمة المضافة إلى الناتج المحمي اإلجمالي )

(خمصت الدراسة إلى أف الفساد يؤثر سمبًا عمى انسياب اإلستثمار المباشر إلى الدوؿ 2017العالمي )سعدوف ،
 النامية .
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 و النمو االقتصادي   GE )عدـ وجود عالقة سببية بيف  فعالية الحكومة في تقديـ الخدمات العامة )-2
(GDP) تصاد الميبي الذي يييمف عميو مورد وحيد لمدخؿ يتمثؿ في في اي اتجاه، و ىذا قد يعكس واقع االق

ايرادات النفط و الغاز و لـ ينعكس ىذا النمو في حاؿ كاف موجبًا أو سالبًا عمى أداء الحكومة و تحسف مؤشرات 
 الحوكمة خالؿ فترة الدراسة الحالية .

إلى النمو  PV)و االرىاب )  وجود عالقة سببية  في اتجاىيف  مف االستقرار السياسي و غياب العنؼ-3
،أي أف ىناؾ  0.10( بمستوى داللة  PVإلى )  (GDP )و مف  0.01و بمستوى داللة   GDP)االقتصادي )

عالقة سببية و تأثير مزدوج بيف النمو االقتصادي و االستقرار السياسي حيث االستقرار السياسي و غياب 
ير عمى األداء االقتصادي و مف ثـ النمو االقتصادي و العنؼ و اإلرىاب عامؿ ميـ جدًا و موثر بشكؿ كب

العكس صحيح ، ففي حالة تحقيؽ معدالت نمو مرتفعة قد تنعكس عمى مشاريع التحوؿ و التنمية االقتصادية 
تؤدي في النياية إلى تحقيؽ رفاىية األفراد بما يخمؽ مناخ مف االستقرار السياسي نتيجة الرضا المجتمعي  عمى 

ـ الحاكـ  ، كما أنو مف جية أخرى فإف انكماش النمو االقتصادي و الذي لربما ينعكس عمى إىماؿ أداء النظا
مشاريع التنمية االقتصادية و تدىور مستويات المعيشة ألفراد المجتمع سيزعزع االستقرار السياسي لمبالد و 

 بالتالي ينتشر  العنؼ و يظير االرىاب .
 
و بمستوى  GDP )( إلى  النمو االقتصادي ) RLجاه مف سيادة القانوف )وجود عالقة سببية  وحيدة االت-4

 أي أف سيادة دولة القانوف و المؤسسات تؤثر في النمو االقتصادي . 0.01داللة 
إف انعداـ ثقة المواطنيف في القوانيف التجارية المنظمة لمعمؿ و التشريعات النافذة لحقوؽ الممكية تجعميـ يعزفوف 

في القطاع الخاص )المحمي و األجنبي ( و يمجؤوف إلى االقتصاد الموازي مما ُيضعؼ عممية عف االنخراط 
النمو و التنمية االقتصادية، فاالقتصاد المؤسسي  الجديد يولي أىمية لالعتبارات القانونية مف خالؿ االىتماـ 

 (.2017بنظـ الممكية و الحقوؽ بصفة عامة )بوجمعة و إسماعيؿ،
و  GDP)إلى النمو االقتصادي )RQ )ببية وحيدة االتجاه مف نوعية األطر التنظيمية ) وجود عالقة س-5

بمعنى أف الخدمات المؤسساتية العامة و الخدمات المؤسساتية المدنية التي تقدميا  0.01بمستوى داللة 
 الحكومة ليا تأثير في النمو االقتصادي .و ىذا قد يعزى 

 )الى النمو االقتصادي ) VA )ه مف إبداء الرأي و المساءلة و المشاركة ) وجود عالقة سببية وحيدة االتجا-6
GDP   أي أف ابداء الرأي و حرية التعبير  و حؽ المواطنيف في مساءلة و محاسبة  0.01وبمستوى داللة

؟  المسؤوليف عف النتائج المحققة في الميداف االقتصادي و باقي المياديف و األمواؿ المنفقة و أيف أنفقت
ومشاركة المواطنيف في اتخاذ القرارات تؤثر في النمو االقتصادي باعتبار أف الجمعيات و المنظمات التي يديرىا 

 أفراد غير حكومييف تعتبر كياف مؤسسي ميـ في تطوير االقتصاد المؤسسي و رفع  النمو االقتصادي  .
( الى التحكـ في الفساد ) PVاب العنؼ ) وجود عالقة سببية ذات اتجاه وحيد مف االستقرار السياسي و غي-7

CC أي أف االستقرار السياسي  مف عدمو يؤثر في عممية التحكـ و السيطرة عمى الفساد حيث عدـ االستقرار  )
السياسي  تشكؿ مناخًا مالئمًا لنمو الفساد عمى مختمؼ األصعدة كما تثبت الكثير مف األبحاث النظرية و 

 الميدانية .
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 CC( الى السيطرة عمى الفساد )RQسببية وحيدة االتجاه تتحرؾ مف جودة األطر التنظيمية )  وجود عالقة-8
أي أف جودة األطر التنظيمية لمعالقة بيف األطراؼ الفاعمة في عممية الحوكمة  0.05( بمستوى معنوية أقؿ مف 

 لفساد  .مف حكومة و قطاع خاص و منظمات غير ربحية و المواطنيف تؤثر في السيطرة عمى ا
الى  االستقرار السياسي و غياب العنؼ   (GE)وجود عالقة سببية ذات اتجاه وحيدة مف فعالية الحكومة -9

PV)  أي أف فعالية الحكومة تؤثر في االستقرار السياسي و غياب العنؼ و بالتالي  0.10( و بمستوى داللة
الدولة التي تنجح في تقديـ مستوى الئؽ و جيد مف الخدمات العامة و المدنية لمواطنييا مما ينعكس عمى رفاه 

خمؽ حالة مف االستقرار السياسي و  المواطف و احتراـ آدميتو و بالتالي قد ُيسيـ ذلؾ  و بشكؿ تمقائي في
 األمني تسود ىذه الدولة .

ابداء   ( الى PVوجود عالقة سببية وحيدة االتجاه مف االستقرار السياسي و غياب العنؼ و االرىاب ) -10
أي أف االستقرار السياسي و غياب العنؼ و اإلرىاب يؤثر  0.01( و بمستوى معنوية  VAالرأي و المساءلة )

اء الرأي و المساءلة و المشاركة و بالتالي فإف انعداـ االستقرار و انتشار العنؼ و الفوضى األمنية يكبت في ابد
األصوات و يقمع الحريات و يحتكر المشاركة السياسية عمى حفنة صغيرة مف المتنفذيف و المييمنيف عمى 

لي يجد المجتمع نفسو متورط في حمقة مراكز صنع القرار التي  لف تبرح مكانيا إال بموجة مف العنؼ و بالتا
مفرغة مف عدـ ابداء الرأي و المساءلة و المشاركة التي تنتج عف انعداـ االستقرار السياسي و االمني مما يخمؽ 
حالة  كبت لمحريات العامة و بيئة خصبة النتشار الفساد  ُتوّلد في نياية المطاؼ انفجارًا يظير   في شكؿ 

 االرىاب و عدـ االستقرار  و ىكذا . موجات العنؼ و انتشار
 توصيات الدراسة 

ييتـ المجمس بالعمؿ عمى استصدار دلياًل لمحوكمة في القطاع العاـ،  بحيث في ليبيا، لمحوكمة مجمس .تشكيؿ1
عداد وأسسيا، الحوكمة ثقافة كذلؾ نشر  بالحوكمة في ليبيا. ُتعنى التي والتقارير الدراسات ونشر وا 

ليبيا المركزي و المنظمات المينية والييئات التشريعية متابعة وتطوير دليؿ الحوكمة بشكؿ .عمى مصرؼ 2
 دوري، والتغمب عمى العقبات التي تحوؿ دوف تطبيقو.

العمؿ عمى توفير اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي يييئ األرضية المالءمة لتطبيؽ الحوكمة في المؤسسات  
 الميبية .

ة في اليياكؿ التنظيمية لممؤسسات الميبية ُتعنى بالحوكمة لتتولى ميمة اإلشراؼ والرقابة، .إنشاء إدارة خاص3
ومراجعة كافة القوانيف، والتشريعات، والموائح، واألنظمة والتعميمات ذات العالقة بالحوكمة المؤسساتية لضماف 

 لمساءلة .التطبيؽ اإللزامي والسميـ لقواعد الحوكمة، إلرساء الشفافية والنزاىة وا
لتأكيد تظافر الجيود وتوحيد المؤسسات التشريعية منيا والتنفيذية في ليبيا حتى تؤتي الحوكمة ثمارىا وتحقؽ 4.

 المرجو منيا .
.إعطاء أىمية أكبر لإلفصاح والشفافية في المؤسسات الميبية، ذلؾ أف االقباؿ عمى تبني مبادئ الحوكمة ، 5

ناؾ وسيمة تضمف اإلعداد الجيد لممنشورات والتقارير لمقطاعات النوعية في يتوجب في المقاـ األوؿ أف تكوف ى
ظيار معمومات تتميز بالشفافية والمصداقية .    ليبيا ، وا 

تفعيؿ  درجة رفع في بارز دور مف لما لو األخالقي، السموؾ المؤسسات الميبية بأىمية مديري وعي .تعميؽ6
 أىمية تؤكد الرسمية التي والكتيبات األدلة كإصدار المناسبة، اآلليات إيجاد خالؿ وذلؾ مف مبادئ الحوكمة،

 عدد زيادة عف فضالً  التنظيمية ، القيـ سمـ أعمى في األخالقية يجعؿ القيـ الذي األخالقي بالشكؿ السموؾ
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 عند ؼالموظ ليا يتعرض التي والعقوبات وقوانينيا السموؾ األخالقي معايير تتضمف التي والموحات الممصقات
 األخالقية. لممعايير انتياكو

وتفعيؿ دور القانوف وأجيزة الرقابة في كشؼ ممارسات الفساد  الفسػاد موضوع مع التعامؿ في الشفافية .اعتماد7
اإلداري ومالحقة مرتكبييا وتقديميـ لمقضاء إحقاقا لمبدأ العدالة وسيادة القانوف وعدـ التياوف في تطبيؽ القوانيف 

 والتشريعات المتعمقة بإصالح الجياز اإلداري والوظيفة العامة في ليبيا . 
عالـ المختمفة في الدولة الميبية لبذؿ المزيد مف الجيد والدعاية واإلعالـ لتوعية أفراد .التأكيد عمى وسائؿ اإل8

 المجتمع بأىمية الحوكمة ودورىا الفّعاؿ في تحريؾ عجمة التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 .تضميف الحوكمة المؤسسية كمقرر ضمف مناىج الجامعات والمعاىد العميا والكميات التقنية.9

 مف األطراؼ كافة شاممة االجتماعية، المؤسسات الميبية عمى أخد زماـ المبادرة بتطبيؽ المسئولية تشجيع.10
   .المجتمع والبيئة واحتياجات العمالء والعامميف

.االستفادة مف التجارب العربية والدولية في مجػػاؿ الحوكمة المؤسسية ، وخاصة في الدوؿ المشابية  11
 يبية .لخصوصية البيئة الم

المسؤوليف في  .عقد العديد مف الندوات وورش العمؿ بشكؿ دوري ومستمر حوؿ الحوكمة مف أجؿ تزويد12
 .المجاالت شتى واقع الحوكمة في بنتائج عممية وعممية حوؿ الميبية و المؤسسات القطاعات

 

 مراجع :لا
 المراجع العربية :  -أوالً 

 ( 2010أحمد ، ابراىيـ السيد . )حوكمة الشركات ومسؤولية الشركات عبر الوطنية وغسيل االموال 
 ، االسكندرية :  الدار الجامعية. 

 ( سموكيات القيادة االخالقية وعالقتيا بمدى تطبيؽ مبادئ الحوكمة 2010أكريـ ، محمد سميماف " . )
، جامعة عيف شمس، ص ص:  مية لالقتصاد والتجارةالمجمة العمفي المؤسسات الميبية " . القاىرة : 

1007 -1060. 
 (  أثر تطبيؽ الحوكمة عمى ميزانية الوالية : دراسة حالة ميزانية والية 2015بشير باي، ىشاـ " .)

البويرة " ،  رسالة ماجستير غير منشورة ، قسـ عمـو التسيير، كمية العمـو واالقتصادية والتجارية 
 الجزائر. –امعة أكمي محند أو الحاج ، البويرة وعمـو التسيير ، ج

 ( أثر عوائد المحروقات عمى النمو االقتصادي والحوكمة : دراسة 2018بوزاىر، سيؼ الديف " .)
" ، أطروحة دكتوراه غير  2017-1995تحميمية وقياسية  لحالة االقتصاد الجزائري خالؿ الفترة 

– تممساف-بمقايد بكر أبو التجارية، جامعة والعمـو سييرالت وعمـو االقتصادية العمـو منشورة، كمية
 الجزائر.

 ( مدى تطبيؽ مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارؼ الفمسطينية 2008جودة ، فكري عبدالغني" . )
وفقًا لمبادئ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية " ، رسالة 

  غزة. –ماجستير غير منشورة ، قسـ ادارة االعماؿ ، كمية التجارة ، الجامعة االسالمية 
 ( دور حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية" ، المؤتمر العممي األوؿ 2008الحداد ، مناور " )

 تشريف أوؿ/أكتوبر. 16-15حوؿ حوكمة الشركات ودورىا في اإلصالح االقتصادي" ، دمشؽ ،
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 ( . " أثر مؤشرات الحاكمية الرشيدة عمى 2015، عماد مصطفى )خضيرات، عمر ياسيف والشدوح
( ، ص 3( ، العدد )21االستثمار األجنبي  المباشر في الدوؿ العربية " ، مجمة المنارة ، المجمد )

 . 319-273ص:

 ( مفاىيـ الحوكمة وتطبيقاتيا: حالة األردف ومصر" ، 2008الخطيب ، خالد  وقريط ، عصاـ ". )
 16-15مي األوؿ حوؿ حوكمة الشركات ودورىا في اإلصالح اإلقتصادي" ، دمشؽ ،المؤتمر العم

 تشريف أوؿ/أكتوبر.
 ( دور مبادئ حوكمة الشركات في رفع كفاءة البورصة المصرية" ، 2008زيف الديف ، صالح" )

تشريف  16-15المؤتمر العممي األوؿ في حوكمة الشركات ودورىا في اإلصالح االقتصادي ، دمشؽ 
 ؿ/أكتوبر.أو 

 ( دور2017شارفي، سامية وبمعزوز بف عمي " . ) عمى الرقابة رفع كفاءة في الحوكمة معايير 
 .208-193( ، ص ص: 17، العدد ) مجمة اقتصاديات شمال افريقياالتكافمي" ،  التأميف شركات

 ( العالقة بيف مؤشرات الحوكم2018الشويرؼ ، محمد عمر و البيباص ، نجاح  الطاىر " . ) ة
(" ، مؤتمر الحوكمة في 2016-1996والنمو االقتصادي في ليبيا : دراسة قياسية لمفترة مف )

المؤسسات الميبية ، المؤتمر العممي الثاني المشترؾ بيف المعيد العالي لمميف الشاممة درنة وجامعة 
 نوفمبر . 15-13عمر المختار خالؿ الفترة 

 ( 2007طارؽ، عبد العاؿ ماد ،)التجارب والمتطمبات ، مصر  ات: المفاهيم والمبادئحوكمة الشرك ،
 : الدار الجامعية .

 ( أثػر الحكػػـ الرشػيد عمػػى التنميػػة االقتصػادية الُمسػػتدامة فػي الػػدوؿ العربيػػة، 2013العجمػوني محمػػد  .)
( حػػوؿ النمػػو ICIEFبحػػث مقبػػوؿ لمتقػػديـ إلػػى المػػؤتمر العػػالمي التاسػػع لالقتصػػاد والتمويػػؿ اإلسػػالمي )

 11/9/2013-9لة واإلستقرار مف منظور إسالمي، عقد في إستنبوؿ، تركيا، خالؿ الفترة والعدا

 ( الحوكمة الجيدة والنمو االقتصادي: محاولة لنمذجة 2016عيسى، شقبقب، و ابراىيـ، عدلي .)
 .294-281، العدد ديسمبر ، ص ص: مجمة البحوث االقتصادية والماليةالعالقة. 

 ( أثر2017مازوزي، عبداليادي " .) اقتصادية دراسة االقتصادي النمو عمى الراشد الحكـ آليات 
 " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسـ 2015-1996مف  العربية لمفترة الدوؿ بعض لحالة قياسية
 مرباح، قاصدي التسيير، جامعة عمـو و التجارية العمـو و االقتصادية العمـو االقتصادية ، كمية العمـو
 . الجزائر  ورقمة

 ( أثر الحوكمة في  ظؿ اقتصاد المعرفة : دراسة في االقتصاد 2012محمود، نايؼ محمد " . )
(، 26( ، العدد )8دراسات إقميمة ، المجمد )– مركز الدراسات االقميمةالعراقي والدوؿ المجاورة " ، 

 .144 -121ص ص: 
 الحاكمية  بمبادئ األردنية العامة الشركات التزاـ مدى"(،2007نور، عبدالناصر) و مطر، محمد

 المجمة ، الجامعة األردنية،"والصناعي المصرفي القطاعيف بيف مقارنة تحميمية دراسة:المؤسسية
 . الثاني ، كانوف3 المجمد ،األعمال ادارة في األردنية

 ( 2010موسى ، محمد ابراىيـ . )مصر : دار  حوكمة الشركات المقيدة بسوق االوراق المالية ،
 الجامعة الجديدة .
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 ( تعزيز القدرات االحصائية والحوكمة الرشيدة : حالة مصر " ، مركز 2002نوير، طارؽ " . )
 المعمومات ودعـ القرار التابع لمجمس الوزراء المصري ، القاىرة .

  (.العالقة السببية بيف معدؿ الفقر ،الالمساواة و النمو االقتصادي 2017ىشاـ، عياد.) باستعماؿ
.مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث و الدراسات اإلدارية و Toda-Yamamotoمنيجية 

 (.7ع)–المجمد الثاني –اإلقتصادية 
 (. االقتصاد القياسي و تحميؿ السالسؿ الزمنية .مركز بحوث العمـو 2016الفاخري،محمود سعيد .)

 االقتصادية .بنغازي .
 (.استخداـ نماذج 2012نقار، عقماف و العواد، منذر )VAR في التنبؤ و دراسة العالقة السببية بيف

اجمالي الناتج المحمي و اجمالي التكويف الرأسمالي في سورية .مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية و 
 .العدد الثاني . كمية االقتصاد .جامعة دمشؽ . 28القانونية. المجمد 

 (. العالقة بيف الحوكمة و النمو االقتصادي في 2016الشمري،مايح شبيب و عويش ،حسيف عمي.)
الجميورية االسالمية االيرانية .مجمة الكوت لمعمـو االقتصادية و االدارية. كمية االدارة و االقتصاد 

 (. 22.جامعة واسط . العدد)
 (. أثر الفساد في النمو االقتصادي في ظؿ تبايف 2012يونس ،مفيد ذنوف و أحمد ،عدناف دىاـ .)

.كمية االدارة و االقتصاد .جامعة الموصؿ 34. مجمد 109سسة الحكـ . مجمة تنمية الرافديف .العدد مؤ 
(.أثر عدـ االستقرار االقتصادي و السياسي في النمو االقتصادي في 2016نجا ،عمي عبد الوىاب .)

. العدداف (:دراسة تحميمية قياسية . مجمة بحوث اقتصادية عربية 2012-1990مصر خالؿ الفترة )
72-73. 

 (. العالقة بيف مؤشرات الحوكمة و النمو 2018الشويرؼ،محمد عمر و البيباص ،نجاح الطاىر.)
( . مؤتمر )الحوكمة في المؤسسات الميبية 2016-1996االقتصادي  في ليبيا :دراسة قياسية لمفترة )

 :الواقع و الطموح ( .
 (. أثر الفساد عمى النمو االقت2017سعدوف،كنزة.)( 2015-1995صادي في الجزائر خالؿ الفترة )

 .كمية العمـو االقتصادية و العمـو التجارية و عمـو التسيير .جامعة العربي بـ مييدي .الجزائر.
 (.تقييـ واقع االقتصاد المؤسسي الجديد في الجزائر مف 2017بوجمعة ،بالؿ واسماعيؿ ،بف قانة. )

. مجمة العمـو االقتصادية و التسيير و العمـو 2015-1996خالؿ مؤشرات الحوكمة خالؿ الفترة 
 .الجزائر 18التجارية .العدد 

 (. (. االقتصاد القياسي .الجزء الثاني .) ترجمة و مراجعة ىند عبد الغفار 2015جيجاراتي،دامودار
 عودة ، عفاؼ حسيف الدش (.دار المريخ لمنشر .المممكة العربية السعودية .الرياض
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ABSTRACT: 

The study aimed to identify the impact of governance on economic growth by 

examining the causal relationship between the indicators of governance and 

economic growth in Libya during the period (1996-2108) and the study used the 

causality test of Toda Yamamoto (1995) based on different levels of time series 

stability at the level and the difference. The first and the second difference, and 

the study reached several results, the most important of which is the existence of 

a causal relationship in two directions between economic growth and variable 

corruption, and between economic growth and political stability and the absence 

of violence and terrorism, as well as the existence of a causal relationship in one 

direction between the quality of regulatory frameworks , The rule of Ala No 

opinion, accountability and economic growth, and no causal relationship between 

government effectiveness and economic growth from any direction. 


