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 اإلنفتاح التجاري يف دول جامعة الدول العربيةأثره على األداء اللوجيسيت و 

 1***1صبحي مصطفى حممد **،1حممد مجيل حسن*، 1: طارق محدي مدكورالباحثيني

 امللخص

اإلقتصادية لإلقتصاد العاملي، وللدول اليت تعتمد على التجارة لزايدة مبيعات منتجاهتا احمللية يف التجارة العاملية جزء مهم من التنمية 
األسواق العاملية، وابلنسبة إىل اإلقتصادايت الناشئةة، تعئد التجئارة الدوليئة وسئيلة مهمئة لتنميئة إقتصئادبا، ومئن  عئد جا حئة كئورو  

دراسئة أرئر حمئاور األداء  عاش اقتصادايت دول يف املنطقة العر ية، بئد  بئ ا الدراسئةأصبح األمر ملح لزايدة اإلنفتاح التجاري إلن
اللوجيسئئيت علئئى اإلنفتئئاح التجئئاري يف دول جامعئئة الئئدول العر يئئة،  عتمئئاد التحليئئل القياسئئي  واسئئطة الس سئئل الزمنيئئة القطاعيئئة 

ري يف دول جامعئة الئدول العر يئة، وقئد أ هئرت النتئا   أ  لتحديد مئد  ثرئم مرشئر األداء اللوجسئيت وحمئاورا علئى اإلنفتئاح التجئا
، وبئ ا لئيب  سئبو قئوة تلئش املرشئرات ولكئن  سئبو  ئع  فقئ  اإلنفاق احلكومي، اإلستثمار األجنيب املباشر هلم التئثرم األكئر

اللوجيسئيت، وتفعيئل اتفاقيئات رفئ  كفئاءة األداء  يف ب ا الدراسة  ابلتثكيئد علئى نيتوصيات الباحثي وثيتمرشر األداء اللوجيسيت، 
 التعاو  يف املنطقة العر ية ابإل افة إىل تقدمي الدعم واملساندة للدول النامية يف جامعة الدول العر ية.

 جامعة الدول العربية، االقتصاد القياسي ،التجاري اإلنفتاحسيت، التجارة الدولية، ياللوجاألداء ات الدالة: مؤشر الكلم
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 املقدمة.1

لم يعد كما كا  ينحصر على الشركات العاملية فق ،  ل فستيات مصطلحاً شا عاً يف العامل أمج   يأصبح مصطلح اللوج
 إمتدت املمارسات اللوجيستية إىل مستو  دول العامل  عتباربا قادرة على زايدة القدرة التنافسية ملا هلا من ثرم على القطاع الدويل

جيسيت موجز ألداء القطاع اللوجيسيت ، و يعد مرشر األداء اللو (Mejia, 2018)يف الطلو والعرض، ومن مث يف التجارة الدولية 
للدول، حيث يرتكز على ستة حماور أداء ر يسية يف مقياس واحد يعكب جممل األداء اللوجيسىت للدولة يف اجلمارك، البنية 
اء األساسية، الشحن الدويل، اجلودة اللوجيستية، الكفاءة، املتا عة والتتب ، والتوقيت. وميكن للحكومات إستخدام مرشر األد

اللوجيسيت لفهم الصلة  ني اخلدمات اللوجيستية والتجارة والنمو  شكل أفضل، والسياسات اليت ميكن أ  تضعها الدول للتنافب 
 (.Arvis, et al., 2018)على مستو  العامل 

ود، على اإلنتاج عر احلد (OP)ميكن للتجارة أ  تلعو دور حيوي ألي إقتصاد  جح، حيث يساعد اإلنفتاح التجاري 
مما يردي إىل مكاسو إنتاجية ويسرع من النمو اإلقتصادي. ونظراً أل  اخلدمات اللوجيستية بي جزء مهم من النظام اإلقتصادي 

 التجاري والنشاط اإلقتصادي

 :الدراسات السابقة.2

 اليت األد يات على القسم ب ا اللوجيستية، ويركزهتتم ابخلدمات  اليت املختلفة العوامل حول الدراسات من عديد توفرت
اللوجيسيت،  داية ميكن مج  وتصني  حماور مرشر  ابألداء املرتبطة اإلقتصادية أو املناف  اللوجيسيت األداء حماور أمهية على تنطوي

اليت هتتم  طرق و   قواعد  ، اجملموعة األوىل: املدخ ت(2-1)إىل جمموعتني أساسيتني يف شكل رقم  (LPI)األداء اللوجيسيت 
وسياسات للوجيستيات وبي: اجلمارك ،كفاءة البنية التحتية واخلدمات اللوجيستية، واجملموعة الثانية: املخرجات اليت هتتم أبداء 

 اللوجيستيات وبي: التوقيت، الشحنات الدولية ومتا عة وتتب  الشحنات.
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 2018املصدر: التقرير السنوي ملؤشر األداء اللوجيسيت، 

 مدخالت وخمرجات مؤشر األداء اللوجيسيت 1شكل رقم 
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قادر على حتسني تيسم التجارة  ني  (LPI)على أ  مرشر األداء اللوجيسيت  (Martí, et al., 2014)أكد الباحثني 
دول العامل، وتبني نتا   ب ا الدراسة على الدول املصدرة قادرة على تيسم حجم أكر من التجارة الدولية للعامل أمج   عد 

ن األحباث اليت تناولت يف دراسة مرشر األداء ويف عديد م (LPI)التحسني والتقدم يف ترتيبها يف قا مة مرشر األداء اللوجيسيت 
ال ي إستخدم منوذج  (Martí, et al., 2017)وع قته مبرشرات اقتصادية واجتماعية آخر ، مثل دراسة لئ  (LPI)اللوجيسيت 

 املستو  يستهد  البلد كا  اإلحندار اهلرمي لفهم الع قة  ني مرشر األداء اللوجيسيت ومرشر التنافسية العاملية وكانت النتيجة إذاً 
 النقل: اللوجيستية للخدمات التالية األ عاد يف مهمة حتسينات إجراء إىل حيتاج فإنه ،GCI)) مرشر التنافسية العاملية يف األعلى

يساعد مرشر األداء اللوجيسيت الدول اليت تعاين من مشك ت ومعوقات يف تقدمي اخلدمات  .الدويل، املتا عة والتتب  والتوقيت
نة اللوجيستية مبراكزبا واملوانئ البحرية هلا يف حتديد إحتياجتابا وأولويتها لتحسني خدمتها اللوجيستية، مبعىن آخر توفم تقرير للمقار 

 (Mustra, 2011). ني اخلدمات اللوجيستية للدول 

 مما احلدود، عر اإلنتاج على (OP)التجاري  اإلنفتاح ويساعد  جح، إقتصاد ألي حيويتً  أمراً  تر التجارة العامليةتع
 ,Marelli & Signorelli, 2011)الباحثيني اإلقتصادي، حيث عر  عديد من  النمو من ويسرع إنتاجية مكاسو إىل يردي

Yanikkaya, 2003, Edwards, 1993)  الواردات التجارة إمجايل من التجاري أي التجارة الدولية كنسبةأ  اإلنفتاح  +
مثل:  اإلجتماعية اجلوانو أيضاً  ولكن االقتصادية اجلوانو فق  يعزز ال التجارة حترير. اإلمجايل للبلد احمللي النات  الصادرات
 خارجية عناصر توليد طريق عن اإلقتصادي النمو يف الصادرات، ويسرع من العمر املتوق ، والتوس  املعيشة، متوس  مستوايت

 وكما الفعالة، احلجم واإلدارة وفورات احملسنة، املنافسة، اإلنتاج تقنيات  كفاءة، املوارد وختصيص التخصص، خ ل من إجيا ية
 تردي احمللي، اإلنتاج وابلتايل املال، رأس تكوين زايدة إىل  دورا يردي مما والوسيطة، الرأمسالية السل  إلستماد األجنيب النقد يوفر

 كا  إذا ذلش، وم . للتصدير الدولية التنافسية القدرة زايدة شثهنا من وحدة لكل اإلنتاج تكلفة خفض إىل العالية اإلنتاجية
 Burange, et) داخلياً  النمو وحتقيق اخلارج يف  يعه مفتوح إقتصاد يف املنتجو  فسيحاول احمللي، الطلو من أكر احمللي اإلنتاج

al.,2019). 

كانت نتيجة إحد  الدراسات  وجود إرتباط إحصا ي قوي  ني تكالي  النقل و ني تدفقات التجارة الدولية وتوجد 
وصلة ر   وا حة  ني جودة البنية التحتية وتكالي  النقل، وابلتايل يستنت  من ذلش  رورة إستثمار حكومات دول العامل يف 

صدرة  البنية التحتية ألهنا
ُ
ثرم األنشطة اللوجيستية على التجارة آاثر وقد . (Lima˜o & Venables, 2001)مهمة للدول امل

وركز  عض الباحثني على األنشطة اللوجيستية يف إطار مناقشة تيسم التجارة. مت حتليل الشحن البحري  واسطة ، الباحثني إنتباا
(Fink, et al., 2002)  ع اخلدمات اللوجيستية على مستو  العامل غم معرو   شكل وا ححجم قطا ، ابإل افة إىل أ، 

العاملية  جتارة على أ  عدم كفاءة األداء اللوجيسيت ميكن أ  يكو  له آاثر سلبية علىتعطي دليل عدد كبم من الدراسات  ووجود
نة يف أقرب ميناء، وب ا بو السبو من موق  التصني  إىل سفي احلاوايتالشحن عن طريق نقل  إنتظاربو التثخم أرناء أحدبم 

 (.Djankov, et al., 2010) 1%التجارة أبكثر من  إخنفاضال ي يردي إىل 
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 عد حتليل الع قة  ني الوقت ابلنسبة للصادرات والواردات واخلدمات  (Nordas, et al., 2006)أكدت دراسة لئ
اللوجيستية والتجارة الدولية أبنه يف حالة إذا طالت مدة معاجلة مشك ت الصادرات والواردات واخلدمات اللوجيستية تردي إىل 

ض املنتجات اليت حتتاج إىل مراعاة الوقت إخنفاض حجم التجارة الدولية وإبدار الوقت يف تلش العمليات يقلل من فرص تداول  ع
ال ي استخدم هبا مرشر  (Hollweg & Wong, 2009)املستغرق يف تداوهلا. ابإل افة إىل الدراسة السا قة دراسة آخر  لئ 

 (LPI)جيسيت مرشر األداء اللو و  أداء التجارة الدوليةأ  التقييد لتحديد الع قة  ني أداء التجارة م  اخلدمات اللوجيستية، ووجد 

العقبات احملتملة اليت  القيود أو ذات احلواجز القانونية األقل حتصل على درجات لوجيستية أفضل. الدول، أي أ  ياً مرتبطا  سلب
حيث إخت ت ب ا  ،احلد من القدرة التنافسية التكالي ، وابلتايل وإرتفاعتضعها السلطات يف طريق التجارة تردي إىل زايدة الوقت 

الدراسة ستة دول يف جنوب شرق آسيا وبي: إندونسيا، ماليزاي، الفليبني، سنغافورة، اتي ند وفيتنام كدراسة حالة لتقيب أرر 
القيود املفرو ة على التجارة يف اخلدمات اللوجيستية يف إقتصادايت تلش الدول ال ي مت قياسه  واسطة مرشر األداء اللوجيسيت 

(LPI). 

أكد على أنه من الطبيعي أب  يعتمد حجم التجارة  ني أي  لدين على  (Hausman, et al., 2013)سة آخر  لئ درا
من أواًل: جاذ ية البلد املصدر وإحتياجات البلد املستورد، اثنياً: املسافة والتكالي  املتعلقة  عبور احلدود واجلمارك بي أيضًا تعتر 

قدم ونقلها من امليناء إىل  20ة  ني الدولتني أو خلفضها  ينهم، تبلغ تكلفة إستماد حاوية قدربا احملددات املهمة لرف  حجم التجار 
دوالر  937دوالر أمريكي، ويف مجهورية أملانيا اإلحتادية تبلغ ب ا التكالي   3000 وا ة املصن  يف مجهورية أريو يا حبوايل 

 20ولتصدير حاوية قدربا  (World Bank, 2012)دوالر أمريكي  700أمريكي فق  ويف مملكة السويد إىل أكثر  قليل من 
يوماً ويف مملكة السويد تستغرق  39يوم ويف اجلمهورية اإلس مية املوريتانية تستغرق  81قدم يف مجهورية كازاخستا  يستغرق ذلش 

وأيضًا إخت فات كثمة يف السياسات أايم فق . تو ح ب ا اإلخت فات يف التكلفة والوقت إخت   يف جودة البنية التحتية  8
واإلجراءات احلكومية، ول لش اإلخت فات ثرمًا كبمًا يف حجم التجارة الدولية لكل دولة، حيث كلما قلت التكلفة وقل الوقت 

ل من الباحثني حاول القلي املستغرق تكو  ب ا الدولة جاذ ة للتجارة الدولية أكثر من غمبا ذات التكلفة األعلى والوقت األطول،
مناذج االحندار املتعددة أو تقنيات   ستخدامعلى التجارة  (LPI) واسطة مرشر األداء اللوجيسيت حتليل ثرم تسهيل التجارة  أيضاً 

 (Martí, et al., 2014)وبدفت دراسة  .(Hertel & Mirza, 2009; Puertas, et al., 2014)  الفردي اإلحندار
، إفريقيا واسطة جتمي  العديد من دول العامل يف مخب مناطق وبي:  على التطورات يف اخلدمات اللوجيستية والتثكيدالكش  

(  ستخدام منوذج اجلاذ ية م  2010-2005خ ل الفرتة من) الشرق األوس  وأورواب الشرقية، الشرق األقصى، أمريكا اجلنو ية
لتسهيل تيسم حركة التجارة الدولية وكانت نتيجة إ  رف  مستو  الدول يف مرشر كمرشر  (LPI)إعتبار مرشر األداء اللوجيسيت 

يف مرشر االداء  احملاور ابإل افة إىل أمهية  عض .األداء اللوجيسيت بو من األسباب الر يسية لزايدة حجم التجارة الدولية
اجلغرافية، تعتر البنية التحتية بي األبم يف إفريقيا حسو املنطقة  سن التوقيت واجلمارك.بي البنية التحتية وحُ (LPI) اللوجيسيت

 .فق ، يف الوقت املناسو فق  يف الشرق األوس ، يف حني أ  اجلمارك مل تكن العنصر األكثر أمهية يف أي منطقة
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ددة والتجارة الدولية معًا كانت دراسات يف دول حم (LPI)أما ابلنسبة للدراسات اليت إبتمت مبرشر األداء اللوجيسيت 
واليت إبتمت مبرشر األداء اللوجيسيت وأررا على التجارة الدولية جلمهورية فلندا   (Solakivi, et al., 2014)فق  مثل دراسة

حيث إخت ت ب ا ، (Hollweg & Wong, 2009)ودراسة آخر  جلمهورية تركيا، جملموعة صغمة من الدول مثل دراسة 
الدراسة ستة دول يف جنوب شرق آسيا وبي: اندونسيا، ماليزاي، الفليبني، سنغافورة، اتي ند وفيتنام، لقياس اخلدمات اللوجيستية 

، ودراسة آخر  مجعت  ني دول الشرق (LPI)وأرربا على إقتصادايت تلش الدول ال ي مت قياسه  واسطة مرشر األداء اللوجيسيت 
م  إمجايل النات  (LPI) اإلحتاد األورويب وإعتمدت  عض الدراسات على حتديد الع قة  ني مرشر األداء اللوجيسيت األوس  ودول

 . (GCI)، و عضها م  مرشر التنافسية العاملية (GDP)احمللي

مرشر  أ والتنمية  اإلقتصاديالعام ملنتد  النقل الدويل يف منظمة التعاو   األمني (Young Tae Kim, 2018)أشار 
املنتد   وإ دولة  160للبنش الدويل أداة قياس معيارية فريدة، توفر نفب املقياس ألكثر من  (LPI) أداء اخلدمات اللوجيستية

األداء مرشر  حيتويللحوار م  أعضا ه على أساسيات األداء اللوجيسيت.  إنط قنفسه يستخدم ب ا املرشر كثبم نقطة 
البنية التحتية من خ ل  ، اثنياً:اجلمارك  واسطة كفاءة اجلمارك وختليص إدارة احلدودأواًل: ر وبي على ستة حماو  (LPI) اللوجيسيت

 الشحنات الدولية يف سهولة ترتيو الشحنات الدولية ذات األسعار التنافسية،اثلثاً:  نوعية البنية التحتية املتعلقة ابلتجارة والنقل،
 تعقووالتتب  من خ ل القدرة على  خامساً: املتا عة وجودة اخلدمات اللوجيستية، اصإختصكفاءة اللوجيستيات  واسطة   را عاً:
  ، سادساً:الشحنات وتتب 

ُ
ستلمني يف الوقت احملدد للتسليم املقرر أو التوقيت من خ ل عدد مرات تكرار وصول الشحنات إىل امل

النظري والتجرييب وعلى اخلرة العملية للعاملني يف جمال اخلدمات اللوجيستية  الدراسةعلى أساس  احملاور إختياراملتوق  ومت 
 .(Arvis, et al., 2018) املشاركني يف الشحن الدويل

تظهر أمهية ب ا الدراسة يف إربات أ  اللوجيستيات من دوربا أ  تدعم حركات وتدفقات املعام ت التجارية، حبيث أنه 
 الوقت املناسو ال ميكن للعم ء شراهبا وأيضا يف حالة إذ مل تصل يف املكا  املناسو فكي  يف حالة عدم وصول البضا   يف

ميكن إستكمال إجراءات البي  ابإل افة إىل أنه إذ مل تصل حبالتها املتفق عليها عند الشراء مل تتم عملية البي . وأيضًا اخلدمات 
 والنشاط اإلقتصادي. اللوجيستية بي جزء مهم من النظام اإلقتصادي التجاري

ولكل حمور من حماورا على جتارة الدول يف جامعة الدول العر ية ، وأمهية  (LPI)حتليل ثرم مرشر األداء اللوجيسيت 
الكش  عن أوجه التقدم احملتملة يف جمال اخلدمات اللوجيستية يف ب ا الدول وأيضاً اآلاثر االقتصادية للوجيستيات عامة وآاثربا 

رة الدولية اإلستماد والتصدير  صفة خاصة هبد  التثكيد على أمهية كفاءة أداء اخلدمات اللوجيستية املصاحبة للتجارة على التجا
 الدولية.

 ناءًا على ما سبق لتحديد مد  ثرم مرشر األداء اللوجسيت وحماورا على اإلنفتاح التجاري يف دول جامعة الدول 
بو دراسة أرر حماور األداء اللوجيسيت على اإلنفتاح التجاري يف دول جامعة الدول العر ية، ومت  الدراسةالعر ية، واهلد  من ب ا 

صياغة الفر ية التالية: يررر مرشر األداء اللوجسيت على اإلنفتاح التجاري يف دول جامعة الدول العر ية ، ومت حتديد املتغمات اليت 
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ملتغم املستقل هبا على املتغم التا  ، حيث مت حتديد املتغم املستقل وبو مرشر األداء مت دراستها وحتليل نتا جها والتثكد من أرر ا
 .(LPI)اللوجيسيت 

واملكو  من جمموع الصادرات والواردات   (OP)ممثً  يف اإلنفتاح التجاري  الدراسة ينما مت حتديد املتغم التا   هل ا 
 ، مرشر اإلستثمار األجنيب املباشر، مرشر اإلنفاق احلكومي، إمجايل النات  كنسبة من إمجايل النات  احمللي، مرشر سعر الصر 

 احمللي، والنمو السكاين.

 منهجية الدراسة.3

إستخدم الباحثو  األسلوب الكمي يف التحليل ابإلعتماد على املنه  الوصفي التحليلي،  حيث مت إستقراء البيا ت  
، سعر  (GDP)، إمجايل النات  احمللي (FDI)اإلستثمار األجنيب املباشر، (LPI)الكمية عن مرشر األداء اللوجيسيت 

خ ل  جامعو الدول العر يةوع قتهم ابإلنفتاح التجاري لدول   (POP)والنمو السكاين(GC) ، اإلنفاق احلكومي (EX)الصر 
ومت اإلستعانة ابلر م   .(OP) (، حيث مت قياس أرر ب ا املرشرات على اإلنفتاح التجاري2016-2007) الدراسةفرتة 

، حيث إعتمد الباحث على عدة إختبارات للبيا ت املتاحة من العينة منهم إختبار ج ر الوحدة (EVeiws8)اإلحصا ي 
(Unit Root Test) ،  يليها إختبار بومسا(Hausman Test) ، مث إستخدام منوذج التثرمات العشوا ية(Random Effects 

Model)  وإستخدام منوذج التثرمات الثا تة ،(Fixed Effects Model). 

واملتغم  (LPI)مت اإلعتماد على  يا ت البنش الدويل واملعلومات الثانوية للمتغم املستقل وبو مرشر األداء اللوجيسيت 
حيث يتم  ،(GDP)النات  احمللي التا   وبو اإلنفتاح اإلقتصادي ال ي حيتوي على قيمة الصادرات والواردات كنسبة من إمجايل 

وابقي املرشرات االقتصادية اإلستثمار  (OP)وأيضاً اإلنفتاح التجاري  (LPI)األخ  ابلبيا ت الكمية عن مرشر األداء اللوجيسيت 
والنمو السكاين خ ل  (EX)وسعر الصر   (GDP)، إمجايل النات  احمللي (GC)، اإلنفاق احلكومي (FDI)األجنيب املباشر 

 (.2018 - 2007الفرتة )

دولة من دول جامعة الدول العر ية، وقد مت  21تتكو  العينة املستخدمة واليت سو  جير  عليها ب ا الدراسة من 
( أمساء ب ا الدول يف جامعة 1ويو ح اجلدول رقم ) الدراسةإختيار ب ا الدول طبقًا لتوافر البيا ت للمتغمات يف حدود ب ا 

 الدول العر ية.

 

 

 

 

 https://lpi.worldbank.orgاملصدر: بياانت موقع البنك الدويل 
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 دول جامعة الدول العربية
 إسم الدولة # إسم الدولة # إسم الدولة #
 قطر 15 ليبيا 8 العر يةمجهورية مصر  1
 اإلمارات العر ية املتحدة 16 مجهورية السودا  9 اململكة العر ية السعودية 2
 سلطنة عما  17 اململكة املغر ية 10 مجهورية العراق 3
 اجلمهورية اإلس مية املوريتانية 18 اجلمهورية التونسية 11 اجلهورية العر ية السورية 4
 مجهورية الصومال الفيدرالية 19 الكويت 12 اجلمهورية اللبنانية 5
 13 اململكة األردنية اهلامشية 6

اجلمهورية اجلزا رية الدميوقراطية 
 مجهورية جيبويت 20 الشعبية

 االحتاد الُقُمري 21 مملكة البحرين 14 اجلمهورية اليمنية 7
 (Unit Root Testإختبار جذر الوحدة ) 1.3

املتغمات  خضاع مجي  متغمات الدراسة من متغم مستقل ومتغم ات   ومتغمات  ا طة إلختبار السكو   الباحثو قام 
تبني عدم سكوهنا ل لش مت حتويل قيم املتغمات إىل لوغاريتماهتا، ويف ذلش التحويل منفعتني يف  levelعلى قيمها األولية  عتماداً إ

التا    ميكن من تفسم املعلمات على أهنا مرونة املتغم أنه :ات إىل حد كبم، والثاينأنه يضمن سكو  املتغم  :التحليل، األوىل
 .( لدول جامعة الدول العر ية5-1كما بو ُمبني يف اجلدول رقم )  ختبار سكو  املتغماتإللتغم يف املتغم املستقل. وجاءت نتا   

 العربيةدول جامعة الدول 
PP Levin, Lin & 

Chu المتغير 

PP 
Levin, Lin & 

Chu المتغير 
At level At level 

At 

level 
At level 

187.48 -48.6 Statistic Log 

GDP 

164.78 -15.84 Statistic Log 

LPI  0.0000  0.0000 Probability  0.0008  0.0000 Probability 

138.78 -4.72 Statistic 
Log OP 

160.18 -15.8 Statistic 
Log C 

0.0172 0.0180 Probability 0.0014  0.0000 Probability 

102.129 -8.82 Statistic 
Log EX 

189.74 -17.24 Statistic 
Log Q 

 0.0000  0.0000 Probability  0.0000  0.0000 Probability 

204.24 -10.2 Statistic Log 

POP 

215.48 -27.78 Statistic 
Log S 

 0.0000  0.0000 Probability  0.0000  0.0000 Probability 

193.7 -44.82 Statistic 
Log FDI 

186.52 -157.78 Statistic 
Log TI 

 0.0000  0.0000 Probability  0.0000  0.0000 Probability 

177.22 -21.22 Statistic 
Log GC 

198.2 -20.3 Statistic 
Log TR 

 0.0002  0.0000 Probability  0.0000  0.0000 Probability 

 

تصبح  املتغمات إىل لوغاريتماهتاختبار سكو  املتغمات اليت يتضمنها النموذج أنه عند حتويل قيم إيتضح من نتا   
مرشر األداء : املتغم املستقلعليها يف تقدير معلمات ميكن االعتماد عليها للتعر  على الع قة  ني  لإلعتمادالبيا ت مربلة 

 إختبار السكون للمتغريات 2جدول رقم 

 https://lpi.worldbank.orgاإلحصائي وبياانت موقع البنك الدويل   Eviews8املصدر: إعداد الباحث إبستخدام برانمج 

 

 

 عينة الدراسة من دول جامعة الدول العربية 1جدول رقم 
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الشحنات  لتتب وا ، املتا عةجودة اخلدمات اللوجيستية، الشحنات الدولية، البنية التحتيةوحماورا بي: اجلمارك،  (LPI)اللوجيسيت 
االستثمار ، (POP) النمو السكاين، (EX) سعر الصر ، (GDP) إمجايل النات  احملليات الضا طة وبي: واملتغم  ،التوقيتو 

 .(OP)وبو: اإلنفتاح التجاري  التا  ، واملتغم (GC) اإلنفاق احلكوميو  (FDI) األجنيب املباشر

 (Hausman Testإختبار هومسان ) 2.3

ابإل افة إىل حتديد ما إذا بناك  (Panel Data)بو إختبار لألخطاء يف حتليل  يا ت الس سل الزمنية القطاعية 
إرتباط  ني ب ا األخطاء واملتغمات، و عد ب ا اإلختبار كانت النتيجة بو إختيار وإختيار منوذج التثرمات العشوا ي لدول جامعة 

 الدول العر ية.

 لدول جامعة الدول العربية Hausman Testهومسان إختبار  3جدول رقم 

 املتغري Probability Chi-Sq Statistic القرار

Random effects model 0.5716 14.79 
 Log OP اتبع

 Log LPI مستقل

Random effects model 0.6178 14.262 
 Log OP اتبع

 Log C مستقل

Random effects model 0.502 15.654 
 Log OP اتبع

 Log I مستقل

Random effects model 0.5912 14.562 
 Log OP اتبع

 Log Q مستقل

Random effects model 0.605 14.404 
 Log OP اتبع

 Log S مستقل

Random effects model 0.6738 13.66 
 Log OP اتبع

 Log TI مستقل

Random effects model 0.6108 14.34 
 Log OP اتبع

 Log TR مستقل

 

  دول جامعة الدول العربيةقياس أثر مؤشر األداء اللوجيسيت على اإلنفتاح التجاري يف 

، يليها اختبار بومسا  (Unit Root Test) داية من إختبار وحدة اجل ر عد اإلنتهاء من إعداد البيا ت 
(Hausman Test)  إلختيار النموذج املناسو لبيا ت ب ا الدول يف جامعة الدول العر ية، وقد مت إختيار منوذج التثرمات

ذج على مجي  متغمات إخضاع البيا ت على ب ا النمو مت وعلى ب ا األساس ، (Random Effects Model)العشوا ية 
 .(01)كما بو مو ح ابملعادلة رقم   الدراسة

  يف دول جامعة الدول العربية: اإلنفتاح التجاريعلى مؤشر األداء اللوجيسيت أثر 

𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 0 + 1 𝐿𝑜𝑔𝐹𝐷𝐼 + 2𝐿𝑜𝑔𝐺𝐶 + 3𝐿𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃 … … … … … … … … … . . … … … . … (𝟎𝟏) 

 https://lpi.worldbank.orgاإلحصائي وبياانت موقع البنك الدويل   Eviews8املصدر: إعداد الباحث إبستخدام برانمج 
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𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 2.708 + 0.0616 + 0.401 + 0.109 … … . … … … … … … … … … … … … … … … . … (𝟎𝟐) 

نتا   تقدير البيا ت إلستخدام منوذج التثرمات العشوا ية عند قدرة تفسمية فإ  ( 02ملعادلة رقم )اب وكما بو مو ح
(R2 تساوي )اإلحصا ي. ووفقاً لنتا   تقدير البيا ت يتضح مايلي: ( ابمللحق1-رقم )م% واملبينة ابلتفصيل يف اجلدول 88.1 

، دول جامعة الدول العر يةمن  إجيايب لإلستثمار األجنيب املباشر على اإلنفتاح التجاري يف عينة الدراسةبناك ثرم 
،  6%من اإلستثمار األجنيب املباشر يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%حيث حدوث زايدة  نسبة 

 وبو ثرم إجيايب للتقدم اإلقتصادي.

، حيث عند دول جامعة الدول العر يةمن  جيايب لإلنفاق احلكومي على اإلنفتاح التجاري يف عينة الدراسةبناك ثرم إ
، وبو ثرم  40 %من اإلنفاق احلكومي يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%حدوث زايدة  نسبة 

 إجيايب قوي للتقدم اإلقتصادي.

، حيث عند من دول جامعة الدول العر ية يل النات  احمللي على اإلنفتاح التجاري يف عينة الدراسةبناك ثرم إجيايب إلمجا
، وبو  11%من  ني إمجايل النات  احمللي يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%حدوث زايدة  نسبة 

 ثرم إجيايب للتقدم اإلقتصادي.

  يف دول جامعة الدول العربية: اإلنفتاح التجاريعلى اجلمارك أثر حمور 

 .(03)كما بو مو ح ابملعادلة رقم   إخضاع البيا ت على ب ا النموذج على مجي  متغمات الدراسةمت 

𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 0 + 1 𝐿𝑜𝑔𝐹𝐷𝐼 + 2𝐿𝑜𝑔𝐺𝐶 + 3𝐿𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃 … … … … … … … … … … … … … … (𝟎𝟑) 

𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 2.573 + 0.063 + 0.391 + 0.106 … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … (𝟎𝟒) 

نتا   تقدير البيا ت إلستخدام منوذج التثرمات العشوا ية عند قدرة تفسمية فإ  ( 04ملعادلة رقم )اب وكما بو مو ح
(R2 تساوي )اإلحصا ي. ووفقاً لنتا   تقدير البيا ت يتضح مايلي: ابمللحق (2-)ماجلدول رقم واملبينة ابلتفصيل يف  %88 

، من دول جامعة الدول العر ية بناك ثرم إجيايب لإلستثمار األجنيب املباشر على اإلنفتاح التجاري يف عينة الدراسة
 6.3%تجاري  نسبةمن اإلستثمار األجنيب املباشر يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح ال 1%حيث حدوث زايدة  نسبة 

 ، وبو ثرم إجيايب للتقدم اإلقتصادي.

، حيث عند جامعة الدول العر ية من دول بناك ثرم إجيايب لإلنفاق احلكومي على اإلنفتاح التجاري يف عينة الدراسة
وبو ثرم إجيايب  39%من اإلنفاق احلكومي يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة  1%حدوث زايدة  نسبة 

 قوي للتقدم اإلقتصادي.
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من دول جامعة الدول العر ية، حيث عند  بناك ثرم إجيايب إلمجايل النات  احمللي على اإلنفتاح التجاري يف عينة الدراسة
، وبو  10.6%من  ني إمجايل النات  احمللي يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%حدوث زايدة  نسبة 

 ثرم إجيايب للتقدم اإلقتصادي.

  يف دول جامعة الدول العربية: اإلنفتاح التجاريعلى البنية التحتية أثر حمور 

 .(05)كما بو مو ح ابملعادلة رقم   إخضاع البيا ت على ب ا النموذج على مجي  متغمات الدراسةمت 

𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 0 + 1 𝐿𝑜𝑔𝐹𝐷𝐼 + 2𝐿𝑜𝑔𝐺𝐶 + 3𝐿𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃 … … … … … … … … … … … . … … (𝟎𝟓) 

𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 2.668 + 0.065 + 0.387 + 0.100 … … … … … … … … . . . … … … … … … … … . … … (𝟎𝟔) 

نتا   تقدير البيا ت إلستخدام منوذج التثرمات العشوا ية عند قدرة تفسمية فإ  ( 06ملعادلة رقم )اب وكما بو مو ح
(R2 تساوي ).ابمللحق اإلحصا ي. ووفقاً لنتا   تقدير البيا ت يتضح مايلي: (3-)مواملبينة ابلتفصيل يف اجلدول رقم  %188 

من دول جامعة الدول العر ية ،  بناك ثرم إجيايب لإلستثمار األجنيب املباشر على اإلنفتاح التجاري  يف عينة الدراسة
 6.5%لإلنفتاح التجاري  نسبةمن اإلستثمار األجنيب املباشر  يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا  1%حيث حدوث زايدة  نسبة 

 ، وبو ثرم إجيايب للتقدم اإلقتصادي.

من دول جامعة الدول العر ية، حيث عند  بناك ثرم إجيايب لإلنفاق احلكومي على اإلنفتاح التجاري يف عينة الدراسة
وبو ثرم  ، 38.7%من اإلنفاق احلكومي  يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%حدوث زايدة  نسبة 

 إجيايب قوي للتقدم اإلقتصادي.

من دول جامعة الدول العر ية، حيث  بناك ثرم إجيايب إلمجايل النات  احمللي  على اإلنفتاح التجاري يف عينة الدراسة
،  10%ن  ني إمجايل النات  احمللي يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبةم 1%عند حدوث زايدة  نسبة 

 وبو ثرم إجيايب للتقدم اإلقتصادي.

  يف دول جامعة الدول العربية: اإلنفتاح التجاريعلى جودة اخلدمات اللوجيستية أثر حمور 

 .(06)كما بو مو ح ابملعادلة رقم   الدراسةإخضاع البيا ت على ب ا النموذج على مجي  متغمات مت 

𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 0 + 3 𝐿𝑜𝑔𝐹𝐷𝐼 + 4𝐿𝑜𝑔𝐺𝐶 + 5𝐿𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃 … … … … … … … … … … … . … … (𝟎𝟕) 

𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 2.693 + 0.063 + 0.418 + 0.100 … … … . … … … … … . … … … … … … … … . . … … (𝟎𝟖) 

التثرمات العشوا ية عند قدرة تفسمية نتا   تقدير البيا ت إلستخدام منوذج فإ  ( 08ملعادلة رقم )اب وكما بو مو ح
(R2 تساوي ).اإلحصا ي. ووفقاً لنتا   تقدير البيا ت يتضح مايلي: ( ابمللحق4-رقم )مواملبينة ابلتفصيل يف اجلدول  %288 
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ية ، من دول جامعة الدول العر  بناك ثرم إجيايب لإلستثمار األجنيب املباشر على اإلنفتاح التجاري يف عينة الدراسة
،  6.3%من اإلستثمار األجنيب املباشر يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%حيث حدوث زايدة  نسبة 

 وبو ثرم إجيايب للتقدم اإلقتصادي.

ث عند من دول جامعة الدول العر ية ، حي بناك ثرم إجيايب لإلنفاق احلكومي على اإلنفتاح التجاري  يف عينة الدراسة
، وبو ثرم  41.8%من اإلنفاق احلكومي يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%حدوث زايدة  نسبة 

 إجيايب قوي للتقدم اإلقتصادي.

من دول جامعة الدول العر ية ، حيث  بناك ثرم إجيايب إلمجايل النات  احمللي على اإلنفتاح التجاري  يف عينة الدراسة
،  10%من  ني إمجايل النات  احمللي يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%عند حدوث زايدة  نسبة 

 وبو ثرم إجيايب للتقدم اإلقتصادي.

 

  يف دول جامعة الدول العربية: اإلنفتاح التجاريعلى الشحنات الدولية أثر حمور 

 .(09)كما بو مو ح ابملعادلة رقم   على مجي  متغمات الدراسةإخضاع البيا ت على ب ا النموذج مت 

𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 0 + 1𝐿𝑜𝑔𝑆 + 2𝐿𝑜𝑔𝐸𝑥 + 3 𝐿𝑜𝑔𝐹𝐷𝐼 + 4𝐿𝑜𝑔𝐺𝐶 + 5𝐿𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃

+ 6 𝐿𝑜𝑔𝑃𝑂𝑃 … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … . … … … (𝟎𝟗) 

𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 2.583 + −0.138 + −2.23 + 0.062 + 0.389 + 0.111 + 0.170 … … … . . . … … (𝟏𝟎) 

نتا   تقدير البيا ت إلستخدام منوذج التثرمات العشوا ية عند قدرة تفسمية فإ  ( 10ملعادلة رقم )اب بو مو حوكما 
(R2 تساوي )( ابمللحق اإلحصا ي. ووفقاً لنتا   تقدير البيا ت يتضح مايلي:5-م)% واملبينة ابلتفصيل يف اجلدول رقم 88 

من دول جامعة الدول العر ية،  املباشر على اإلنفتاح التجاري  يف عينة الدراسةبناك ثرم إجيايب لإلستثمار األجنيب 
 6.2%من اإلستثمار األجنيب املباشر  يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%حيث حدوث زايدة  نسبة 

 ، وبو ثرم إجيايب للتقدم اإلقتصادي.

من دول جامعة الدول العر ية، حيث عند  على اإلنفتاح التجاري  يف عينة الدراسة بناك ثرم إجيايب لإلنفاق احلكومي
، وبو ثرم  39%من اإلنفاق احلكومي  يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%حدوث زايدة  نسبة 

 إجيايب قوي للتقدم اإلقتصادي.

من دول جامعة الدول العر ية ، حيث  ى اإلنفتاح التجاري يف عينة الدراسةبناك ثرم إجيايب إلمجايل النات  احمللي  عل
،  11%من  ني إمجايل النات  احمللي يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%عند حدوث زايدة  نسبة 

 وبو ثرم إجيايب للتقدم اإلقتصادي.
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  دول جامعة الدول العربية:يف  اإلنفتاح التجاريعلى التوقيت أثر حمور 

 .(11)كما بو مو ح ابملعادلة رقم   إخضاع البيا ت على ب ا النموذج على مجي  متغمات الدراسةمت 

𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 0 + 3 𝐿𝑜𝑔𝐹𝐷𝐼 + 4𝐿𝑜𝑔𝐺𝐶 + 5𝐿𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃 … … … . … … … … … … … … … … (𝟏𝟏) 

𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 2.552 + 0.064 + 0.382 + 0.105 … … … … … … . … … … … . … … … … … … . . … … (𝟏𝟐) 

نتا   تقدير البيا ت إلستخدام منوذج التثرمات العشوا ية عند قدرة تفسمية فإ  ( 12ملعادلة رقم )اب وكما بو مو ح
(R2 تساوي )( ابمللحق اإلحصا ي. ووفقاً لنتا   تقدير البيا ت يتضح مايلي:6-م)واملبينة ابلتفصيل يف اجلدول رقم  %88 

من دول جامعة الدول العر ية،  املباشر على اإلنفتاح التجاري  يف عينة الدراسة بناك ثرم إجيايب لإلستثمار األجنيب
 6.4%من اإلستثمار األجنيب املباشر يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%حيث حدوث زايدة  نسبة 

 ، وبو ثرم إجيايب للتقدم اإلقتصادي.

من دول جامعة الدول العر ية، حيث عند  على اإلنفتاح التجاري يف عينة الدراسة بناك ثرم إجيايب لإلنفاق احلكومي
، وبو ثرم  38.2%من اإلنفاق احلكومي يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%حدوث زايدة  نسبة 

 إجيايب قوي للتقدم اإلقتصادي.

من دول جامعة الدول العر ية، حيث  ى اإلنفتاح التجاري  يف عينة الدراسةبناك ثرم إجيايب إلمجايل النات  احمللي  عل
،  10.5%من  ني إمجايل النات  احمللي يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%عند حدوث زايدة  نسبة 

 وبو ثرم إجيايب للتقدم اإلقتصادي.

  يف دول جامعة الدول العربية: التجارياإلنفتاح على املتابعة والتتبع أثر حمور 

 .(13)كما بو مو ح ابملعادلة رقم   إخضاع البيا ت على ب ا النموذج على مجي  متغمات الدراسةمت 

𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 0 + 1 𝐿𝑜𝑔𝐹𝐷𝐼 + 2𝐿𝑜𝑔𝐺𝐶 + 3𝐿𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃 … … … … … … . … … … . . … … … … (𝟏𝟑) 

𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 2.681 + 0.059 + 0.381 + 0.109 … … … … … … . … … … . … … … … … … . . … … … (𝟏𝟒) 

نتا   تقدير البيا ت إلستخدام منوذج التثرمات العشوا ية عند قدرة تفسمية فإ  ( 14ملعادلة رقم )اب وكما بو مو ح
(R2 تساوي )( ابمللحق اإلحصا ي. ووفقاً لنتا   تقدير البيا ت يتضح مايلي:7-م)واملبينة ابلتفصيل يف اجلدول رقم  %88 

من دول جامعة الدول العر ية،  لإلستثمار األجنيب املباشر على اإلنفتاح التجاري  يف عينة الدراسةبناك ثرم إجيايب 
،  6%من اإلستثمار األجنيب املباشر يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%حيث حدوث زايدة  نسبة 

 وبو ثرم إجيايب للتقدم اإلقتصادي.
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من دول جامعة الدول العر ية ، حيث عند  لإلنفاق احلكومي على اإلنفتاح التجاري  يف عينة الدراسةبناك ثرم إجيايب 
، وبو ثرم  38%من اإلنفاق احلكومي يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%حدوث زايدة  نسبة 

 إجيايب قوي للتقدم اإلقتصادي.

من دول جامعة الدول العر ية، حيث  نات  احمللي  على اإلنفتاح التجاري يف عينة الدراسةبناك ثرم إجيايب إلمجايل ال
، %11 من  ني إمجايل النات  احمللي يرتتو عليه تغم يف نفب اإلجتاا لإلنفتاح التجاري  نسبة 1%عند حدوث زايدة  نسبة 

 وبو ثرم إجيايب للتقدم اإلقتصادي.

 :مناقشة النتائج.4

دولة يف جامعة الدول العر ية يف مرشر  21ابلبدء يف مج  البيا ت املتاحة لعددئ  الباحث يف ب ا البحثعندما قام 
األداء اللوجيسيت، إتضح له  ع  دول جامعة الدول العر ية يف ب ا املرشر املهم ال ي يقيب األداء اللوجيسيت وفقاً ملعايم حمددة 

 ية يف املراكز العشرة األوىل، وب ا يدل على  عفها يف األداء اللوجيسيت ولكنه مل مل تظهر أي دولة من دول جامعة الدول العر 
يكو  األسوء  ني دول العامل، وكا  أ ع  حمور من حماور ب ا املرشر من نصيو احلواجز اجلمركية وب ا يعين صعو ة احلواجز 

 واإلجراءات اجلمركية يف ب ا الدول.

كانت القوة التفسمية هل ا املتغمات  اصة مجمي  املتغمات امل كورة يف ب ا البحث عد أ  مت إخضاع مجي  البيا ت اخل
من التغمات يف اإلنفتاح التجاري، وقد أ هرت النتا    88%، وب ا يعين أ  تلش املتغمات قادرة أ  تفسر يف 88%تساوي 

يف دول جامعة الدول العر ية غم معنوي إحصا ياً يف التثرم أ  مرشر األداء اللوجيسيت ال ي يعتر املتغم املستقل يف ب ا الدارسة 
على اإلنفتاح التجاري يف نفب الدول وب ا أمر طبيعي  سبو  عفها يف األداء اللوجيسيت وب ا ما أ هرا البنش الدويل يف ب ا 

خر ليب له معنوية وال ثرم على املرشر ولسيت ب ا النهاية، ولكن ابإل افة إىل مرشر األداء اللوجيسيت،  هر أيضًا مرشرًا آ
أال وبو متغم سعر الصر  وبو أحد املرشرات اليت تسبو مشك ت عديدة يف  دول جامعة الدول العر يةاإلنفتاح التجاري يف 

 إقتصادايت تلش الدول.

التجاري، يليه  فارق  ومن  حية آخر  يعتر اإلنفاق احلكومي  من املتغمات الضا طة بو األكثر ثرمًا على اإلنفتاح 
كبم جدًا متغم إمجايل النات  احمللي و نسبة أقل أييت اإلستثمار األجنيب املباشر. تلش املتغمات السا ق ذكربا بي فق  هلا ثرم 
معنوي على اإلنفتاح التجاري، وب ا ليب  سبو قوة تلش املرشرات ولكن  سبو  ع  مرشر األداء اللوجيسيت وحماورا الستة  

 على حدة. ك ً 
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 :نتائج إختبار الفرضية.5

التحليل  أكدت نتا  يف دول جامعة الدول العر ية،  اللوجيسيت تررر على اإلنفتاح التجاري األداءمرشر  من يوجد ثرم
عدم  وب ا ما يثبت جامعة الدول العر يةعلى اإلنفتاح التجاري اخلاص  ليب له ثرم معنويفإ  مرشر األداء اللوجيسيت  القياسي

 .لدول جامعة الدول العر يةصحة الفر ية 

 :التوصيات.6

  البدء يف و   خطة إسرتاتيجية تتبنابا جامعة الدول العر ية لتطوير وحتسني حماور األداء اللوجيسيت وابلتايل
 التقدم يف مراكز يف مرشر األداء اللوجيسيت.

  العر ية، حيث تتمكن من رف  كفاءة اخلدمات تقدمي الدعم واملساندة للدول النامية يف جامعة الدول
 اللوجيستية.

  خللق ترا   فعال  ني املوانئ واملطارات واملناف  الرية  جامعة الدول العر يةتطوير البنية اللوجيستية التحتية لدول
 والسكش احلديدية، والتثكد من قرب ب ا املوانئ من املراكز اللوجيستية مبعايمبا الدولية.

 لتسهيل حركة البضا   فيما  ينهم وتوحيد  جامعة الدول العر يةإتفاقيات تتعاو  فيها حكومات طوير تفعيل وت
 .اإلجراءات واخلدمات اجلمركية ومعايم البنية التحتية

 ج ب اإلستثمارات األجنبية يف جمال اخلدمات اللوجيستية لتسري  عملية نقل اخلرة والتقدم النظري واملهين. 
  العاملة املتخصصة يف جمال اخلدمات اللوجيستية ورف  كفاءة األيدي العاملة احلالية ابلتعليم زايدة األيدي

 وابلتدريو املهين.
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ABSTRACT 

Global trade is an important part of the economic development of the global economy, and for 

countries that depend on trade to increase sales of their domestic products in global markets, 

and for emerging economies, international trade is an important means of developing their 

economy, and after the Corona pandemic it has become urgent to increase trade openness to 

revitalize the economies of countries in The Arab region, the aim of this study is to study the 

effect of the axes of logistical performance on trade openness in the Arab League countries, 

by adopting standard analysis by sectoral time series to determine the extent of the impact of 

the logistical performance index and its components on trade openness in the Arab League 

countries. The results have shown that government spending, Foreign direct investment has 

the greatest impact only, and this is not because of the strength of these indicators, but 

because of the weak logistical performance index, and the recommendations of the 

researchers in this study come with emphasis on raising the efficiency of logistical 

performance, and activating cooperation agreements in the Arab region in addition to 

providing support and assistance to developing countries in the Arab League. 

Keywords Logistics Performance Index, International Trade, Trade Openness, Arab League, 

Econometrics. 
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 .احمللق اإلحصائي8

 ( أثر مؤشر األداء اللوجيسيت على اإلنفتاح التجاري يف دول جامعة الدول العربية1-جدول رقم )م
 

Dependent Variable: LOP   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/16/20Time: 10:59   

Sample: 2007 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 21   

Total panel (balanced) observations: 110  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 2.879430 0.359228 8.015611 0.0000 

LLPI -0.227939 0.180101 -1.265618 0.2085 

EX 1.52E-06 3.68E-05 0.041211 0.9672 

LFDI 0.070406 0.025508 2.760178 0.0068 

LGC 0.379595 0.101334 3.745979 0.0003 

LGDP 0.109075 0.031706 3.440229 0.0008 

POP 0.090102 0.073653 1.223330 0.2240 

     
      Effects Specification   

   S.D. Rho 

     
     Cross-section random 0.322949 0.7944 

Idiosyncratic random 0.164315 0.2056 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.328911 Mean dependent var 0.908730 

Adjusted R-squared 0.289819 S.D. dependent var 0.196298 

S.E. of regression 0.165424 Sum squared resid 2.818621 

F-statistic 8.413656 Durbin-Watson stat 1.899476 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.254719 Mean dependent var 4.095803 

Sum squared resid 13.88649 Durbin-Watson stat 0.755502 
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 أثر حمور اجلمارك على اإلنفتاح التجاري يف جامعة الدول العربية (2-جدول رقم )م
 

Dependent Variable: LOP   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/16/20Time: 11:00   

Sample: 2007 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 21   

Total panel (balanced) observations: 110  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 2.756374 0.337816 8.159403 0.0000 

LC -0.105835 0.130180 -0.812994 0.4181 

EX 5.25E-06 3.68E-05 0.142571 0.8869 

LFDI 0.072718 0.025578 2.843004 0.0054 

LGC 0.371766 0.101645 3.657488 0.0004 

LGDP 0.106214 0.031791 3.340973 0.0012 

POP 0.098490 0.073544 1.339199 0.1835 

     
      Effects Specification   

   S.D. Rho 

     
     Cross-section random 0.322640 0.7917 

Idiosyncratic random 0.165513 0.2083 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.322711 Mean dependent var 0.915862 

Adjusted R-squared 0.283258 S.D. dependent var 0.196573 

S.E. of regression 0.166420 Sum squared resid 2.852635 

F-statistic 8.179499 Durbin-Watson stat 1.944873 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.258341 Mean dependent var 4.095803 

Sum squared resid 13.81899 Durbin-Watson stat 0.783525 
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 على اإلنفتاح التجاري يف جامعة الدول العربيةأثر حمور البنية التحتية  (3-جدول رقم )م
 

Dependent Variable: LOP   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/16/20Time: 11:01   

Sample: 2007 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 21   

Total panel (balanced) observations: 110  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 2.836499 0.343504 8.257536 0.0000 

LI -0.169180 0.127965 -1.322082 0.1891 

EX 3.50E-06 3.65E-05 0.095671 0.9240 

LFDI 0.074223 0.025309 2.932680 0.0041 

LGC 0.371399 0.100320 3.702152 0.0003 

LGDP 0.101924 0.031484 3.237323 0.0016 

POP 0.089656 0.073291 1.223287 0.2240 

     
      Effects Specification   

   S.D. Rho 

     
     Cross-section random 0.319895 0.7916 

Idiosyncratic random 0.164127 0.2084 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.329588 Mean dependent var 0.915976 

Adjusted R-squared 0.290535 S.D. dependent var 0.196577 

S.E. of regression 0.165576 Sum squared resid 2.823799 

F-statistic 8.439470 Durbin-Watson stat 1.935676 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.252002 Mean dependent var 4.095803 

Sum squared resid 13.93710 Durbin-Watson stat 0.768290 
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 على اإلنفتاح التجاري يف جامعة الدول العربيةأثر حمور جودة اخلدمات اللوجيستية  (4-جدول رقم )م
 

Dependent Variable: LOP   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/16/20Time: 11:04   

Sample: 2007 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 21   

Total panel (balanced) observations: 110  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 2.897379 0.344143 8.419113 0.0000 

LQ -0.264978 0.148809 -1.780657 0.0779 

EX 3.66E-06 3.63E-05 0.100744 0.9199 

LFDI 0.071616 0.025248 2.836467 0.0055 

LGC 0.396636 0.101544 3.906046 0.0002 

LGDP 0.101021 0.031366 3.220721 0.0017 

POP 0.080216 0.073386 1.093067 0.2769 

     
      Effects Specification   

   S.D. Rho 

     
     Cross-section random 0.318179 0.7911 

Idiosyncratic random 0.163505 0.2089 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.338484 Mean dependent var 0.917355 

Adjusted R-squared 0.299949 S.D. dependent var 0.196630 

S.E. of regression 0.164519 Sum squared resid 2.787841 

F-statistic 8.783835 Durbin-Watson stat 1.873394 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.274501 Mean dependent var 4.095803 

Sum squared resid 13.51789 Durbin-Watson stat 0.755097 
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 أثر حمور الشحنات الدولية على اإلنفتاح التجاري يف جامعة الدول العربية (5-جدول رقم )م
 

Dependent Variable: LOP   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/16/20Time: 11:04   

Sample: 2007 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 21   

Total panel (balanced) observations: 110  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 2.757849 0.340904 8.089814 0.0000 

LS -0.099329 0.137129 -0.724347 0.4705 

EX 5.05E-06 3.69E-05 0.137139 0.8912 

LFDI 0.072004 0.025686 2.803226 0.0060 

LGC 0.370830 0.101703 3.646194 0.0004 

LGDP 0.109853 0.032632 3.366420 0.0011 

POP 0.098782 0.073577 1.342574 0.1824 

     
      Effects Specification   

   S.D. Rho 

     
     Cross-section random 0.322978 0.7920 

Idiosyncratic random 0.165536 0.2080 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.321849 Mean dependent var 0.915071 

Adjusted R-squared 0.282345 S.D. dependent var 0.196542 

S.E. of regression 0.166500 Sum squared resid 2.855378 

F-statistic 8.147278 Durbin-Watson stat 1.938551 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.255869 Mean dependent var 4.095803 

Sum squared resid 13.86506 Durbin-Watson stat 0.778156 
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 التوقيت على اإلنفتاح التجاري يف جامعة الدول العربيةأثر حمور  (6-جدول رقم )م
 

Dependent Variable: LOP   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/16/20Time: 11:06   

Sample: 2007 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 21   

Total panel (balanced) observations: 110  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 2.712766 0.365395 7.424190 0.0000 

LTI -0.018554 0.150213 -0.123518 0.9019 

EX 5.48E-06 3.77E-05 0.145319 0.8847 

LFDI 0.073950 0.025726 2.874510 0.0049 

LGC 0.363015 0.101837 3.564660 0.0006 

LGDP 0.104747 0.032139 3.259217 0.0015 

POP 0.098088 0.074255 1.320949 0.1894 

     
      Effects Specification   

   S.D. Rho 

     
     Cross-section random 0.322715 0.7899 

Idiosyncratic random 0.166434 0.2101 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.318382 Mean dependent var 0.920497 

Adjusted R-squared 0.278676 S.D. dependent var 0.196752 

S.E. of regression 0.167103 Sum squared resid 2.876119 

F-statistic 8.018514 Durbin-Watson stat 1.956467 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.262786 Mean dependent var 4.095803 

Sum squared resid 13.73617 Durbin-Watson stat 0.796211 
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 أثر حمور املتابعة والتتبع على اإلنفتاح التجاري يف جامعة الدول العربية (7-جدول رقم )م
 

Dependent Variable: LOP   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/16/20Time: 11:06   

Sample: 2007 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 21   

Total panel (balanced) observations: 110  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 2.852161 0.352777 8.084896 0.0000 

LTR -0.155734 0.127885 -1.217761 0.2261 

EX 4.16E-06 3.67E-05 0.113182 0.9101 

LFDI 0.068514 0.025809 2.654707 0.0092 

LGC 0.366276 0.100573 3.641904 0.0004 

LGDP 0.109870 0.031888 3.445491 0.0008 

POP 0.087501 0.073964 1.183031 0.2395 

     
      Effects Specification   

   S.D. Rho 

     
     Cross-section random 0.322181 0.7927 

Idiosyncratic random 0.164735 0.2073 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.328059 Mean dependent var 0.913005 

Adjusted R-squared 0.288917 S.D. dependent var 0.196462 

S.E. of regression 0.165668 Sum squared resid 2.826936 

F-statistic 8.381205 Durbin-Watson stat 1.919426 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.259793 Mean dependent var 4.095803 

Sum squared resid 13.79193 Durbin-Watson stat 0.766789 
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