
 

 اإلالدمت :

ًمىً الاطخغىاء غنها،  ٌػد الىفؽ مً الظلؼ الاطتراجُجت التي ال 

خُث ٌظهم بؼيل هبحر في اًساداث البلدان والىاجج اإلادلي الاحمالي 

ز  ً اإلادفىغاث و الصادزاث الخازحُت لها،جدظم اطػا ومىاٍش

الػسض و الؼلب الىفؽ بالخربرب بظبب زبؽ هره الاطػاز بلىة 

ز الىفؽ )ازجفاع او  في اطػا والُه الظىق الخس.  أن الخغحراث 

ز اإلاابؼسة غلى وافت الجىاهب الاكخصادًت  اهخفاض( أزا

والاحخماغُت في الػالم بؼيل غام وفي الدٌو الىفؼُت بؼيل 

  .(283،2018خاص)خظحن،مدُمُد،

ًس البىً اإلاسهصي الػساقي مً الاٌ كخصاداث ػخبر الػساق خظب جلا

( %( مً الصادزاث الػساكُت، 99الىفؼُت،  خُث ًبلغ الىفؽ 

صل الاخخُاػي اإلاإهد مىه ئلى ) ملُاز بسمُل(.ئًن الػساق  112ٍو

هغحرها مً الدٌو الىفؼُت واهذ وال جصاٌ حػخمد غلى ؤلاًساداث 

الىفؽ  ل غملُاث الخىمُت. الػً ان جللباث أطػاز  الىفؼُت لخمٍى

في الػساق، في الظىق الػاإلاُت جإ  اإلاىاشهت الػامت  زسة  للىفؽ غلى 

ادث جللباث أطػاز الىفؽ الى وحىد اشماث خلُلُت في الػساق 

ل اإلاىاشهت الػامت  هدُجت الاغخماد غلى الىفؽ همىزد زةِع لخمٍى

 . للدولت

  :مؼيلت البدث

جمثل مؼيلت البدث غلى السغم ًم جصيُف الػساق طمً مً 

%( مً الصادزاث 99ًبلغ الىفؽ )الاكخصاداث الىفؼُت،  خُث 

صل الاخخُاػي اإلاإهد مىه ئلى ) ملُاز  112الػساكُت، ٍو

مت و غملُت الخىمُت الاكخصادًت في  بسمُل(.وحػخمد اإلاىشهت الػا

البدث مً خالٌ  الػساق غلى الىفؽ.غلُه ًمىً ػسح مؼيلت 

 :الظإاٌ الخالي
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م         مازدًً مدظىم فسج  ،هه واز غثمان هٍس

 جامعت الظلُماهُت  ,ملُت الادازة والاقخصاد, قظم الاقخصاد
 

  

 اإلالخص:  

د الدخل القىمي ٌشهل قطاع الىفط عصب الحُاة  لالقخصاد الىطني في العساق, واملصدز ألاطاس ي لخىُل

اث الاطخيراد مً  ل عمُل ت لخمٍى لضسوٍز مً جهت, واملصدز الري ال بدًل له في جىفير العمالث ألاجىبُت ا

ا  ًًّ ا اقخصاد
ً
جهت أخسي؛ وذلو بظبب ضخامت العىائد الىفطُت وطهىلت جحقُقها التي ال جخطلب وشاط

ا.  ًُّ أطعاز الىفط على املىاشهت العامت في العساق. حقُق ان قُاض جقلباث  ه, يهدف هرا البحث الى ُب وعُل

قُاس ي  لثاهىٍت مً  -ولخحقُق هرا الهدف اعخمد البحث على املىهج )ال لي( مً خالى جمع البُاهاث ا الخحُل

خاجاث منها أهه حظهم (. و اخيرا,جىصل البحث الى مجمىعت مً الاطخي2012-1990املصادز املخخلفت للمدة )

ً وظبت لبيرة مً إلاًساداث الحهىمُت, ان العساق ماهذ والًصاى حعخمد على  إلاًساداث الىفطُت في جهٍى

لخىمُت الاقخصادًت. ان هىاك عالقت طسدًت  ت ا لخمىٍل الاهفاق العام و عمُل ت الىفطُت  العىائد املاُل

ت بين أطعاز العاملُت للىفط وزصُد املىاشهت  ادة في أطعاز العاملُت للىفط ًىعنع وإًجاُب العامت,أي ان ٍش

 على زصُد املىاشهت العامت في 
ً
ا بصىزة مباشسة على املىشاهت العامت.لما ان الصادزاث الىفطُت ًؤثس اًجاُب

العساق وهره الىدُجت ًخفق مع واقع الاقخصاد العساقي مً حُث اعخماده على الصادزاث الىفطُت 

ل املىاش  ع مصادز إلاًساداث العامت وعىائدها لخمٍى هت العامت. و بىاء على ذلو فاهه ضسوزة العمل على جىَى

بُت وشٍادة الاهفاق الاطدثمازي. ادة حصلت إلاًساداث الضٍس  وجسشُد الىفقاث العامت وذلو مً خالى ٍش
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اق خالٌ هل ًإزس طػس الىفؽ غلى زصُد اإلاىاشهت الػامت في الػس -

  (2018-1990) اإلادة البدث

  : اهمُت البدث 

الهامت واإلاحزة التي ًدخلها         ياهت   مً اإلا
ً
جأحي اهمُت البدث ػالكا

في الاكخصاد الػامي بصفت غامت واكخصاد البلدان  الىفؽ 

اإلاىاشهت الػامت  الىفؼُت بصفت خاصت،وهرا ألاهمُت التي جىظبها 

ؼاغ الدولت، وحظلؽ  هرا البدث باغخبازها اإلاسآة التي حػىع و

غلى الخأزحراث التي جخلفها أطػاز الىفؽ غلى الاكخصاد الػساقي 

الري ٌػخبر الىفؽ مصدز أطاس ي للدخل و ؤلاًساداث الػامت، اذا 

ان اإلاػسفت اإلاظبلت بالخأزحراث الىاحمت غً جللباث أطػاز الىفؽ 

طىف حظاهم في جىحُه الظُاطاث الاكخصادًت للدولت بما 

ُت  ًخىافم مؼ جىفحر الظسوف اإلاالةمت لىبذ الخأزحراث الظلب

 .وجدلُم الخىمُت الاكخصادًت

 :هدف البدث

يهدف البدث الى جدلُل اإلاىاشهت الػامت وجللباث اطػاز الىفؽ       

في الػساق، وزم كُاض ازس جللباث اطػاز الىفؽ غلى ول 

  الػامت(مً)الىفلاث الػامت،ؤلاًساداث الىفؼُت،زصُد اإلاىاشهت 

 فسطُت البدث: ًىؼلم البدث مً فسطُاث مفادها

ز الىفؽ  وزصُد اإلاىاشهت الػامت - هىان غالكت ازجباػُت بحن أطػا

 (2018-1990)في الػساق للمدة

 

  :هؼاق البدث

مياهُا: ًخظمً الاكخصاد الػساقي . شماهُا: اإلادة الصمىُت هي 

ت للمدة  .(2018 – 1990) البُاهاث الظىٍى

  :البدث )مىهج البدث(اطلىب 

اإلاىهج      مً احل جدلُم اهداف البدث جم الاغخماد غلى 

لت مسبػاث صغسي  –)الخدلُلي  اللُاس ي( و باطخخدام ػٍس

ًت اطدىادا الى البُاهاث  (Co-intigration) و (ARDL)الاغخباد

السطمُت اإلايؼىزة مً كبل البىً اإلاسهصي الػساقي وشازة الخخؼُؽ 

 .E-views 9 ماد غلى بسهامجالػساقي، وباالغخ

اػاز و هُيل البدث:  ومً احل الىصٌى الى اهداف البدث فلد 

جم جلظُم البدث الى مبدثحن،ًدىاٌو اإلابدث الاوٌ )الاػاز 

و  ز الىفؽ و اإلاىاشهت الػامت  ت اإلافاهُمي جللباث اطػا الىظٍس

اإلابدث الثاوي بالجاهب الخؼبُلي  الػالكت بُنهما(،في خحن خصص 

س الىماذج  اللُاطُت واخخُاز أفظل همىذج (. واخحرا ) جلدً

 . الخىصل الى مجمىغت مً الاطخيخاحاث و اإلالترخاث

 

 : الدزاطاث الظابلت

 في الاكخصاد ،فان الخغحراث التي جدصل 
ً
 بازشا

ً
ًلػب الىفؽ دوزا

 ٌ في أطػازه طخىىن لها غالكت ازجباغ باإلاخغحراث اليلُت  مً خال

Na) كخصادًت الخلُلتجأزحره غلى ألاوؼؼت الا cca che, 2010) ،

والخأزحره غلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي واإلاىاشهت الػامت.الا ان هره 

الىفؽ ومدي الاغخماد الدولت  الازاز جدباًً خظب جللباث أطػاز 

وهىان غدًد مً .(Baffes at el,,2015) غلى الػىاةد الىفؼُت

غلى اإلاخغحراث الدزاطاث التي جىاولذ ازس حغحر أطػاز الىفؽ 

اليلُت،الا اهىا بسحىع الى هدف البدث خالي،هسهص غلى البدىر 

 .التي هدفذ الى بُان ازس جللباث أطػاز الىفؽ غلى اإلاىاشهت الػامت

التي هدفذ الى  (Bash,2015)ومً بحن هره الدزاطاث، دزاطت

في ألازدن خالٌ  ز الىفؽ غلى اإلاىاشهت الػامت  بُان ازس جللباث أطػا

،وجىصلذ  OLS))و(VAR) (،باطخخدام ػسٍلتي2013-1995اإلادة)

الخام  الىفؽ  مهًما ألطػاز  ا  ًُ الدزاطت الى أن هىان جأزحًرا ئخصاة

الىفؽ  ادة في  اإلاىاشهت الػامت ألازدهُت. وهرا ٌػني أن الٍص غلى عجص 

ادة العجص في اإلاىاشهت الػامت ألازدهُت  .الخام ألاطػاز طخإدي ئلى ٍش

والتي هدفذ ئلى جدلُل اهخفاض   (shamon.2015) ودزاطت

اإلاىاشهت الػامت في اإلاملىت الػسبُت الظػىدًت،.  أطػاز الىفؽ غلى 

 ، واطخخدم الدزاطت ههج الخيامل اإلاؼترن وهمىذج جصخُذ الخؼأ

وجىصلذ هره الدزاطت الى هدُجت مفادها ان غىان غالكت طببت 

ن بحن اهخفاض أطػاز الىفؽ وزصُد اإلاىاشهت ا لػامت، خُث ا

( ًإدي الى 0110اهخفاض في أطػاز الىفؽ في احل اللصحر وظبت)

(.واكترخذ الدزاطت 0.2.7حغحر في زصُد اإلاىاشهت الػامت وظبت)

بي  ؼ مصادز ؤلاًساداث وئصالح الىظام الظٍس طسوزة غمل غلى جىَى

 .في اإلاملىت الػسبُت الظػىدًت

 & Farzanegan) وفي هفع اججاه زهصث الدزاطت

Markwardt,2009)  غلى ازس جللباث الىفؽ غلى مخغحراث

جؼبُم مىهج ، وزهص هره (VAR)الاكخصاد الىلي في اًسان مً خالٌ 

اليلُت مخمثلت بـ)وظبت  الدزاطت غلى مجمىغت مً مخغحراث 

لي،مػدٌ  مظاهمت كؼاع الصىاعي مً الىاجج اإلادلي ؤلاحما

الوي، الخطخم،طػس الصسف،أطػاز الىفؽ، والاهفاق الاطته

الخسب(، وجىصلذ هره الدزاطت الى -الاطخحراداث ومخغحر الىهمي

ان آلازاز غحر اإلاخمازلت لصدماث أطػاز الىفؽ غلى مخغحراث 

د صدماث أطػاز الىفؽ بؼيل هبحر مً مػدالث  اليلُت، خُث جٍص

ت بحن الخغحراث  الخطخم، هما ان  هىان غالكت ئًجابُت كٍى

ر ؤلاًجابُت في أطػاز الىفؽ وهمى  ؤلاهخاج الصىاعي،بِىما هىان جأزح

ظاهم  ز الىفؽ غلى الىفلاث الخىىمُت، َو هامش ي بحن أطػا

 .أطػاز الىفؽ في ازجفاع طػس صسف الخلُلى

خُث اطتهدفذ بُان ازس صدماث )    (Rahma at.el.,2016ودزاطت

اإلاخغحراث السةِظُت في اإلاىاشهت الػامت في  أطػاز الىفؽ غلى 

(واطخخدم 2011-2000هاث الفصلُت إلادة)طىدان باطخخدام البُا

ز  اإلاىاشهتواطػا ليل مً)الىفلاث الػامت،ؤلاًساداث الػامت،عجص 

جىصلذ الي ان هىان  .(VAR)الىفؽ( مً خالٌ جؼبُم مىهج

مت وأطػاز الىفم،  مت والىفلاث الػا غالكت بحن ؤلاًساداث الػا

اإلاىاشهت هبي   غلى حا
ً
ز الىفؽ ًإزس طلبُا  خُث ان اهخفاض أطػا

الػامت. بِىما جأزحر صدماث الىفؽ غحر ممازل غلى محزاهُت 

 .الخىىمُت في طىدان

الى بُان ازس جللباث  (Fezzani& Nartova,2011)هدفذ دزاطت

أطػاز الىفؽ غلى الىمى الاكخصادي في الػساق،واغخمدث الدزاطت 

لت مسبػاث الصغسي  لخددًد هرا الخأزحر (OLS)غلى ػٍس

ج الاكخصادي غلى ول مً)الىاجج الاكخصادي اغخمدث الىمىذ

ز  في فترة طابلت،وأطػاز الىفؽ،وطػس صسف للدًىا اإلادلي ؤلاحمالي 
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الىمهمي في فترة الظابلت ،مخغحر  غدم اطخلساز( همخغحراث -الػساقي 

مظخللت لخفظحر حغحراث في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، جىصلذ دزاطت 

ي فترة الى ان غالكت ئًجابُت بحن)أطػاز الىفؽ،طػس صسف ف

الظابلت والىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في فترة الظابلت( و الىاجج اإلادلي 

الاحمالى،بِىما هره الػالكت طلبُت باليظبت إلاخغحر الىهمي مخمثلت 

 .بػدم اطخلساز الاكخصادي

الىفؽ  (AKTUĞ at el,2019)وزهصث الدزاطت غلى آزاز أطػاز 

الػس  اق وكُمت ئهخاج الىفؽ غلى الىمى الاكخصادي في 

مػامل ازجباغ بحرطىن  2017-1995للمدة) (، ئغخمدث غلى 

، جىصلذ دزاطت الى أن هىان (pearson correlation)الاخصاتي

غالكت ئًجابُت ذاث داللت ئخصاةُت بحن طػس الىفؽ والىاجج 

والىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  اإلادلي ؤلاحمالي وكُمت ئهخاج الىفؽ 

 .لالكخصاد الػساقي

ذ الػسبُت،هىان غدًد ًم الدزطاث التي اما باليظبت للدزاط

جىاولذ الػالكت بحن أطػاز الىفؽ واإلاىاشهت الػامت، مً اخدر 

( هدفذ الى جدلُل ازس جللباث 2019هره الدزاطاث،دزاطت)طيهام،

ر خالٌ  الىاشهت الػامت في الجصاةح الخام غلى  أطػاز الىفؽ 

 Co-intigration and)(،مً خالٌ جؼبُم2017-1980اإلادة)

Var) وجىصلذ دزاطت الى ان هىان الػالكت ئًجابُت بحن أطػاز،

الىفؽ ؤلاًساداث الىفؼُت. في هفع اججاه الدزاطت )الدلُمي 

( التي هدفذ الى كُاض وجدلُل ازس جللباث اطػاز 2018والدلُمي،

الىفؽ غلى اإلاىاشهت الػامت في اإلاملىت الػسبُت الظػىدًت خالٌ 

ههج(، واغخمد الدزا2015-1990اإلادة) ، وجىصلذ (ARDL) طت غلى 

ت ػسدًت بحن اطػاز الىفؽ  الدزاطت الى وحىد غالكت ازس مػىٍى

     . الخام وصافي السصُد اإلاىاشهت الػامت

اما باليظت للدزاطاث الػساكُت، هىان مجمىغت مً الدزاطاث 

الىفؽ واإلاىاشهت الػامت  التي جىاولذ الػالكت بحن الخللباث أطػاز 

جدلُل الىصفي( منها دزاطت )الخمُمي باغخماد غلى مىهج)

( 2016(،)غلي واخسون،2016(، )صالح،2019وابادي،

(،اما باليظت للدزاطاث التي زهصث غلى جدلُل 2015و)مهدي،

( هدفذ 2019الىمي  وػسض دزاطت)البحرماوي وغبدهلل،-اللُاس ي

الى  حشخُص واكؼ الػالكت بحن جللباث أطػاز الىفؽ الػاإلاُت 

ً واوػياطها غلى  اججاهاث ؤلاهفاق الخىىمي غلى كؼاع الام

أظهسث هخاةج الدزاطت  (ARDL)والصخت. وذلً مً خالٌ جؼبُم

اهه ال ًىحد جيامل مؼترن بحن جللباث أطػاز الىفؽ وؤلاهفاق 

الخىىمي غلى كؼاع )ألامً( ولم ًخأزس الاهفاق الامنى بالخللباث في 

  أطػاز الىىفؽ وذلً بظبب الظسوف ألامىُت التي

بػد غام م والتي اطخلصمذ ئهفاق غلى ألامً  2003سبها الػساق 

 ً بصىزة هبحرة ختى مؼ اهخفاض أطػاز الىفؽ، اما باليظبت هرل

لػالكت بحن ؤلاهفاق غلى اللؼاع الصحي وجللباث أطػاز الىفؽ 

ر 2016_2006للمدة) هه الجىحد غالكت أو جأزحر مخبادٌ للمخغح ( ا

  .ىع بالػىعاإلاظخلل غلى اإلاخغحر الخابؼ والػ

 

 

 ٌ   اإلابدث الاو

و اإلاىاشهت الػامت         ت إلافاهُم جللباث اطػاز الىفؽ  الاػاز الىظٍس

  . و الػالكت بُنهما

 : مفهىم  جللباث أطػاز الىفؽ و اطبابها
ً
  :  اوال

ف جللباث أطػاز الىفؽ-1   : مفهىم و حػٍس

الاطخغىاء غنها ٌػد الىفؽ مً الظلؼ الاطتراجُجت التي ال ًمىً       

خُث ٌظهم بؼيل هبحر في اًساداث البلدان و الىاجج اإلادلي 

الخازحُت لها،خُث  ً اإلادفىغاث و الصادزاث  و مىاٍش الاحمالي 

جدظم اطػاز الىفؽ بالخربرب بظبب زبؽ هره الاطػاز بلىة 

الػسض و الؼلب و الُه الظىق الخس )خظحن 

  .(283،2018ومدُمُد،

ن باطػاز الىفؽ ان اإلاظازبت مظإولت غً ًسي بػع اإلاهخمح      

اداث الظسَػت في اطػازه ،وغلى اطاض هفظه البد ان ًفظس  الٍص

لت هفظها)غلى،  ؼ بالؼٍس  .(217: 2011الاهخفاض الظَس

       
ً
بأهه كُمت الظلػت الىفؼُت مػبرا الخام  أن وػسف طػس الىفؽ 

 غنها بىخدة هلدًت في شمان و ميان مػحن ومػلىن، او الظػس 

الىفؼي فُلصد به اللُمت الىلدًت لبرمُل الىفؽ الخام باإلالُاض 

يي للبرمُل)الدلُمي والدلُمي،   .(3:2018الامٍس

ان غدم جربرب اطػاز الىفؽ هى الاغىف ملازهت بجمُؼ       

الظلؼ و ختى لى امىً جفظحر حغحراجه بالػىامل الاكخصادًت فال 

و ًمىً الخيبىء بأطػاز اطدىادا الى دواٌ اخص ٌػخمد غليها  اةُت 

ذلً الن مػامالث الاطخجابت لخغحراث الاكخصادًت أبػد ما جىىن 

 .(214: 2011غً الاطخلساز)غلى،

ان الظػس الىفؽ ًخظؼ لخللباث مظخمسة،بظبب ػبُػت طىق      

الدولُت التي جدظم بالدًىامُىُت وغدم الاطخلساز،مما  الىفؽ 

ا غحر مظخلسة اوػىع ذلً غلى اطػاز الىفؽ وحػلها  اطػاز 

وجخظؼ للخللباث اإلاظخمسة ختى اصبدذ ظاهسة مثحرة للللم غلى 

اإلاظخىي الػالي مىر اواةل طبػُىاث اللسن اإلااض ي و اطخمسازها 

(، ان اطخلساز أطػاز الىفؽ 5:2013ختى الان )البصام وػهاب،

 ً  بالبِئت اإلاىخجت و اإلاظتهلىت له . وم
ً
 و زُلا

ً
الخام ًسجبؽ ازجباػا

في اطػاز الىفؽ بحن الفترة و اخسي هىا فأن  الخللباث التي جددر 

في البلدان اإلاصدزة و اإلاظخىزدة  هاججت مً الخغحراث التي ًددر 

للبتروٌ طىاء واهذ هره الخغحراث اًجابُت او طلبُا فاالوطاع 

الظُاطُت و الاكخصادًت و هرلً الاوطاع الامىُت لهره البلدان 

ُت للىفؽ الخام طىاء باالهخفاض حظاهم في جأزحر باالطػاز الػاإلا

 .(109:2015او الازجفاع)مهدي،

  : اطباب الخللباث اطػاز الىفؽ -2

في الظىق الدولُت،  في جددًد أطػاز الىفؽ  اإلاإزسة  ان الػىامل 

مىً احماٌ  غىامل غدًدة ومخباهُت في ػبُػتها وكىة جأزحرها ٍو

   : هره الػىامل باالحي

 

 : بسش اهم الػىامل الاكخصادًت وهيالػىامل الاكخصادًت : وا -أ

الؼلب و الػسض للىفؽ : حػد الػسض و الؼلب في الظىق -1

 الػاإلاُت
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في طػس   آلالُت التي جخجظد فيها الػىامل الاطاطُت التي جإزس 

بػُد أو ػازب جإزس و جخأزس  الىفؽ،وهىان غدة غىامل ذاث مدي 

بلىة الػسض و الؼلب ومً زم جخدىم في طػس الىفؽ.ئن 

مددودًت ؤلاهخاج و جىاكص الػسض في ظل جىامي اكخصاداث أطُا 

اث اإلاخصون ًم الىفؽ الخام في الدٌو الصىاغُت  و هلص مظخٍى

ًإزس غلى  ادة اهدؼفاث مً الاخخُاػاث الىفؼُت طىف  . فان ٍش

الىمُاث اإلاػسوطت ،و ٌػخمد الؼلب الػاإلاي غلى الىفؽ غلى 

الػاإلاُت اإلاػخمدة غلى الىمى الاكخصادي الػاإلاي وجىطؼ الصىاغ ت 

الؼاكت الىفؼُت و ٌػخبر الػامل الاطاض في ازجفاع او اهخفاض 

  - . (446: 2016الاطػاز في الظىق الدولُت للىفؽ.)غلى واخسون،

ز الىفؽ بالدوالز 2.  الزجباغ أطػا
ً
حغحراث أطػاز الصسف : هظسا

خُت واكخصادًت و طُاطُت و هلدًت،فان اي  يى لػىامل جاٍز الامٍس

اهخفاض في كُمت أو اطػس صسفه ًإزس طلبا غلى اهخفاض كُمت 

إدي الى  وطػس الىفؽ و الػىاةد الىفؼُت في الظىق الدولُت ٍو

اإلاىخجت و  خدور ئطساز اكخصادًت هبحرة جخدمل أغباءه الدٌو 

  .(284، 2018اإلاظتهلىت للىفؽ غلى خد طىاء)خظحن ومدُمُد، 

في الصىاغت الىفؼُت،التي  اإلاظازبت : وهي أخد الػىامل اإلاإزسة3.

ز  خىلخالىفؽ الى طلػت للمظازبت بهدف السبذ، مما أزس غلى أطػا

الىفؽ في الظىق الاهُت لىىن اإلاظازباث حػخمد غلى الخىكػاث 

اإلاظخلبلُت لالطػاز والاوطاع الاكخصادًت والظُاطُت 

(. فاذا جىكؼ اإلاظازبىن ان 278: 2018واإلاىاخُت)خلُل وابساهُم، 

 فأنهم طىف ًلىمىن اطػاز ال
ً
ىفؽ طىف جسجفؼ في اإلاظخلبال

الىفؽ  بؼساء و خصن الىفؽ فِظاهم هرا الؼساء في ازجفاع اطػاز 

بصىزة اهبر،  اما اذا جىكؼ اإلاظازبىن ان اطػاز الىفؽ جىخفع 

فأنهم طُلىمىن بُؼ مخصوهاتهم الىفؼُت مما ٌظبب في ازجفاع 

  .(3: 2015،  اإلاػسوض ومً اهخفاض اهبر في طػس الىفؽ)مهدي

ٌػخبر الىمى الاطخثىاتي في الؼلب الػاإلاي غلى :الىمى الاكخصادًت4.

الىفؽ مً اهم الاطباب التي طاهمذ في خدور الؼفسة الىفؼُت 

ادة  الؼلب غلى الىفؽ ٍش التي ػهدتها أطىاق الىفؽ،  خُث ػهد 

مظؼسدة ومدظازغت ازجفؼ خاللها الؼلب الػاإلاي غلى الىفؽ مما 

بالىمى اإلاخصاغد في مػدالث  ًدفؼ بالظػس  هدى الاغلى واإلادفىغت 

اداء الاكخصاد الػاإلاي. اما اذ خدر الػىع وخدر اهخفاض في 

مػدالث الىمى الاكخصادي فأن ذلً مػدالث الؼلب هدى 

دفؼ اطػاز الىفؽ الخام هدى الاهخفاض )بلللت،  الاهخفاض ٍو

2013  :10) .   

 أشماث خلُلُت الطخمساز اهخفاض أطػاز الىفؽ بالتزامً مؼ جساحؼ الؼلب غلُه،ووفسة اإلاػسوض،والتي ػهدث هالاشمت الاكخصادًت الػاإلاُت : -5
ً
 في مإػساث الاطىاق الػاإلاُت، بػد جساحؼ أطػاز الىفؽ . ًبدو جساحؼ أطػاز الىفؽ بؼيل مظخمس الى ما دون اإلااةت دوالز للبرمُل لٌؼهد الاكخصاد الػاإلاي خالُا

ً
خه في اإلادي اإلاىظىز)لمسة الا بىػا  للػدًد مً خبراء الظىق مؼ الىثحر مً الخىهىاث خٌى اطباب جساحؼ مدي اطخمساٍز

ً
 .(445:2016غلى واخسون،ولى مىر غام وهصف الػام، مدحرا

 هاما ومإزسا في  -ب
ً
الػىامل الظُاطُت :الػىامل الظُاطُت دوزا

اث جإزس ازجفاع أطػاز الىفؽ الخام،  خُث ئن الجزغاث والاطؼسب

التي  غلى الاطػاؤ الػاإلاُت للىفؽ،  لالن شغصث الامً والاطؼساباث 

 غلى 
َ
سه جإزس مباػسا جددر في مىاػم اطخخساج الىفؽ وجىٍس

الىفؼُت بصىزة ػبُػُت جدفؼ  غملُت الاطخخساج وؤلامداداث 

ز والخللباث مً  ز الى الازجفاع والاهخفاض. غدم اطخلسا باالطػا

  .(127:2016الػاإلاي)الجبىزي،ابسش طماث أطىاق الىفؽ 

الػىامل الؼبُػُت : خُث جصاًدة الخظاطُت الؼدًدة ألطػاز  -ج

هلؼاع  ًت مخاػس تهدد با أي أهباء جتردد خٌى ا الىفؽ ججاه 

ؤلامدادث بفػل الظسوف الؼبُػُت . ومً بحن الؼبُػُت التي أزسث 

ًفان الري  بم مثل ئغصاز ئ ز الىفؽ خالٌ الفتراث الظا غلى أطػا

ىا في الىالًاث اإلاخددة اح خاح خلُج اإلاىظًُ و اغصاز واجٍس

ىُت ،خُث جإدي هره الىىازر الى أزاز طلبُت غلى اإلايؼأة  الامٍس

الىفؼُت اللاةمت في هره البلدان مما ًإزسة غلى الػسض الىفؼي 

ج  الري ًىػىع غلى ازجفاع  الاطػاز و اهخفاض مػدالث الاهخا

  .(11:2013)بلللت،

 :  ماه
ً
  : ُت اإلاىاشهت الػامت واهمُتها والػىامل اإلاإزسةزاهُا

ف اإلاىاشهت الػامت-1   : مفهىم  و حػٍس

باإلاىازد او        ها خؼت جفظُلُت بىُفُت الخصسف  اإلاىاشهت بأن حػسف 

هي خؼت جىضح هُفُت اطخغالٌ اإلاىازد اإلاخاخت،  هُفُت جدلُم 

ن جلً اإلاىازد في مدة شمىُت مػُىت. خؼت مالُت ججمؼ ما بح

الىفلاث و الاًساداث التي جخىكػها الخىىمت وحػخمدها الدؼسَػُت، 

وجىحهها الى اللىىاث التى جخدلم مً خاللها اهداف الظُاطت 

 .(23:2008اإلاالُت خالٌ مدة مػُىت هي طىت غادة)الجمُل،

اإلاىاشهت الػامت هي سجل لالًساداث و هفلاث الػامت للخىىمت       

ً خاللل مدة الصمىُت وهي غا دة طىت وحظهي الخىىمت خالٌ جل

ل هره اليؼاػاث التي جم زطمتها مً كبل )خدز  اإلادة لخمٍى

بأنها 240: 2015واطماغُل،  (. ًمىً الىظس الى اإلاىاشهت الػامت 

ةس واإلاصالح اإلاىحىدة داخل  أداة للخيظم بحن الاماهاث والدوا

جدلُم الخىمُت الاكخصادًت والاحخماغُت و جدظحن  الدولت بهدف 

الدولت)غبدهللا وخظحن ، جلدًمها  : 2018اداء الخدماث التي 

283).  

ماطبم ًمىً ان اللٌى ان: جخىىن اإلاىاشهت الػامت          في طىء 

مت التي حظخخدمها الدولت في  الػا مً حاهبحن،الاٌو الىفلاث 

وؼاػها لخدلُم اهداف اإلاجخمؼ وحاهب الاخسي هي الاًساداث 

ل وؼاغ الدولت . ومً اهم الػامت ومصادزها اإلاخخلفت  لخمٍى

خصاةص اإلاىاشهت الػامت جلدًس ؤلاًساداث والىفلاث الػامت لفترة 

ػُت ً كبل حهت الدؼَس  كادمت، وهرا الخلدًس مػخمد م

وحظاغد اإلاىاشهت الػامت  للدولت غلى جدلُم الاهداف       

 :(22:2016الاجُت)الاهبازي،

ًت و الاحخماغُت و اإلاظاغد في جدلُم خؼت الخىمُت الاكخصاد-1

  . الظُاطُت

  . جدلُم الػدالت الاحخماغُت-2

 . جىفحر مظخلصماث الاهخاج و الخدماث لألحهصة وادازاث الدولت-3

  . جدظحن مظخىي اداء الخدماث التي جلدًمها الدولت -4

  . جىفحر الاطخلساز للػاملحن بأحهصة الدولت-5

 

   : مىىهاث اإلاىاشهت الػامت -2

داث الػامت: جىلظم ؤلاًساداث الػامت الى هىغحن وهي الاًسا –أ 

الاًساداث اإلادلُت والاًساداث الخازحُت: اًساداث مدلُت وغلى 

بت اإلاباػسة وهي  بُت جلظم الى الظٍس زأطها الاًساداث الظٍس

الظساةب التي ًخم اطخلؼاغها مباػسة مً مىابؼ الدخٌى ومً 

بت الدخل وطساةب الازب بت غحر ألامثلت غلى ذًل طٍس اح. والظٍس

والخدماث التي ٌظتهلىها  التي جفسض غلى الظلؼ  اإلاباػسة وهي 
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اإلاباػسة ومً  الافساد اي أهمها جصِب الدخل ولىً بؼسٍلت غحر 

الامثلت هي الظساةب اإلابُػاث وطساةب اإلالىُت )طساةب ألازض ي 

ؼ الػامت  والػلازاث( وهىان اًساداث أخسي واإلًساداث مً اإلاؼاَز

اما باليظبت الاًساداث الخازحُت: مثل اإلاىذ واإلاظػداث والسطىم. 

مً الخازج والاًساداث اخسي مثل اللسوض الخازحُت والدًً 

 .(300:2006الػام)الػِس ى وكؼف،

مت في الػادة الى  -ب الىفلاث الػامت : جىلظم الىفلاث الػا

ت حؼمل وافت الىفلاث الخىىمي مثل السواجب  الجاٍز الىفلاث 

اغد والخدماث الاحخماغُت والصخت والخػلُم والاحىز والخل

التي  والدفاع و الامً، ام الىفلاث السأطمالُت وهي الىفلاث 

اللىمي واإلهفاق غلى ػساء  ً زاض اإلااٌ الثابذ  حظاهم جىٍى

آلاالث واإلاػداث والازض ي وؤلاوؼأءاث واإلاباوي واطافت الى ؤلاهفاق 

زاث واإلادازض غلى البيُت الخدخُت مثل والؼسق والجظىز اإلاؼا

 .(324:2009واإلاظدؼفُاث وغحرها )الىشاوي والسفاعي،

اإلاىاشهت : جىاحه اإلاىاشهت غادة اخدي زالر خاالث )الػِس ى  -ج

 :(301:2006وكؼف،

ىىن حجم الاًساداث الػامت -1  ً فاةع اإلاىاشهت : وجددر غىدما

  . ًفىق الىفلاث الػامت

وجددر غىدما ًىىن حجم الىفلاث الػامت  العجص اإلاىاشهت :2.

الدٌو الى الاكتراض الداخلي  ًفىق الاًساداث الػامت وغادة جلجا 

 . الاكتراض الخازجي لظد العجص في اإلاىاشهت

مت مؼ الىفلاث -3 جىاشن اإلاىاشهت : وهي حظاوي الاًساداث الػا

 . الػامت

 

  : مبادب اإلاىاشهت الػامت -3

مت خظؼ للػدًد مً اإلابادب او اللىاغد التي أن اإلاىاشهت الػا       

اإلاالي  حظدىد اليها وبهدف الخػسف وبؼيل واضح غلى الىطؼ 

اإلاحزاهُت الػامت، باغخبازها  للدولت ووؼاػاتها مً خالٌ ماجظهسه 

جمثل بسهامج الدولت في اإلاجاالث التي جسجبؽ بدوزها، والتي جدىمها 

ُت هظامها ودزحت جؼىزها وهرلً حظهُل جىفُره ا وحظحر امياه

السكابت غليها. ومً بحن اهم اإلابادب أواللىاغد للمىاشهت 

الخىاشن، غمىمُت، الىخدة و مبدأ  اإلاىاشهت الػامت،   ت  الػامت)طىٍى

(، وزغم دزحت الالتزام بهره 525:2007غدم الخخصُص( ) الػلي،

، ئذ أن 
ً
اإلابادب او اللىاغد للمحزاهُت الػامت كد الًىىن جاما

 غلى هره ملخظُاث غ
ً
مل الدولت، ومخؼلباتها كد جلخض ي خسوحا

اللىاغد بدزحت أو أخسي خظب الخاج الاكخصاد 

 .(292:2008اإلاجخمؼ)خلف،

  : الػىامل اإلاإزسة غلى اإلاىاشهت الػامت-4

أ.جربرب أطػاز الىفؽ : اإلاىاشهت مخىىهه ًم الاًساداث وهفلاث.  

اإلاباػسة غلى الاًساداث الػامت  ًإزس اطػاز الىفؽ بصىزة 

والىفلاث الػامت، مما ٌػني ازجباغ اإلاىاشهت الػامت في مػظم 

الدٌو الىفؼُت بالخغحراث التي حسجلها أطػاز الىفؽ دولُا. 

جأزحرا مباػسا غلى اإلاىاشهت الػامت  وجمازض الػاةداث الىفؼُت 

ر  للدولت الىفؼُت طىاء وان ذلً باالزجفاع او باالهخفاض، فأي حغح

ز الىفؽ، ًىػىع غلى ًؼسأ غلى الاًسادا الىفؼُت أو اطػا ث 

اإلاىاشهت الػامت بخدلُلها لفاةع أو عجص )آٌ ػػمت 

ًت بحن أطػاز الىفؽ 8:2017وغؼؼان، (، وان هىان غالكت ػسد

م  الخام والاهفاق الػام طىاء وان ذلً بصىزة مباػسة غً ػٍس

ادة  م ٍش ادة الػىاةد الىفؼُت أو بصىزة غحر مبازاة غً ػٍس ٍش

ٌػني اللسازاث الاكخصادًت في الدخٌى و  الاطدثمازاث. هرا 

البلدان الىفؼُت ازجباغ بخللباث الىفؽ الخام)الدلُمي والدلُمي 

،2018 :4 ).   

ب. طػس الصسف : ازجفاع و اهخفاض طػس الصسف ًإزسة غلى  

اإلاىاشهت الػامت ،اي غىد اهخفاض طػس الصسف فأن هراًإدي الى 

ث بالخالي اهخفاض خصُلت ازجفاع الاطػاز وكُمت الصادزا

الظساةب غلى الصادزاث و اهخفاض الىفلاث اإلاظخىزداث 

وبالخالي اهخفاض الػبء غً اإلاىاشهت الػامت زم اهخفاض عجص 

 .(241:2015اإلاىاشهت الػامت، والػىع الصخُذ)خدزواطماغُل،

مت : ال جخمىً الاًساداث الػامت   الػا ج.كلت مصادز الاًساداث 

امت، بظبب كلت مصادز الاًساداث الػامت او حغؼُت الىفلاث الػ

اغخماد غلى واخد او الثاوي مً مصدز الاًساداث وذلً بظبب 

ادة الاهفاق الػام  غدم لخىاشن الجهاش اإلاالي للدولت والىاجج غً ٍش

بمػدٌ ًفىق اللدزة اإلاالُت لالكخصاد اللىمي هيل وهرا ما ٌؼس 

ػاوي من ها الاكخصاد الىػني الى وحىد خلل في هُيل الاكخصادي. َو

 .(156:2013)ػاوي والجبىزي،

د.همى الدًمىغسافي )همى الظيان( : ًمىً أن ًإزس ذلً غلى  

ن  ، غلى طبُل اإلاثاٌ،  طىف ًإدي الظيا
ً
اإلاىكف اإلاالي أًظا

ادة في الاهفاق الخىىمي غلى مػاػاث الدولت هما  اإلاتزاًدون الى ٍش

د غدد طيان الرًً ًصداد غددهم بظسغت  حػصشة طحًز )زبما 

ل  الهجسة الداخلُت الصافُت( مً الظغؽ غلى الخىىمت لخمٍى

الخدماث الػامت، منها الصخت والخػلُم والىلل واإلاىصالث واإلااء 

(، أن الخاحاث 544:2018والىهسباء.. الخ)الدباغ والىاصس،

ف. هما ان جىطؼ الخػلُم كد  طيان اإلادًىت أهثر مً خاحاث الٍس

ادة الىعي الا  اللُام ادي الى ٍش اإلاىاػىُىن ًؼالبىن الدولت  حخماعي 

بىظاةف لم جىً مىحىدة مً كبل، مثل الخأمحن طد البؼالت 

ي  الػامت)ػاو جصاًد الىفلاث  واإلاسض والعجص وغحرها والتي ادث الى 

 .(157:2013والجبىزي،

:  واكؼ اللؼاع الىفؽ في الػساق خالٌ اإلادة
َ
 (2018-1990) زالثا

جصاٌ حػخمد غلى أن غملُاث الخىمُ      في الػساق واهذ وال  ت 

ؤلاًساداث الىفؼُت واهددزث اإلاإػساث الاكخصادًت هدُجت 

ؤلاًساهُت. جفاكمذ اإلاؼىالث في –الطخمساز الخسب الػساكُت 

الاكخصاد الػساقي هدُجت العجص اإلاظخمس في اإلاحزان الخجازي الػساقي 

  .الري صاخبه جساهم اللسوض الخازحُت

صاد الػساقي خالٌ الدظػُيُاث بمىػؼف خاد هدُجت مس الاكخ      

الخىكف ػبه الخام غً جصدًس الىفؽ. والخػؼُل ػبه الىلي 

ت اللاةمت، وجفاكم العجص في  للمإطظاث ؤلاهخاحُت والاطدثماٍز

-1991اإلاحزان الخجازي هدُجت للخصاز الاكخصادي خالٌ اإلادة)

دواء( والري (. بػد جؼبُم اللساز )الىفؽ ملابل الغراء وال1996

بدأ جؼبُله في وافت اإلاىاػم الػساكُت. واطدىاًدا ئلى هرا كساز 

كامذ الخىىمت بخصدًس همُت مدددة مً الىفؽ لخلبُت الخاحاث 
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ألاطاطُت مً الغراء والدواء. وغلى ئزس هرا اللساز ػهد اإلاحزان 

ا )فسج، ًُ ا وظب
ً
(. وكد فسطذ خالت 114:2017الخجازي جدظى

كًػا حدًًدا غلى  2003ي الػساق في غام الخغُحر الظُاس ي ف وا

جصاًدا هبحرا في حجم  قي، ػهدث هره اإلاسخلت  الاكخصاد الػسا

الىفلاث الػامت وذلً هدُجت لتزاًد ئًساداث الىفؼُت في الػساق) 

 .(278: 2018خلُل وابساهُم، 

قي، الا ان اهخاج و  غلى السغم ظسوف التي مسبها الاكخصاد الػسا

الىفؽ جصدًس الىفؽ اطخم  بػد جؼبُم كساز 
ً
جُا س بازجفاع جدٍز

ملابل الغراء ختى سجل اغلى مػدٌ لإلهخاج و جصدًس الىفؼي في 

خطح ذلً مً خالٌ الؼيل زكم)2013غام) (، وهرا الازجفاع 1(ٍو

في طػس الىفؽ الخام الًظهس او الٌظبب  ًإهد لىا ان حغحراث 

اإلاالُت هبحرة الن أي اهخفاض ًخم حغؼُخه مً  خالٌ بمؼاول 

ادة اهخاج او جصدًس  .ٍش

بػدة اإلاساخل التي  اما باليظبت لظػس الىفؽ، مسث أطػاز الىفؽ 

أدث الى اطؼسابها وغدم اطخلسازها، خُث خظب ازجفػذ أطػاز 

الػساكُت، واطخمسث ألاطػاز -الىفؽ بظبب الخسب ؤلاًساهُت

(، زم بدأث باالهخفاض هدُجت الشمت لدٌو 1994باالزجفاع لغاًت)

البرمُل الى )الاطُى  (، 1998( دوالز في )12ٍت بدث وصل طػس 

واطخمسث أطػاز الىفؽ باالطؼساب والخللب هدُجت لخظىغها 

الى غدة غىامل اكخصادًت وطُاطُت واحخماغُت ومىاخُت، ًخطخ 

الؼيل) الىفؽ الخام الػاإلاُت 2مً خالٌ  ( ان جؼىز أطػاز 

جصا2014ً-2001للمدة) د مظخمس (، اذ ًخطح ان أطػاز الىفؽ في 

ادة أطػاز الىفؽ  خالٌ هره  ػىد طبب ٍش ومػدٌ همى مخأزجح َو

ت و خسوج زوطُا  الفترة الى الاهخػاغ الاكخصادي في الدٌو الاطٍُى

 مً اشمتها الظابلت.

:جدلُل اإلاىاشهت الػامت في الػساق للمدة
ً
  (2018-1990)زابػا

ًمىً مالخظت جؼىز حجم ؤلاًساداث الػامت خالٌ مدة البدث 

(، ئذ ًخطح بان حجم 3باالطخػاهت بالبُاهاث مً الؼيل زكم)

في طىت)  
َ
مت ػهدث اهخفاطا (غىه في 1991ؤلاًساداث الػا

لى اخدار 4228()1990طىت) ( ملُىن دًىاز وهرا جساحؼ ٌػىد ا

ز  خسب الخلُج الثاوي وجساحؼ ؤلاًساداث الىفؼُت وخصا

جفػذ ( واز 1995الاكخصادي التي فسطذ غلى الػساق. بػد طىت)

)لخؼبُم كساز الىفؽ ملابل 
ً
 هدُجا

ً
جُا ؤلاًساداث الػامت جدٍز

( 2003الغراء(، واشداد هره ؤلاًساداث بصىزة هبحرة بػد غام)

ت في 119466403لخصل الى) ( ملُىن الدًىاز باألطػاز الجاٍز

( وَػىد هرا ازجفاع الى اهفخاح الخجازي وشٍادة 2012غام)

 .الصادزاث الىفؼُت في الػساق

الػام جسجبؽ  اما ادة الاهفاق  مت بجد ان ٍش باليظبت للىفلاث الػا

بصىزة مباػسة باالًساداث الىفؼُت،الن غملُت الخىمُت في الػساق 

اإلاالُت للىفؽ وبحن ذلً مً خالٌ  الًصاٌ حػخمد غلى الػىاةد 

 .(3)الؼيل زكم

مىً جىطُذ  وحػخبر اإلاىاشهت الػامت غً اإلاىكف اإلاالي للدولت، ٍو

(، 3اشهت الػامت خالٌ مدة البدث باالطخػاهت بؼيل زكم)خالت اإلاى 

العجص  والري ًبحن ان اإلاىاشهت الػامت غاهذ مً 

ت في طىت)13269بملداز) ز الجاٍز (، 1991(ملُىن دًىاز باألطػا

واطخمسث خالت العجص في اإلاىاشهت الػامت ػىاٌ مدة الخصاز، ئذا 

ى بلغذ حجم اخرث باالجفاع في الخالخحن)الاطمُت والخلُلت( خت

ت)2002العجص طىت) (ملُىن الدًىاز. 1372342( باألطػاز الجاٍز

م  ل غً ػٍس ومً الجدًس بالرهس ان الخىىمت كد لجأث الى جمٍى

ؤلاصداز الىلدي مما أدي الى ازجفاع مػدٌ الخخم وازس هرا ألاخحر 

 .طلبُا غلى الاكخصاد الػساقي

غاةداث  ( بػد زفؼ الخظس الاكخصادي ئشد أدث2003بػد غام)

مت وكد  ادة ؤلاًساداث الػا الػساق الىفؼُت والامس الري أدي الى ٍش

ادة في الىفلاث الػامت مما أدي الى  جدلُم فاةع في  فاكذ الٍص

 اإلاىاشهت الػامت.

 اإلابدث الثاوي

كُاض وجدلُل جأزحر جللباث ألاطػاز الىفؽ غلى اإلاىاشهت الػامت في 

 (2018-1990)الػساق خالٌ مدة

:جى 
ً
 صُف اإلاخغحراث الدزاطتأوال

اإلاخغحراث الاكخصادًت التي جإزس غلى الػالكت  ئن غملُت اخخُاز 

اإلاخمثلت في أزس ألاطػاز الىفؽ غلى اإلاىاشهت الػامت في الػساق، 

الىظسي الدزاطاث الظابلت، وجىفحر  حػخمد غلى الجاهب 

ؤلاخصاةُاث خىٌ هره اإلاخغحراث خالٌ فترة التي طِخم دزاطتها، 

الىمىذج اللُاس ي وجددًد مخغحراث الىمىذج. ومً أحل وػبُػت 

مت، جم اخخُاز  اإلاىاشهت الػا جددًد أزسجللباث ألاطػاز الىفؽ غلى 

 :اإلاخغحراث وهي واآلحي

الى الىاجج اإلادلي الاحمالي: ًلصد (SB)وظبت زصُد اإلاىاشهت الػامت•

 ً اإلاىاشهت، و ًىضح العجص غ بسصُد اإلاىاشهت الػامت ملابلت ػسفي 

 فهى ػس 
ً
ٍم ػسح الىفلاث الخىىمُت مً الاًساداث الخىىمُت، اذا

دث الفاةع اإلاىاشهت غىدما  الفسق الظالب بحن احمالي الازىحن.ٍو

ػىع الؼيل زكم) د ؤلاًساداث الػامت غً هفلاتها. َو ( جؼىز 3جٍص

زصُد اإلاىاشهت الػامت.وبسحىع الى دزاطاث الظابلت جم اطخػاهت 

 .مً الىاجج اإلادلي ؤلاحماليبمإػس وظبت زصُد اإلاىاشهت 

ٌػد كؼاع الخػدًً مً اللؼاغاث  :(Ox)الصادزاث الىفؼُت•

الخجازة الخازحُت في الػساق، خُث جخجاوش ألاهمُت  اإلاهُمىت غلى 

ظاهم بىدى )90اليظبُت لهرا اللؼاع وظبت ) %( في 50%( َو

في الػساق  ً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، ازجفؼ صادزاث الىفؼُت  جىٍى

جي ختى وصل الى)ألف بسمُل/ًىم  بؼيل  ( في غام3362جدٍز

(2018). 

غبازة غً اللُمت الىلدًت لبرمُل الخام ::(PP)ألاطػاز الىفؽ•

 ، خظؼ هرا الظػس لخللباث مظخمسة يي ٍو اإلالاض بالدوالز ألامٍس

بظبب ػبُػت طىق الىفؽ الػاإلاُت التي جدظم بالدًىامُىُت 

ى بُاهاث صادزة غً وغدم الاطخلساز، واغخمدث الدزاطت غل

 .مىظمت أوبً

ػهدث طػس صسف الدًىاز  (EX)طػس الصسف الدًىاز الػساقي•

 ً  هدُجت جمىً البى
ً
 ملمىطا

ً
الػساقي خالٌ الفترة الدزاطت جدظىا

قي مً اجخاذ مجمىغت مً ؤلاحساءاث والخدابحر  اإلاسهصي الػسا

 غلى أدواث الظُاطت الىلدًت غحر اإلاباػسة لخدلُم 
َ
مػخمدا

ه اإلاخمثلت في خفع مػدالث الخطخم والاطخلساز الػام أهداف

ز 1453لألطػاز والىمى الاكخصادي، ئذ سجل طػس صسف ) (الدًىا
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( الدًىاز الػساقي 1200( واطخلس لُصل الى)2004الػساقي في طىت)

 .(2018) في

 جىصُف أهمىذج اللُاض الاكخصادي وجؼىز مخغحراث الدزاطت   

خغحراث   إلاا بػد الخػسف غلى اإلا
ً
اللُاس ي واطدىادا اإلاىىهت للىمىذج 

ًت  ت الاكخصاد  فان الدزاطت جىؼلم مً الىظٍس
ً
جم ذهسه آهفا

اض ي زم الػؼىاتي، ومً زم  بصُاغت الفسوض بؼيلها الٍس

الدالُت بحن  همىذج اللُاض الاكخصادي للػالكت  جىصُف أ

مسخلت ججمُؼ  ػلبها  خغحراث الخابػت، َو اإلاخغحراث اإلاظخللت واإلا

ً البُاه مػلماث ألاهمىذج وذل اث الخلُلُت بهدف جلدًس 

خم  باطخخدام ألاطالُب اإلاىاطبت في اللُاض الاكخصادي، ٍو

ت  اإلاػىٍى اإلالدز لالخخبازاث ؤلاخصاةُت ألزباث  ئخظاع ألاهمىذج 

 .غلى مظخىي اإلاخغحراث اإلاظخللت أو غلى مظخىي ألاهمىذج هيل

ُل ازس جللباث وفي الىاكؼ غدد هبحر مً الدزاطذ التي كام بخدل

اإلاىاشهت الػامت،  وبالسحىع ئلى الجاهب الىظسي  أطػاز الىفؽ غلى 

زس  بلت اغخمد الدزاطت للُاض أ واغخماًدا غلى الدزاطاث الظا

لت  جللباث أطػاز الىفؽ غلى اإلاىاشهت الػامت في الػساق  غلى ػٍس

(OLS)و(ARDL)  وجم جددًد مخغحراث الىمىذج، خُث ئن

الىفؽ،صادزاث الىفؼُت، اإلاخغحراث اإلاظخللت  خمثلت به )أطػاز  اإلا

طػس صسف للدًىاز الػساقي(، واإلاخغحر الخابؼ غبازة )وظبت السصُد 

ر  اإلاىاشهت الػامت الى الىاجج اإلادلي الاحمالي(هما جم اطخػاهت باإلاخغح

الىهمي مخمثلت)الاطخلساز ألامني والاكخصادي(لخىطُؼ ازس هره 

  الظسوف غلى الىمىذج اإلالترخت

ر و  اض ي للىمىذج، خُث ٌػد هرا ألاخح جم جددًد الؼيل الٍس

اإلاسخلت ألاطاطُت في بىاء الىمىذج اللُاس ي وػيل مىظىمت 

 :اإلاػادالث هما ًلي

 

 ………SB=F(PP, Ox,Ex,D )                               (1)       مػادلت زكم

خمي لىمىذج وصُغخه خم اطخخدام دالت  هصف اللىغاٍز  :ٍو

SBt= a0+a1PPt+a .زكممػادلت  2 LOXt++a3 L EXt + a 4 D  +εt  

                                            (1)……… 

 خُث ئن

وظبت اإلاىاشهت الػامت الى الىاجج اإلادلي 

 (t) طىتالاحمالي خالٌ 

SBt 

 EXt (t) طػس صسف للدًىاز الػساقي

 PPt (t)طىت أطػاز الىفؽ

 LOXt (t)الصادزاث الىفؼُت

 D (t)مخغحر الىهمي

 a0,a1,a2,a3 مػلماث للمخغحراث في مػادلت اولى

 

ًالخظ أن الىماذج مىظىمت ذاث ػابؼ اخخمالي، لهرا جم ئدزاج 

خد للخؼأ، والري ًىىب غً بػع اإلاخغحراث التي ًمىً أن جإزس 

 .في الىمى الاكخصادي والتي لم ًخم ئدزاحها في الدزاطت

:اخخبازالاطخلساز 
ً
 الظالطل الصمىُتزاهُا

ُت مً اهم أهىاع البُاهاث التي  حػخبر بُاهاث الظالطل الصمى

جلً التي حػخمد غلى بىاء  طخخدم في الدزاطاث الخؼبُلُت خاصت 

الػالكاث الاكخصادًت، وهره الدزاطاث  هماذج الاهدداز لخلدًس 

جفترض ان جىىن الظالطل الصمىُت اإلاظخخدمت اإلاظخلسة، ذلً 

ت ًإدي الى مؼاول كُاطُت مثل ألن غُاب صفت الا  طخلساٍز

 .مؼؼلت الاهدداز اإلاصاةف

هىان الػدًد مً الؼسق اإلاظخخدمت في اخخباز الظالطل الصمىُت، 

وكد اغخمدها غلى اخخباز  خُث ًفُد هرا الاخخباز بأن الظلظلت 

مظخلسة في خالت غدم وحىد حروز الىخدة في الظلظلت الصمىُت 

ها اججاه الػام أو حروز الىخدة، و للخغحر، وغحر مظخلس باخخىائ

 باغخماد غلى الاخخباز الظلف الرهس الري أغؼى الىخاةج الخالُت.

الري ًبحن  (ADF) ( هخاةج الاخخباز1ًالخظ مً خالٌ الجدٌو زكم)

 (Level)  في اإلاظخىي  (SB,PP,LEX) بػدم طىىن الظالطل الصمىُت

الخدالثابذ واججاه للمخغحراث البدث طىاء وان بالخد الثابذ او 

%( وبرًل هلبل بفسطُت 5اهبر ًم )  (Prob)الػام   الن كُمت

الػدم و هسفع فسطُت البدًلت التي جىص غلى وحىد حرز 

الصمىُت ليل  الفسق ألاوٌ للظالطل  الىخدة، وهرا مادفؼ الى اخر 

بهدف جفادي مؼيلت الاهدداز الصاةف، وكد   (SB,PP,LEX)مً

بػد ان أظهس  ً  (Prob) ث الىخاةج ان كُمتجدلم الفسض  اكل م

%( طىاء وان بالخد الثابذ ام الخد الثابذ والاججاه الػام 5)

برلً هسفع فسطُت الػدم وجلبل فسطُت البدًلت التي ًخدلم 

ن   (LOX,D) (. بِىما1فيها طىىن البُاهاث غىد دزحت جيامل) وا

 في اإلاظخىي 
ً
، الن كُمت(Level)مظخلسا كل ا  (Prob)و الفسق ألاٌو

%( وبرلً هلبل فسطُت البدًلت التي جىص غلى غدم  5مً )

ً  .وحىد حرز الىخدة لهرًً مخغحًر

 

:الخيامل اإلاؼترن
ً
 زاهُا

حن الخخباز فسطُت الخيامل  لت حىهاوظً اخصاُة جلترح ػٍس

اإلاؼترن وهما اخخباز ألازس  واخخباز اللُمت الراجُت الػظمى، في 

ً هخاةج مخخلفت  فخأخر بػحن الاغخباز هخاج خالت ئغؼاء الاخخباٍز

 ألازس الهه اهثر دكت مً اخخباز اللُمت الراجُت الػظمى.

 :الجدٌو اغالء ًبحن هخاةج الاخخباز هما ًلي

التي - اخخباز ألازس:جبحن هخاةج اخخباز ألازس زفع فسطُت الػدم 

مفادها غدم وحىد أي غالكت للخيامل اإلاؼترن وذلً الن اللُمت 

ه الفسطُت اهبر ًم اللُمت الخسحت ئخصاةُت ألازس غىد هر

ت ) اإلاػىٍى .0لالخخباز التي غىد مظخىي  ىحد غلى ألاكل 05 (، ٍو

 .(مخجهاث مخياملت لىمىذج3)

الىدُجت مً - الراجُت الػظمى:جم الخىصل الى هفع  اخخباز اللُمت 

التي  خالٌ اخخباز اللُمت الراجُت الػظمى الى زفع فسطُت الػدم 

رن، وذلً الن جىص غلى غدم وحىد أي غال كت للخيامل اإلاؼت

اهبر مً كُمت الخسحت  (Max-Eigen stastic) اللُمت بحن ان كُمت

ت) ىحد مخجه واخدة مخياملت5غىد مظخىي اإلاػىٍى   .%( ٍو

ل و اللصحر :جلدًس الىماذج اللُاطُت احلحن الؼٍى
ً
 زالثا

رن بحن اإلاخغحراث الىماذج  بػد الخأهد مً وحىد الخيامل اإلاؼت

خم  اإلالدزة،  ً فاهىا هلىم بخلدًس الػالكت بحن اإلاخغحراث الدزاطت،

ل و اللصحر،باالطدىاد الى غدد ARDLجلدًس همىذج) (  لالحلحن ػٍى

 الفتراث اإلادددة وفم مػاًحر اخخباز فترة الابؼاء لجمُؼ اإلاخغحراث.
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م اخخُازها اهؼالكا  التي ج اإلاخغحراث  ام  ظخدٌ مً الجدٌو أغاله  َو

ت الاكخص بلت ومفظسة إلاىاشهت مً الىظٍس ادًت والدزاطاث الظا

الػامت في الػساق واهذ ذاث ئػازة مىحبت. ومً هخاةج جلدًس 

 :الجدٌو اغلى فان مػادلت جصخُذ الخؼأ طخأخر الؼيل الاحي

 
ً
 واخصاةُا

ً
  جلُم الىمىذج اإلالدز اكخصادًا

(، ان 3الخلُم الىمىذج اكخصادًت:بحن مً خالٌ الجدٌو زكم)-

 ىفؽمػامل طػس ال

ٌؼحر الى ازس ئًجابي)ػسدي( ومػىىي الطػاز الىفؽ غلى زصُد  

ل واللصحر،فلد بلغذ كُمت  اإلاىاشهت الػامت في الاحلحن الؼٍى

ل ،وهرا ٌػنى ان 0.001اإلاسوهت لظػس الىفؽ وظبت) ( في احل ػٍى

ادة طػس الىفؽ بظىت) ادة زصُد اإلاىاشهت 1ٍش %( ًإدَى الى ٍش

( في 0.0009إلاسوهت طػس الىفؽ)(، هما ًلغذ كُمت ا0.001وظبت)

 .الاحل اللصحر

هما ان الصادزاث الىفؼُت ازس الاًجابُا غلى اإلاىاشهت الػامت -

خالٌ فترة الؼىٍلت واللصحرة اإلادي، خُث ان حغحر في الصادزاث 

بملداز)1الىفؼُت بيظبت) ادة اإلاىاشهت الػامت  ( 0.13%(ًإدي الى ٍش

ٍل. بحن مً خالٌ هخاةج ان (في الاحل الؼى 0.08في الاحل اللصحر و)

ز الىفؽ ولػل  الىفؼُت وان اهبر مً مسوهت أطػا مسوهت الصادزاث 

ادة الصادزاث الىفؼُت بيظبت اهبر  البظبب في ذًل ًسحؼ الى ٍش

 .مً جللباث في أطػاز الىفؽ

اما بيظبت لظػس صسف للدًىاز الػساقي وان ذو ازس ئًجابي غلى -

ملدزة لظػس الصسف ػيل اإلاىاشهت الػامت خُث ان مسوهت 

ن 0.24()0.13) ل واللصحر اإلادي غلى الخىالي، أي ا ( في احلي الؼٍى

%(ًإدي الى حغحر في اإلاىشهت الػامت 1حغحر في طػس الصسف بملدز)

ً 0.24بيظُت) ل.غلى السغم أهمُت هرا اإلاخغحر م ( في احل الؼٍى

ا مً هاخُت ئخصاةُت  الىاخُت اكخصادًت الا اهه لم ًىً مػىٍى

ت)غى  .%(، وهرالً بيظبت إلاخغحر الىهمي5د مظخىي اإلاػىٍى

ٌػبر غً طسغت  Cointeq(-1))هما ان مػامل جصخُذ الخؼأ-

ل وهى ماٌظخلصم ان  الخىُف مً الاحل اللصحر الى الاحل الؼٍى

لت   ختى ًلدم دلُال غلى وحىد غالكت ػٍى
ً
ا  ومػىٍى

ً
ًىىن طالبا

ُذ الاحل بحن مخغحراث الدزاطت، هما ان كُمت مػا مل الخصخ

حػنى  ان أي اهدسافاث في الاحل  الخؼأ غىدما جأخر كُمت الظالبت 

ل لىطؼ الخىاشن   .اللصحر ًخم جصخُدها في الاحل الؼٍى

،  بحن مً خالٌ الجدٌو طالمت -
ً
جلُم الىمىذج  اإلالدز اخصاةُا

 بؼيل غام.فيل اإلاخغحراث اإلاظخللت 
ً
الىمىذج اإلالدز اخصاةُا

ت خظب  مخمثل ةب)أطػاز الىفؽ،  والصادزاث الىفؼُت( مػىٍى

ت  (t)اخخباز ر   (.prob)ومظخىي اإلاػىٍى ل واللصح في الاحلي الؼٍى

م  قي، مخغحر الىهمي( ل اإلادي باطخثىاء)طػس صسف للدًىاز الػسا

ا   .ًىىها مػىٍى

 ومػامل جددًد  (R2 = 0.91) هما ان كُمت مػامل الخددًد بلػذ-

ز جىضح حى   (AdjustedR = 0.87) اإلاصدح  دة الىمىذج اإلالد

وهرا ًدٌ غلى ان اإلاخغحراث اإلاظخللت اإلامثلت في الىمىذج جىضح 

وظبت هبحرة مً طلىن مخغحر الخابؼ. هما ان خؼأ مػُازي للىمىذج 

وان ذو داللت (F.Stastic)(، وكُمت ئخصاةُت0.068كلُل حدا)

( مما ًإهد ان الىمىذج اإلالدز مػىىي 29.15ئخصاةُت والبالغت)

 هيل

 
ً
 :الاخخبازاث الدشخصُت للمصداكُت همىذجزابػا

ل و اللصحر، والحل  بػد جلدًس مػالم الىمىذج لالحلحن الؼٍى

الخأهد مً حىدة الىمىذج اللدز كبل اغخماده جم احساء 

الاخخبازاث الدشخصُت او ما حظمى باخخبازاث مالةمت الىمىذج 

اإلالدز.جظهس حمُؼ الاخخبازاث الدشخُصُت للىمىذج اإلادزحت في 

ُت 4الجدٌو زكم) ت همىذج ملدز، خُث حػد اغلب ( كىة ومػىٍى

 الاخخبازاث حُدة و ملبىلت،

فسطُت الػدم  (LM Test)أزبدذ هخاةج الجدٌو أغاله ان  اخخباز

( 0.38اللاةلت ًىفي وحىد أي ازجباغ حظلظلي بحن ألاخؼاء الن )

الى  (Breusch-Pagan-Godfrey)(، هما ٌؼحر اخخباز0.05اهبر مً)

غدم وحىد مؼيلت غدم زباث الخباًً، أي كبٌى الفسطُت الػدم 

-Jarque) اللاةلت بثباث جباًً ألاخؼاء.  هما ان كُمت  اخخباز

bera)  ( مما ٌػنى كبٌى 0.05( اخخباز اهبر مً )0.12بلغذ  )

 
ً
 ػبُػُا

ً
 .فسطُت الػدم كاةلت بان الاخؼأ جدبؼ جىشَػا

ت ا  :الاخخبازاث الطخلساٍز
ً
 CUSUM Of Squares) لىماذجخامظا

Test   ،CUSUM Test  ) 

(، فان الخؼى ARDLبػد جلدًس صُغت جصخُذ الخؼأ لىمىذج)

ل  الخالُتهي اخخباز الاطخلساز الهُىلي إلاػامالث الاحل الؼٍى

واللصحر، وليي ًخدلم ذلً ًخم الاغخماد غلى اخخبازي اإلاجمىع 

اإلاخابؼ) مىع التراهمي (و اإلاج  CUSUM Testالتراهمي للبىاقي 

لهرا الاخخباز CUSUM Of Squares Testإلاسبػاث البىاقي ) 
ً
(وفلا

ًخدلم الاطخلساز الهُىلي اذا وكؼ السطم البُاوي بحن الخدود 

بمظخىي ) %( الري ًإهد ان مخغحراث الدزاطت طاهىت 5الخسحت 

ترحم طىىن اإلاػلماث للىمىذج، الري ًإػس 4والؼيل )  ً )

الظاهسة اإلادزوطت الن حمُػها واكػت في الظىىن بحن مخغحراث 

 خدود الثلت خالٌ مدة الدزاطت.

:اخخباز ألاداء الخيبإي لىمىذج جدصح الخؼأ غحر اإلالُد 
ً
طادطا

 اإلالدز

حػخمد حىدة الىخاةج اإلالدزة غلى كىة ألاداء الىدبإي لىمىذج 

اإلالدز، لرلً ًجب الخأهد مً جمخؼ هرا الىمىذج بلدزة حُدة 

الٌ اإلادة الصمىُت للخلدًس. ومً احل ذلً ًخم غلى الخيبإ خ

 theil inequality)اطخخدام مػامل غدم الدظاوي الثاًل

coefficient) :  

فاذا واهذ مػامل ٌظاوي صفسا داٌ ذلً غلى ملدزة الىمىذج 

( وهرا ٌػىع 1الػالُت للخيبإ. اما اذا وان مػامل الثاًل ٌظاوي )

ما شاد هرا مػامل غً طغف كدزة الىمىذج غلى الخيُإ او ول

اللدزة الخيبإةُت للىمىذج.بمػنى اخس  واخد صخُذ ولما هخفظذ 

 الى 
ً
ولما كلذ كُمت هرا مػامل غً الىاخد الصخُذ وصىال

ت له  .الصفس ازجفػذ اللىة الخيبٍإ

( هخاةج جلُم ألاداء الخيبإي لىمىذج 5بحن مً خالٌ الؼيل زكم)

دزالن كُمت مػامل (اإلالardlجصخُذ الخؼأ غحر ملُد لىمىذج )

(T=0.15) 

 الاطخيخاحاث واإلالترخاث
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 الاطخيخاحاث

ً وظبت هبحرة مً ؤلاًساداث 1 .حظهم ؤلاًساداث الىفؼُت في جىٍى

اإلاالُت  الػىاةد  الخىىمُت، ان الػساق واهذ و الًصاٌ حػخمد غلى 

ل الاهفاق الػام و غملُت الخىمُت الاكخصادًت.  الىفؼُت لخمٍى

شهت الػامت في الاكخصاد الػساقي ماشالذ .ًخطح ان خالت اإلاىا2

 
ً
مسجبؼت بؼيل مباػس باالًساداث الىفؼُت و التي جددد اغخمادا

غلى أطػاز الىفؽ الػاإلاُت، وهمُت ؤلاهخاج اإلادلي للىفؽ لرا فان 

 حغحر في هره الػىامل طىف ًىػىع مباػسا غلى اإلاىاشهت الػامت.

( ال 2003بػد طىت).ان خالت فاةع للمىاشهت الػامت في الػساق 3

 ، الػامت ادة مصادز ؤلاًساداث الػامت و جسػُد الىفلاث  ًسحؼ الى ٍش

الىفؼي في الػساق،  الىفؼُت واهخاج  اهما جسجبؽ مباػسا باالًساداث 

زس جللباث في أطػاز الىفؼُت بصىزة واضخت في  وال ًظهس ا

في أطػاز الػاإلاُت للىفؽ جخغُحر  مؼ أي حغحر  قي، الن   الاكخصاد الػسا

 ول مً )الصادزاث الىفؼُت وؤلاهخاج الىفؼي(.

.اظهسث هخاةج كُاطُت للبدث ان هىان غالكت ػسدًت وئًجابُت 4

ادة في  مت، أي ان ٍش اإلاىاشهت الػا بحن أطػاز الػاإلاُت للىفؽ وزصُد 

أطػاز الػاإلاُت للىفؽ ًىػىع بصىزة مباػسة غلى اإلاىشاهت 

 الػامت.

ُت . بحن ان هىان غالكت ػسدًت ئًجاب5ُ ت بحن الصادزاث الىفؼ

خفم مؼ واكؼ الاكخصاد الػساقي  واإلاىاشهت الػامت،  وهره الىدُجتً 

ل  مً خُث اغخماده غلى الصادزاث الىفؼُت وغىاةدها لخمٍى

 اإلاىاشهت الػامت. 

الػساقي ، وبحن مً خالٌ جدلُل 6 . جم اطخػاهت طػس صسف للدًىاز 

قي وان ذو  اللُاس ي ان هىان اما بيظبت لظػس صسف للدًىاز  الػسا

ل واللصحر اإلادي  أزس ئًجابي غلى اإلاىاشهت الػامت في احلي الؼٍى

 غلى الخىالي. 

ز 7 بػدم اطخلسا .هما ان ظسوف التي مسبها الػساق مخمثلت 

زس واضح في الاكخصاد الػساقي،  الا  الاكخصادي و الامنى وان لها ا

 مً هاخُت ئخصاةُت في همىذج اإلالدز.
ً
ا  اهه لم ًىً مػىٍى

 اإلالترخاث

ؼ مصادز ؤلاًساداث الػامت وجسػُد 1 .طسوزة الػمل غلى جىَى

بُت  ادة خصلت ؤلاًساداث الظٍس الىفلاث الػامت وذلً مً خالٌ ٍش

 وشٍادة الاهفاق الاطدثمازي.

ادة اهخاج ومظاهمت اللؼاغاث ألاخسي غحر الىفؼُت 2 .ان ٍش

كاث الطُما الصزاغت والصىاغت الخدىٍلُت طُإدي الى جىاطب غال

الىمى والازجباػاث الامامُت و الخلفُت بحن كؼاغاث الاكخصاد 

 الىػنى،  جللُل الاغخماد غلى الخازج.

س 3 ت و جؼىٍس صىاغت الخىٍس س الصىاغاث البتروهمُاٍو .طسوزة جؼٍى

الىفؽ الخام،  ًيبغي  جصدًس 
ً
دال وجصدًس اإلاىخجاث الىفؼُت ب

في حد ًدة وجؼىٍس جدىٍله الى اإلاظخلاث هفؼُت وذلً باػاء مصا

.
ً
 وجىىىلىحُا

ً
 البنى الخدخُت للمصافي اللاةمت فىُا

ؼ الصادزاث 4 قي مً خالٌ جىَى .غمل غلى زفؼ كُمت الدًىاز الػسا

ؼ كاغدة جىصيُؼ في الػساق، وخد مً مػدالث  الػساكُت وجىَى

ز  ىػىع هرا ئًجابُا غلى مػد طػس صسف الدًىا الخطخم ٍو

 الػساقي.

د غلى  .غمل غلى جدلُم الاطخلساز 5 ألامني والاكخصادي  واغخما

 مبداء الؼفافُت مً احل جدلُم مصلخت الػامت 

 

 اإلاصادز و اإلاساحؼ 

 اإلاصادز 

س و اإلاظدىداث السطمُت :  اوال:الخلاٍز

وشازة الخخؼُؽ الػساكُت،  الجهاش اإلاسهصي لألخصاء  -1

ت الخظاباث اللىمُت ، وجىىىلىحُا اإلاػلىماث،    .2018مدًٍس

قي،  داةسة الاخصاء والابدار،  اليؼسة  -2 لبىً اإلاسهصي الػسا

ت،   .www.cbiraq.org 2019الاخصاةُت الظىٍى

 

ذ الجامػُت :  زاهُا:السطاةل و الاػاٍز

(، جىُُف اإلاىاشهت 2016الاهبازي،  مها أخمد خظحن، ) -1

ت مؼ حغحراث أطػاز الىفؽ )دز  اطت جؼبُلُت في الاطدثماٍز

اإلااحظخحر، حامػت الؼسق الاوطؽ، ولُت  الػساق(،  زطالت 

 الاغماٌ . ازدن . 

بس )-2 ( : الػىامل اإلاإزسة في 2013طػىد الهاحسي،  هىاف حا

ذ، زطالت اإلااحظخحر،  الىٍى في دولت  اغداد و جىفُر اإلاىاشهت الػامت 

 ولُت الاغماٌ، حامػت الؼسق الاوطؽ .

س الخجازة الدولُت غلى 2017ىم، )فسج، مازدًً مدظ -3 جدٍس (، ازس 

الخىمُت اإلاظخدامت في الػساق مؼ ئػازة الى ئكلُم هىزدطخان، 

 أػسوخت دهخىزاه، حامػت اإلاىصىزة،  حمهىزٍت مصس الػسبُت.

( : أزس جللباث أطػاز 2012ًىطف،  بُبي و طػدهللا، داود ) -4

 ( ةس  في الجصا اإلاالُت  (. زطالت  2010-2000الىفؽ غلى الظُاطت 

اإلااحظخحر ، ولُت الػلىم الاكخصادًت و غلىم الدظحر، كظم الػلىم 

 الاكخصاد حامػت الجصاةس . 

 زالثا:البدىر و اإلاجالث الػلمُت :

(،  2017آٌ ػػمت، خُدز خظحن وغؼؼان،  هاوي مالً ) -1

ػُت، مجلت  الىفؽ و اهماغ الاهفاق الػام في الاكخصاداث الَس

ت، اإلاجلد )حامػت الاهباز للػل (، الػدد 9ىم الاكخصادًت و الاداٍز

(20. ) 

(، 2013البصام،  طهام خظحن، ػهاب،  طمحرة فىشي، ) -2

اإلاىاشهت  في اغداد  مخاػس واػيالُاث اهخفاض اطػاز الىفؽ 

الػامت للػساق طسوزاث جفػُل مصادز الدخل الغحر هفؼُت دزاطت 

بغداد للػلىم الاكخصاد الجا ،  جدلُلُت، مجلت ولُت  مػت

 (. 36الػدد)

(،  جؼىزاث أطػاز الىفؽ و اوػياطاتها 2013بلللت،  بساهُم ) -3

(، 2009-2000غلى اإلاىاشهت الػامت للدولت الػسبُت خالٌ الفترة )

 (.12مجلت الباخث، الػدد )

(،  الازاز الاكخصادًت 2016الجبىزي، غصام مدمد غبدالسطا) -4

ز الىفؽ غلى الاكخصاد الػ ساق، مجلت حامػت الاهخفاض أطػا

 (.  8(،  الػدد )24بابل للػلىم الصسفُت و الخؼبُلُت، اإلاجلد )
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الدلُمي،  ػاهس واظم حىاد  والدلُمي، غلي اخمد دزج،   -5

الخام غلى اإلاىاشهت الػامت 2018) خغحراث في اطػاز الىفؽ  زس ال (،  أ

(، مجلت حامػت 2015-1990في اإلاملىت الػسبُت الظػىدًت للمدة )

ت، اإلاجلد )الاهب  (.  21(،  الػدد )10از للػلىم الاكخصادًت و الاداٍز

زس 2013خظحن، خظحر غباض، الجبىزي، مهدي طهس) -6 (،  أ

الصدماث الاكخصادًت في بػع مخغحراث الاكخصاد الىلي في 

( ، مجلت الادازة و الاكخصاد ، اإلاجلد 2011-1980الػساق للمدة )

 (.7(،  الػدد)2)

(،  2018اق خمد، مدُمدُد، خمىد طػد)خظحن، غبد السش -7

الىفؽ الخام غلى الخجازة الخازحُت  جللباث أطػاز  جدلُل ازس 

 . 2016-2000لبلدان مىظمت اوابً للمدة )
ً
( الػساق أهمىذحا

ت و الاكخصادًت، اإلاجلد) ذ للػلىم الاداٍز (، الػدد 3مجلت جىٍس

(43.  ) 

(: جدلُل 2015خدز، طسداز غثمان و اطماغُل، هُىا غثمان) -8

ازس الخللباث طػس الصسف الاحىبي في اإلاىاشهت الػامت الكلُم 

(،  مجلت حامػت الاهباز للػلىم 2013-1997الػساق ) -هىزدطخان 

ت، اإلاجلد )  ( 13(، الػدد )7الاكخصادًت و الاداٍز

(، 2018خلُل، مدمىد خمُد، ابساهُم ، غصالدًً خلُل) -9

ًت الػالكت بحن الاًساداث الىفؼُت و ا إلاىاشهت الػامت الاجداد 

ت و 2016-2004الػساكُت للمدة) ذ للػلىم الاداٍز (، مجلت جىٍس

 (. 44(، الػدد )4الاكخصادًت، الجلد)

(، 2018الدباغ،  غبدهللا خمد والىاصس،  مِظىن مجُد ) -10

اإلاالي في  دزاطت الاكخصادًت لبػع الػىامل اإلاإزسة غلى العجص 

 (. 2(، مجلت حامػت حيهان ، الػدد)2016-2003اإلاىاشهت الػساكُت )

( ،جدلُل 2013ػاوي ،طالم واظم،الجبىزي،مهدي طهس) -11 

مت و الىاجج اإلادلي الاحمالي  اإلاىاشهت الػا الػالكت الظببُت بحن عجص 

(،مجلت الادازة و 2009-1988في الػساق للمدة )

 (. 8(، الػدد)2الاكخصاد،اإلاجلد)

باث أطػاز الىفؽ الخام (، جلل2016صالح، خؼاب غمسان ) -12

-2009وآزازها غلى بػع مإػساث الاكخصاد الػساقي للمدة )

ت و الاكخصادًت،  2014 (،  مجلت حامػت هسهىن للػلىم الاداٍز

 ( .2(، الػدد )6اإلاجلد )

(،  جىُُف 2018غبدهللا ، ابساهُم غلى ، خظحن، مها اخمد) -13

ت مؼ حغحراث أطػاز الىفؽ )د زاطت جؼبُلُت في اإلاىاشهت الاطدثماٍز

ت،  الػساق(، مجلت ولُت بغداد للػلىم الاكخصادًت والاداٍز

 (. 55الػدد)

بساهُم،  مظػىد، لُث صالح، غبد الخظحن،  -14 غلي، مدمد ا

(، اإلاىاشهت الػامت اإلاسهت للدولت في ظل جللباث 2016زؤي خظحن )

 ، أطػاز الىفؽ، مجلت ولُت بغداد للػلىم الاكخصاد الجامػت

 (. 49 الػدد )

(،  2015مدمىد غلىغ، حػفس باكس، واظم، مسوه واطؽ ) -15

بُان أزس الاخخالٌ في اإلاىاشهت الػامت غلى بػع مخغحراث الاكخصاد 

(باطخخدام جدلُل الظببُت، 2011-1980الىلي في الػساق للمدة )

ت، الػدد )  ( .17مجلت الىىث للػلىم الاكخصادًت و الاداٍز

(، اهخفاض اطػاز الىفؽ و 2015مهدي، خُدز واظم ) -16

اإلاىاشهت الػامت في الػساق،  الاحساءاث الالشمت لخللُل جأزحرها غلى 

ت و الاكخصادًت، اإلاجلد) (، الػدد 5مجلت اإلاثنى للػلىم الاداٍز

(21 .) 

ـي زجُل ًىطف و أبادي  مصؼفى الياظمي  -17 الخمُمي،  غلــ

جأزحر جللباث أطػاز الىفؽ الخام في (،  جدلُل 2019الىجفي، )

قي للفتره  الظىق الدولُت غلى الاًساداث الػامت في الاكخصاد الػسا

 (.34(، الػدد )3(، مجلت الزن،  اإلاجلد)2015-2003مً)

البحرماوي، صالح مهدي غباض وغبدهلل، خظحن غلى، -18

ز الىفؽ واججاهاث ؤلاهفاق 2019) (كُاض وجدلُل جللباث أطػا

-2006غلى كؼاعي ألامً والصخت في الػساق للمدة )الخىىمي 

ت، اإلاجلد)2016 (، 25(، مجلت الػلىم الاكخصادًت وؤلاداٍز

 (.111الػدد)

 

 :  الىخب : 
ً
 زابػا

(،  اإلاالُت الػامت، ولُت الادازة و 2002ابى خمد، زطا صاخب )-1

 الاكخصاد، حامػت الىىفت . 

مت للدولت (، اإلاىاشهت 2008الجمُل، طسمد هىهب ، )-2 الػا

مؼازهت وػفافُت و مظاءلت ، الؼبػت الاولى،  داز اًب الازحر 

 للؼباغت و اليؼس، حامػت اإلاىصل .

الػامت ، حداز للىخاب 2008خلف، فلُذ خظً، )-3 اإلاالُت   ،)

 الػاإلاي وغالم الىخب الخدًث، ازدن.

ؼ اإلاالي 2007الػلي، غادٌ فلُذ )-4 (، اإلاالُت الػامت و الدؼَس

ب  ي،لؼبػت الاولى،داز الخامد    الظٍس

هي )-5 (، اكخصاد الىفؽ و الاطدثماز الىفؼي  2011غلي،اخمد بٍس

 في الػساق، الؼبػت الاولى،بِذ        

 الخىمت لليؼس، بغداد .         

(: 2006الػِس ي،هصاز الظػد الدًً،كؼف، ابساهُم طلُمان )-6

از و مىخبت الاكخصاد الىلي مبادب و جؼبُلاث،الؼبػت الاولى،د

 الخامد لليؼس و الخىشَؼ،ازدن.

( : اكخصادًاث الىفؽ،داز 2000الهُتي ،اخمد خظحن غلى )-7

 الىخب للؼباغت و اليؼس،اإلاىصل. 

( : مبادب 2009الىشوي ،خالد وصفي،السفاعي ،اخمد خظحن) -8

ت و الخؼبُم(، الؼبػت الػاػسة، داز  الاكخصاد الىلي)بحن الىظٍس

 ؼ، ازدن .واةل لليؼس و الخىشَ

 اإلاصادز باللغت ؤلاهجلحًزت:

1. Shamon,  A. S.  (2015). The Impact  of  Oil Price Swings  

on the Public Budget in Saudi Ara bia: An Empirical 

Study by Using the Johansen C o-Integration and Error 

Correction Model for the Period (1981-2014) .  

International Journal of Research, 7. 

2. Farzanegan, M. R.,  & Markwa rdt,  G.  (2009).  The effects  

of oil price shocks on the Ira nian economy. Ene rgy 

Economics, 31(1), 134-151. 
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Energy Policy, 38(5), 2340-2245. 
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(:جؼىزاهخاج والصادزاث الىفؼُت في الػساق خالٌ 1الؼيل زكم)

 (2018-1990اإلادة)

 
 
 

 (:جؼىز أطػاز الػاإلاُت للىفؽ الخام خالٌ اإلادة2الؼيل زكم)

(1990-2018) 

 

:ٗ ٍ باالػخًاد ػه ٍ اػذاد انباحثٛ ٙ ي  يصذس:انشكم انبٛاَ
 https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/335.htm.قاػذة بٛاَاث يُظًت 1

 /https://www.indexmundi.com/iraq.قاػذة بٛاَاث 2

 (2018-1990( اإلاىاشهت الػامت في الػساق خالٌ مدة)3الؼيل زكم)

  
 ٘ ٗ: انبُك انًشكض ٍ باالػخًاد ػه ٍ اػذاد انباحثٛ ٔصاسة انخخطٛط  (. 2017ٔ-2003انؼشاقٙ،حقاسٚش انسُٕٚت نهسُٕاث يحخهفت)يصذس ي

 ٔانخؼأٌ اإلًَائٙ،خٓاص اإلحصاء نسُٕاث يخفشقت.
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 (ADF)(:ًىضح هخاةج اخخباز الاطخلساٍزت إلاخغحراث الىمىذج باطخخدام اخخباز1الجدٌو زكم)

 

 %(5فض انفشضٛت انصفشٚت ػُذ يسخٕٖ يؼُٕ٘)،*س (يخدت يخكايه3ّانُخائح االخخباس ٔخٕد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسخت انخكايم انفشق األٔل انًسخٕٖ انًخغٛشاث

VARIABLE
S 

levels 1st difference  

ثابج+احداِ  ثابج 
 انؼاو

  ثابج+احداِ انؼاو ثابج

SB  0.4387 0.1901  0.0000  0.0226 I(1) 

PP  0.6310 0.3850  0.0018  0.0107 I(1) 

LEX  0.7771  0.1177  0.0000  0.0000 I(1) 

 مخغحراث البدث (ًىضح هخاةج اخخباز الخيامل اإلاؼترن بحن2الجدٌو زكم)

انقًٛت انحشخت  (Trace Statisticقًٛت) انفشضٛت انصفشٚت يخغٛشاث 

 5يسخٕٖ %

Prob** 

 0.0000  69.81889  124.6828  الٕٚخذ* (GDP)َسبت سصٛذ انًٕاصَت انؼايت انٗ

 0.0184  47.85613  52.21846  * 1ػهٗ  األقم  أسؼاس انُفط

 0.0463  29.79707  30.08635  *2ػهٗ األقم  صادساث َفطٛت

 0.1476  15.49471  12.19948  3ػهٗ األقم  سؼش صشف نهذُٚاس انؼشاقٙ

 0.3265  3.841466  0.962621  4ػهٗ األقم  يخغٛش انًْٕٙ

 

 Max-Eigenقًٛت) انفشضٛت انصفشٚت يخغٛشاث

Statistic) 

انقًٛت انحشخت 

 5يسخٕٖ %

Prob** 

 0.0000  33.87687  72.46433  الٕٚخذ* (GDP)َسبت سصٛذ انًٕاصَت انؼايت انٗ

 0.2137  27.58434  22.13211  * 1ػهٗ  األقم  أسؼاس انُفط

 0.1341  21.13162  17.88687  *2ػهٗ األقم  صادساث َفطٛت

 0.1427  14.26460  11.23686  3ػهٗ األقم  انؼشاقٙسؼش صشف نهذُٚاس 

 0.3265  3.841466  0.962621  4ػهٗ األقم  يخغٛش انًْٕٙ

 

%(5فض انفشضٛت انصفشٚت ػُذ يسخٕٖ يؼُٕ٘)،*س(يخدت يخكايه1ّانُخائح االخخباس ٔخٕد)  

 (Eviews9)يصذس يٍ اػذاد انباحثٍٛ باالػخًاد ػهٗ َخائح بشَايح
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ل الىمىذج3الجدٌو زكم)   (2014-2000خالٌ فترة)  (ARDL)(: جلدًس مػلماث لالحلحن كصحر وػٍى

 Short Run Coefficientغالكت اللصحر الاحل 

 .Stdخطأ انًؼٛاس٘) .(Cofيؼهًاث انًقذسة) انًخغٛشاث
Error) 

ٖ  (t-Statisticقًٛت ) يسخٕ

 .probانًؼُٕٚت

 0.003704 0.000975 3.799071 0.0011 (PPأسؼاس انُفط)

 0.130626 0.019413 6.728825 0.0000 (LOX)انصادساث انُفطٛت

سؼشصشف انذُٚاس 

 (LEX)انؼشاقٙ

0.126626 0.097128 1.303710 0.2071 

(ًْٙ  D) 0.042906 0.030851 1.390757 0.1796يخغٛش إن

 (Cointeq(-1) -0.507671 0.149464 -3.396604 0.0029 

 long Run Coefficient   ػالقت  انطٕٚهت االخم

 .Stdخطأ انًؼٛاس٘) .(Cofيؼهًاث انًقذسة) انًخغٛشاث
Error) 

ٖ  (t-Statisticقًٛت ) يسخٕ

 .probانًؼُٕٚت

 0.003101 0.001598 1.940320 0.0666 (PPأسؼاس انُفط)

 0.084911 0.025017 3.394119 0.0029 (LOX)انصادساث انُفطٛت

سؼشصشف انذُٚاس 

 (LEX)انؼشاقٙ

0.249426 0.191943 1.299481 0.2086 

(ًْٙ  D) 0.084515 0.065415 1.291985 0.2111يخغٛش إن

 2.670093 1.538961 -1.734997 0.0981- (C)حذ ثابج

 (Eviews9.5)اإلحصائيباالعتماد على البرنامج  من إعداد الباحثين

 (: الاخخبازاث الدشخصُت للىمىذج ملدز4زكم)الجدٌو 

 حقٛى االخخباس  حساب االخخباس َٕع االخخباس

 يشكهت االسحباط انزاحٙ
(Durbin-Watson) 

(Breusch-Godfrey Serial 
Correlation LM Test): 

 D.W= 2.38 ( ٚثبج اخخباسD.W ,L M اَّ الٕٚخذ)
 اسحباط انزاحٙ بٍٛ االخطاء

LM Test: Prob. 
F=0.38 > 0.05 

ٚؤكذ ْزا االخخباس خهٕ انًُٕرج يٍ  Prob. F=0.60 > 0.05     (ARCH)يشكهت ػذو حداَس انخباٍٚ 

 يشكهت ػذو ثباث انخباٍٚ
-Jarqueيشكهت انخٕصٚغ انطبٛؼٙ نهبٕاقٙ)

bera) 
    Prob. J.B=0.12 > 
0.05 

ئٛت حخبغ انخٕصٚغ اٚؤكذ اٌ األخطاء انؼشٕ
 انطبٛؼٙ

 (Eviews9)يٍ اػذاد انباحثٍٛ باالػخًاد ػهٗ َخائح بشَايح يصذس
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 ( اخخباز الاطخلساٍزت للىماذج4الؼيل زكم)

  
ٗ يسخخشخاث بشَايح ٍ باالػخًاد ػه ٍ اػذاد انباحثٛ   (Eviews9)يصذس ي

 

 (5الؼيل زكم)

 (2018-1990اللُمت الفػلُت واإلاخىكػت إلاىاشهت الػامت في الػساق خالٌ)

ٗ يخشخاث انبشَايح ٍ باالػخًاد ػه ٍ اػذاد انباحثٛ  (Eviews9)يصذس ي


