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Abstract 

      The most prominent roles that customs revenues play, and their 

financing role, in addition to other roles such as protecting local 

industries, from foreign competition by imposing customs revenues on 

imports of goods similar to local industries, in addition to its preventive 

role through protection. Unhealthy merchandise community. Studying the 

impact of transit revenues on the general budget and the protection of 

national industries from external competition. The deficit in the general 

budget of countries is one of the main problems in the financial policy of 

most countries of the world, especially in the recent years after the global 

crisis (2008) due to several reasons, including imbalance. expenses. Public 

expenditures of countries, where current expenditures constitute the bulk 

of public expenditures, and this reflects the consumption nature of 

government expenditures in Iraq, as well as the imbalance in the structure 

of public revenues, especially in oil-producing countries, and the weight of 

expenditures. Reliance on the crude oil sector to finance the general 

budget, which makes the economy of oil-producing countries vulnerable to 

external shocks, including fluctuations in oil prices, and the research 

presents the reality of the revenues of border crossings and the state's 

general budget. May (Iraq). 
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 السدتخمص
دوار أخخى مثل ودورىا  التسػيمي، فزاًل عغ أالكسخكية ,   األدوار التي تقػم بيا اإليخاداتأبخز 

كسخكية عمى  السشافدة االجشبية مغ خالل فخض إيخادات تػفيخ الحساية لمرشاعات السحمية , مغ
دورىا الحسائي مغ خالل  إلىالسدتػردات مغ البزائع السذابية لمرشاعات السحمية , اضافة 

السشافح الحجودية في  أثخ إيخاداتية السجتسع مغ الدمع السزخة بالرحة ,  ويعخض البحث حسا
جشبية , يعج العجد في لمرشاعات الػششية مغ السشافدة األالسػازنة العامة , وتػفيخ الحساية 

في  ساسية في الدياسة السالية لسعطع دول العالع  خرػصاً ازنة العامة لمجول مغ السذاكل األالسػ 
يا اختالل الشفقات سباب مش( نتيجة لعجة أ 2008لعالسية سشة) خيخة , بعج االزمة االدشػات األ

ىحا يعكذ مغ الشفقات العامة , و  ت الشفقات الجارية تذكل القدع األكبخذ اصبحالعامة لمجول، إ
,  العامة يخاداتنفاق الحكػمي في العخاق , وكحلظ اختالل ليكل اإلالصبيعة االستيالكية لإل

خرػصًا في الجول الشفصية واعتسادىا بذكل كبيخ عمى قصاع الشفط الخام في تسػيل السػازنة 
لمرجمات الخارجية ومشيا تقمبات أسعار الشفط ,  العامة , ما يجعل اقتراد الجول الشفصية عخضة

 السشافح الحجودية والسػازنة العامة )العخاق (. يعخض البحث واقع إيخادات
 

 دةالكمسات الخئي
 الكسخكية , السهازنة العامة , الشاتج السحمي االجسالي ريخاداتاإل 

mailto:sadek1992199299@gmail.com
mailto:sadek1992199299@gmail.com
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 السقجمة
وتعج  ،غخاض مالية واقترادية واجتساعيةأ في االقتراد مغ خالل تحكيقيا  اً ميس اً تسارس الزخائب دور 

دوات السدتعسمة في دعع القصاعيغ الرشاعي والدراعي حج األأىحه الزخائب و  أنػاعحج أالكسخكية   يخاداتاإل
وحساية وتحفيد االنتاج السحمي ورفع القجرة عمى مشافدة الدمع السدتػردة وجحب االستثسار , وبالتالي انخفاض 

وذلظ  ،ا يراحب ىحا التحدغ مغ رفع ندبة الرادراتفي معجل االستيخادات مغ خالل زيادة االنتاج السحمي وم
, والحي يعسل عمى تخفيس  الكسخكية تأثيخ كبيخ في امجاد السػازنة العامة لمجولة باألمػال الالزمة يخاداتلسا لإل

كسا أنيا تذكل ندبة ليدت  ،دارتيا بذكل سميعحه الزخائب بذكل واضح إذا ما تع إالعجد السالي ويبخز تأثيخ ى
الزخيبية لتتسكغ  يخاداتزيادة اإل إلىاذ تحتاج كل دولة  قميمة مغ اجسالي الزخائب خرػصًا في الجول الشامية

الزخيبية  يخادات%( مغ اإل36.9الكسخكية ) يخاداتذ بمغت ندبة اإل, إالػاجبات السمقاة عمى عاتقيا بمغ الكيام 
 %( لشفذ العام 1.4العامة ) يخاداتاإل إلىالكسخكية  يخاداتت ندبة اإلكسا بمغ 2019في العخاق لعام 

 اواًل : مذكمة البحث 
الكسخكية ( السفخوضة عمى نذاط التجارة   يخاداتالسشافح الحجودية )اإل إيخادتتسثل مذكمة البحث بانخفاض 

 يخاداتالبج مغ الدعي إليجاد الحمػل لتعطيع ىحه اإل و,الخارجية 
  جف البحثثانيًا : ه

الكسخكية  يخاداتالكسخكية والتعخف عمى اسباب انخفاض اإل يخاداتبيان مفيػم اإل إلىييجف البحث  
 يخاداتقياس وتحميل العالقة بيغ اإل إلى, كسا ييجف البحث الخديشة العامة لمجولة  إيخاداتوندبة تأثيخىا في 

في حيغ جاء  ،وعجد السػازنة ، كسا اعتسج الباحث السشيج الػصفي التحميل في السبحث االول والثاني الكسخكية
 يخاداتو , فزاًل  عغ قياس وتحميل العالقة بيغ اإلأىجافوذلظ لتحقيق  ،السبحث الثالث معدزًا بالجانب الكياسي

 الكسخكية والشسػ االقترادي .  
  البحث  أهسيةثالثًا :  

الكسخكية لكػنيا مرجر مغ مرادر الجخل القػمي , وذلظ    يخاداتاإل أىسيةيكتدب البحث اىسيتو مغ  
الزخيبية الكسخكية  يخاداتالديادية باألخز اإل يخاداتالن االصالح االقترادي يتصمب تعديد وتفعيل اإل

 .لتعطيع دورىا في تسػيل السػازنة العامة 
 رابعًا : فخضية البحث 

  :إلىالكسخكية ( يؤدي  يخاداتالسشافح الحجودية )اإل إيخاداتان زيادة 
 انخفاض عجد السػازنة العامة . -1

 زيادة الشاتج السحمي االجسالي .  -2
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 خامدًا : هيكمية البحث 

والسػازنة  السفاليسي  لمزخائب الكسخكية شارمباحث  تشاول السبحث االول اإل ةثالث مىعتع تقديع البحث  
ما ية والسػازنة العامة في العخاق، أالكسخك يخاداتالعامة  والعالقة بيشيسا في حيغ تشاول السبحث الثاني  واقع اإل

 الكسخكية عمى السػازنة العامة لمجولة .   يخاداتاإل أثخكياس وتحميل فمالسبحث الثالث 
 

 ول السبحث ال 
 كية والسهازنة العامة والعالقة بيشهساالكسخ  ريخاداتسذ الشظخية لإلالسفاهيم وال 
 الكسخكية  ريخاداتواًل  : اإلأ

 الكسخكية  ريخاداتمفههم اإل:   1
الزخائب غيخ السباشخة وقج ارتبط تصػرىا بكيام التجارة بيغ الجول  أنػاعىع أ الكسخكية وىي   يخاداتاإل
وتحفيد االنتاج الػششي واستقخاره والحج مغ يا واشكاليا مع تصػر وتػسيع حخكة التجارة الخارجية أىجافوتصػر 

 ( Ahmad,2012,83) استيخاد بعس الدمع
ضخيبة تفخضيا الجولة بسا ليا مغ حق الديادة عمى البزائع السدتػردة  )  نياأبالكسخكية  يخاداتتعخف اإل

تفخض وفقا لمقػاعج نسا إفخض مقابل خجمة تقجميا الجولة و نيا ال تأل ،والسرجرة وقج اشمق عمييا تدسية رسع
 ( Al-Eitabi 2018,91القانػنية والجستػرية )

الزخائب التي تفخض عمى الدمع والخجمات عشج عبػرىا الحجود )  بأنياكية كحلظ تعخف الزخائب الكسخ 
فيي  ضخائب عمى الػاردات وعمى الرادرات  ،و لمخارجأسخ كية لمجولة سػاء كانت لمجاخل الك

(Hijazi,2001,283) خفت  بأنيا )الزخيبة التي تفخض عمى الدمع التي تجتاز الحائط الكسخكي او كسا ع
الجولة في حالة االستيخاد (  إلىو الجخػل خخوج مغ الجولة في حالة الترجيخ أالفاصل الكسخكي بيغ الجول لم

(Mahmud,2017,12 ) 
ئب والخسهم والتعخيفة الكسخكية وعمى الشحه زالة االلتباس عشج البعض يسكن التسييد بين الزخاولغخض إ

 :اآلتي
 بجون مقابل  فخادالزخيبة : وىي فخيزة مالية نقجية تأدييا الجولة جبخًا مغ األ -1

(Al_Souissi, 2005,13  ) 

 ,Arabالجولة مقابل خجمة خاصة مقجمة لو بشاء عمى شمبة , )   إلى فخادالخسع : مبمغ مغ السال يجفعو  األ -2

Assaf ,2019,70 ) 

مالية  أىجافما التعخيفة : ىي مبمغ مغ السال يفخض عمى الدمع السدتػردة والسرجرة لغخض تحقيق أ -3
 (Daniels,2009: 322)واقترادية واجتساعية 

 الكسخكية :  ريخاداتاإل أنهاع:   2
 : ي(  ومغ ابخزىا ما يأت1السخصط رقع )الكسخكية يػضحيا  يخاداتمغ اإل أنػاعىشاك عجة 
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 الكسخكية وفقا لظبيعتها   ريخاداتاإل أ (

 أنػاع ىع أ وىي  وىي الزخائب السفخوضة عمى الدمع السدتػردة مغ الجول االخخى ,االستيخاد : ضخيبة  (1
ن السخاد بيا ضخيبة إالزخائب الكسخكية  ف إلىذا تست االشارة إو  ،كثخىا استخجاماأالزخائب الكسخكية  و 

فزال عغ كػنيا مغ وسائل التجخل الفعالة في  ،السػازنة العامةحج مرادر تسػيل أكسا تعج , االستيخاد
 , ( Salvatore,2010:119حساية االقتراد الػششي ضج السشافدة االجشبية )

وكحلظ ما يجخل مشيا , الخارج  إلىوىي الزخيبة التي تفخض عمى البزائع السرجرة :  ضخيبة الرادرات  (2
ن وعاء ىحه الزخيبة ىػ البزائع التي أخارج حجود البمج بسعشى  إلىن لع يرجر إو  ،السشاشق  الحخة إلى

أما في تػفيخ  ،الجولة التي تفخضيا ةويأتي فخض ىحه الزخيبة مغ رغب, تخخج عغ الشصاق الكسخكي  لمبمج 
 Ali andمغ الحرػل عمى مػرد مالي )   وأ, الدمعة في الجاخل حتى تمبي حاجة االستيالك السحمي 

Kadawi ,1989,119) 

لتي تفخض عمى الدمع التي تسخ في دولة معيشة في اوىي الزخيبة )التخانديت ( : ضخيبة التجارة العابخة  (3
ذ تتسيد بعس الجول بالسػقع  االستخاتيجي والتدييالت في معاممتيا التجارية إ ،خخى أدولة  إلىشخيقيا 

 Hashish andالجولية .)واالستقخار الدياسي ,مسا يعصييا ثقال ندبيا كبيخا في حخكة التجارة 

Shihab,2005,213)          

 الزخائب الكسخكية أنهاع( أبخز 1السخظط رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: From the work of the researcher relying on _ Al-Ali, Adel (2009) Public Finance, 

Law and Taxation, Part One, Dar Al-Tharaa for Publishing and Distribution, 

Jordan (255-260). 

أنواع اإليرادات  الكمركية  أبرز  

اإليرادا  الكمركية وفقاً لطريقة  اإليرادا   الكمركية وفقاً لطبيعتها 

  حسابها

الضريبة النوعية 

( )المحددة  
الضريبة القيمية 

( النسبية)  
  ضريبة الصادرا 

  الضريبة المختلطة ضريبة الترانزي  

  ضريبة الواردا 
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 الزخيبة الكسخكية وفقًا لظخيقة حدابها :  ب (

 التعخفة الكسخكية الشهعية : (1
ىي رسع عمى الػاردات تخرز بزخيبة نقجية ثابتة لكل وحجة ممسػسة مغ الدمع السدتػردة 

(Daniels,2009: 322)  ىحه الزخائب بذكل مبمغ مقصػع عمى كل وحجة قياس كالػزن او  تفخض كسا
 .ديشار لمكيمػ الػاحج مغ سمعة معيشو( 200 )السداحة او الصػل مغ البزاعة مثال ذلظ فخض رسع مقجاره

 التعخفة الكسخكية القيسية : (2
الكيسة الدػقية لمدمع عشجما ترل البمج السدتػرد  عمى  وىي عبارة عغ ندبة مئػية تفخض

(Appleyard,2008:258 وعخفت بأنيا ضخيبة تحرميا الجولة عمى السشتجات عشج اجتيازىا لمحجود سػاء )
وتدسى في الحالة االولى رسع وارد وفي الحالة الثانية رسع  ,كانت بحخية او جػية او بخية دخػال او خخوجا

 ( Ban ,2007,45)صادر
 الزخائب السختمظة :  (3

تصبق فتصبيق الزخائب الكيسية عمى بزائع معيشة و  ابقيغ )الكيسة والشػعية (وىي تجسع بيغ الشػعيغ الد   
التعخيفة الكيسية تعخفة نػعية لتعػيس الفخق في الجػدة  إلىو يزاف أخخى . أالزخائب الشػعية عمى بزائع 

 ( Al-Qaisi,2011,194والػزن وعجد الػحجات . )
 ثانيًا : مفههم السهازنة العامة : 

، كسا ن السػازنة ىي عسل سياسي يعبخ عغ فمدفة الجولة الدياسية واالقتراديةالسالية العامة أاتفق كتاب 
ثع  الجولة الستجخمة، إلىن مفيػم الجولة وفمدفتيا قج تصػر مع مخور الدمغ مغ دور الجولة التقميجية )الحارسة ( أ

يا , أىجافالسػازنة فيجعميا تجاري في مفيػميا و ن يؤثخ في تخاكية فان ذلظ التصػر كان البج أالجولة االش إلى
 (. Al-Ali,2003,505مقتزيات التصػر و فمدفة التصػر ووضائفيا )
حدب الدياسة الستبعة مغ قبل الجولة والتذخيع القانػني , وقج بكسا وردت عجة تعخيفات عغ السػازنة 

خامج الحكػمية الستػقع الحرػل عمييا السخصصة لمب يخاداتعخفت السػازنة العامة ىي عخض السرخوفات واإل
(. كسا Samneison ,2001: 385خخى خالل مجة معيشة )األ يخاداتمغ مػارد مختمفة مثل الزخائب واإل

 Hildreeth & Khnanنيا تقجيخات سشػية لسفخدات السػازنة الكمية لمدشػات القادمة  )عخفت السػازنة بأ

-Alالجولة لدشة مالية مقبمة ) إيخاداتمغ تقجيخات لشفقات و  نيا السجسػعة(. وعخفت أيزا بأ  5 :2002,

Ramahi,2009,141. ) 
 السهازنة العامة في العخاق  إريخاداتوعاء 

بالشدبة لمقصاع الشفصي , إذ  أىجافم مغ  2009حدب ما جاء بقانػن السػازنة لعام ب الشفظية : ريخاداتاإل - أ
 إيخاداتجسالي % مغ إ85الشاتج السحمي االجسالي و% مغ 56يع بحجود إن القصاع الشفصي حاليًا يد
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عمى معجالت ، يعتبخ مرجر رئيذ في تحقيق أ داء القصاع الشفصي, لحلظ فإن تحديغ أ2009الجولة لعام 
 ( ,2009الشسػ في االقتراد ) اصجارات وزارة السالية ,

ائجات الشفصية في تسػيل السػازنة عمى الع ت تعتسج وزارة السالية بذكل رئيذالزال غيخ الشفظية : ريخاداتاإل  - ب
االخخى غيخ الشفصية  يخاداتبمغت مرادر اإل في حيغ 2009% مغ مػازنة عام 85مغت حيث ب ،العامة

فصية  غيخ الش يخاداتزاء مرادر اإل، وىحه الشطخية الستحفطة اغيخ ممسػسة إيخاداتوىي  ،%10اقل مغ 
الشفصية ,)وزارة السالية ,  يخاداتوىي اإل ،واحج يخادسيخ إلتجعل مغ االقتراد العخاقي أحادي الجانب وأ

2009 :208) 

 غيخ الشفظية هي : ريخاداتهم مرادر اإلأ 

حدب الييكل بوتسثل الزخائب غيخ السباشخة  سباشخة :الغيخ السباشخة :  ثانيًا : الزخائب  واًل: الزخائبأ
  :ما الزخيبة عمى االستيالك تذسلالتجارة الخارجية , أ إيخاداتالزخيبي في العخاق, الزخائب عمى التجاول , و 

م وقانػن  1984لدشة  23: تصبق في الػقت الحالي قانػن الكسارك رقع  الزخيبة الكسخكية في العخاق -1
 1/1/2018حتى  2016م ىػ القانػن مصبق في العخاق مغ عام  2010لدشة  22التعخيفة الكسخكية  رقع 

 مع اقميع كخدستان. ليحل محمة القانػن السػحج

 ضخيبة االنتاج    -2

 ضخيبة السبيعات  -3

 
 الحكهمية وعجد السهازنة  ريخاداتالزخيبة الكسخكية في اإل أثخثالثًا :  

الكسخكية وال سيسا في الجول الشامية , واليجف مغ فخض   يخاداتىع مػارد ميدانيات الجول السختمفة اإلمغ أ    
السػازنة و زيادة الفائس في لمحكػمة تسكشيا مغ تخفيس العجد أ إيخاداتىحه الزخائب ىػ الحرػل عمى 

يا فإنيا تفخضيا عمى الدمع إيخاداتجل زيادة كسخكية مغ أ إيخاداتذ نمحظ عشجما تفخض الجولة العامة لمجولة , إ
مخ ، إذ إن األذا كانت مخونة عخضيا ايزا مشخفزة، وكحلظ إالتي تكػن  مخونة الصمب عمييا مشخفزة ججا

 إلىدى ذلظ ا كانت مخونة الػاردات مشخفزة أتػقف عمى مخونة الػاردات  بالشدبة لدعخ الزخيبة , فكمسي
نقز حريمة الحكػمة , فكمسا  إلىدى ذلظ لػ كانت مخونة الػاردات مختفعة أ زيادة حريمة الحكػمة وبالعكذ

الحكػمة , وعشجما تكػن  خاداتإيزيادة  إلىكانت مخونة العخض والصمب مشخفزة فديادة سعخ الزخيبة يؤدي 
-Alالحكػمة , ) إيخاداتانخفاض  إلىمخونة العخض والصمب مختفعة فديادة سعخ الزخيبة يؤدي 

Sayid,2005,141(  كسا يػضحو السخصط )2   ) 
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 الحكهمية وعجد السهازنة ريخاداتالكسخكية في اإل  ريخاداتاإل أثخ( 2السخظط)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Source: From the researcher’s work based on;Mr., Sami, (2005) International Economics, 

Cairo University Center for Open Education, Cairo. 

 
ن فخض الزخائب الكسخكية  يعتسج عمى مخونة الصمب والعخض عمى الدمعة ولكي تدداد يتزح مسا سبق أ

الالزمة لتسػيل العجد سػاء في السػازنة العامة او ميدان السجفػعات , يجب عمى الحكػمة ان تكػن  يخاداتاإل
  يوذلظ عشجما تفخض الزخيبة عمييا ال يؤد ،رشيجة في فخض الزخيبة وأختيار الدمع ذات السخونة السشخفزة

 نقز كبيخ في الكسيات السدتػردة مشيا .  إلى
 

 السبحث الثاني 
 الكسخكية والسهازنة العامة في العخاق ريخاداتواقع اإل 

 اواًل: واقع الشفقات العامة في العخاق 
ىسا الشفقات االستثسارية والشفقات الجارية لغخض   ،نػعيغ مغ الشفقات إلىتشقدع الشفقات العامة في العخاق 

ية والشفقات التحػيمية , والسدتمدمات جػر والسدتمدمات الدمعالعامة لمجولة مثل) الخواتب واأل تدييخ السخافق
ما الشفقات االستثسارية فتسثل االنفاق عمى )السعجات الخأسسالية جمية وصيانة السػجػدات وغيخىا ( أالخ

ا مغ والسذخوعات الججيجة , استرالح االراضي , االنفاق عمى السرانع وتػسيع الصاقة االنتاجية وغيخى

 سلعة ذا  مرونة منخفضة  سلعة ذا  مرونة مرتفعة 

نقص الكميا  المستوردة منها بنسبة 

 قليلة 
نقص الكميا  المستوردة منها 

 بنسبة كبيرة 

الحكومة من  إيرادا زيادة 

الكمركية   يرادا اإل  
الحكومة من  إيرادا نقص 

 الضرائب الكمركية

 زيادة سعر الضريبة 
 زيادة سعر الضريبة 

كمركية  فرض ضريبة   
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صيع الجولة مغ خالل ىحه ىع مغ الشفقات العامة , تدتسثل ىحه الشفقات الجدء األالسذاريع االنتاجية األخخى، إذ ت
 خات في الشذاط االقترادي وتحقيق الخفالية االقترادية لمبمج .يحجاث تغيالشفقات إ

 2012-2004تظهر الشفقات العامة لمسجة من 
حيث  2004االرتفاع عام  إلى( تدايج االنفاق العام اتجيت الشفقات العامة 1نالحظ مغ بيانات الججول )

%( , وذلظ 60.3)  إلىالشاتج السحمي االجسالي  إلى( مميػن دوالر, كسا ارتفعت ندبتيا 21,953.17بمغت )
زيادة  إلىسعار الشفط ادت اع أدت كسيات الشفط السرجرة وارتفزا 2003بدبب فظ الحرار عغ العخاق في عام 

 زيادة الشفقات الجارية , فزاًل عغ تعجيل الخواتب والسخررات الػضيفية.  إلىدت ىحه الديادة , كسا أ يخاداتاإل
بسعجل نسػ مميػن دوالر  (44,586.11جسالي الشفقات بمغت )اض في إفقج شيجت انخف 2009ما سشة أ  

سبب ىحا االنخفاض و  %(40.2جسالي بمغت )الشاتج السحمي اإل%( مغ حيث أن ندبتيا مغ -10.8سالب )
جسالي الشفقات في االرتفاع حتى بيا العخاق واستسخ إ أثخت 2008زمة العالسية التي حجثت في عام األ إلىيعػد 
%( في حيغ 12.1وبسعجل نسػ سشػي )( مميػن دوالر 97,886.60)إلىذ ارتفعت الشفقات العامة إ 2013عام 

, 2014%( , ثع تخاجعت الشفقات العامة خالل الدشػات )43.5مغ الشاتج السحمي االجسالي بمغت ) ن ندبتياإ
( كسا حققت معجالت الشسػ 54,305.61()56,726.44( )93,163.80( وكانت كسا يأتي )2016, 2015

 امت بيا%( , وكان ذلظ بدبب الدياسة االنكساشية التي ق-4.2%( )-39.1%( )-4.8الدشػي سالب )
ن زيادة الشفقات العدكخية بدبب ارتفاع تكاليف الحخب مة السالية في تمظ الفتخة , كسا أز الدمصة السالية نتيجة األ

 %(  6.9) 2019-2004ضج داعر , كسا بمغ معجل الشسػ السخكب لمسجة مغ 
 ) مميهن دوالر( 2012-2004( تظهر الشفقات العامة في العخاق لمسجة 1ججول )

 
Source: From the researcher's work based on 

- Ministry of Finance, Economic Department, Technical Relations Department 

- The letter of the Ministry of Finance, the General Authority for Customs, No. 29931 dated 

11/21/2019 

- Central Bank of Iraq, annual bulletins 
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 (1ممحػضة : تع احتداب معجل التغييخ)الشسػ( الدشػي عمى وفق الريغة التالية )
 معجل الشسػ البديط

R= 
     

  
 *100…….(1) 

R=(√
  

  
    

 
معجل الشسػ السخكب                                                     (2)……100* 
             

 
 العامة في العخاق  ريخاداتثانيًا: واقع اإل

  2012-2004العامة لمسجة  ريخاداتتظهر اإل
ما , أ 2004( مميػن دوالر عام 22,544.59العامة ارتفعت لتبمغ ) يخاداتن اإل( أ2يتزح مغ الججول )

 يخادات%( وىحا االرتفاع جاء نتيجة زيادة اإل61.9الشاتج السحمي االجسالي بمغت ) إلىالعامة  يخاداتندبة اإل
 Al- Dulaimiية بدبب قخار رفع العقػبات الجولية ورفع الحرار االقترادي وزيادة الرادرات الشفصية )الشفص

and Obaid , 2014 , 316حيث بمغت  ،باالنخفاض يخاداتبجأت اجسالي اإلف 2009ما عام (,  أ
 يخادات%( , وىحا التخاجع في حريمة اإل-30.6( مميػن دوالر وبسعجل نسػ سشػي سالب )46,827.27)

 , kazem , 2016زمة الخىغ العقاري في الػاليات الستحجة االمخيكية )ة بدبب انخفاض أسعار الشفط بعج أالعام

اذ بمغت )  2016ثع انخفزت  عام  ،العامة بيغ االرتفاع واالنخفاض يخادات( , تحبحبت اإل429
جسالي لعامة مغ إا يخاداتسة اإلما ندبة مداى%( , أ-17.7الر وبسعجل نسػ سالب )( مميػن دو 44,056.08

 %( 27.6الشاتج السحمي قج بمغت )
سباب مشيا عجة أ إلىويعػد ذلظ  ،سعار الشفطالعامة ىػ استسخار انخفاض أ يخاداتالتخاجع في اإلما سبب أ

حجوث زيادة في السعخوض الشفصي , وبجأ انتاج الشفط الرخخي فزاًل عغ اسباب اخخى مشيا سياسية . و 
,  2017, وفي العاميغ تغصية تكاليف الحخب غيخ قادرة عمى  يخاداتكاليف الحخب اصبحت اإلارتفاع ت

دوالر عمى التػالي بدبب ارتفاع  ( مميػن 88,808.19( )61,888.22) إلى يخاداتجسالي اإلإارتفع  2018
معجل الشسػ وبمغ %( , 43.4%( )40.4ذ بمغ معجل الشسػ الدشػي )إ ،وانخفاض تكاليف الحخبسعار الشفط أ

 .%(7.9) 2019-2004السخكب لمسجة 
 
 
 
 
 



  ..........دلكمركية في دلمودزوة دلعامة للدولة ريرداد إإل أثر       .            
 
 دلجبوري وزوكىه

 260 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xدلردفدريه ) تىمية

  .pp(171-150، ص. ) 1011Juneحسريردن ،  .No(234، ع ) Vol(42مج )

 
 
 
 
 

 ر()مميهن دوال  2012-2004تظهر االريخادات العامة في العخاق لمسجة  (2)ججول

 
  2012-2004الكسخكية لمسجة  ريخاداتتظهر اإل

حريمة ليدت قميمة تجعع اقتراد الجولة  الكسخكية  يخاداتالسشافح الحجودية الستأتية مغ اإل إيخاداتتسثل 
خيخ التجاري واالكتفاء الالزمة لتدييخ وتسػيل الشفقات , ما جخى في االقتراد العخاقي مغ عسمية التح يخاداتباإل

% عمى الدمع السدتػردة , جعل الدػق العخاقية عخضة لعسمية 5عسار بشدبة بفخض ضخيبة مػحجة ) ضخيبة اإل
داء القصاع األنذصة االقترادية وتخاجع أداء تدايج معجالت البصالة وتخاجع في أ إلىدى ا أاالغخاق الدمعي , مس

وىػ خصػة جيجة  2010لدشة  22الدراعي والرشاعي في البمج, لحلظ صجر قانػن التعخيفة الكسخكية رقع 
 Al-Bataat andغمب دول العالع )دية , وىحا التذخيع معسػل بو في أ لترحيح مدار الدياسات االقترا

Jumea , 2016 , 8).  
( 497.63ذ بمغت )إ 2009الكسخكية حتى عام   يخادات( نمحظ ارتفاع اإل2االستعانة بالججول )ومغ 
%( بيشسا 1.0العامة ) يخادات%( وكانت ندبة مداىستيا مغ اإل61.8وبمغ معجل الشسػ الدشػي )  ،مميػن دوالر

تحديغ  إلىدى %( مع تحدغ الػضع األمشي في العخاق أ17.7بمغ)يبي الزخ  يخادندبة مداىستيا مغ اإل
 الػضع االقترادي 
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( مميػن دوالر 334.77( )482.13) إلى 2011, 2010الكسخكية خالل العاميغ   يخاداتثع انخفزت اإل 
انخفاض ندبة مداىستيا مغ  إلىدى %( مسا أ-21.9%( )-13.8ية سالبة )كسا سجمت معجالت الشسػ الدشػ 

الزخيبي  يخادما ندبة مداىستيا مغ اإلأ 2011%( لعام 0.3) إلى 2010%( لعام 0.7العامة مغ ) يخاداتاإل
دية بدبب %( عمى التػالي وسبب ىحا االنخفاض ىػ ضعف الديصخة عمى السشافح الحجو 20.9%()33.1بمغ )

 خخى في بعس السشافح.وأي بيغ مجة مشحاالت عجم االستقخار األ
خخى مشيا التيخب الزخيبي والفداد السالي واالداري وضعف الخقابة مغ قبل الجولة.  اب أفزاًل عغ أسب    

(Al-Fatlawy , 2013 , 53كسا ازدادت اإل , )(  1,177.95ذ بمغت  ) إ 2018الكسخكية في عام   يخادات
العام )  يخاداإلالكسخكية مغ   يخادات%  (, كسا بمغت ندبة مداىسة اإل18.6مميػن دوالر وبسعجل نسػ سشػي )

 %( 20.8) 2019 -2004%(, وقج بمغ معجل الشسػ السخكب لمسجة 1.3
 
 سبحث الثالث ال

 هاوتحميم الكسخكية عمى السهازنة العامة في العخاق ريخاداتاإل أثخقياس 
 هاوتحميمالسهازنة العامة  عجد الكسخكية عمى ريخاداتاإل أثخقياس  اواًل  :

 (Philips – Perron (P-P)بيخون   -اختبار فميبذ)الدالسل الدمشية  استقخارية  -1
( ونتيجة لحلظ سػف نقػم ADF( أكثخ دقة في العيشات صغيخة الحجع مغ اختبار )P-Pيعتبخ اختبار )

 وبسدتػى  1(1)قج استقخت عشج الفخق االول  (RE)الكسخكية  يخاداتن اإلأ( حيث نالحظ P-Pبعخض نتائج )
 1(1)( قج استقخ عشج الفخق االول DIعجد السػازنة )وكحلظ ( Intercept%( وعشج الحج الثابت فقط )5معشػية )
( H0=0ن نخفس فخضية العجم )اىشا يجب  ( ومغIntercept%( وعشج الحج الثابت فقط )5معشػية ) وبسدتػى 

 .تي(، كسا في الججول اآلH1 =1نقبل الفخضية البجيمة )و 
 Phillips-Perron test statisticبيخون نتائج اختبار فميبذ (: 3ججول)

 اختبار االستقخارية
Variables 

 الستغيخات
Level  1 السدتهىst Difference )الفخق االول) 

PP Sig. Result PP Sig. Result 
RE -2.370857 0.1652 No stationary -2.11566 0.024 Stationary 

DI -2.562416 0.1218 No stationary -7.639196 0.0000 Stationary 

Source: Table prepared by the researcher using (10Eviews) program. 

 

 الكسخكية وعجد السهازنة العامة  ريخاداتتقجريخ وتحميل العالقة بين اإل -2
كستغيخ مدتقل، الكسخكية(  يخاداتن تع اختبار سكػن الدالسل الدمشية لمستغيخات االقترادية )اإلبعج أ 

فخ ىحا الذخط تسكشا مغ تصبيق اوبتػ  I (1)ول غ أنيا كانت مدتقخة عشج الفخق األوعجد السػازنة كستغيخ تابع، وتبي
 دناه يػضح لشا نتائج االختبار ليحا األنسػذج. والججول أ ARDLاختبار أنسػذج 
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 ARDL نتائج اختبار أنسهذج( 4ججول )

0.196445 Prob(F-statistic) 2.705092 Durbin-Watson stat 0.488742 
Adjusted R-

squared 

Source: Table prepared by the researcher using (10Eviews) program. 

 
كستغيخ   REالكسخكية  يخادات( بأن اإلAdjusted R-squared) بار( نتائج اخ4يػضح لشا الججول )

خخى عػامل أ إلى%(  تعػد 52(, وأن )DIالتغيخات الحاصل في الستغيخ التابع )%(  مغ 48مدتقل  قج فدخ )
( عمى التشبؤ بالستغيخ (REىي قجرة الستغيخ السدتقل  %(48)ن ى إخخ غيخ داخمة في األنسػذج ,  بعبارة أ

جل %(  فيي ت5قل مغ )( أProb: 0.196445عشج مدتػى احتسالي ) (F-statisticأما  اختبار )  DIالتابع 
( التي بمغت قستيا (D-Wوتذيخ احرائيات اإلحرائية،عمى السعشػية الكمية لألنسػذج  مغ الشاحية 

 مغ مذكمة االرتباط الحاتي . (  وىحا يفدخ أن األنسػذج  خال  2.705092)
 : Bound Testنتائج اختبار الحجود لمتكامل السذتخك   -3

لسعخفة مجى وجػد عالقة تػازنيو شػيمة االجل )وجػد تكامل  Bound Testيدتخجم اختبار الحجود  
كستغيخ تابع، عغ شخيق السقارنة بيغ  وعجد السػازنة(( كستغيخ مدتقل و)الكسخكية يخاداتاإلمذتخك( بيغ )

  -ي: تميا والجنيا، كسا في الججول اآلوحجود الكيع الحخجة الع Fإحرائية 
 Bound Test نتائج اختبار الحجود( 5ججول )

Source: Table prepared by the researcher using (10Eviews) program. 

    
مغ  أكبخىي و5.720331)   (تبمغ( السحتدبة F-statisticن قيسة )أ( 5نالحظ مغ خالل الججول )

%(, مسا يعشى انشا نخفس 5( عشج مدتػى معشػية )3.62(، )4.16ذ بمغا )إ ،الكيسة الججولية العطسى والرغخى 

 K(عجد الستغيخات السدتقمة)
 

 القيسة السحدهبة
Value 

 االختبار االحرائي السدتخجم
Test Statistic 

1 5.720331 F-statistic 

(Critical Value Bound) الكيسة الججولية 
I1 Bound I0 Bound مدتػى السعشػية 

3.51 3.02 10% 

4.16 3.62 5% 

4.79 4.18 2.5% 

5.85 4.94 1% 
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وعجد  الكسخكية  يخاداتاإلفخضية العجم ونقبل بالفخضية البجيمة، وىحا يعشي وجػد عالقة تكامل مذتخك بيغ 
 .جلشػيمة األ ة، اي وجػد عالقة تػازنيالسػازنة

 
 
 

 غيخ السقيج.اختبار السعمسات السقجرة ومعامل ترحيح الخظأ   -4
مغ اجل الكذف عغ درجة تأثيخ الستغيخ السدتقل لصػيل ن ىحا االختبار يػضح تقجيخ معمسات االجل اإ

ل ترحيح الخصأ سخعة االجل، كسا يػضح معامشػيمة عمى الستغيخ التابع، فزال عغ تحجيج نػع العالقة 
 التػازن والججول ادناه يػضح ذلظ.  إلىجل الصػيل العػدة في األ

 بين الستغيخات طهيمة االجل ( نتائج تقجريخ أنسهذج ترحيح الخظأ والعالقة6ججول )

Source: Table prepared by the researcher using (10Eviews) program. 

    
 العكدية بيغ العالقةذ يػضح الججول إ الستغيخ السدتقل، ( نتائج تقجيخ معمسات6نالحظ مغ خالل الججول )

(DI(و )RE )يخاداتاإل تغيخي عشج أ ( الكسخكيةRE)  تغيخ العجد إلى واحجة يؤديبسقجار وحجة (DI ) بسقجار 
ثابتة، وىحا يتفق مع مشصق خخى مع بقاء العػامل األ( = 0.0118Prob%( وحجة عشج مدتػى معشػية )0.76)

 ( يسثل السيل الحجي لعجد السػازنة.0.79)ن السقجار ، وإالشطخية االقترادية
( -1.7)( بمغت قيستو UECM)ن معامل ترحيح الخصأ غيخ السقيج وكحلظ أضيخت العالقة السقجرة بأ 

جل القريخ بيغ ( وىحا  يعكذ وجػد عالقة تػازنية في األProb =0.0071سالبة ومعشػية وباحتسال ) 
% 1.7ن قيسة معامل ترحيح الخصأ تعشي أن )القة تػازنية شػيمة األجل , كسا أالستغيخات السجروسة باتجاه ع

(  يسكغ  t-1(  في السجة الدابقة  ) DIجل القريخ ( في )الل التػازني )عجم التػازن في األ( مغ االخت
و تغيخ في أ( Shock)باتجاه العالقة التػازنية شػيمة االجل بدبب اي صجمة  t) ترحيحو بالفتخة الحالية )

ت باتجاه الكيسة التػازنية بدبب أي ( سشػا0.6ن عجد السػازنة يدتغخق حػالي ),  بسعشى إالستغيخ السدتقل 
 في الستغيخ السدتقل . و تغيخ صجمة  في األنسػذج أ

 .السقجرةاجخاء االختبارات التذخيرية لمبهاقي   -5
جخاء إي االختبارات الدابقة سػف نقػم بلغخض التأكج مغ مجى صحة ودقة الشتائج التي تع الحرػل عمييا ف    

 -ي: يأتبعس االختبارات التذخيرية السيسة إلثبات ذلظ وكسا 

Prob*. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0118 -66278344 06786800 06844600- DI 

0.0113 4.444063 1.053185 4.680421 C 

0.0071 -5.073607 0.346891 -1.759986 CointEq(-1)* 
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ن ىحا االختبار يدتخجم لمتأكج مغ إ :Serial Correlation LM Testاختبار مذكمة االرتباط الحاتي  - أ
 ي: االرتباط الحاتي لمبػاقي وكسا يأت مجى خمػ األنسػذج السقجر مغ مذكمة

 LM(: نتائج اختبار مذكمة االرتباط الحاتي 7ججول )
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

0.1049 Prob .F(2,10) 2.848311 F-statistic 
0.0657 Prob. Chi-Square(2) 5.443804 Obs*R-squared 

Source: Table prepared by the researcher using (10Eviews) program. 

      
( عشج F-statisticن قيسة )اختبار مذكمة االرتباط الحاتي، إذ نالحظ بأ ( نتائج7يػضح لشا الججول )
مة ارتباط ذاتي، ومغ %( وىحا يعشي عجم وجػد مذك5) أكبخ( وىي = 0.1049Probمدتػى احتسالية بمغت )

ن نقبل فخضية العجم التي تشز عمى عجم وجػد مذكمة ارتباط بيغ الستبكيات العذػائية، ونخفس ثع ىشا يجب أ
العذػائية، ومغ ثع فان ىحا االختبار يعدز مذكمة ارتباط بيغ الستبكيات الفخضية البجيمة التي تشز عمى وجػد 

 .ARDLدقة نتائج األنسػذج 
يدتخجم ىحا االختبار  Heteroskedasticity Test (ARCH) عجم تجانذ التباريناختبار مذكمة  - ب

 .-ي: ة اختالف التبايغ لمبػاقي وكسا يأتلمتأكج مغ مجى خمػ األنسػذج السقجر مغ مذكم
 ARCH(: نتائج اختبار مذكمة اختالف التبارين 8ججول )

Source: Table prepared by the researcher using (10Eviews) program. 

-Fن قيسة )أذ نالحظ بإ, ARCH( نتائج اختبار مذكمة اختالف التبايغ لــ 8يػضح لشا الججول ) 

statistic) عشج مدتػى احتسالية بمغت (Prob=0.9541)  ان األنسػذج يخمػ مغ  %( وىحا يعشي5) أكبخوىي
اختالف تبايغ ومغ ثع ىشا يجب نقبل فخضية العجم التي تشز عمى عجم وجػد مذكمة  مذكمة اختالف التبايغ،

بيغ الستبكيات اختالف التبايغ ونخفس الفخضية البجيمة التي تشز عمى وجػد مذكمة  العذػائية،بيغ الستبكيات 
 .ARDLومغ ثع فان ىحا االختبار يعدز دقة نتائج األنسػذج  العذػائية،

 :Histogram-Normality Testاختبار مذكمة التهزيع الظبيعي   - ت

 جى خمػ األنسػذج السقجر مغ مذكمة التػزيع الصبيعي لمبػاقي ،ن ىحا االختبار يدتخجم لمتأكج مغ مإ 
 .ARDLيعدز دقة نتائج األنسػذج  ن ىحا االختبارإومغ ثع ف

 االستقخار الهيكمي الشساذج.اختبار   - ث
 خمػ مغ التأكج مغ أجل االختبارات السيسة مغ السقجر (ARDL)نسػذجالييكمي أل االستقخار اختبار يعتبخ

 .فييا ليكمية تغيخات أي وجػد مغ الجراسة في السدتخجمة البيانات
 

 الكسخكية عمى الشاتج السحمي اإلجسالي   ريخاداتاإل أثخثانيا: قياس وتحميل 

Heteroskedasticity Test: ARCH 

0.9541 Prob .F(1,12) 0.003458 F-statistic 
0.9494 Prob. Chi-Square(1) 0.004034 Obs*R-squared 
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 (Philips – Perron (P-P)بيخون   -اختبار فميبذ)الدالسل الدمشية  استقخارية  -1
( ونتيجة لحلظ سػف نقػم ADFاختبار )( أكثخ دقة في العيشات صغيخة الحجع مغ P-Pيعتبخ اختبار )

 ( قج استقخ(GDPاإلجسالي  والشاتج السحمي (RE)الكسخكية  يخاداتن اإلأ( حيث نالحظ P-Pبعخض نتائج )
ن أمغ ىشا يجب  ،لكمييسا (Intercept%( وعشج الحج الثابت فقط )5وبسدتػى معشػية ) 1(1)عشج الفخق االول 

 ي.ت(، كسا في الججول اآلH1 =1الفخضية البجيمة ) ن نقبلأ( و H0=0نخفس فخضية العجم )
 
 
 

 Phillips-Perron test statisticبيخون نتائج اختبار فميبذ (: 2ججول )
 اختبار االستقخارية

Variables 

 دلمتغيردث

Level 1 دلمستوى
st
 Difference )دلفرق دالول) 

PP Sig. Result PP Sig. Result 

RE -2.370857 0.1652 No stationary -2.11566 0.024 Stationary 

GDP -1.797964 0.3670 No stationary -3.106413 0.0494 Stationary 

Source: Table prepared by the researcher using (10Eviews) program. 

 

 الكسخكية والشاتج السحمي اإلجسالي.  ريخاداتتقجريخ وتحميل العالقة بين اإل -2
، مدتقالً  اً متغيخ الكسخكية( بػصفيا  يخاداتاختبار سكػن الدالسل الدمشية لمستغيخات االقترادية )اإلن تع بعج أ   

فخ ىحا الذخط اوبتػ  1(1)عشج الفخق االول ، وتبيغ أنيا كانت مدتقخة اً تابع اً متغيخ والشاتج السحمي االجسالي بػصفو 
 شا نتائج االختبار ليحا األنسػذج. والججول ادناه يػضح ل ARDLتسكشا مغ تصبيق اختبار أنسػذج 

 
 ARDL نتائج اختبار أنسهذج (10ججول )

0.000000 
Prob(F-

statistic) 
2.135067 Durbin-Watson stat 0.997403 

Adjusted R-

squared 

Source: Table prepared by the researcher using (10Eviews) program. 

     
بػصفيا   RE الكسخكية  يخادات( بأن اإلAdjusted R-squared) بارت( نتائج اخ10لشا الججول ) يطيخ

 إلى%(  تعػد 1(, وأن )GDPفي الستغيخ التابع ) ة%(  مغ التغيخات الحاصم99) تقج فدخ   مدتقالً   اً متغيخ 
( عمى التشبؤ (REىي قجرة الستغيخ السدتقل  %(99)ن ى إخخ غيخ داخمة في األنسػذج ,  بعبارة أخخى عػامل أ

%(  5ل مغ )(, اأProb 0.000000عشج مدتػى احتسالي ) (F-statisticأما  اختبار ) GDPبالستغيخ التابع 
( التي بمغت قستيا (D-Wفيي تجل عمى السعشػية الكمية لألنسػذج  مغ الشاحية االحرائية وتذيخ احرائيات

 باط الحاتي .مغ مذكمة االرت (  وىحا يفدخ أن األنسػذج  خال  2.135067)
 

 : Bound Testنتائج اختبار الحجود لمتكامل السذتخك  -3
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شػيمة االجل )وجػد تكامل  ةلسعخفة مجى وجػد عالقة تػازني Bound Testيدتخجم اختبار الحجود  
كستغيخ تابع، عغ شخيق السقارنة  الشاتج السحمي االجسالي(( كستغيخ مدتقل و)الكسخكية يخاداتاإلمذتخك( بيغ )
  -ي: تميا والجنيا، كسا في الججول اآلوحجود الكيع الحخجة الع Fبيغ إحرائية 

 
 
 
 

 Bound Test نتائج اختبار الحجود( 11ججول )

Source: Table prepared by the researcher using (10Eviews) program. 

مغ  أكبخوىي ( (57.83440 بمغت ( السحتدبة F-statisticن قيسة )أ (11نالحظ مغ خالل الججول )  
%(, مسا يعشى انشا نخفس 5( عشج مدتػى معشػية )3.62(، )4.16ا )تذ بمغإالكيسة الججولية العطسى والرغخى 

والشاتج  الكسخكية يخاداتاإلفخضية العجم ونقبل بالفخضية البجيمة، وىحا يعشي وجػد عالقة تكامل مذتخك بيغ 
 شػيمة االجل. ةاالجسالي، اي وجػد عالقة تػازني السحمي

 اختبار السعمسات السقجرة ومعامل ترحيح الخظأ غيخ السقيج.  -4

مكذف عغ درجة تأثيخ الستغيخ السدتقل عمى ل صػيلجل الا االختبار يػضح تقجيخ معمسات األن ىحإ  
، كسا يػضح معامل ترحيح الخصأ سخعة العػدة في جلاأل شػيمة الستغيخ التابع، فزال عغ تحجيج نػع العالقة 

 التػازن والججول ادناه يػضح ذلظ.  إلىاالجل الصػيل 

 الخظأ والعالقة طهيمة االجل بين الستغيخات( نتائج تقجريخ أنسهذج ترحيح 12ججول )

Source: Table prepared by the researcher using (10Eviews) program. 

العكدية  العالقةذ يػضح الججول إ الستغيخ السدتقل، ( نتائج تقجيخ معمسات12نالحظ مغ خالل الججول )
تغيخ الشاتج  إلى واحجة يؤديبسقجار وحجة  (REالكسخكية ) يخاداتتغيخ اإلي عشج أ( RE( و)GDP) بيغ

 (عدا دلمتغيردث دلمستقلت)

K 

 

 دلقيمت دلمحسوبت

Value 

 دالختبار دالحصائي دلمستخدم

Test Statistic 

1 57.83440 F-statistic 

(Critical Value Bound) القيمة الجدولية 

I1 Bound I0 Bound مستوى المعنوية 

3.51 3.02 10% 

4.16 3.62 5% 

4.79 4.18 2.5% 

5.85 4.94 1% 

Prob*. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.1691 76404607 06737170 06308303-  GDP 

0.0001 11.91000 0.801655 9.547711 C 

0.0000 -15.58539 0.026060 -0.406148 CointEq(-1)* 
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مع بقاء العػامل ( = 0.1691Prob( وحجة عشج مدتػى معشػية )-0.20بسقجار )( GDPالسحمي اإلجسالي )
سيل الحجي لمشاتج السحمي يسثل ال (0.20)ن السقجار ق مع مشصق الشطخية االقترادية، وإثابتة، وىحا يتفخخى األ

 االجسالي.
( - 0.40)( بمغت قيستو  UECM)ن معامل ترحيح الخصأ غيخ السقيج وكحلظ أضيخت العالقة السقجرة بأ

جل القريخ بيغ ( وىحا  يعكذ وجػد عالقة تػازنية في األProb =0.0000سالبة ومعشػية وباحتسال ) 
% ( 40ن قيسة معامل ترحيح الخصأ تعشي أن )شػيمة االجل , كسا أ ات السجروسة باتجاه عالقة تػازنيةالستغيخ 

(  يسكغ ترحيحو  t-1(في السجة الدابقة  )(GDPمغ االختالل التػازني )عجم التػازن في االجل القريخ ( في 
و تغيخ في الستغيخ أ( Shock)ي صجمة تجاه العالقة التػازنية شػيمة األجل بدبب أبا t) بالفتخة الحالية )

( سشػات باتجاه الكيسة التػازنية بدبب اي 2.5ن الشاتج السحمي االجسالي يدتغخق حػالي ),  بسعشى أالسدتقل 
 صجمة  في األنسػذج او تغيخ في الستغيخ السدتقل . 

 .السقجرةجخاء االختبارات التذخيرية لمبهاقي إ -5
الدابقة سػف نقػم لغخض التأكج مغ مجى صحة ودقة الشتائج التي تع الحرػل عمييا في االختبارات  

 -ي: يأتجخاء بعس االختبارات التذخيرية السيسة إلثبات ذلظ وكسا إب
ن ىحا االختبار يدتخجم لمتأكج مغ إ :Serial Correlation LM Testاختبار مذكمة االرتباط الحاتي  - أ

 ي: االرتباط الحاتي لمبػاقي وكسا يأت ج السقجر مغ مذكمةمجى خمػ األنسػذ
 LMنتائج اختبار مذكمة االرتباط الحاتي  (13ججول )

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

0.6749 Prob .F(2,1) 0.597804 F-statistic 

0.0381 Prob. Chi-Square(2) 6.534545 Obs*R-squared 

Source: Table prepared by the researcher using (10Eviews) program. 

( عشج F-statisticن قيسة )كمة االرتباط الحاتي، إذ نالحظ بأ( نتائج اختبار مذ13يػضح لشا الججول )    
مة ارتباط ذاتي، ومغ %( وىحا يعشي عجم وجػد مذك5) أكبخ( وىي = 0.6749Probمدتػى احتسالية بمغت )

ن نقبل فخضية العجم التي تشز عمى عجم وجػد مذكمة ارتباط بيغ الستبكيات العذػائية، ونخفس ثع ىشا يجب أ
ن ىحا االختبار يعدز العذػائية، ومغ ثع فإ غيخات مذكمة ارتباط بيغ الستالفخضية البجيمة التي تشز عمى وجػد 

 .ARDLدقة نتائج األنسػذج 
يدتخجم ىحا االختبار  Heteroskedasticity Test (ARCH) عجم تجانذ التباريناختبار مذكمة  - ب

 -ي: لتبايغ لمبػاقي وكسا مػضح فيسا يأتلمتأكج مغ مجى خمػ األنسػذج السقجر مغ مذكمة اختالف ا
 ARCHنتائج اختبار مذكمة اختالف التبارين (  14ججول )

Heteroskedasticity Test: ARCH 

0.5723 Prob .F(1,9) 0.343302 F-statistic 

0.5249 Prob. Chi-Square(1) 0.404175 Obs*R-squared 

Source: Table prepared by the researcher using (10Eviews) program. 
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-Fن قيسة )أذ نالحظ بإ, ARCH( نتائج اختبار مذكمة اختالف التبايغ لــ 14يػضح لشا الججول )  

statistic) عشج مدتػى احتسالية بمغت (Prob=0.5723)  ن األنسػذج يخمػ مغ أ %( وىحا يعشي5) أكبخوىي
اختالف نقبل فخضية العجم التي تشز عمى عجم وجػد مذكمة أن ومغ ثع ىشا يجب  مذكمة اختالف التبايغ،

بيغ اختالف التبايغ ونخفس الفخضية البجيمة التي تشز عمى وجػد مذكمة  العذػائية،بيغ الستبكيات تبايغ 
 ARDLغ ثع فان ىحا االختبار يعدز دقة نتائج األنسػذج وم العذػائية،الستبكيات 

 
ن ىحا االختبار يدتخجم لمتأكج إ :Histogram-Normality Testاختبار مذكمة التهزيع الظبيعي  - ت

يعدز دقة  ومغ ثع فان ىحا االختبار مغ مجى خمػ األنسػذج السقجر مغ مذكمة التػزيع الصبيعي لمبػاقي ،
 .ARDLنتائج األنسػذج 

 االستقخار الهيكمي الشساذج.اختبار  - ث
 خمػ مغ التأكج مغ أجل االختبارات السيسة مغ السقجر (ARDL)نسػذجألالييكمي ل االستقخار اختبار يعتبخ

 فييا، ليكمية تغيخات أي وجػد مغ الجراسة في السدتخجمة البيانات
 

 اواًل: االستشتاجات 
الشفصية عمى الخغع مغ اتداع حجع االستيخادات التي تسثل الػعاء الزخيبي لمزخائب  ن  الجولتبيغ أ -1

الكسخكي , بدبب انخفاض ندبة االستقصاع الزخيبي , كسا  يخادنيا لع تشعكذ عمى حريمة اإلإال أالكسخكية 
خدارة مالية  إلى% عمى جسيع الدمع السدتػردة وىػ ما ادى 5ذ بمغت الشدبة ، إتبيغ في االقتراد العخاقي
 وضياع رافج مالي ميع . 

 يخاداتذ بمغ معجل نسػ اإليا  الكسخكية مشيا , العخاق إإيخاداتنمحظ في الدشػات االخيخة سعي الجول لديادة   -2
 %( 1.6) إلىالعامة  يخادات%( كسا ارتفعت ندبة مداىستيا في اإل102.8) 2017الكسخكية عام 

الشفط  إيخاداتفيي تعتسج بشدب كبيخة عمى  ،زنة الدابقة في الجول الشفصيةلمسػا يخاداتعجم تشػيع مرادر اإل -3
 , وقج تحبحبت ندب 2019%( في العخاق عام  95.9حجود ) إلىذ وصمت ندبة مداىسة الشفط الخام، إ

%( 4.0العام ) يخادالزخيبية في اإل يخاداتذ بمغت ندبة مداىسة اإلمداىسة القصاعات االنتاجية األخخى , إ
ضيػر العجد في السػازنة العامة  وتقف في مقجمتيا  إلىسباب التي أدت ىشاك العجيج مغ األالعخاق،  في

نمحظ في العخاق ليسشة الشفقات كدو ندبة مداىسة الشفقات الجارية، اختالل ليكل االنفاق العام والحي يع
 2004%( في عام 90.6بة ليا )عمى ند، حيث بمغت أ الجارية عمى الشفقات االستثسارية في السػازنة العامة

%( في 33.9عمى ندبة ليا )ا الشفقات االستثسارية فقج بمغت أ مأ 2013%( في عام 66.1ى ندبة ليا )وادن
 . 2013عام 
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العامة في الجول الشفصية مع انخفاض حاد ليا بالسقارنة  يخاداتاإل إلىالزخيبية ندبة  يخاداتضعف دور اإل -3
 يخاداتتذكل اإلفشفصية الغيخ صية في تغحية السػازنة العامة , أما في الجول الشف يخاداتمع الحجع الكبيخ لإل

 العامة لمجولة .  يخاداتالزخيبية ندبة كبيخة مغ اإل

شػيمة االجل بيغ  ًا وعالقة تػازنيةمذتخك ن ىشاك تكامالً بأ Bonds Test  كذفت لشا نتائج اختبار التحجيج -4
 .خكية ( والستغيخات التابعة )عجد السػازنة , الشاتج السحمي االجسالي (الكس يخاداتالستغيخ السدتقل )اإل

الكسخكية ( والستغيخات التابعة  يخاداتكذفت لشا السعمسات السقجرة ان العالقة بيغ الستغيخ السدتقل )اإل  -5
قترادية وىحا يتفق مع مشصق الشطخية اال ،)عجد السػازنة والشاتج السحمي االجسالي (  تختبط بعالقة عكدية

. 

الكسخكية ( وجسيع الستغيخات  يخاداتضيخت اختبارات جحر الػحجة الكياسية سكػن الستغيخ السدتقل )اإلأ -6
 ول . الجسالي ( مدتقخة عشج السدتػى أو عشج الفخق األالتابعة )عجد السػازنة والشاتج السحمي ا

  .ويسكغ االعتساد عمييا بذكل مػثػق  ،واقعية ARDLن نتائج أنسػذج   أكجت نتائج االختبارات التذخيرية أ -7
 

 ثانيًا: التهصيات 
العامة مغ خالل تفعيل دور الزخائب والخسػم وتقميل  يخاداتضخورة معالجة االختالل في ليكل اإل -1

  .االعتساد عمى السػرد الشفصي

مدتػى مسكغ مغ االصالح  إلىجل الػصػل ديق السذتخك ما بيغ الػزارات مغ أتعديد مبجأ التعاون والتش -2
 االقترادي والحي مغ شأنو معالجة حالة عجد السػازنة العامة .

نذصة ء األداتغيخات االقترادية مغ أجل تصػيخ أالبج مغ العسل عمى تكييف الشطام الزخيبي وفقًا لمس -3
 االقترادية ورفع ندبة مداىستيا في تكػيغ الشاتج والجخل السحمي 

و ما يعخف بالزخائب ًا لمبيئة أافية عمى الدمع السدتػردة التي تدبب تمػثكسخكية  اض إيخاداتفخض  -4
 الكسخكية وتقميل تمػث البيئة .   يخاداتالخزخاء , كػنيا تعسل عمى تػسيع وعاء اإل

تذجيع بكية القصاعات  إلىن يؤدي العامة يسكغ أ يخاداتفي ضل السداىسة العالية لمقصاع الشفصي في اإل -5
االولى زيادة انتاجية  :حرل عمى نتيجتيغالكسخكية  يسكغ أن ن  يخاداتع رفع ندبة اإلاالقترادية , وم

اعيغ خخى حساية السشتج السحمي لمقص، واألالقصاعات االخخى )الدراعة ,الرشاعة , الدياحة ( بذكل جيج
 .الدراعي والرشاعي
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