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 المستخلص

 و   ثماطرهرة  اطما طها أثر كبير تلى اططظام اطرأستتراطا  اطروضتتوتا نفاق االستتمارا ف  ا اطاعاا اططفعا    يعد اإل

 يؤثر تلى اططشاط االقمصادف ككل.

طلاعاا  ة اطاد ا  االنماجية واالحمياطيةهدف اطبحث يعرل تلى تحليل واقع  االستتتتتتتمارا  اططفعا  ا اطعراق و عر 

  .اططفعا

االنماج  ا اطاعاا اططفعا  اططفاا  االستتتمارا ية ستتتاهر  بشتتتكل كبير  ا  ا تعوير  ا ا  رضتتتية اطبحث أكد  تلى أ 

 ة اطاد ا  االنماجية واطعاقا  اطمصديرية.وزياد

ازنة وابرز  االستتتتتمطماجا  أ  االقمصتتتتتاد اطعراقا يعمرد بشتتتتتكل كبير تلى اإليرادا  اططفعية ويعرل تلى ترويل اطرو

بيط  أ  االستتتتتمارا  اططفعا يعرل تلى   ع اطعاقة اطمصتتتتتديرية  ا قعاا اططف  وكذطك اطعراقية واالقمصتتتتتاد اطعراقا  

 زيادة اطصاد ا  اطعراقية. و   ثماطعراقا  

وكذطك اطعرل تلى تعوير اطبطى   استتتتتمادام اطمكطوطوجيا وترليا  اطبحث واطمعوير اطحدياة تلى اطعرل ا ا اطموصتتتتتيا  

  .اطاعاا اططفعا اطعراقاهذا يساتد تلى تشجيع االسمارا   ا واطمحمية 

 تعرل تلى تحايق اطمطرية االقمصادية. و   ثم اطية واقمصادية كبيرة  ق  كاسبتشجيع االسمارا ا     اجل تحاي

 

االنماج    عوقا  االستتتتتمارا   االقمصتتتتتاد اطعراقا االستتتتتارا ا  اططفعية  اططاتح اطرحلا اإلجراطا  : الكلمات المفتاحية

  االسمارا ف  االنفاق اططفعا

 

 

 

Measuring the Impact of Investments in the Oil Sector on GDP Trends in the Iraqi 

Economy for the Period (2003-2018) 

 

Eman hamed lafth 1, Jaffar Baqir Allwsh 2 

 

 

Abstract 

Investment spending in the oil sector is one of the issues that have a significant impact on 

the economic system. The aim of the research is to analyze the reality of oil investment in 

Iraq and to know the production and reserve capabilities of the oil sector 

As for the hypothesis of the research  it confirmed that investment expenditures contributed 

significantly to developing production in the oil sector and increasing production capacities 

and export capacities. 

The conclusions highlighted that the Iraqi economy depends heavily on oil revenues and 

works to finance the Iraqi budget and the Iraqi economy, and also indicated that oil 

investment works to raise the export capacity in the Iraqi oil sector and thus increase Iraqi 

exports. 
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As for the recommendations  work to use technology and modern research and 

development processes, as well as work on developing infrastructure  which helps to 

encourage investment in the Iraqi oil sector 

Encouraging investments in order to achieve significant financial and economic gains and 

thus work towards achieving economic development. 

 

 

Keywords: Domestic investments and their impact on GDP, The Iraqi economy, 

Investment impediments, Oil production, Investment spending 

 

 المقدمة 

 اطرطمجة طلدول استمراتيجية كستلعة اططف  أهرية يوم بعد "يو ا تزداد

 أ  اطدوطية اطمجا ب برهط  إذ خاص  بشتتكل وطلعراق  تام بشتتكل

 طمحايق  هرة وأداة االقمصادف اطرخاء بلوغ  ا  هرة وسيلة  اططف 

  ا شك وال اطعراقا  اطرجمرع أطياف طكل اطوططية واطوحدة اطسيادة

 اطفار حاطة    اطاروج تلى اطعراق تستتتتتتتاتد أداة هو اططف  أ 

 اطعراق تحول  ا وتساهم بل  اطسياسية األقدا  وتالتب واطحر ا 

  ع تمطاستتتتب اقمصتتتتادية  كانة ذا  وز اتية صتتتتطاتية دوطة إطى

 حجر ها اطعتتاقتة  إ .اطعراق بِهتتا يمرمع اطما اطمتتا يايتتة اطرطزطتة

 .اطعراقا االقمصاد  ا باطفعل اطزاوية

 االقمصاد  جال  ا اطرهرة اطروضوتا     اططفعا االسمارا  يعد

  ا وهذا  اطعراقا طالقمصاد اطرئيسا اطرصد  اططف  ويعد  اططفعا

 واططاتح  اطعا ة اإليرادا  حجم  ا  ستتتتتاهرمه خالل    نالحظه

 إجرتتاطا إطى اططفعيتتة اطصتتتتتتتتاد ا  ونستتتتتتبتتة  اإلجرتتاطا اطرحلا

 اطصاد ا .

 -أهمية البحث:

اطاعاا اططفعا يعمبر اطرو د اطرئيستتتتا واطررول طلروازنة اطعا ة  ا 

واتمراد     االيرادا  اطعا ة طلدوطة  %97اطعراق ويستتتاهم بطستتتبة 

االستتتتتتمارا   ا هذا اطاعاا بشتتتتتتكل كبير تلى اطشتتتتتتركا  اططفعية 

اطرهرة جدأ اطما طها تأثير كبير  اطروضتتتتتتوتا وتعمبر     اطوططية

 تلى االقمصاد اطعراقا. و   ثمتلى اطاعاا اططفعا 

 -:هدف البحث

اطما يو رها االستتتتتمارا   ا  اإل كانا اطمحاق     إطىيهدف اطبحث 

قعتتتاا اططف   ا اطمتتتأثير تلى  عتتتدال  اططرو  ا اططتتتاتح اطرحلا 

ستتتتتتمادام    خالل او . (2018-2003اإلجراطا  ا اطعراق طلردة )

 تتده هتتذا اطمتتأثير بي  كتتل    اططفاتتا  اطمحليتتل اطايتتاستتتتتتا طبيتتا  

وكذطك بي  اإليرادا  اططفعية واططاتح اططفعا   واإلنماجاالستتتمارا ية 

 اطرحلا اإلجراطا.

  -مشكلة البحث:

هل ا  االستتتتتتمارا ا   -:اآلتات  اطمستتتتتتا ل  اإلجابةيحاول اطبحث 

اطروجهة نحو قعاا اططف  تؤثر بشتتتكل  اتل تلى اتجاها  اططرو  ا 

 . ا اطعراق خالل  دة اطد اسة  اإلجراطااططاتح اطرحلا 

  -فرضية البحث:

ا  توستتتتتتيع االستتتتتتمارا   ا قعاا اططف  أده إطى زيادة  لحو ة  ا 

باطاد ة راطا إنماج هذا اطاعاا طكطه طم يؤثر تلى اططاتح اطرحلا اإلج

اإليرادا  اططفعية بستتتبب تا ل اطستتتعر اطذف اطما تؤثر  يها  نفستتتها

 قيرة تلك اإليرادا .يعرل تلى تحديد 

 -هيكلية البحث :

 باحث  ةثالث تلى   أجل اطوصتتتتتول إطى هدف اطبحث تم تاستتتتتيرة 

 كاألتا:

  تطاول اطربحث األول )االستتتتتتمارا  اططفعا واطعوا ل اطرؤثرة  ية(

 ويحموف تلى 

 أوالً:االسمارا   ا اطاعاا اططفعا

 ثانياً: عوقا  االسمارا   ا اطاعاا اططفعا

أ تتا اطربحتتث اطاتتانا  اتتد تطتتاول ) طهجيتتة اطمحليتتل اطايتتاستتتتتتا وبطتتاء 

 وتضر   اططروذج(

 أوالً:  طهجية اطمكا ل اطرشمرك

 ثانياً: توصيف اططراذج اطاياسية

 وتضر  طراذج اطاياسية()تحليل اط  يرا تطاول اطربحث اطااطث
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 اطروستتتتتع  وطلر - ديكا اخمبا  باستتتتتمادام اطستتتتتكو  أوال: تحليل

((ADF. 

 اإلجرتتاطا اطرحلا اططتتاتح تالقتتة -: األول اططروذج تاتتدير -ثتتانيتتا

 اطكلا. االسمارا ف واإلنفاق

 واإلنفتتتاق اططفعا اططتتتاتح بي  اطعالقتتتة اطاتتتانا اططروذج : ثتتتاطاتتتا

 . اططفعا االسمارا ف

 االستتتتمارا ف اإلنفاق  ع اإلجراطا اطرحلا اططروذج تادير :  ابعاً  

 . اططف  طاعاا

 اإلنفاق    وكل اإلجراطا اطرحلا اططاتح بي  اطعالقة -:خا ستتتتتتا

 اططفعية. واإليرادا  االسمارا ف

اإليرادا   وبي  اإلجراطا اطرحلا اططاتح بي  اطعالقة -: ستتتتتادستتتتتا

 اططفعية.

 ))التوجد أترال ساباة  ((

 

 االستثمار النفطي والعوامل المؤثرة  فيه -المبحث األول :

 االستثمار في القطاع  النفطي:  -أوال:

يطعوف  فهوم االستتتتمارا  اططفعا تلى اطعرياة اطما يمم    خالطها 

استتتتماالل اطاروة اططفعية  ا  كا  وز ا   عي     قبل اطشتتتتركا  

.ويعد (1)و األجانباططفعية اطدوطية واطوططية واطرسمارري  اطرحليي  أ

  االسمارا  اططفعا واحداً    اطرفاصل اطحيوية  ا اطصطاتة اططفعية

ويموزا االسمارا  اططفعا تلى  املف اطرراحل اطصطاتية اططفعية 

يا )اطرطبع( اب حل اطعل عة  ةاطما تمضتتتتتتر  ثالثمداء    اطررا أنشتتتتتت

الً وصتتتو  واالستتتماراج اططفعا  واطمطايب  اطبحث :وها  أستتتاستتتية

اطما تمضتتر  بعا األنشتتعة اطركرلة إطى اطررحلة اطدنيا )اطرصتتب( 

  إ .(2)طلررحلة اطعليا وها اططال واطمكرير واطمصتتتطيع ثم االستتتمهالك

تدم استتتتتتمارا   اطية اطدوطة يرال  كطاً أستتتتتتاستتتتتتيا    أ كا  اطبي ة 

عاا اططفعا را   ا اطا عا دة طالستتتتتتما   األخير يحماج إطى   وألاط

طذا    اطضتترو ف تحصتتيل  ستتمحاا    أس اطرال  كاا ة تاطية   

ال  رضتتتتتتت  تلى اططفعية باطكا ل و   دو  تأجيل وإاطشتتتتتتركا  

واطجدير  اطحكو ة  وائد كبيرة    اطصتتتعب ستتتدادها  ا اطرستتتمابل 

بتاطتذكر أ  تتدم استتتتتتمارا   تاطيتة اطتدوطتة يرك  أ  يؤثر  ا جتذب 

تاطية  اطشتتتركا  اططفعية اطما تفرل تلى اطدوطة تكاطيف استتتماراج

 ستتتتتتمالة بذطك ضتتتتتتعف اطدوطة اطراطية واتمرادها تلى اإليرادا  

طذطك  اطكاير  اططفعية بشتتكل كبير طرعاطجة اطوضتتع اطراطا اطرمدهو  

السيرا األجطبية تكو  حساسة طرعوقا  االسمارا      االسمارا ا  

 .(3)بشكل تام و ا اطصطاتة اططفعية بشكل أخص

 طاع النفطمعوقات االستثمار في ق -ثانيا:

تلعب أستتتتعا  اططف  دو  كبير  ا تحديد  -:تقلبات أسعععععار النفط 1-

أو   طفعية بي  اطدولاطغير را ا  اطعاطرية اططفعية واتجاها  االسما

 كلرا أد  تالبا  أستتتعا     داخل اطمكمال  واطرطظرا  االقمصتتتادية

باالسمارا ا  ال وزاد االهمرام   إطى ا تفاا اإليرادا  اططفعية إاططف

  إ .(4) ا اطاعاا اططفعا و   ثم اطزيادة  ا االكمشتتتتتتتا ا  اططفعية

ألستتتتتتعا  اططف   احجم االستتتتتتمارا ا   ا اطاعاا اططفعا يكو  تابع

ويمطاستتتتتب بعالقة طردية بدطيل االستتتتتمارا  اطعاطرا  ا إنماج اططف  

نميجة النافال  2015(  ليا  دوال   ا 150واستتتمكشتتتا ه بطحو )

  وكذطك يمأثر حجم االستتتتتتمارا ا  باطعلب اطرموقع   أستتتتتتعا  اططف

 كلرا كا  اطعلب اططفعا  ا زيادة زاد تاعي  االستتتتتتمارا ا  تلى 

 .(5)األ د اطاصير واطرموس  طملبية اطعلب اطرمزايد  ا اطرسمابل

طاد بدأ االستتتتتمارا  بأبحا   -:حجم االسعععععتثمار في بداطل الطاقة -2

بعتتد انعاتتاد اطرطمتتده  2007بتتدائتتل اطعتتاقتتة بشتتتتتتكتتل  لحو  تتتام 

حده قرا اته ضتتتترو ة   اذ كان  إاالقمصتتتتادف اطعاطرا  ا دا وس

و عالً ا تفع  االسمارا ا   ا اطعاقة   رصاد  اطبديلةاطاطلجوء إطى 

  زيادة االستتمارا  . إ(6) ليا  دوال  148طمصتتل إطى  %60بطستتبة 

ططوا  ا اطروا د اطرمجددة يعمرد تلى  او ا  االستتتتتمارا   ا ذطك ا

 و   ثم وهطاك اخمالف بي  اطدول بشأ  تو ير  صاد  تلك اطعاقة 

كاطيف طد ة   يطعكس ذطك تلى اطم بب تا ل اطو رة واط  راالً  بستتتتتت

 رو  ياحية  ا إيعاطيا ترا هو تليها تفاا تكاطيف إنماج اطعاقة اطكه

يا بان قة  ياحية كبيرة    ا إستتتتتت طا ها  طك آل  األخيرة تمو ر  ي وذ

وتطافا تكاطيف اطعاقة اطشتترستتية   فال  ا اطمكاطيفانا وباططميجة

نميجة طو رتها بشتتتكل يفوق تلك  إستتتبانيا ا  إيعاطيا  را هو تليه ا 

 .(7)اطدوطمي 

ية اطمرويل بصتتتتتتو ة تا ة بأنها تو ير  -:التمويل -1 تعرف ترل

طأل وال اطراطية اإلضتتا ية اطرعلوبة طستتد اطفجوة  ا بي  اطروا د 

اطراطية اطرد جة  ا اطروازنة اطستتتتتتطوية وبي  اطروا د اطراطية 

و ا   رشتتتا يع اطما تحماجها اطدوطة واطرجمرعاطاطرعلوبة طمطفا 

األحوال االتميتاديتة  ع و رة اإليرادا  اططفعيتة طم تك  هطتاك 

حاجة إضتتا ية طلمرويل بل كان  اطروازنة اطستتطوية طلدوطة كا ية 

طماعية اطرباطغ اطماريطية طمطفيذ اطرشتتتتتتتا يع اطرعلوبة ضتتتتتتر  

. ويالحظ  ا اآلونة األخيرة أ  اطستتتتتتيوطة (8)اطاعة اطستتتتتتطوية 
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قد تأ جح  بستتتتتتبب األز ة اطراطية اططادية  ا اطرطعاة واطعاطم 

  ترويل اطرشا يع اطعربية اطعاطرية    خالل  ااوف اطبطوك  ا

الس تدد كبير    اطرصتتتا ف اطعاطرية وتأثر اطودائع وكذطك أ 

  ضالً ت  انافال أسعا  اطفائدة.  اطعربية  ا تلك اطرصا ف

 زيادة تكاليف اإلنتاج -2

 هم  حددا  االستتتتتتمارا   ا  زيادة تكلفة اإلنماج تشتتتتتتكل أحد أإ  

ذ واجه  اطرشتتتتا يع اطاائرة زيادة  ا تكلفة إ  نماج اططف  شتتتتا يع إ

  تكلفة اطكواد و  تكلفة اطمازي  تكلفة األنابيب و حعا  اإلنماج 

حسب  ؤسسة كا بردج ب( 2000) وتضاتف  تكلفة اإلنماج  طذ تام

 ا د اططفعية صتتتتتتعبة اطرطالكرا أصتتتتتتبح  اطرو  طألبحا  اططفعية

ا  اطمكلفتتة  عظرهتتا  ا قتتاا اطبحتتا  واطر تتال اططفعيتتة ذ و مواجتتد

ية إلنمتاج اططف  إطى نحو  اطررتفعتة طننمتاج إذ ا تفعت  اطمكلفتة اطحتد

ئد تإ طلبر يل  ا( دوال 75-85) عا فة اطررتفعة جعل  اط لى   اطمكل

وطذا أصتتتتتتبج اقل جاذبية  را يكو  االستتتتتتمارا  اططفعا أقل تأكيداً  

  لى توسيع اطعاقة .تا الً سلبياً ت

 هيكل الملكية والعوامل الجيوسياسية 3-

إّ   وقع و لكيتتة اطاروة اططفعيتتة يكونتتا  تتتا لي   هري   ا قرا  

را   ا اطاعاا اططفعا ياطا     ذطك   االستتتتتتما إذ إّ  أغلب االحم

اطرصتتد   امصتترة تلى تدد  حدود    اطرطاطق وها دول اطشتترق 

األوس  )األتضاء  ا أوبك( و وسيا. وكو  اسمهالك تلك اطرطاطق 

وهتتذا    شتتتتتتتأنتته أ  يؤثر  ا اطحتتا ز نحو زيتتادة  ا   اططف   متتدنيتت

طعام االستتتتتتمارا  واإلنماج اططفعا . كرا أ ة  لكية شتتتتتتركا  اطاعاا ا

 اطلروا د اططفعيتتة  ا تلتتك اطتتدول جعتتل قرا  اإلنمتتاج  يهتتا  رتبعتت

 .(9)ةبسياسة اطرفاضلة بي  إبااء اطاروا  اططفعية وخيا  االسمفاد

 

 منهجية التحليل القياسي وبناء النموذج -المبحث الثاني :

 منهجية التكامل المشترك  -أوال

تمعلق األدبيا  اطرمعلاة باطمكا ل اطرشتتتتتتمرك )اطرمزا  ( باطاواص   

اإلحصتتتائية  طلستتتالستتتل اطز طية واخمبا ا  اطستتتالستتتل اطز طية اطما 

اطى توضتتتتتتيج  (10)كرانجر د استتتتتتة أد    وقد ا واحداتحموف جذ 

 اططتتتاحيتتتة    أكار أو  مايري  بي   فهوم اطمكتتتا تتتل اطرشتتتتتتمرك

  اطرمايري  هذي  بي  اطرده طويل تواز  وجود وهو اإلحصتتتتائية

 تالقا  تؤثر  يها اطما اطحاال   ا خاص وبشكل يسمعرل وأصبج

 ت   ضتتتتتتال  اطرد وس طلرماير اطحاطية اطايرة  ا اطعويل اطرده

 اطز طية. اطسالسل تحليل  ا اطرشمرك أهرية اطمكا ل

 طايم اطرشتتتتتاهدا      جروتة بأنها اطز طية اطستتتتتلستتتتتلة تعرف   

 تكو  اطرشتتتتتاهدا  اطرمعاقبة وهذه  اطز    ع تمايراطما  اطظاهرة

 اطز طية اطسلسلة وتكو    حدودة و مساوية ز طية  مرة  ا  أخوذة

 تشتتوائية تمذبذب بصتتو ة  شتتاهداتها كان  إذا  ستتمارة أو ستتاكطة

طايم  واطمباي  اطرموستتتتت  كا  إذا أف  ثابمي  وتباي   موستتتتت  حول

 اطرماير اطمكا ل د جة تعرف .(11) اطز   تلى يعمردا  ال اطستتلستتلة

 د جة ترملك بأنها اطد اسة قيد وانجل طلرمايرا  كرانجر قد ها كرا

 إذ  أف dاطرتبة      مكا ل yt ت  اطرماير اطاول يرك  اذ  اطمكا ل

  ماير بأنهاطفروقا        dبعد أخذ   ستمارا او ستاكطًا جعله أ ك 

 I ( d )  . Δy ~ طذطك اطرماير  ونر ز I (d)  اطد جة     مكا ل

ب   طه ونر ز طه األوطى  بأخذ اطفروق اساكط  yt اطرماير يكو  أو قد

~ I ( 1 )  . Δyt 

أ ا  طهجية تحليل اطمكا ل اطرشتتتمرك   مرتب  بروضتتتوا               

إطى أنه إذا كان  هطاك ستتلستتلما    أشتتا  إذاخمبا  اطستتببية طكرانجر  

  ا   وجود تالقة ستتتتتتببية باتجاه واحد  ز طيما   مكا لما   ال بد

 .(12(األقل

إ  تحليل اطمكا ل اطرشتتتمرك  ياوم بمحديد اطعالقة اطحاياية  

ية  راذج اإلحصتتتتتتتائ رده اطعويل تلى تكس ن بي  اطرمايرا   ا اط

اطماليدية  و  فهوم اطمكا ل اطرشمرك ياوم تلى أنه  ا اطرده اطاصير 

غير  ستتتتتمارتي  طكطها  tYو  tXقد تكو  اطستتتتتلستتتتتمي  اطز طيمي  

أف توجد تالقة ثابمة  ا اطرده اطعويل   تمكا ل  ا اطرده اطعويل

 .)اطرمزا  ( بيطهرا  هذه اطعالقة تستتتتتترى تالقة اطمكا ل اطرشتتتتتتمرك

وطلمعبير ت  اطعالقا  بي   املف هذه اطرمايرا  غير اطرستتتتتتمارة 

ذطك اخمبا ا  جذو  ة تدم االستتتتتمارا  والبد أوالً    إزاطة  شتتتتتكل

  -أ ا  راحله  ها:  (1)اطوحدة و اسمعرال نراذج تصحيج اطاعأ

 ( ا اطررحلة األوطى نسمعرل اخمبا  جذ  اطوحدة Unit 

Roots test طستتتالستتتل ا (13)استتتمارا ( طرعر ة  ا  ده

تجطب اططمائح اطرزيفة   واطز طية اطرستتتتتتمعرلة  ا اطبحث

 نميجة طعدم استتتتتتمارا ها     خالل استتتتتتمعرال اخمبا 

(ADF) Augmented Dickey-Fuller وكتتتذطتتتك  

اختتتتمتتتتبتتتتا    Phillips-Perron   (PP)اختتتتمتتتتبتتتتا  

(KPSS).Kwiatkowski  Phillips  Schmidt  

Shin. 

 ا أنه ال يحموف  (ADF)ياملف ت  اخمبا   (PP)تلرا ا  اخمبا  

اطذف يأخذ بطظر االتمبا  اال تباط  ا وتلى اطايم اطرمباط ة طلفروق 
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اطفروق األوطى  ا اطستتتتتلستتتتتلة اطز طية باستتتتتمادام اطمصتتتتتحيج غير 

ال يستتتاوف اطصتتتفر واتجاه كرا انه يستتترج بوجود  موستتت    اطرعلرا

 وطلر اطروسع   ا   - اخمبا  ديكا تلى سطعمردوطذطك   خعا طلز  

 . ا هذه اطد اسة  ا اطمحليل

   طلرتبة نفستتهاوبعد اطمحاق    استتمارا  اطستتالستتل اطز طية  

نطمال إطى اخمبا ا  اطمكا ل اطرشتتتتمرك باستتتتمعرال  طهجية 

اخمبا    ضتتتتال ت اخمبا  جوهانستتتت   )أو  أنجل غرانجر

 اطسببية طجرانجر اطذف يحماج إطى هذا االخمبا ( .

  اسمادام  نروذج تصحيج اطاعأ )بعدها  يممThe Error 

Correction Model (ECM طرعر ة  ده اطمكيف  ا )

سلة  سل سة    اطمواز   ا اطرده اطعويل و تايرا  اط سل اط

تلى اطاد ة االخمبا  طه  هذا أ  أف( 14) ا اطرده اطاصتتير  

تلى اخمبا  وتادير اطعالقة  ا اطرده اطاصتتتتتتير واطعويل 

ج اطرراد تاتتتديره  كرتتتا انتتته يمفتتتاده بي   مايرا  اططروذ

اطرشتتتتتتكال  اطايتتاستتتتتتيتتة اططتتاجرتتة ت  اال تبتتاط اطزائف 

(Spurious correlation)(51) . 

 توصيف النماذج القياسية   -ثانيا:

يستتتتتتمادم االقمصتتتتتتاد اطاياستتتتتتا  ا قياس وتحليل اطعالقا           

أو تلك اطما يفمرضها   اطما تحددها اططظرية االقمصادية االقمصادية

باستتتمادام األستتتاطيب اطرياضتتتية واإلحصتتتائية الخمبا  تلك   اطباحث

 يعطىف انه يرال أستتتتتلوب اطمحليل االقمصتتتتتادف اطذف . أ(61)اططظرية 

بمادير اطعالقة بي  اطرمايرا  االقمصتتتتادية    اططاحية اطكرية  عمردا 

إذ يعمرد تلى اطرياضتتتتيا  واإلحصتتتتاء ود جها   تلى أكار    تلم

 ا نروذج واحتتد طلوصتتتتتتول إطى هتتد تته اطاتتاص بتتاخمبتتا  اطفرول 

 . (71)طظاهرة  عيطة وتادير  عاطرها 

ستتتاستتتية اطما ترهد طلبحث األتعد  رحلة توصتتتيف اططروذج اطاعوة 

اطاياستتتتتتا تطد  حاوطه د استتتتتتة أف تالقة بي  تدد    اطرمايرا  

االقمصتتتتتادية إليجاد تالقة بي   مايري  أو أكار  ستتتتتمعيطا باططظرية 

طة بصتتتتتتو ة  طاء اططروذج اطذف يعبر ت   اهرة اقمصتتتتتتتادية  عي طب

 تعبياية.

إطى تحليل  ا هذه اطررحلة تهدف اطد استتة  ا اطجانب اطاياستتا       

اطذف تعبر اطمايرا   ا قيره ة بي  اإلنماج اطرحلا اإلجراطا )اطعالق

ططف .  ع اإلنفاق االستتتتتتمارا ف  ا قعاا ات  اتجاها  اططرو  يه(  

وانستتتتتجا ا  ع  شتتتتتكلة اطبحث  طهذا وطارل اطمحاق     رضتتتتتيا 

اطد استتتتتتة أيضتتتتتتا تم تحليل  جروتة    اطعالقا  اطداطية . ونظرا  

اطما تمعلب ابمداء استتمارا  قيم ستتمادام  طهجية اطمكا ل اطرشتتمرك ال

اطايم اطلوغا يمرية خذ نفستتتتتها  طهذا تم أ اطرتبةباطستتتتتالستتتتتل اطز طية 

طرمايرا  اطد استتة طلمأكد    استتمارا  اطستتالستتل اطز طية  ع اخمبا  

  و ق اططراذج اطرد وستتة رمايرا اطبية بي  بإ كانية وجود تالقة ستت

  -: اآلتيةطهذا كان  اططراذج اطاياسية اطرد وسة و ق اطصيغ  

اق تالقتتة اططتتاتح اطرحلا اإلجرتتاطا  ع  اإلنفتت -اططروذج األول: -1

  -اطكلا: فاالسمارا 

 LnTVfLnGDP)( -: اآلتيةو ق اطصياة 

 -  :حيث إ

GDP  اططاتح اطرحلا اإلجراطا  ا االقمصاد اطعراقا 

TV هو اإلنفاق االسمارا ف اطكلا  ا االقمصاد اطعراقا 

 ع اإلنفاق االستتتتتتمارا ف تالقة اططاتح اططفعا  -اططروذج اطاانا: -2

  ا قعاا اططف .

LnOVfLnGO)( -: اآلتيةو ق اطصياة   

 -  :حيث إ

GO  اططاتح اططفعا   ا االقمصاد اطعراقا 

OV  هو اإلنفاق االستتتتتتمارا ف  ا قعاا اططف   ا االقمصتتتتتتتاد

 اطعراقا

ططاتح اطرحلا اإلجراطا  ع االستتتتتتمارا  تالقة ا -اططروذج اطااطث: -3

  ا قعاا اططف  .

 LnOVfLnGDP)( -:اآلتيةو ق اطصياة 

تالقتتة اططتتاتح اطرحلا اإلجرتتاطا  ع كتتل     -اططروذج اطرابع : -4

 اإلنفاق االسمارا ف اططفعا واإليرادا  اططفعية .

),( -:اآلتيةو ق اطصياة  LnROLnOVfLnGDP 

 -  :حيث إ

RO  اإليرادا  اططفعية  ا االقمصاد اطعراقا 

تالقة اططاتح اطرحلا اإلجراطا  ع اإليرادا   -اططروذج اطاا س : -5

 اططفعية .
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 LnROfLnGDP)( -:اآلتيةو ق اطصياة 

  إ  اخميا  اططراذج اطاياسية يأتا تراشيا  ع  شكلة اطبحث و رضيمه

را وذطك طلمحاق    أ فاق االستتتتتتما اططفعا تلى اتجاها   فثر اإلن

 اططاتح اطرحلا اإلجراطا  ا االقمصاد اطعراقا خالل  دة اطد اسة.

اطبحث  ا تأثير اإليرادا  اططفعية اطما  ةوكذطك طلمحاق     رضتتتتتي

 تعكس اطسعر اطرمالب طلطف  تلى اططاتح اطرحلا اإلجراطا .

طمحليل اطعالقة بي  اطرمايرا  اآلتا ( 1وتم اتمراد بيانا  اطجدول )

  ق اططراذج اطما تم ذكرها. وسة واطرد

اتجاهات النمو  الناتج المحلي اإلجمالي والناتج النفطي وغير النفطي  واإلنفاق االستثماري  باألسعار الجارية للمدة  : (1جدول رقم )ال

(2003-2018) 

 مليار دينار

 السنوات
اإليرادات  اإلنفاق االستثماري الناتج المحلي اإلجمالي

 النفطي غير النفطي الكلي النفطي الناتج الكلي غير النفطي النفطية

2003 9213.50 29894.5 20681.0 2843.14 2083.88 759.26 14556.78 

2004 22426.80 53499.2 31072.4 3051.16 1959.96 1091.20 32593.00 

2005 23577.80 61673.5 38095.7 3903.53 2279.18 1624.35 39448.50 

2006 42736.20 95588.0 52851.8 6209.07 3301.48 2907.59 46873.20 

2007 49625.50 107828.5 58203.0 9211.37 5694.86 3516.51 51949.30 

2008 69115.20 155982.3 86867.1 20315.95 16505.51 3810.44 70121.70 

2009 83099.00 139330.2 56231.2 9648.66 9117.48 531.18 43309.20 

2010 85616.50 158521.5 72905.0 15553.34 14908.67 644.67 59794.00 

2011 95821.50 211309.9 115488.4 17832.11 13593.20 4238.91 98090.00 

2012 125471.60 251907.2 126435.6 26350.95 17745.87 8605.08 116597.00 

2013 145517.90 271091.8 125573.9 40380.75 27132.66 13248.09 110678.00 

2014 141960.60 258900.7 116940.1 35450.45 20895.08 14555.38 97072.40 

2015 145349.80 207876.2 62526.4 18554.68 4607.88 13946.80 51312.60 

2016 142904.50 203869.8 60965.3 18408.20 5892.97 12515.23 44267.10 

2017 137057.60 225722.4 88664.8 16464.50 3910.00 12554.50 65071.90 

2018 133208.20 251064.5 117856.3 13820.00 3630.78 10189.22 95619.80 

معدل النمو  

 المركب
17.02% 12.77% 8.59% 13.91% 6.72% 21.72% 7.54% 

 اطبيانا     اطبطك اطرركزف اطعراقا  اطمارير االقمصادف اطسطوف . طسطوا   املفة. -اطرصد :

www.cbi.iq. 

  عدال  اططرو تم حسابها و ق اطداطة األسية طلطرو طمادير  عدال  اططرو اطرركب اطسطوف.

 تحليل النماذج القياسية -المبحث الثالث :

فوللر الموسعععععع   -تحليل السععععععكون باسععععععتخداي ا تبار ديكي  -أوال

(ADF) . 

  اخمبا  اطستتتكو  يعكس  ده إ كانية وجود  اهرة االنحراف قلطا إ

ية    وجود جذ   ية    تد ه  اطرمأت ياستتتتتت راذج اطا اطزائف  ا اطط

(  ا بيانا  اطستتتتتتالستتتتتتتل اطز طية طلرمايرا  Unit rootاطوحدة )

اطرد وسة واطايام بدو ها بأخذ اإلجراءا  اطكفيلة برعاطجة اطسالسل 

و   اطز طية طمجعلها ستتتتتاكطة    خالل اطفرق األول واطفرق اطاانا  

اطمالص    االنحراف اطزائف  ا اطستتتتالستتتتل اطز طية  و   هذا  ثم

ا اتصتتتف  باطاصتتتائص اطرطعلق تكو  اطستتتلستتتلة اطز طية ستتتاكطة إذ

  :(81)اإلحصائية تلى اططحو اآلتا

اطوستت  اطحستتابا طلايم اطرد وستتة يكو  ثابما تبر اطز     .1

 (E[Yt]=μ ).اف 

اطمبتتاي  طلايم اطرتتد وستتتتتتتتة يكو  ثتتابمتتا تبر اطز    اف  .2

    22
  tt YEYVar. 

تكو   عمرتتدة تلى  أ  قيرتتة اطماتتاير بي   تتدتي  يجتتب .3

اطفجوة اطز طيتتة بيطهرتتا وطيس تلى اطايرتتة اطفعليتتة طلز    

ويتتحستتتتتتتتتب اطتتمتتاتتتايتتر و تتق اطصتتتتتتتتيتتاتتتة اطتتمتتتاطتتيتتتة: 

     kttk YYE 

وهطاك تدة اخمبا ا  طرعر ة سكو  اطسالسل اطز طية إال  

أ  أكارها أهرية وشتتيوتا طده اطباحاي  تلى  ستتموه واستتع اخمبا  

( اطذف سطعمرده طمحديد  (Dickey- Fuller test 1979ديكا  وطلر

 وضج  هو وكرا   تبة اسمارا  اطسالسل اطز طية طرمايرا  اطد اسة
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اطذف يوضتتتتتتج أ  اطستتتتتتالستتتتتتل اطز طية طلايم (  2ول  قم ) ا اطجد

اطلوغا يمرية طرمايرا  اطد استتتة غير  ستتتمارة  ا اطرستتتموه وطكطها 

جود تالقة تكا ل طهذا البد    و استتتتتتمار  جريعا  ا اطفرق األول.

اطما سيمم تحليلها  ا و ة بي   مايرا  اطد اسة و ق اططراذج اطروص

 هذا اطفصل .

 لمتغيرات الدراسة ADF( ا تبار 2 الجدول رقم )

 اال تبار بالمستوى للمتغيرات اال تبار للفرق األول للمتغيرات

 المتغير
 بقاط  بقاط  واتجاه بقاط  بقاط  واتجاه

P-Value t-stat P-Value t-stat 
P-

Value 
t-stat 

P-

Value 
t-stat 

0.0461** 2.863-  0.0355** 3.275-  0.2327 2.7528-  0.14821 2.10179-  Ln RO 

0.0487** 2.741-  *0.077  2.842-  0.5789 1.952-  0.988 1.537-  Ln OV 

0.0138** -4.458 0.0192** -3.642 0.915 -0.982 0.294 -1.973 Ln TV 

0.0392** -3.121 0.0386** -3.121 0.456 -2.200 0.1613 -2.385 Ln GO 

0.0172** -4.461 0.0162** -3.735 0.8313 -1.354 0.4994 -1.5138 Ln GDP 

 %1***= تطد  سموه  عطوية     %5**= تطد  سموه  عطوية     %  10*= تطد  سموه  عطوية 

 .   Gretlتم احمساب اطجدول    خالل نمائح االخمبا  باسمادام اطبرنا ح اإلحصائا  -:اطرصد 

 

عالقععة النععاتج المحلي اإلجمععالي  -تقععدير النموذج األول : -ثععانيععا

 واإلنفاق االستثماري الكلي

  -تحديد مدة اإلبطاء المثلى: .1

طألنروذج ككل اطذف يععا إ  اخميا   دة اإلبعاء اطرالى   

 :كاآلتاأقل قيرة طلرعايير اطاالثة و ق اخمبا ا  اطريزة اطعظرى و

AIC.عيا  اكايك  : 

SC.عيا  سكوا ز  : 

HQ عيا  هانا   كوي  : 

وهذه اطرعايير توضتتتتتج  دة اإلبعاء اطما تمالشتتتتتى  يها قيم اال تباط 

طذاتا عايير   ا طا تكو  تطد اطفرق األول واطما تبي  ادنى قيم طلر وه

 (. 3كرا  وضج  ا اطجدول  قم )  أتاله

 LnTVfLnGDP)(مدة اإلبطاء المثلى لمتغيرات النموذج ( نتاطج ا تبارات ا تيار 3الجدول )

VAR system  maximum lag order 21 

 

lags        loglik        p(LR)               AIC           BIC                   HQC 

 

   1      11.22343                      -1.174776*    -1.037835*     -1.187452* 

   2      11.61813  0.37428     -1.088304      -0.905716        -1.105206 

 gretlباالتمراد تلى  ارجا  اطبرنا ح اإلحصائا  ي    ترل اطباحااطرصد : اطجدول 

 -تقدير العالقة السببية باستخداي نموذج جوهانسن : -2 

ذكرنا ستتتتاباا أ  تحديد تدد  مجها  اطمكا ل يمم استتتتمادام اخمبا ي  

 Likelihoodإحصتتتتتتتائيي   بطيي  تلى داطتتة اإل كتتانتتا  اطعظرى 

Ratio Test (LR)  با  األثر trace test   (traceوهرا اخم
   )

   maximum  eigenvalues testواخمبا  اطايم اطرريزة اطعظرى 

(max
با (. وأ   يكشتتتتتتف ت   ا إذا كا  هطاك تكا ل  هذا االخم

انحدا     أف يمحاق اطمكا ل اطرشتتتتتمرك  ا   ا حاطة شتتتتتمرك  ريز

و   خالل بيانا  اطجدول  اطرماير اطمابع تلى اطرمايرا  اطرستتتتتمالة.

( يمبي  انه ال يرك  قبول   رضتتتتية انعدام تالقة ستتتتببية بي  4 قم )

اطرمايري  ) اططاتح اطرحلا اإلجراطا باطايم اطلوغا يمرية ( واإلنفاق 

يلة بيطرا ال يرك    ا اطفرضية اطبد  االسمارا ف اطكلا باالقمصاد 

 تكا ل  شتتتتتتمرك بيطهرا باتجاه واحد    اططاتح اطرحلا مجه بوجود 

 .كرماير  سمالإطى اإلنفاق االسمارا ف  كرماير تابع 
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 لعالقة الناتج المحلي اإلجمالي م  اإلنفاق االستثماري الكلي في االقتصاد تحديد العالقة السببية باستخداي ا تبار جوهانسن: ( 4جدول رقم )ال

Johansen test: 

Lag order = 1 

Estimation period: 2004 - 2018 (T = 15) 

Log-likelihood = 47.9985 (including constant term: 5.43031) 

Cointegration tests  ignoring exogenous variables 

Rank       Eigenvalue          Trace test      p-value     Lmax test       p-value 

   0             0.93878               43.150     [0.0000]        41.898          [0.0000] 

   1             0.080046           1.2515       [0.2633]         1.2515         [0.2633] 

 gretlباالتمراد تلى  ارجا  اطبرنا ح اإلحصائا  ي اطرصد : اطجدول    ترل اطباحا

  -تععقعععديععر نععمععوذج االنععحعععدار العععةاتععي  لععلعععععالقعععة العععدالععيعععة: -3

)(LnTVfLnGDP 

 Autoregressiveتطد تادير اطعالقة بشتتكل نروذج ذاتا االنحدا  

Estimation   وكرتتا  ا اطجتتدول  أو كو  -و ق طرياتتة جوكرا

  -:اآلتاحصلطا تلى اطمادير  ( 5)

LnTVPLnGD 2495.091047.9ˆ -1 

( ترال  رونة االسمارا  وطيس  0.2495تلرا أ  قيرة اطرعلرة هطا )

أل  اطعالقة اطراد ة ها باطايم اطلوغا يمرية   اطريل اطحدف طالستتمارا 

 ا اططتتاتح اطرحلا اإلجرتتاطا إطى . برعطى أ   اطمايرا  اططستتتتتتبيتتة  

اطمايرا  اططستتتتتبية  ا االستتتتتمارا  اطكلا  تمرال بايرة اطررونة وها 

طرعلرة اطررونة  هر برعطوية  (T)تلرا أ  قيرة اخمبا   . 0.2495

ة  ا األجل % وهذا يوضتتتتج وجود تالقة قوي1ة تطد  ستتتتموه تاطي

أ ا تالقة األجل اطعويل  مؤكدها اطايرة  .اطاصتتتتتتير بي  اطرمايري 

اطما  هر  بعالقة  (F)اطرعطوية الخمبا  اططروذج ككل وهو اخمبا  

  قيرة  عا ل اطمحديد اطذف انب أج إطى% أيضا. 1 عطوية برسموه 

نه د  هر بايرة  رتفعة جدا حيث إيرال شدة اطعالقة بي  اطرمايري  ق

957.02بلغ  R  اطمايرا   ا اططتتاتح 95.7 طيحتتدد أ    %

 .را   ا اإلنفاق االسمارا ف اطكلااطرحلا سببها اطماي

 

 االستثماري بالقيم اللوغاريتمية واإلنفاق  اإلجمالينتاطج تقدير العالقة بين الناتج المحلي  :  ( 5جدول رقم )ال

 

Model 1: Cochrane-Orcutt  using observations 2004-2018 (T = 15) 

Dependent variable: LnGDP 

lag order 1 

             coefficient       std. error       t-ratio           p-value  

  const       9.91047        0.790534       12.54         0.00018 *** 

  LnTV        0.249525     0.0798781     3.124         0.0081   *** 

 

R-squared            0.957077   Adjusted R-squared   0.953775 

F(1  13)             9.758302   P-value(F)           0.008068 

 gretlحصائا باالتمراد تلى  ارجا  اطبرنا ح اإل ي اطرصد : اطجدول    ترل اطباحا
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العالقععة بين النععاتج النفطي واإلنفععاق  -النموذج الثععاني  -ثععالثععا :

 االستثماري النفطي

 تحديد مدة اإلبطاء المثلى:  - 1

اطما محديد  دة اإلبعاء اطرالى يستتمادم ط (VAR)ا  اخمبا  كرا تحدثطا 

ما ذكرنتتتاهتتتا وها  ط ير ا ي رعتتتا ل ط عيتتتا يتتتة  يم   ق كو  ت  اقتتتل  ت

(AIC_BIC_HQC)  هر ا  اإلبعاء وقد   ابعرياة اطريزة اطعظر 

   عتتا ال    طهتتذا يركططتتا اطاول إاألول يمضتتتتتتر   اقتتل قيم  عيتتا يتتة

طذاتا طحدود األخعاء  طلطروذج تمالشتتتتتتى تطد اطفرق األول   اال تباط ا

 (. 6 وضج باطجدول  قم ) هو وكرا

 

 لعالقة الناتج النفطي م  اإلنفاق االستثماري النفطي  (  نتاطج ا تبار مدة اإلبطاء المثلى 6جدول رقم )

VAR system  maximum lag order 2 

The asterisks below indicate the best (that is  minimized) values 

of the respective information criteria  AIC = Akaike criterion  

BIC = Schwarz Bayesian criterion and HQC = Hannan-Quinn criterion. 

lags        loglik          p(LR)               AIC              BIC                HQC 

   1      -0.43272                            0.490389*    0.627330*    0.477713* 

   2      -0.24635        0.54151     0.606622       0.789209      0.589720 

 gretlباالتمراد تلى  ارجا  اطبرنا ح اإلحصائا  ي اطرصد : اطجدول    ترل اطباحا

 

 -ة باستخداي نموذج جوهانسن :تقدير العالقة السببي   -2

اطسببية و مجها  اطمكا ل طمحديد اطعالقة     خالل اخمبا  جوهانس 

 بل  نجد انه ال يرك  قبول  رل تدم وجود  مجه طلمكا ل اطرشمرك

طلعالقة بي  اططاتح اططفعا  قة باتجاه واحد طلمكا ل اطرشمركهطاك تال

واالستتتتتتمارتا    مجهتة    اططتاتح اططفعا كرماير تتابع نحو اإلنفتاق 

 و   خالل  ععيا      كرماير  ستتتتمابل ا قعاا اططف فاالستتتتمارا 

  .(7اطجدول  قم )

 

 بين الناتج النفطي  واإلنفاق االستثماري النفطيتحديد رتبة التكامل المشترك باستخداي نموذج جوهانسن للسببية  :   (7جدول رقم ) ال

Johansen test: 

Number of equations = 2 

Lag order = 1 

Estimation period: 2004 - 2018 (T = 15) 

Log-likelihood = 11.8158 (including constant term: -12.7524) 

Rank             Eigenvalue     Trace test     p-value        Lmax test            p-value 

   0                  0.35675          9.1035         [0.3625]        6.6183             [0.05432] 

   1                  0.25268          5.4852         [0.1149]        5.4852             [0.1149] 

 gretlباالتمراد تلى  ارجا  اطبرنا ح اإلحصائا  ي اطرصد : اطجدول    ترل اطباحا
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تععقعععديععر نععمععوذج االنععحعععدار العععةاتععي لععلعععععالقعععة العععدالععيعععة    -3

)(LnOVfLnGO  

تطتتتد تاتتتدير اطعالقتتتة بشتتتتتتكتتتل نروذج ذاتا االنحتتتدا  أيضتتتتتتتتتا 

Autoregressive Estimation   اآلتا حصتتتتتتلطتتا تلى اطماتتدير

  -: ((8)جدول )

     LnOVLnGO 199101.071485.9   2     

رة هطا ) كرا رة اطرعل را  0.199101أ  قي ( ترال  رونة االستتتتتتما

 اططفعاأ   اطمايرا  اططستتتبية   ا اططاتح اطرحلا  وهطا . طاعاا اططف 

را   ية  ا االستتتتتتما رة   طاعاا اططف إطى اطمايرا  اططستتتتتتب تمرال باي

طرعلرة  (T)قيرة اخمبا   كرا  هر .  0.12 تاريبا وها  اطررونة

% وهذا يوضتتج وجود تالقة 5اطررونة برعطوية تاطية تطد  ستتموه 

أ ا تالقة األجل اطعويل  .ة  ا األجل اطاصتتتتتتير بي  اطرمايري قوي

اطما  (F) مؤكدها اطايرة اطرعطوية الخمبا  اططروذج ككل وهو اخمبا  

  قيرة إطى جانب أ% أيضتتتتتتا. 5 هر  بعالقة  عطوية برستتتتتتموه 

 عا ل اطمحديد اطذف يرال شتتتتدة اطعالقة بي  اطرمايري  قد  هر بايرة 

طة   رتفعتة  7611.02و ابو R  11.76أ   طيوضتتتتتتج    %

ستتببها اطمايرا   ا اإلنفاق االستتمارا ف  ططفعااطمايرا   ا اططاتح ا

 . يه

 ( نتاطج تقدير االنحدار الةاتي لعالقة الناتج النفطي م  االستثمار في قطاع النفط8جدول رقم )ال

Model 11: Cochrane-Orcutt  using observations 2004-2018 (T = 15) 

Dependent variable: LnGO 

                   coefficient       std. error          t-ratio         p-value  

  const         9.71485            0.757959        12.82          0.00091*** 

  LnOV         0.199101         0.0842425     2.363           0.0344   ** 

Sum squared resid    0.668753   S.E. of regression   0.226809 

R-squared             0.761135       Adjusted R-squared   0.742761 

F(1  13)             5.585765   P-value(F)           0.034355 

rho                  0.260661   Durbin-Watson        1.426970 

 gretlباالتمراد تلى  ارجا  اطبرنا ح اإلحصائا  ي اطرصد : اطجدول    ترل اطباحا

تقدير النموذج المحلي اإلجمالي م  اإلنفاق االسععععععتثماري  -رابعا :

 لقطاع النفط

 تحديد مدة اإلبطاء المثلى:  - 1

اطذف يوضتتتتتتج اخمبا  االنحدا  ( 9خالل بيانا  اطجدول  قم )   

اطذاتا طرجروا األخعاء طلعالقة بي   مايرف اطد استتتتة يموضتتتتج أ  

 شتتتكلة اال تباط اطذاتا يمالشتتتى  ا اطفرق األول و ق اطرعايير اطما 

وهذا يشتتتتير إطى توا ق  تبة االستتتتمارا   ع  تبة   تم ذكرها ستتتتاباا

 را يععا   وكذطك  تبة تالشتتتتتتا األخعاء اطررتبعة ذاتيا  اطمكا ل

 طلطروذج إ كانية ا ضل طلمادير.

 لعالقة الناتج المحلي اإلجمالي م  اإلنفاق االستثماري النفطي ا تبار مدة التباطؤ المثلى:  (9جدول رقم )ال

VAR system  maximum lag order 2 

 

lags        loglik    p(LR)       AIC          BIC          HQC 

 

   1       8.45663            -0.779519*   -0.642578*   -0.792196* 

   2       8.87464  0.36054   -0.696377    -0.513790    -0.713279 

 gretlباالتمراد تلى  ارجا  اطبرنا ح اإلحصائا  ي اطرصد : اطجدول    ترل اطباحا
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 -تقدير العالقة السببية باستخداي نموذج جوهانسن :  2

( اطتتذف يبي  اخمبتتا  جوهتتانستتتتتت   10)    خالل  ععيتتا  اطجتتدول

نجد أيضتتا انه    طمحديد اطعالقة اطستتببية و مجها  اطمكا ل اطرشتتمرك

بل     ال يرك  قبول  رل تدم وجود تالقة ستتببية أو  مجه صتتفرف

طاتح  كا ل اطرشتتتتتتمرك  طلعالقة بي  اط حد طلم جاه وا بات طاك تالقة  ه

 مجهتتة    اططتتاتح اططفعا  رحلا اإلجرتتاطا واالستتتتتتمارتتا  اططفعااط

 ا قعتتاا اططف  كرماير  فمارتتا كرماير تتتابع نحو اإلنفتتاق االستتتتتت

  .ل سما

 

 بين الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق االستثماري النفطي تحديد رتبة التكامل المشترك باستخداي نموذج جوهانسن للسببية:  (10جدول رقم )ال

Johansen test: Lag order = 1 

Estimation period: 2004 - 2018 (T = 15) 

Case 3: Unrestricted constant 

Log-likelihood = 45.803 (including constant term: 3.23489) 

Cointegration tests  ignoring exogenous variables 

Rank Eigenvalue Trace test  p-value  Lmax test  p-value 

   0    0.80715     26.046 [0.0007]     24.688 [0.0005] 

   1   0.086565     1.3581 [0.2439]     1.3581 [0.2439] 

 gretlباالتمراد تلى  ارجا  اطبرنا ح اإلحصائا  ي اطرصد : اطجدول    ترل اطباحا

 

تعععقعععديعععر نعععمعععوذج االنعععحعععدار العععةاتعععي لعععلعععععععالقعععة العععدالعععيعععة   -3

)(LnOVfLnGDP 

( اطذف يوضتتتتتتج نمائح تادير تالقة  11    ععيا  اطجدول  قم )

االنحتتدا  اطتتذاتا طلطتتاتح اطرحلا اإلجرتتاطا كرماير تتتابع واإلنفتتاق 

  -:اآلتااالسمارا ف كرماير  سمال حصلطا تلى اطمادير 

LnOVPLnGD 117099.03522.11ˆ -3 

و   هذا اطمادير نالحظ أ   رونة االستتتتتمارا   ا قعاا اططف  بلا  

فاق االستتتتتتمارا ف طاعاا اططف  0.117) قل     رونة اإلن ( وها ا

 را يعطا ا  د جة تأثر اإلنماج   اطرحلا اإلجراطا اطى اططاتحباططسبة 

طاتح اطرحلا اإلجراطا  تأثر اط  ا قعاا اططف  ها األكار    د جة 

  طرعلرة اطررونة (T)ارا ف اططفعا. تلرا ا  اخمبا  االستتتم باإلنفاق

 را   % طكليهرا 5برعطوية  اطلطروذج ككل  هرت (F)وكذطك اخمبا  

بي  األجل اطاصتتتتتتير واطعويل تطد تادير  اا  هطاك توا ا تلى يدل

ألول طايم  مايرا  اططروذج. كرا اطعالقة بي  اطرمايري  بأخذ اطفرق ا

952.02   عتتا تتل اطمحتتديتتد اطتتذف  هر بايرتتة  رتفعتتة أ R  إذ

تعود  اإلجراطا%    اطمايرا   ا اططاتح اطرحلا 95.2يوضتتتتتج ا  

 طلمايرا   ا اإلنفاق االسمارا ف و ق هذا اططروذج اطراد .

 

 

 الةاتي لعالقة الناتج المحلي اإلجمال م  االستثمار في قطاع النفطنتاطج تقدير االنحدار :  ( 11جدول رقم )ال

Model 12: Cochrane-Orcutt  using observations 2004-2018 (T = 15) 

Dependent variable: LnGDP 

             coefficient   std. error   t-ratio    p-value  

  const       11.3522      0.410980     27.62     0.000626 *** 

  LnOV         0.117099    0.0442095     2.649    0.0201    ** 

Statistics based on the rho-differenced data: 
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Mean dependent var   11.97667   S.D. dependent var   0.519556 

Sum squared resid    0.181412   S.E. of regression   0.118130 

R-squared                  0.952036   Adjusted R-squared   0.948346 

F(1  13)                      7.015823   P-value(F)           0.020060 

rho                           −0.154910   Durbin-Watson        2.216686 

 gretlباالتمراد تلى  ارجا  اطبرنا ح اإلحصائا  ي اطرصد : اطجدول    ترل اطباحا

 

العالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي وكل من اإلنفاق   - امسعععععععا:

 االستثماري واإليرادات النفطية

 تحديد مدة اإلبطاء المثلى:  -1

 اطذف يوضتتتتتتج اخمبا  االنحدا (  12   خالل بيانا  اطجدول  قم )

يموضتتتتتتج    اطذاتا طرجروا األخعاء طلعالقة بي   مايرا  اططروذج

هطا  أ   شتتتتتتكلة اال تباط اطذاتا تمالشتتتتتتى  ا اطفرق اطاانا  و ق 

وهذا يشتتير إطى وجود  شتتكلة ا تباط   اطرعايير اطما تم ذكرها ستتاباا

وهذا  ا   اذ ترتب  حدود  األخعاء ذاتيا  ذاتا غير حاستتترة وستتتاطبة

 اطما  هر  بايرة   واتستتتت  تطد تادير اططروذجتعكستتتته  قيرة دا ب

Durbin-Watson  = 2.934964) ) را يععا طلطروذج إ كانية 

 طلمادير دو   عاطجة اطرشكلة.

 

 تحديد مدة اإلبطاء المثلى لعالقة الناتج المحلي اإلجمالي م  كل من اإلنفاق االستثماري النفطي واإليرادات النفطية :  (12جدول رقم ) ال

VAR system  maximum lag order 2 

 

The asterisks below indicate the best (that is  minimized) values 

of the respective information criteria  AIC = Akaike criterion  

BIC = Schwarz Bayesian criterion and HQC = Hannan-Quinn criterion. 

 

lags        loglik    p(LR)       AIC          BIC          HQC 

 

   1      14.46598            -1.495140    -1.312552    -1.512042  

   2      21.30351  0.00022   -2.329073*   -2.100838*   -2.350200* 

  gretlباالتمراد تلى  ارجا  اطبرنا ح اإلحصائا  ي اطرصد : اطجدول    ترل اطباحا

 -تقدير العالقة السببية باستخداي نموذج جوهانسن :  -2

اطمكا ل  ( اطذف يوضج اخمبا 13و   خالل  ععيا  اطجدول  قم ) 

نجد انه ال يرك  قبول وتحديد  مجها  اطمكا ل جوهانس   اطرشمرك 

بل يرك  قبول  رضتتتتتتية وجود  مجه    رل انعدام  مجه طلمكا ل

وكذطك طلمكا ل اطرشتتتتمرك بي  اططاتح اطرحلا   واحد طلعالقة اطستتتتببية

 واإليرادا وكتتل    اإلنفتتاق االستتتتتتمارتتا ف اططفعا   كرماير تتتابع

كذطك   ا  رضتتتتتتية وجود  مجهي     ا   ستتتتتتمالةاططفعية كرماير

شير قيم اخمبا  األثر   األتظم واإل كا اثطي  طلمكا ل اطرشمرك كرا ت

 اطما يوضحها اطجدول اطرذكو  .
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الناتج المحلي اإلجمالي م  كل من اإلنفاق تحديد رتبة التكامل المشترك باستخداي نموذج جوهانسن للسببية لعالقة : ( 13جدول رقم ) ال

 االستثماري النفطي واإليرادات النفطية

 

Johansen test: 

Number of equations = 3 

Lag order = 1 

Estimation period: 2004 - 2018 (T = 15) 

Log-likelihood = 48.6743 (including constant term: 6.10619) 

Rank             Eigenvalue       Trace test         p-value     Lmax test        p-value 

   0                 0.64161              28.874           [0.0643]     15.392           [0.2734] 

   1                 0.50489              13.482           [0.0979]     10.545           [0.1815] 

   2                 0.17784              2.9374           [0.0866]     2.9374           [0.0866] 

 .gretlاطرصد : اطجدول    ترل اطباحاي  باالتمراد تلى  ارجا  اطبرنا ح اإلحصائا 

 

ة العععدالعععيعععة تعععقعععديعععر نعععمعععوذج االنعععحعععدار العععةاتعععي لعععلعععععععالقععع -3

),( LnROLnOVfLnGDP 

  االنحدا  اطذاتا   خالل تادير اطعالقة اطداطية باستتتتتتمادام طرياة 

  -: اآلتاحصلطا تلى اطمادير  (14وكرا  وضحة  ا جدول  قم )

LnROLnOVPLnGD 337.003895.0.03008.8ˆ  

 أ    وهذا اطمادير يوضتتتج ا   جرد دخول  ماير اإليرادا  اططفعية

( 0.03895 رونة اإلنفاق االستتتتتتمارا ف اططفعا انافضتتتتتت  اطى )

( تاريبا  ا اططروذج اطااطث طعالقة اططاتح اطرحلا 0.12بعد ا كان  )

 ع اإلنفتاق االستتتتتتمارتا ف طلتدالطتة تلى أ   اإليرادا  اططفعيتة ها 

. و ا هتتذا  األكار تتتأثيرا  ا اتجتتاهتتا  اططتتاتح اطرحلا اإلجرتتاطا

( وها اتلى حمى    0.337) اإليرادا ة رونتتاططروذج  هر   

 االسمارا ف  ا اططروذج اطااطث اطذف تم ذكره.  طننفاقاطررونة 

كان   عطوية تطد  اإليرادا تلرا ا  اخمبا  اطرعاطم أ هر ا   رونة 

بيطرا طم تك   رونة اإلنفاق االستتتتمارا ف  عطوية  ا %  1 ستتتتموه 

 اططروذج .

رة  األجلا كرا ا هر اططروذج ككل  عطوية   اطعويل    خالل قي

با   وا   عا ل %  1اطما  هر   عطوية تطد  ستتتتتتموه  (F)اخم

978.02اطمحديد  هر تاطيا جدا إذ بلغ  R   97.8برعطى أ %

رحلا تستتتتتتببهتتتا اطمايرا   ا كتتتل       اطمايرا   ا اططتتتاتح اط

وكذطك اإلنفاق االستتمارا ف اططفعا   اإليرادا  اططفعية بد جة تاطية

 و بد جة اضعف .

 

 واإليرادات النفطية ( نتاطج تقدير االنحدار الةاتي لعالقة الناتج المحلي اإلجمال م  االستثمار في قطاع النفط14جدول رقم )ال

Model 13: Cochrane-Orcutt  using observations 2004-2018 (T = 15) 

Dependent variable: LnGDP 

             coefficient   std. error   t-ratio   p-value  

  -------------------------------------------------------- 

  const       8.30082      0.844302      9.832    4.30e-07 *** 

  LnOV        0.0389460    0.0358765     1.086    0.2990   
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  LnRO        0.337356     0.0826464     4.082    0.0015   *** 

 

Mean dependent var   11.97667   S.D. dependent var   0.519556 

Sum squared resid    0.082102   S.E. of regression   0.082715 

R-squared            0.978333   Adjusted R-squared   0.974722 

F(2  12)             15.16297   P-value(F)           0.000519 

rho                 −0.485281   Durbin-Watson        2.934964 

 gretlباالتمراد تلى  ارجا  اطبرنا ح اإلحصائا  ي اطرصد : اطجدول    ترل اطباحا

 

العالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي وبين اإليرادات  -سععععععادسععععععا :

 النفطية

  -:مدة اإلبطاء المثلى  -1

( اطذف يوضتتتتتج  دة اطمباطؤ اطما يامفا 15   خالل اطجدول  قم ) 

حستتتتب اطرعايير اطستتتتاباة وها بأو يمالشتتتتى  يه اثر اال تباط اطذاتا 

(AIC_BIC_HQC)   تبي  أ  اطفرق   بعرياتتة اطريزة اطعظرا

طذطك  ا   دة اإلبعاء اطرالى ها اطفرق   هو اقل قيم  عيا ية اطاانا

وكذطك  تبة اطمكا ل  كرا قلطا وهذا يموا ق  ع  تبة االسمارا   اانااط

واططروذج اطرشتتتتتتمرك  بي  اطرمايري  اطرد وستتتتتتي   ا هذا اططروذج 

 اططفعية. واإليرادا ح اطرحلا اإلجراطا وهرا اططاتاطسابق 

 

 نتاطج ا تبارات ا تيار مدة اإلبطاء المثلى لمتغيرات النموذج للعالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي وبين اإليرادات النفطية :  ( 15الجدول )

VAR system  maximum lag order 2 

 

The asterisks below indicate the best (that is  minimized) values 

of the respective information criteria  AIC = Akaike criterion  

BIC = Schwarz Bayesian criterion and HQC = Hannan-Quinn criterion. 

 

lags        loglik               p(LR)                  AIC                     BIC                     HQC 

 

   1      14.14887                               -1.592695        -1.455754            -1.605372  

   2      21.12795  0.00019               -2.446850*      -2.264262*         -2.463751* 

 gretlباالتمراد تلى  ارجا  اطبرنا ح اإلحصائا  ي اطرصد : اطجدول    ترل اطباحا

 

 -تقدير العالقة السببية باستخداي نموذج جوهانسن :  -2

( اطذف يوضج اخمبا  اطمكا ل اطرشمرك  جوهانس   16اطجدول  قم )

نجد  طه انه ال يرك  قبول  رل انعدام   وتحديد  مجها  اطمكا ل

بل يرك  قبول  رضتتتتتتية وجود  مجه واحد طلعالقة   طلمكا ل مجه 

وكذطك طلمكا ل اطرشتتمرك بي  اططاتح اطرحلا كرماير تابع و   اطستتببية

 واإليرادا  اططفعية كرماير  سمال .
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 تحديد مدة اإلبطاء المثلى لعالقة الناتج المحلي اإلجمالي م  واإليرادات النفطية :  (16جدول رقم ) ال

Johansen test: 

Number of equations = 2 

Lag order = 1 

Estimation period: 2004 - 2018 (T = 15) 

Case 3: Unrestricted constant 

 

Log-likelihood = 59.1401 (including constant term: 16.572) 

 

Rank Eigenvalue Trace test  p-value  Lmax test  p-value 

   0    0.60910     21.283 [0.0051]     14.090 [0.0514] 

   1    0.38094     3.1933 [0.1773]     3.1933 [0.1773] 

 gretlباالتمراد تلى  ارجا  اطبرنا ح اإلحصائا  ي اطرصد : اطجدول    ترل اطباحا

 

تعععقعععديعععر نعععمعععوذج االنعععحعععدار العععةاتعععي لعععلعععععععالقعععة العععدالعععيعععة  -3

)(LnROfLnGDP 

طاتح اطرحلا  إجراء   خالل  طذاتا طلعالقة بي  اط حدا  ا يل االن تحل

( 17كرا  ا اطجدول )اإلجراطا كرماير تابع وبي  اإليرادا  اططفعية 

  -:اططحو اآلتا تلىحصلطا تلى نمائح اطمادير 

LnROLnGDP 387176.011073.8 -5 

نة طتا (LnRO)هتذا اطماتدير ا هر  عطويتة طرعتا تل و ذف يراتل  رو

سبة إذ  هر  تلك اطررونة برادا    رادا  اططفعيةاطى األي اططاتح باطط

( وها تتاطيتة قيتاستتتتتتتا بررونتة اططتاتح اطرحلا اطى اإلنفتاق 0.387)

كرا ذكرنا أيضتتا  ا اططروذج اطستتابق . وكان    االستتمارا ف اططفعا

976.02قيرة  عا ل اطمحديد تاطية جدا إذ بلا   R  طمشتتتير اطى

%    اطمايرا   ا اططتتتاتح اطرحلا يستتتتتتببهتتتا اطماير  ا 97.6أ  

 (F)اإليرادا  اططفعيتتة و ق هتتذا اططروذج. كرتتا ا  قيرتتة اخمبتتا  

طا انعباتا 1وه طلطروذج ككل  هر   عطوية تطد  ستتتتتتم % طمععي

ية اططروذج لة  ا االجل اطعويل   برعطو كا  وا  اطايم طلرمايرا   م

 أيضا.

 

 

 اإليرادات النفطيةم   نتاطج تقدير االنحدار الةاتي لعالقة الناتج المحلي اإلجمال :  (17جدول رقم ) ال

Model 14: Cochrane-Orcutt  using observations 2004-2018 (T = 15) 

Dependent variable: LnGDP 

coefficient   std. error   t-ratio   p-value  

  -------------------------------------------------------- 

  const       8.11073      0.828083      9.795    2.29e-07 *** 

  LnRO        0.387176     0.0706111     5.483    0.0001   *** 

 

Mean dependent var   11.97667   S.D. dependent var   0.519556 

Sum squared resid    0.089678   S.E. of regression   0.083056 
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R-squared            0.976386   Adjusted R-squared   0.974570 

F(1  13)             30.06560   P-value(F)           0.000105 

rho                 −0.463961   Durbin-Watson        2.839373 

 gretlباالتمراد تلى  ارجا  اطبرنا ح اإلحصائا  ي اطرصد : اطجدول    ترل اطباحا

  الصة التحليل القياسي :

ر اططمائح اطاياسية طلطراذج اطراد ة أ   رونة اططاتح إطى االسمارا  تشي

اططفعا ها اقل     رونة اططاتح طنيرادا  اططفعية برعطى ا  د جة 

استتتمجابة اططاتح اطرحلا اإلجراطا  ا االقمصتتتاد اطعراقا تكو  اتلى 

عا  اططف  اطما  بأستتتتتت طاتح  تأثر اط طك بستتتتتتتب  طنيرادا  اططفعية وذ

 اإليرادا .  تمضرطها تلك

 او باشر احاياي اأ هر  نمائح اطمحليل اطاياسا أ  هطاك أثر.1

  طألنفتاق االستتتتتتمارتا ف اططفعا تلى اططتاتح اطرحلا اإلجرتاطا

بيطرا األثر األكبر  0.117وكان   رونة اإلنفاق االستتتتتمارا ف 

اذ   طننفاق االستتتتتتمارا ف اططفعا كا  تلى إنماج قعاا اططف 

با  ا  اطررونة تاري طاتح اطرحلا اإلجراطا 0.25بل را ا  اط .تل

شكل اكبر    تأثره باإلنفاق  يمأثر باإلنفاق االسمارا ف اطكلا ب

 االسمارا ف اطراصص طاعاا اططف  .

تطد إدخال اإليرادا  اططفعية  ا نراذج اطمحليل اطاياستتتتتتا  .2

اططفعية كا  وجدنا أ  تأثر اططاتح اطرحلا اإلجراطا باإليرادا  

اكبر    تأثره باإلنفاق االستتتتتتمارا ف اططفعا طلدالطة تلى أ  

اططاتح اطرحلا يمأثر باتجاها  أستتتتتتعا  اططف  اطما تمضتتتتتترطها 

 اإليرادا  اططفعية.

 

ستتتتتتمارتتا  اططفعا دو  كبير  ا   ع اطعتتاقتتة اإلنمتتاجيتتة طال.3

وهتتذا بتتدو ة يعرتتل تلى زيتتادة   طلعراق    اطرو د اططفعا 

وهذا يجعل االقمصتتتتتتاد اطعراقا بروقع   اطصتتتتتتاد ا  اطعراقية

طه اطاد ة تلى اطرطا ستتتتتتة باوة  ع اطدول اطرطمجة طلطف     مريز

 .واطعاطم اطاا جا    جهة أخره     جهة

 

 استنتاجات البحث:     

 او باشتتر احاياي اأ هر  نمائح اطمحليل اطاياستتا أ  هطاك أثر -1

  طألنفاق االستتتتتتمارا ف اططفعا تلى اططاتح اطرحلا اإلجراطا

بيطرا األثر األكبر  0.117وكان   رونة اإلنفاق االستتمارا ف 

اذ   طننفاق االستتتتتتمارا ف اططفعا كا  تلى إنماج قعاا اططف 

.تلرا ا  اططاتح اطرحلا اإلجراطا 0.25بلا  اطررونة تاريبا 

را ف اطكلا بشتتتتتت فاق االستتتتتتما باإلن مأثر  تأثره ي كل اكبر    

 .ق االسمارا ف اطراصص طاعاا اططف باإلنفا

نماجية طلعراق سمارا  اططفعا دو  كبير  ا   ع اطعاقة اإلطال -2

صاد ا   وهذا بدو ه     اطرو د اططفعا يعرل تلى زيادة اط

طه   اطعراقيتة وهتذا يجعتل االقمصتتتتتتتاد اطعراقا بروقع  مريز 

  طمجة طلطف     جهةاطاد ة تلى اطرطا ستتتتتة باوة  ع اطدول اطر

 .واطعاطم اطاا جا    جهة أخره

 

 توصيات البحث

.يجب تلى اطدوطة تهي ة اطظروف اطرطاستتتتبة طمشتتتتجيع اطشتتتتركا  1

اطاعاا اططفعا    خالل  اطعاطرية طلرجيئ طلعراق واالستتتتتتمارا   ا

ة األال  وتهي تتت  واطروا د اطرتتتاطيتتتة  ستتتتتتمارا  اال طاتو ير اال

 .واطرعدا   ا هذا اطاعاا

واطعرل    ستتال اطكواد  اطوططية طلرشتتا كة  ا دو ا  تد يبية.إ2

بجانب اطرامصي  وأصحاب اطابرة اطمكطوطوجية واطماطيا  اطحدياة 

 .اطما تمرمع بها اطشركا  اطعاطريةطكسب اطرعلو ا  واطابرة 

 

 المصادر

استتتمارا  اطااز   نام تبد اطحستتتي   حرد   حيم حستتتونا زيا ة [1]

 جلتتة   2017   حتتددا   وضتتتتتتوتيتتة  اطعبيعا  ا اطعراق

  9اطرجلتتد   بتتا  طلعلوم االقمصتتتتتتتتاديتتة واإلدا يتتةجتتا عتتة االن

 .4ص  17اطعدد

 حددا  االسمارا ا    خليل  حرد حسي   احرد حسي  اطهيما [2]

  1990-1960ططفعية اطعاطرية طلردة اطرأستتتراطية  ا اطصتتتطاتة ا

  ا يةدي  طلعلوم االقمصادية واإلد جلة تطرية اطرا   1911سطة 

  16اطعدد  9 جلد  كلية اإلدا ة واالقمصتتتتاد  جا عة اطروصتتتتل

 .2ص

دا  أحياء اطمرا    1ط  اقمصتتاد اططف   نبيل جعفر تبد اطرضتتا [3]

 .2011 بيرو   طلعباتة واططشر

اثر   تايا ب  تا ر اطدوستترف  رونااطدغباجا اطراما  اطحر [4]

تالبا  أستتتتتعا  اططف  تلى االستتتتتمارا  اطرأستتتتتراطا  ا اطررلكة 

ية اطستتتتتتعودية ية طلفمرة )  اطعرب له تعبيا -1974د استتتتتتتة تحلي
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-2  12اطعدد  اطرجلة اطدوطية طلد استتتتتا  االقمصتتتتتادية (2015

 .186ص  018

طاتة اططفعية طدول  زيد تبد اطكريم اطزهيرف [5]  ستتتتتتمابل اطصتتتتتت

 ستتتتاطة  اجستتتتمير   األوبك  ا  ل  اهرة االحمباس اطحرا ف

  2009  واالقمصتتتادكلية اإلدا ة   جا عة باداد  غير  طشتتتو ة

 .89ص

االستتتتتتمارا  اططفعا  ا  طظرة   احرد  حيم  وستتتتتتى اطعبودف [6]

 تتع                            oapecاألقتتعتتتا  اطتتعتتتربتتيتتتة اطتترصتتتتتتتتتد ة طتتلتتتبتتتمتتترول 

عة باداد كلية جا   أشتتتتتتتا ة خاصتتتتتتتة طلعراق واطواقع واأل اق

  2009   ستتتاطة  اجستتتمير غير  طشتتتو ة  اإلدا ة واالقمصتتتاد

 .88ص

 .88ص  2016   صد  سابق  اطكريم اطزهيرفزيد تبد  [7]

 اطمحديا  اطما تواجه ترويل  شتتتا يع  أحستتتا  إبراهيم اطععا   [8]

بحث  طشتتتتتتو  تلى شتتتتتتبكة   اطعاقة واططف  واطااز  ا اطعراق

 .3ص  2017  االقمصاديي  اطعراقيي 

اإلستتتتتواق اططف  تلى اطرده  اطموقعا    جروتة ستتتتتا با اطراطية [9]

اطررلكة اطعربية   11421اطريال  833صتتتتطدوق بريد   اطبعيد

 .22ص  2008  سبمربر  اطسعودية

[10] Granger, C.W. J. and Newbold, P. "Spurious 

Regression in Econometrics." Journal of 

'Econometrics, 2(191r4), 111-120.  

[11] Nelson  C. and Plosser, C. "Trends and 

Random Walks in Macroeconomic Time 

Series; Some Evidence and Implications." 

Journal of Money Economics, 10(1982), pp 

139-162. 

[12] Phillips, P. C. B. "Time Series Regression with 

a Unit Root." Econometrica 55, No. 2 (1987), 

pp 277-301. 

  " د اسة قياسية السماعاب  أس اطرال األجطبا اطشا ف تمو [13]

سعر اطصرف"   جلة طلجزائ ر   ا  ل  رضية اطرك  ططظام 

  2009  جا عة اطشتتلف  06يا  اطعدد اقمصتتاديا  شتترال ا ريا

 .131ص

[14] Rao  B. Cointegration-For the Applied 

Economics. New York: The Macmillan Press 

Ltd.  1994 

[15] William H. Greene, "Econometric Analysis", 

5th Edition, Prentice Hall, New Jersey, USA, 

2003, p654. 

االقمصتتتتتتاد اطاياستتتتتتا وبرنا ح اطكربيوتر   جعفر باقر تلوش [16]

 16  ص  2009  باداد  عبعة اطر اه SPssاإلحصائا 

اططعبعتتة   طرق اطايتتاس االقمصتتتتتتتتادف  ا و ف هتتادف كتتا م [17]

 .13ص  1988  باداد   بععة اطمعلبم اطعاطا  األوطى

[18] Gujarati, Damodar N. and Dawn C. Porter, 

Basic Econometrics, 5th Edition, U.S.A: 

McGraw − Hill, 2009, P483. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




