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 2019-2004 من أثر تغيرات اسعار النفط العالمية على النمو االقتصادي في العراق للمدة
 3 مل هادي رشيدأم.  م.   ،   2م. ريام علي طالب  م.   ،  1د. ضياء حسين سعود  م. .أ

 

 الخالصة 

،  2019 -2004 ما  الرارا  للالاد تهدف الدراسة الى تحليل أثر تقلبات  أسارتر الا عل  لاى ال الات ادي فات    ا        

لذلك تخ لف حد  تأثير تغيرا  أسرتر ال عل الرتلالية  لى البلدان الالفادر  للا عل سح اس ة ابة م اتلالة القلاتط ال علا  

   تكتي  ال تتج الالحل  اإلجالتل  ييتستً ستلقلت ت  األخرى ، لذا ةجد البلدان ال   يشكل القلتط ال علا  الحفاة ادربار 

تتجهت الالحل  اإلجالاتل  ، االالفادر الار يت ل التيال قةعتيهات الراتك لا  ار ار  رلاة لالشاترل تقلبات  أسارتر    تكتي  ة

ال عل الرتلالية، ا   الررا  ي ضح ذلك جليتً، قذ ي فف اي فت ه سأةه اي فت  احت   الجتةس ير الاد  لاى الرتا اد ال علياة 

يشكل القلتط ال عل  الحفاة األربار ما  ال اتتج الالحلا  اإلجالاتل  ،    تالتيل قةعتيه الرتك االت تء ستل زامتته الال رد   قذ 

لذا ت ركت تأثيرا  تقلبت  أسارتر الا عل ستلاتي  ا  ال الات ادي فات   ما  خاال ي ات  الالتاةةاة الرتماة  ، مالات أسا خدك 

الكالا  لقياتأ أثار الال هج ادس قرا   القت م  لى  رض اتحليل البيتةت  ااس خاص ال  ت ج م هت ، رالت أسا خدك الالا هج 

 تلك الراية سي  الال غيرا  ادي فت ية اتحليل ال  ت ج القيتسية ااإلحفت ية . 

 

 أسرتر ال عل ، ال الت ادي فت   ، ال تتج الالحل  ادجالتل  الكلمات المفتاحية:

 

 

 

The Impact of Changes in International Oil Prices on Economic Growth in Iraq for 

the Period 2004-2019 

 

Diaa Hussein Saud 1 ,  Reiam Ali Talib 2 ,  Amal Hadi Rashid 3 

 

Abstract  

       The study aims to analyze the impact of oil price fluctuations on economic growth in 

Iraq for the period 2004-2019, so the severity of the impact of global oil price changes on 

oil-exporting countries varies according to the percentage of the oil sector’s contribution 

to the formation of GDP compared to other sectors, so we find the countries that 

constitute the sector Oil has the largest share in the composition of its gross domestic 

product, and the main source of financing its public spending is more vulnerable to the 

problems of fluctuations in international oil prices. Oil is the largest share of GDP, so the 

effects of oil price fluctuations are clearly reflected in economic growth through the 

general budget channel, which I used the inductive approach based on the presentation 

and analysis of data and drawing conclusions from it, and I also used the quantitative 

approach to measure the impact of that relationship between economic variables and 

analysis of results standard and statistical. 
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      :المقدمة

ترااااد ال اااارا  ال عليااااة أحااااد الالقتماااات  األستسااااية لل  اليااااة          

ادي فت ية الال  دامة    البلدان ال   تال لك تلك ال ارا  ، اسممكتةهات 

أن تحقق ال الت ادي فت   ستيا  اسارط اسشاكل ا ضال مقترةاة ما  

 ا  البلدان ال   د تال لكهت ،اد أن اد  الت  الالعرط  لى لاذه ال ارا  

تالتياال سرامجهاات ال  التيااة امراادد  ةالتلاات ادي فاات   جراال ماا  

اي فت اتهت ت  م ستلريرياة درتبتطهات س ات  الا عل الدالياة اتأثيراتاه 

الالخ لعة ، د يخعى أن تقلبت  أسرتر ال عل الرتلالية م أتية م  أسبتب 

سيتسية ااي فت ية م رد   ، لرل أسرةلت حتلاة اخا ال ياتى ال ات  
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تقلباات  أساارتر الاا عل الرتلاليااة  لااى البلاادان الالفاادر  للاا عل سح ااس 

ة اابة م ااتلالة القلااتط ال علاا   اا  تكااتي  ال ااتتج الالحلاا  اإلجالااتل  

ييتسااتً ستلقلت اات  األخاارى ، لااذا ةجااد البلاادان ال اا  يشااكل القلااتط 

هااات الالحلااا  اإلجالاااتل  ، ال علااا  الحفاااة ادربااار  ااا  تكاااتي  ةتتج

  االالفدر الر يت ل التيل قةعتيهت الراتك لا  ار ار  رلاة لالشاكا

تقلباات  أساارتر الاا عل الرتلاليااة، ا اا  الراارا  ي ضااح ذلااك جليااتً، قذ 

ي فااف اي فاات ه سأةااه اي فاات  احاات   الجتةااس ير الااد  لااى الرتا ااد 

كل ال علية    تالتيل قةعتياه الراتك االت اتء ستل زامتتاه الال راد   قذ يشا

القلااتط ال علاا  الحفااة األرباار ماا  ال ااتتج الالحلاا  اإلجالااتل  ، لااذا 

ت ركت تأثيرا  تقلبت  أسرتر ال عل ستلاتي  ا  ال الات ادي فات   

م  خال ي ت  الالتاةةة الرتمة لاذلك  اأن مرر اة اثاأر تقلبات  اسارتر 

الا عل  اا  ال ات  الرتلاليااة  لااى ال الات ادي فاات    ا  الراارا   ترااد 

ا ااات  م ااا قبلهت ادي فااات   ، لاااذا تااام ت اااليل لااارار  دس شااارا  

الضتء    لذا البحث  لى اسرتر ال عل ا اي هت ستل الت ادي فت   

 م  جتةس تأثير تقلبت  اسرتر ال عل  لى ال تتج الالحل  ادجالتل  .

 :محتار ثاثة الداف البحث تم تق ياله قلى ام  اجل تحقيق

لرتاماال الالحااد   لااه معهااتك ساارر الاا عل ااةتا ااه اا الالحااتر ادال :

 االالؤثر     ست  ال عل الرتلالية  

 ال الت ادي فت   الالحتر ال تة  :

الالحتر ال تلث : ة ت ج الراية ساي  اسارتر الا عل اال الات ادي فات   

 (2019 - 2004)م      الررا  للالد 

 

  اهمية البحث :

عل تكال  الالية البحث الى سيتن الراية سي  تغيارا  اسارتر الا        

-2004 ما  الرتلالية امرادد  ال الات ادي فات    ا  الرارا  الالاد 

م  خال  راسة تلبيقية ت هم    تحليل ة ات ج الراياة ساي    2019

 الال غيرا  ييد الدراسة .

 

 مشكلة البحث :

تراد ال غياارا   ا  أساارتر الا عل الرتلاليااة ذا  تاأثير ربياار  لااى       

د سشكل ر ي    لى تفادير ال الت ادي فت      الررا  الذ  ير ال

ماات   الااا عل الخاااتك ، استل اااتل  ساااي ركت ذلاااك سااالبتً أا ايجتساااتً  لاااى 

 اي فت ه .  

 

 فرضية البحث :

( تسياةيب ى البحث  لى  رلية معت لت اجت   اية طر ياة )ايج     

سي  تغيارا  أسارتر الا عل امرادد  ال الات ادي فات   الالربار   اه 

 لررا  خال مد  الدراسة .ستل تتج الالحل  ادجالتل     ا

  هدف البحث :

يهدف البحاث الاى تتلايح الراياة  ساي  اسارتر الا عل الرتلالياة       

اال الت ادي فت    ا  الرارا  امرر اة مادى تاأثير تغيارا  أسارتر 

 م  الاا عل الرتلاليااة  لااى ال الاات ادي فاات    اا  الراارا  خااال الالااد 

2004-2019 . 

 

  منهجية البحث :

تحقياااق لااادف الدراساااة تااام اد  الااات   لاااى الالااا هج  مااا  أجااال      

التصااع  ال حليلاا  لبيتةاات  القااتلر  ييااد الدراسااة ، ارااذلك الالاا هج 

 الكال  لقيتأ أثر الراية سي  الال غيرا  ادي فت ية . 

 

 : هيكلية البحث 

محااتار ، تضااال  الالحااتر ادال اطااتر  ةي اام البحااث الااى ثاثاا      

لرتاماال الالااؤثر   يااه ، االالحااتر معااتليال  ل اارر الاا عل ااةتا ااه اا

تخ ص  اال تة  ت تال معهتك ال الت ادي فات   ، امات الالحاتر ال تلاث 

س حليل ة ت ج الراية سي  اسرتر ال عل اال الت ادي فت      الرارا  

 . 2019-2004 م  للالد 

 

مفهوم سععر العنفط وانواععا والعوامعل المحعددة لعا  /المحور االول

 العالمية  والمؤثرة في سوق النفط 

 مفهوم سعر النفط  -اوال :

يراارف )ساارر الاا عل الخااتك( سأةااه : القيالااة ال قديااة اا الفااتر       

ال قدية لبرميل ال عل الختك ستلالقياتأ ادمريكا  للبرميال الالكاتن ما  

تلاااتر  ماااد ( غاااتلتن مربااارا   اااه ستلااادادر ادمريكااا   بااار 42)

 ال لرة أا الالت   رالت يررف  لى أةه : ييالة ، [1]ة ال علية البضت 

 ما  سالجالت اة م اأثر  محاد   ، ةقدياة ستحاد    هات مرباراً  ال علياة

العت لاة  القاتىلك اراذ اال يتساية، اادج الت ية ادي فت ية الرتامل

ا يالت ي رلق ستل رر ال عل   هت مشا ق ما  معهاتك  ، [2]    ال ت 

ال اارر ،الااذ  لاات  بااتر   اا  ييالااة ،مرباارا   هاات سااتل قت ، الاات يااد 

ت ل ييالة الش ء، اا ياد د يرت لهات اا ي اتايهت ،  قاد يكاتن ال ارر ير

ايل اا ار ر م  ييالة الش ء الال  ج ذاته ، اما  خاال لاذا ال ررياف 

  هاات سااتل قت    ااأن ال اارر ال علاا  ير اا  ييالااة ال االرة ال عليااة مرباارا

[3].  

 

 انواع سعر النفط  -ثانياً:

 ررلااااهت  لااااى ن ل ااارر الاااا عل م ااااليت   ااااد  يالكااا  أن ة أ     

 [4] -ت  ي  :مجال
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الالجالت ااة ادالااى : مجالت ااة ماا  الال اااليت  م ااذ  قاات  ادم يااتة 

ا قاات  الال تصاااعة ا قااات  الالشاااتررة اال اللاااك الكلااا  ، الالجالت اااة 

دحقااة  مااد ال تةيااة : الاا  مجالت ااة الال اااليت  ال اا   هاار   اا  

ستلقيتأ م  الالجالت ة ادالى س بس ةشتء استا  جدياد  رتألساتا  

 اال رتيدا  طتيلة ادجل.العترية 

: ان ادساااارتر  اااا  ال اااات  ال عليااااة لااااال   المجموعععععة االولععععى

  - :أتي الالجالت ة ادالى يالك  ان تق م الى مت

يقفااد سااه ساارر البرمياال الالرلاا  الااذ  ترل ااه  السعععر المعلععن :-1

 اااتست مح( 1)الشاااررت  ادح كترياااة  ااا  رترتااال )الشاااقيقت  ال اااب (

 ستلتحد  ال قدية ادمريكية 

ا ل   لاذه ادسارتر ألال مار   لاى ال لات  الراتلال ، ما  يبال      

، ثااام 1880ادمريكياااة  ااا   اااتك  شاااررة سااا تةدراايل ةيتجرسااا 

اس الر  شاررت  الا عل الكبارى ل جدياد ادسارتر الالرل اة ح اى  اتك 

،   ااادمت ايااار  م قالاااة األاساااك اسااارتر ةعلهالااات الخاااتك مااا  1973

لا   ا  التايا  اد  رل ة ماتجتةبهت، لذلك يالك  القتل سأن ادسرتر الال

سال  تاحيتيًا تةتلابً  اماتر ً سفاع ه اسرتر ةقرية د ترت ل ييالة ال عل 

ان الشااررت   رلاا هت لكاا  ياا م اح  ااتب الرياا  االضااريبة  لاااى 

 اادرستي سالتجبهات، سالر اى اخار ان لاذه ادسارتر لام تكا  اد اسارترً 

    رية  . 

ةشاأ سراد خفام  الت سرر سرميال الا عل الخاتك السعر المتحقق : -2

الح اااتمت  أا ال اااالتحت  أا ال  اااهيا  ال ااا  تقااادمهت الدالاااة أا 

 الشررة البت رة لل عل الختك الى الالش ر  مربرا   هت ستحد  ةقدية.

: يررف ال رر الضريب  سأةه رلعة سرميل ال عل  السعر الضريبي -3

الال  خرج مضتف الياه الضارا س ال ا  تضاتف الاى تلاك الكلعاة، أذ 

ادساارتر، اساارتر  اخليااة اال اا  ياا م سالتجبهاات اتعاات  سااي  ترااد لااذه 

يب  الشررت  الداخلة    رترتال  الا  لغارض تحدياد ال ارر الضار

   . ]5[للبرميل 

الت ال ارر الال تسال ساي   سعر االشارة أو السعر المعول عليا:-4

ال ارر الالرلا  اال ارر الال حقاق، اياد  هار لاذا ال ارر  ا  ال اات  

ر  ال  ي يت  م  القرن الرشري ، ة يجة ل تيي  ال علية الدالية      

اتعتيياات  مشااتررة ةعليااة جديااد  سااي  الرديااد ماا  الشااررت  ادج بيااة 

ال علياة الال ا قلة االشاررت  ادح كتريااة لاذا ال ارر اخذتاه اطبق ااه 

 . [6] 1965الرديد م  البلدان م ل مت تم سي   رة ت االجزا ر  تك 

ت ل للاا عل الخااتك سااي  شاارر ي  الاات ال اارر الال بااسعععر التحويععل : -5

 ر ي ي  لال  مجالت ة م  الشررت  ت ب  شررة اك ااحاد  اا   اد 

اة قتل ال عل م  ةشتط الى اخر، رتإلة تج اال قل اال كرير  ا  اطاتر 

شررة ااحد  ، ارتة  ت ب  در تن دس خراج ختمهت در تن لل قل 

 . [7] تن لل كرير الذه سدارلت ت بره در

ايالك  أن ةباي  الام اةاتاط اسارتر الا عل لاال   انية :المجموعة الث

 لذه الالجالت ة  لى ال حت اآلت  :

يراارف ال اارر العااتر  أا ال اارر الحاار الااذ   السعععر الفععوري : -1

ا ق ال ت  الحر  أذ ير الد تقديره  لاى اساتأ الرارض  لى ي حد  

ادسارتر  -االللس ، ال  شاكلي  ما  ادسارتر )ادسارتر ادساالية 

اةشأ لذا ال رر تبرت لل ات  الال االت  ستل ات  العترياة ما   العترية(،

 . [8]ررت  الكبرى طرف الش

الختك مربارا  ال علاير   القيالة ال قدية لبرميل   :السعر االسمي  -2

 ادرا  ٨٠  اااه ستلااادادر   قاااتل مااا ا ان سااارر اداساااك ي اااتا  

 للبرميل .

 الا علرر الحقيقا  اا مات ي االى سا الا علسارر السعر الحقيقعي :  -3

ستلدادر ثتس  القيالة، االذ  يربر    تلتر ال رر  بر   ر  ةم ية 

  م   تامل ال ضاخم الدمري ة سرد اس برت  مت طرأ  ليه خال تلك ال

ال قد  اا ال غير    مردل تبات ل الادادر الاذ  ي خاذ استسات ل  ارير 

 م  الرالا  الر ي ة ادخرى  ال عل

ايقفد سهت ادسرتر ال علياة ال ا  اسعار صفات األجل الطويل :  -4

ي م  قدلت ستلحتلار  لاى ان يا م ال  اليم  ا  ماد  دحقاة ما ا سارر 

 لااى ان ياا م  1/1/2004 سرمياال الاا عل الخااتك الااذ  ياا م  قااده  اا  

 . 1/1/2005 ال  ليم   

الت سارر البرميال ما  الا عل الخاتك  ا   سعر البرميل الورقي : -5

   اً م  معهتك سرر ال عل الختك ست  الفعقت  اآلةية ايق رب ر ير

 . [9]سترصت  ال عل الختك 

 

  النفط لسعر المحددة العواملثالثاً : 

 العرض العالمي للنفط  -1

ام شتسكة تؤثر    الررض الرتلال  لل عل      ّد ل تك  تامل      

مقااادم هت م ااا تى اسااارتر الااا عل اأسااارتر مفااات ر اللتياااة البديلاااة  

سات  الادال الال ا هلكة  خفتصات  ا  األخرى  رالت تؤثر أيضت سيت

مجااتل   اام  اللياات  ادس كشااتف اال لااتير  اا  سلااداةهت  ضااا  اا  

 ار ال قدك ال ك تلتج      راف تحرير تجاتر  ال ال  االخادمت  

الذ      قلى اس غال الال تطق ال علية الفربة م ل الاليته الراليقة ، 

االاذ   جات  ال علياةتلذا  من  رض ال عل الرتلال  أا  ارض الال  

 ا  )الرتامال( الا ي ال ل    راليت  ال عل يخض  لرد  م  الالحد 

[10]: 

الراااارض اساااا جتسة لالاااات يللبااااه  يراااادّ الللااااس  لااااى الاااا عل قذ  -أ

 الال  هلكتن   د ادسرتر ال ت د     ال ت  . 
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ي حد  الررض ستإلمكتةيت  اإلة تجياة  ا  ايا  مراي  ، الايت  -ب

ال ااهل  مر ااى تاات ر اح يتطياات  ةعليااة ربياار  ان يفاابح ماا 

 ةيت   ادة تج   د ارتعتط الللس . 

سيتسااة الدالااة الال  جااة للاا عل اماادى حتج هاات للاا عل لالتاجهااة  -ت

اساا هارهت الالحلاا  أا تفااديرلت ، تحقيقاات لرتا ااد ةعليااة تلباا  

 الحتجت  الالتلية . 

يد يؤ   ال خزي  ادس راتيج  اال جتر  الذ  تقتك سه الدالاة  -ث

الاةماة  ا  حجام الرارض اشررتتهت  ارا    تت ير الالراةة 

 سحيث يتاجه ال قلبت  الالتسالية .

تكتليف اإلة تج سالت  ا  ذلاك تكلعاة العرصاة البديلاة إلة اتج ةعال  -ج

 اآلن  لى ح تب قة تجه م  قبا.  

ال رة اإلة تجية لحقتل ال عل : ال  الكاليت  القفتى الالالكا   -ح

 اس خراجهت     ل القراف الع ية اادي فت ية ال ت د . 

لتجياات الال تحااة  اا  مخ لااف مراحاال اإلة ااتج ، ماا   ااد  ال ك ت -خ

 الال  جي     ال ت  .

 تتيرت  الللس الالحل  االرتلال   لى ال عل امش قتته م  قبا.  -د

 الطلب العالمي على النفط   -2

ير الد الللس  لى ال عل ا  الت ا ر يرا  لى ةالت ادي فات        

ل علااا  الراااتلال  اةيااات    اااد  ال اااكتن، قذ اة ا  ادسااا هاك ا

% سا تيت  ا  ال ا تا  الخالات األخيار  1.76الرتلال  سالرادل 

الالتلية قذ ترد التديات  الال حاد  األمريكياة الال ا هلك األربار 

لل عل    الرتلم، ايد أثار ارتعاتط أسارتر الا عل  لاى م ا تيت  

ساالبت  لااى ال الاات ادي فاات   اادي فاات   2008ييتسااية  ااتك 

 لى الا عل  ، رالات أن الرتلال  مت أ ى قلى  خعض حجم الللس 

(  ادر للاادال 40ادةخعااتض الحاات  لهااذه األساارتر اياال ماا  )

الالفاادر  يتيااف  جلااة ادساا  التر  اا  الالشااتري  ال عليااة مالاات 

يؤثر سلبت  لى ادمدا ا  ال علية    الال  قبل، لذلك دساد ما  

اجااات  اسااارتر ةعااال  ت لاااة تقااات  ستلعت اااد   لاااى الال ااا هلكي  

 االال  جي   لى حد ستاء .

 [11]الللس  لى ال عل ل  رتآلت : امت ستل  بة الى محد ا  

ال كتن : ي هم ال كتن  ا  تحدياد الللاس  لاى اللتياة  التمات  -أ

ام هت ال عل اذلك س بت  أثر الرتامل األخارى، ام هات م تسال 

 الدخل للعر  اة بة اإلة تج الالحل  )ال تتج الالحل ( . 

ج الالحلااا  م تساال الاادخل للعاار : ايربااار   ااه سال تساال ال ااتت -ب

اإلجالتل  للعر  ، ات عتا  الدال    م تسال اسا هاك اللتياة 

للعر  لكا  األال ايال ما  ال اتة  اي االى العار  ت اتيص ر ت اة 

 اللتية .

س يااة اإلة ااتج: ايرباار   هاات قسااهتك القلت اات   اا  تتليااد ال ااتتج  -ت

اإلجالااتل ، اماا  الالرااراف أن القلت اات  تخ لااف  اا  ماادى 

 اس خدامهت لللتية .

تجيت:  ا  الرقات  األخيار  اتجها  الادال الال قدماة ةحات ال ك تل -ث

ال ك تلتجيااات الالق فاااد  لللتياااة ا لاااى سااابيل الال اااتل تلاااتير 

محرراات  ال اايترا  اأةقالااة اإلة ااتج األخاارى سحيااث ةح ااتج 

 ايت  ايل س عت الالقدار م  األ اء.  

ساارر الاا عل  : ياارتبل الللااس  لااى ال اال  االخاادمت  سرايااة  -ج

   ستد  بتر أثر الرتامل األخرى . ك ية م  ال رر ، آخذي

اسرتر اللتية البديلة : اتتجد  اية طر ية سي  اسرتر اللتياة  -ح

البديلة االللس  لى ال عل ، اأن تازام  اسارتر اللتياة البديلاة 

م  سرر ال عل، صرت ا  اةزاد  يقلل ما  أثار اةخعاتض سارر 

 ال عل    ةيت   الللس  ليه االركت صحيح.  

 لااى ساارر الاا عل الخااتك   بية: اساا خدك الاا عل ًال يتساات  الضااري -خ

يقلل م   ت لية ارتعتط ااةخعتض سرر ال عل الختك  ا  الللاس 

 ، دن الربر  س رر الالش ر  ادخير . 

  [12]االحتياطي النفطي العالمي :  -3

ادح يتط  لت رالية الخزي  ال عل  الالتجات   ا  الحقاتل      

الالتلاااات ت  ال عليااااة ،  ايرااااد ادح يااااتط  ال علاااا  ماااا  

الجتلريااة ل حديااد قمكتةيااة اساا غال اآلسااتر ال عليااة  لااى ا ااق 

الشااااراط ادي فاااات ية االع يااااة ال اااات د  ا اااات   ياااا م تقاااادير 

  م هاات  لااى اسااتأ دّ ادح يااتط  ال علاا  ا قاات د  بااترا   اا

الاللكيااة ام هاات  لااى اسااتأ اللتيااة الدا رااة م هاات الاات ادلاام ، 

اجه اتكااتليف  لااى اسااتأ  رجااة ل أرااد ماا  اجاات ه ااساا خر

 ادس خراج، قذ تق م  رجة ال أرد قلى  : 

ادح يااتط  ال تساا  ) الالؤرااد( : لاات رالياات  الاا عل الخااتك ال اا   -أ

 ر  اي أرااد ماا  اجت لاات يلرياات ماا  خااال الالخرجاات  الال اات

ا اااق  لاااى ل دسااايت اجيتلتجيااات، سحياااث يالكااا  اسااا خراجهت 

 الشراط الع ية اادي فت ية ال ت د   . 

) الالح الاال( : الاات ادح يااتط  ال علاا  ادح يااتط  الالاارجح  -ب

الذ  تم ار شت ه ام  الالح الال ان يادخل لات إلة اتج ستد  الات  

 لى ال ق يت  الال راترف  ليهات ، اما  ثام اسا خراجه  ا   ال 

 الشراط الع ية اادي فت ية ال ت د .  

 

 العوامل المؤثرة  في سوق النفط العالمية : رابعاً :

رتلاليااة لالااؤثر   اا  ساات  الاا عل اليالكاا  حفاار سرااض الرتاماال ا    

 :[13]ألالهت 
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 يالت قذا رتة  تتيرت  ايجتسياة   Expectation  فر ال تيرت  -1

أا سلبية لال  قبل ادي فت  الرتلال  أا سرض األةمت  ال يتساية 

 الرتلالية.

ال الاات ادي فااات   الراااتلال  سشاااكل  اااتك، ا ااا  الااادال الال قدماااة  -2

ديات  الال حاد ( األر ار الف ت ية ) اتلترا  الخازي  لادى الت

اساا هارتً للاا عل،  ضاااً  اا  ادي فاات ا  الفاات د  رتلفاااي  

 االه د.

سرر صرف الدادر مقتسل الرالا  الر ي ة األخرى استألخص  -3

 اليترا.

ال قلبات  الجتياة االعفاالية )ما اً ق فاتر يضاارب م لقاة اة ااتج  -4

 (.ةعلية أا  تصعة ثلجية تج تي م تطق ااسرة     ال م قدمة

مااا  األسااابتب الالهالاااة األخااارى لااات مخزاةااات  الااا عل الرتلالياااة  -5

اتلتراتهت ارتعت اتً ااةخعتلاتً، امات يالكا  أن ي رراه ذلاك  لاى 

تقلبت  ال ت  ال عل  م  خال الراية الرك ية سي  مخزاةات  

 ال عل اسرره.

 

    Growth Economicالمحور الثاني : النمو االقتصادي :  

يراارف ال الاات ادي فاات   سأةااه: االقتصععادي : اوال : مفهععوم النمععو 

الزياات ا  الالضاالر   طتيلااة ادجاال  اا  ةفاايس العاار  ماا  الاادخل 

الحقيق   مذا تزايد ةفيس العر  م  الدخل سرد ان يبرأ ادي فت  ما  

م د ير بار  ارياة الي ا  مضالر   اما  ثا دّ الك ت   تن الزيات   ترا

يجاتس   ا  م ا تى رالات يرارف راذلك سأةاه تغييار ق ،[14]ذلك ةالاتاً 

أ  قةاه مري اة ما  الازم  ،  ماّد قة تج ال ل  االخدمت  سدالة مت  ا  

ن ال الااات مذلاااك  ااا  ضاااا  لاااى،  ]15[ةيااات   الااادخل لدالاااة مري اااة 

ادي فاات   أيضااتً لاات  بااتر   اا  مراادل ةياات   الاادخل الحقيقاا  أا 

اإلة تج  ا  سلاد مراي  خاال ماد  مري اة قذ يركات ال الات ادي فات   

ة تجيااة اماادى اساا غال لااذه اللتيااة لكاليااة  اا  اللتيااة اإلال غياارا  ا

، ام  ال رريعت  ال تسقة ةاحظ أن ال الات ادي فات   يررارف  [16]

سالعهاااتمي  مااار  معهاااتك أجالاااتل  الااات مااات يرااارف )ال اااتتج الالحلااا  

اإلجالتل ( امر  ةفيس  ر  الت )ةفيس العار  ما  ال اتتج الالحلا  

بار  ا  تحدياد م اا تى ة اراإلجالاتل  ( اال ررياف ال اتة  يح ال ألاليا

ايرباار  اا  ال الاات ادي فاات    لااى ا ااق ،   [17]مريشااة اإل اارا 

) مردل ال الت ادي فات   (. الات يربار  ا   الال قتر ادي فت   سـ

ال غياار  اا  ال ااتتج الالحلاا  اإلجالااتل  الحقيقاا  ستصااعه ة اابة م تيااة 

 اآلتية: ح س الالرت لةس ربير   ه ريتليتً اس تية ، ايالك  ال

 

gy =
(yt− yt−1)

yt−1
×100 …………………….(1)              

 = مردل ةالت ال تتج الالحل  اإلجالتل  الحقيق  . gy    إذ إّن:

            yt . ال تتج الالحل  اإلجالتل  الحقيق  لل  ة الحتلية = 

yt−1                  ة ال تسقة . = ال تتج الالحل  اإلجالتل  الحقيق  لل   

لاى    ضاا  يبي  مردل ال الت سر ة تتس  ادي فت  سشكل  تك     

أةّه يبي  م  تى الر تلية ال   ي ال   سهات اإل ارا  ما  خاال م ا تى 

مريشاا هم ال اا   ير الااد  لااى حفااة العاار  التاحااد ماا  ال ااتتج الالحلاا  

اإلجالااتل  . ايالكاا  ال ربياار ريتلاايت   اا  حفااة العاار  التاحااد ماا  

الالحلااا  اإلجالاااتل  أةّهااات ال اااتتج الالحلااا  اإلجالاااتل  الحقيقااا   ال اااتتج

 اآلتية: ت   لى  د  ال كتن اح س الالرت لةمق تم

)2( ................................ 
Yt

Nt
 = tpY 

 = حفة العر  م  ال تتج  ytp: إذ إنَّ 

         Nt  د  ال كتن    لذه ال  ة = 

 ة بة ال الات  ا  حفاة العار  ما  ال اتتج الالحلا ير    ايالك  ال رب 

 اآلتية : اإلجالتل  الحقيق  اح س الالرت لة

 

gp  =g y – gn ………………….(3) 

 

 ة بة ال الت    حفة العر  =  pg  قذ  قنَّ :  

           y g ة بة ال الت    ال تتج = 

            ngة بة ال الت    ال كتن = 

     

تباي  ان حفاة العار  ما  ال اتتج الالحلا  اإلجالاتل  الالرت لة أ ااه   

  الحقيقا  الحقيق  ت الات  قال قذا مات راتن ةالات ال اتتج الالحلا  الجالاتل

،  الاا  خااال ال رريعاات  ال ااتسقة  [18]يعاات  مراادل ةالاات ال ااكتن 

ياحاظ أةهات ت عاق حاتل أن ال الات ادي فات   مات لات قد  باتر   اا  

قيقا  ا لاى أةاه مقياتأ رالا  الزيت   الال  الر     ال تتج القتم  الح

يتسااال للقياااتأ ايحااادب ذاتياااتً س ااابس الزيااات    ااا  اسااا غال اللتياااة 

 اإلة تجية .

 

 ثانياً : أنواع النمو االقتصادي 

يشالل ال الت ادي فت   سأةه تحقيق الزيات    ا  الادخل اا ال اتتج      

اةااتاط ماا   ةالياز ستجاات  ثاثاالقاتم  ألحقيقاا   بار الاازم  قد اةااه ي 

 :[19]ال الت 

: لاات ذلااك ال ااتط ماا  ال الاات  اا  ادي فاات  الااذ   النمععو العععابر -1

يكتن ةتشئ ة يجة سراة سرض الرتامال الخترجياة اا الداخلياة 

   البلد ايزال سزاال تلك الرتامل سالر ى اةه يع قد الاى صاعة 
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ال بت  االديالتمة ا  يقهر ة يجة  اراف ا تامال طتر اة د 

، لذا ال تط  لذ  ص ر ه تلبث اان تخ ع  ايخ ع  مرهت ال الت ا

مااا  ال الااات ي ااات   ااا  البلااادان ال تمياااة اذ ي شاااأ ة يجاااة ل ااات ر 

مؤشاارا  ايجتسيااة م تا ااة  اا  تجترتهاات الخترجيااة اذ ت اشااى 

 سفتر  سريرة اس عت ال ر ة ال    هر  سهت . 

: يحاادب لااذا ال ااتط ماا  ال الاات سشااكل  عاات  النمععو التلقععا ي  -2

 ا  الرات   سشاكل اطبير   ان تخليل  لال  م بق اذ يحادب 

تادريج  اسلاا ء حيااث حاادث   ااتلر ال الاات اللبيراا  تتريخيااتً 

ستدة قتل م  مج ال  اديلتط الى الالج الا  الرأساالتل  ا   بار 

، اذ تاا لخص الرالليااة ادالااى  اا  ال ق اايم   الليات  متلاات ية 

ادج الت   للرالل    طريق ال درج م  الزرا ة الاى مرحلاة 

ت  اللية ترارم اال  لراأ الالاتل الف ت ة اليداية ثم ادلية تليه

الال  خدك    ال جتر  الخترجية لي حتل سرد ذلك الى الفا ت ة 

اال   ترد لذه الراللية ال تةية امت ال تل ة   شالل ادة شتر التاس  

للراللية ادة تجية ا  سيت   ادة تج ال لر  ,امت الراللية ادخير  

سالر ااى  تكااتن  الليااة ختصااة س اايت   اتكااتي  ال اات  الااداخل 

ي شكل ست  محل  حيث لكل ةتتج يفبح ست   يهت  ارض ا 

ان لاذا  قذ،  طلس رالت ان لذا ال ت  يشكل لقياتك سات  ياتم  

 متلية الال لتر . ال الل ذا مراةة ربير     البلدان الرأأ

: يحاادب لااذا ال ااتط ماا  ال الاات ة يجااة ل خلاايل النمععو المخطععط  -3

ت  ا ت لية لاذا شتمل ا لال  لالتار  احتجت  البلد اذ ترتبل ي

ال ااتط ماا  ال الاات ارتبااتط اثيااق سقاادرا  الالخللااي  ااايريااة 

الخلل الالتلت ة رالت ترتبل ايضاتً سعت لياة ال  عياذ االال تسراة 

امشااتررة الجالهااتر  اا   الليااة ال خلاايل  اا  رت ااة م اا تيتته 

الت ة الى ذلاك  اتن اساتليس ا راسات  ال خلايل ادي فات   

ياد ما  الادال اأصابح ال الات ير بر ةشتطتً ااسارتً تالترساه  الرد

 .رت ةادي فت   لدف ت رى اليه  ال الرتلم 

 

 

 ثالثاً : متطلبات النمو االقتصادي

 ر الرديااد ماا  الشااراط ات للااس  الليااة ال الاات ادي فاات   تاات      

الضرارية االعرليت  ال   ت ت د    تحقياق ال الات اتا لخص  ا  

 :[20]اآلت  

  غير م جاد   م ال الب ارال اد ار  الرشيد  دس غال الالتار  -1

 االالرت ن الك ير  األخرى.

ادساا خداك ادي فاات   لك ياار ماا  الالااتار  الزرا يااة االحعاات   -2

  لى ر ير م  الغتست  ا دك تحتيلهت الى اس خدامت  أخرى .

الحعت   لى ادرال  الزرا ية الخفابة لالات لهات ما  قة تجياة  -3

را ياة مرتعرة ألن سرض الدال ت  خدمهت    أغراض غير ة

  . م ل الب تء اال ك  مالت يؤثر  لى ال تتج الزرا  

ترشيد اتلتير الالتار  الالت ياة ستسا خداك اللار  ادي فات ية   -4

  ذا  الكعتء  الرتلية.

هت أحاد الالاتار  فاع الحعت   لى الالتاةئ البحرية اتلتيرلت س -5

 ادي فت ية الهتمة.

جياات الحعاات   لااى ال اارا  ال ااالكية س ت يااف الرلااتك اال ك تلت -6

ق ادي فاات ية الكاافء ال اا  ت ضااال  ا اادساا غالهت سااأر ر اللر

اس الرارية الحفاتل  لاى الحاد األيفاى م هات ست  بترلات ما  

 احد الالفت ر الهتمة للالتار  ادي فت ية الال جد  .

الالتجااه االالحاارك  سفااع هتتلااتير اتاادريس الالااتار  البشاارية  -7

 لل  الية ادي فت ية.

امرااتيير ييتسااهت ح ااى تضااال  ادل الااتك ستلكعااتء  ادي فاات ية  -8

 ادس خداك األم ل للالتار .

 

رابعععاً : تحليععل أسعععار الععنفط ومعععدل النمععو فععي االقتصععاد العراقععي 

  2019-2004 من للمدة

( يبي  سيتةت     اسرتر ال عل اال تتج الالحلا  ادجالاتل  1الجدال )

-2004امراادل ال الاات ال اا ت   اا  ادي فاات  الرراياا  خااال الالااد  

2019 . 

 

 ( ) مليون دينار عراقي (2019-2004)من ( اسعار النفط العراقي والنمو االقتصادي للمدة 1جدول )

 

 السنوات

اسعارالنفط بالدينار 

 العراقي

النمو بأسعار  معدل

 النفط

الناتج المحلي االجمالي 

 باألسعار الجارية
 معدل النمو السنوي%

2004 52480 - 53235358.7 - 

2005 74390 41.7 73533598.6 38.1 

2006 89604 20.1 95587954.8 30 

2007 86695 3.2- 111455813.4 17 

2008 112619 29.9 157026061.6 41 
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2009 71440 36.6- 130642187 16.8- 

2010 90616 26.8 162064566 24.1 

2011 120510 33 217327107 34.1 

2012 124762 3.5 254225490.7 17 

2013 120098 3.7- 273587529.2 7.6 

2014 110653 7.9- 266420384.5 2.6- 

2015 25164 52.9- 207876191.8 22- 

2016 42840 17.9- 196536350.8 5.5- 

2017 58667 36.9- 225995179.1 15 

2018 74018 26.2 251064480 11.1 

2019 77266 4.4 262917236 4.7 

 17.05                                                (                 2019-2004) متوسط المدة

 .  https://www.albankaldawli.org/ar/home [21]الالفدر: م  ا دا  البتح ي  ستدس  ت  الى سيتةت  الب ك الدال    

 [22]  . (2019-2004ال  تية ، ) لإلحفتء ، اادسحتب، ال شرا  تمةالب ك الالررز  الرراي  ، الالديرية الر -

100 } ا ق الالرت لة اآلتية: مردل ال غير ال  ت  = لى  مردل ال غير ال  ت  تم اح  تب - ∗ 1 −
 ييالة  ال  ة  الحتلية

  ييالة ال  ة ال تسقة
  }    [23]   .   

     

عل سلغا   ا  ( أن اسارتر الا 1احاظ ما  خاال سيتةات  الجادال )ي  

ثااام سااادأ  لاااذه  ت راييًااا ا ي اااترً  )52480 (( حاااتال  2004 اااتك )

 )112619( حاااتال  )2008ادسااارتر ستل زاياااد ح اااى سلغااا   اااتك )

الكا  س ابس اةخعاتض مرادد  ال الات ال ا  سلغا   ا  ت  راييً  ا ي ترً 

% ا   الاااى اةخعاااتض معاااتجئ  ااا  - 816,( حاااتال  2009 اااتك )

الرتلالية ، حيث سلغ  اسرتر ال عل  اسرتر ال عل س بس ادةمة الالتلية

، ثم أخاذ  اسارتر الا عل  ا(  ي ترً 71440( سحتال )2009    تك )

(  ي تر  راي  خال الالاد  120098( الى )90616ستدرتعتط م  )

( قذ 2014،  اماا  ثاام اةخعضاا  اساارتر الاا عل  ااتك ) 2010-2013

( اذلااك س اابس ال خريااس ألسااتر الاا عل احقتلااه ماا  110653سلغاا  )

بل  فاتست   ا ا   ااسا الر لاذا ادةخعاتض ألسارتر الا عل ح اى ي

 ااا   ت( ، مااات سااابس اةخعتًلااا42840( قذ سلغااا  )2016  اااتك    )

-2014( خااال الالااد  -5.5( )-2.6مراادد  ال الاات ستل ااتلس سلاا    )

، ثاام سرااد ذلااك اخااذ مراادل ال الاات ستدرتعااتط ة يجااة ل ح اا   2016

رتعتط اسرتر الا عل  تبرات صت را  الررا  م  ال عل الختك استل تل  ا

ألسرتر ال عل الرتلالية لزيت   الللس الراتلال   لاى الا عل الخاتك ح اى 

امردل ال الت  )77266 (( حتال  2019اصل سرر ال عل     تك )

% 0517,( ، امت م تسل الالاد   قاد سلا  ة اب ه 4.7ادي فت   سل  )

 م  مردل ال الت ال  ت  

تر اي فت ية مالات ي ابس  جاز أن لذا ادةخعتض ستألسرتر سيخلق اث

   الاليزاةية الرتمة للدالة ايرلل سرامج اخلل ال  الية ادي فت ية 

س بس يلة الالتا  الالتلية اال   تال ال اديارا ا  ال علياة مفادر مهام 

 .لهت 

الاارغم ماا  احت يااة ادي فاات  الرراياا  اتبري ااه الكتملااة  لااى ا     

الادى القفاير لل خعياف لإليرا ا  ال علية  ال  الالالك  الرالل  لى ال

ماا  ادثااتر ال االبية جااراء اةخعااتض اساارتر الاا عل اذلااك ستلضااغل 

ال عقت  الحكتمية اتفحيح ادخ ا ات  الهيكلياة لاي فات  الررايا  

  لى الالدى الال تسل االلتيل.

( أن مراادل ال ااتتج الالحلاا  1ارااذلك ةاحااظ ماا  خااال الجاادال ) 

 2004 رايا   اتك ( مليتن  ي تر 53235358.7ادجالتل  يد سل  )

ثاام يباادأ لااذا الالراادل ستل زايااد ل زايااد اساارتر الاا عل اارتعااتط م اا تى 

الدخل اادة تج ا  ةيت   صت را  الررا  م  ال عل الختك ، الاى ان 

 . 2019(     تك 262917236سل  )

 

 

نتا ج العالقة بين اسعار النفط والنمو االقتصعادي المحور الثالث : 

 ( 2019 - 2004)من  في العراق للمدة

 اوال : وصف المتغيرات :

ل قدير الراية الدالية  سي  اسرتر ال عل اال تتج الالحلا  ادجالاتل      

(  ستد  الاات   لااى م هجيااه ال كتماال الالشاا رك  2019ـ 2004للالااد  )

ا اق ال قرياة ادي فات ية حياث  ،امدى تأثير رل م هالت  لى ادخر

( االال غياار GDPجالااتل  )يال اال الال غياار ال ااتس  )ال ااتتج الالحلاا  اد
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( ايالكاا  تتلاايح ذلااك ماا  خااال OLIالال اا قل  )اساارتر الاا عل )

 (.2الالرت لة ا ةته االجدال )

GDP=F(OLI)…………………… (4) 

 

 

 

 نموذج القياسي( توصيف متغيرات األ2جدول )

 الرموز Variables نموذجاألمتغيرات 

 Gross domestic product GDP الناتج المحلي االجمالي

 Oli price Oil عار النفطاس

  (Eviews9الالفدر : م  ا دا  البتح  ي  ستد  الت   لى ة ت ج )

   

   

ةقدر أادً مرت لة ادةحدار للحفتل  لى الشكل ادال  للراياة ساي  

الال غيرا  ، ارالت    الالرت لة أ ةته ال   ةاحظ ما  خالهات تتا قهات 

ياة ساي  اسارتر الا عل م   رلاية البحاث ، ما  خاال الراياة اللر 

اال الت ادي فت   الالربر   اه ستل اتتج الالحلا  ادجالاتل  خاال ماد  

 الدراسة .

GDP=a +Oil B1 +ɛi  ……………..(5) 

 

 ثانيا : اختبار السكون :

( الااذ  يبااي  ADFة اات ج اخ بااتر ) ( 3)  احااظ ماا  الجاادالي      

ال تس  ( للال غير  Levelسردك سكتن ال اسل الزم ية    الال  تى )

)ال ااتتج الالحلاا  اادجالااتل  ( ام غياار الال اا قل )اساارتر الاا عل ( دن 

% ا  اةه غير مر ت  اساذلك ةقبال  رلاية 5اربر م    Probييالة 

( ال   ت ص  لى اجت  جذر التحد  , اةر ض  HO:: P=1الردك )

( مت     البتح ي   الى اخذ العر  ادال  H0: P<1 رلية البديلة )

سهدف تعت   مشكلة ادةحدار الزا ف , ايد  تحقاق  لل اسل الزم ية

( % 5) ( اياال ماا (porbالعاارض سرااد ان ا هاار  ال  اات ج ان ييالااة 

سادان الحاد  أكالحاد ال تسا  اادتجاته الراتك  أكستاء رتن سلحد ال تسا  

ال تس  اد اتجته  تك  اسذلك ةر ض  رلية الردك ايبتل ستلعرلاية 

   I (1) بيتةت    د  رجة تكتملالبديلة ال   ي حقق  يهت سكتن ال

 

 ( )اختبار جذر الوحدة(ADF( نتا ج اختبار ديكي فوللر الموسع )3جدول )

درجة 

 التكامل

 الفرق االول

(st difference1) 

 المستوى

(Level) 

 المتغيرات

Variables) 

 

 
بدون حد ثابت 

 وال اتجاه عام

حد ثابت واتجاه 

 عام

حد ثابت 

 فقط

بدون حد 

وال اتجاه 

 عام

حد ثابث 

واتجاه 

 عام

حد ثابت 

 فقط
 

 p-value p- value p-value p-value 
p-

value 
p-value  

I(1) 0.0000 0.0000 0.0000 0.9313 0.7705 0.5327 GDP 

I(1) 0.0000 0.0000 0.0000 0.5076 0.4181 0.2042 Oil 

 (Eviews9   )برةتمج ادحفتالالالفدر : م  ا دا  البتح  ي  ستد  الت   لى ة ت ج 

 

 :  الشكل البياني الختبار السكون :ثالثاً 

( ان ال اسال الزم ياة للال غيارا  ادي فات ية 1ياحظ م  الشاكل )

( , GPDالالدراساااة الاااا  )اجالااااتل  ال ااااتتج الالحلاااا  ادجالااااتل  )

(غير م  قر  ستلال  تى ,الغارض ال حقاق ما  OLIااسرتر ال عل )

ساة دساد ما  اجاراء اخ باتر مدى اسا قراريه لاذه الال غيارا  الالدرا

 . جذر التحد 
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50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

GDP

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

OLI

 

 للسلسلة الزمنية السكون اختبار(  1الشكل رقم  )

 

 

 رابعاً : العالقة بين متغيرات االنموذج باستعمال طريقة جرانجر

  الدراساة ( ة ت ج الراية ال ببية سي  م غيارا4ياحظ م  الجدال )

، قذ أن ل ااتك  ايااة مر تيااة م جهااة ماا  جراةجاار ستساا رالتل طريقااة

( ، الااذا GDP( الااى ال ااتتج الالحلاا  اإلجالااتل  )Oilأساارتر الاا عل )

ي عق م  م لق ال قرية ادي فت ية ، قذ رلالت اةخعض  أسرتر ال عل 

اةخعض ال تتج الالحل  اإلجالتل  ، ارلالت ارتعر  أسرتر ال عل ارتعا  

 ال تتج الالحل  اإلجالتل  .

 

 ( نتا ج العالقة السببية بين متغيرات االنموذج باستعمال طريقة جرانجر4جدول )

 

 

 

    

      (Eviews9برةتمج ادحفت   )الة ت ج  الالفدر : م  ا دا  البتح  ي  ستد  الت   لى   

 

 (ARDLخامساً: تقدير انحدار التكامل المشرك وفقا ألنموذج ) 

( ل قاادير الرايااة سااي  ARDLيال اال الخلاات  ادال ادةالااتذج )     

( أن ال  اات ج 5حيااث ةاحااظ ماا  جاادال ) الال غياار ال ااتس  االال اا قل

عرااة اسلغاا  ( مرتR-Squaredادحفاات ية  يااد   اار  ان ييالااة )

 Adjusted%(    ال غير الحتصل    الال غير ال تس   امت )98ةحت)

R-Squared) ( ااا  ال غيااار الحتصااال  ااا  98ال ااا  اراااد  ان  )%

 -Fالال غير ال تس  لت ي بس ال غير    الال غير الال ا قل , استل  ابة )

statistic ( ل  مر تياة ما  ال تحياة ادحفات ية دن ييالاة )prob )

( الذا يع ر مر تياة ادةالاتذج 0.000000  ةحت)( سل%5ايل م  )

( 1.624192( سلا  ييال اه )Durbin –Watson statركال , امات )

الذا يشير الى أن ادةالتذج الالقدر ختل  م  مشكلة ادرتبتط الذات   

. 

 

 

Prob F-Statistic Lags Null Hypothesis 

0.0344 0.05722 2 OIL does not Granger Cause GDP 

0.4657 0.77447 2 GDP does not Granger Cause OIL 
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 (ARDL( تقدير انحدار التكامل المشترك باستعمال أنموذج )5جدول )

p-value t-statistic 
 المعلمات

Coefficients 

 المتغيرات

Variables 

0.0000 4.758811 0.623467 GDP(-1) 

1.0000 1.2612 1.9813 GDP(-2) 

1.0000 1.8212- 2.8713- GDP(-3) 

0.0078 2.773298 0.362596 GDP(-4) 

0.0000 12.42836 959.9565 OLI 

0.0008 3.573979- 548.6823- OLI(-1) 

1.0000 1.0712- 1.8410- OLI(-2) 

1.0000 1.6812 2.8910 OLI(-3) 

0.1095 1.629689- 211.3071- OLI(-4) 

0.0981 1.685671- 7701778- C 

0.987027 R-Squared 

0.984692 Adjusted R-Squared 

422.6926 F- Statistic 

0.000000 Prob (F-statistic) 

1.624192 Durbin –Watson stat 

  (   Eviews9برةتمج ادحفت   )التح  ي  ستد  الت   لى ة ت ج الالفدر : م  ا دا  الب     

   

 Residualتقهاااار ة اااات ج اخ بااااترا  ال شاااااخيص للبااااتاي  ) 

Diagnostics Test( ا  الجادال  )( اذا ةاحاظ ان ييالاة )6p- 

value(  اا  اخ بااتر ال تةياا  اللبيراا  ارباار ماا  )االبتلغااة  5 )%

ال   تشاير الاى أن الباتاي  ( اسهذا ةقبل ستلعرلية الردك 0.07014)

ت تةط تتةيرت طبيريت اةر ض  رلية البديلة  امت ستل  ابة لاخ باتر 

%(غياار 5( ارباار ماا  )probادرتبااتط الااذات  الااذ  يكااتن ييالااة )

( الذا يادل  لاى ان ادةالاتذج خاتل  ما  0.1361مر ت   االبتل  )

 ( الخاتص ستخ باترprobمشكلة ادرتبتط الذات  ارذلك يكتن ييالاه )

( الاذا 0.1842( االبتلغة )%5 دك ثبت  تجتةت ال بتي  اربر م  )

يشااااااااااير الااااااااااى أن ادةالااااااااااتذج ي بااااااااااتي  سشااااااااااكل طبيراااااااااا  

(Heteroscedastictiy   اسهاااااذا يكاااااتن ادةالاااااتذج ادحفااااات )

(ARDLختليت م  الالشكا  القيتسية ) . 

 

 (Residual Diagnostic Tests( اختبارات التشخيص للبواقي )6جدول )

P-Value = 0.07014 اختبار التوزيع الطبيعي Histogram- Normality Tests 

P- Value = 0.1361 اختبار االرتباط الذاتي Serial Correlation LM Test 

P- Value =0.1842 اختبار عدم ثبات تجانس التباين Heteroscedastictiy  Test 

 (9Eviewsرنامج االحصائي )المصدر : من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الب   

 
 

 Bounds,waldسادسععاً : اختبععار الحععدود  للتكامععل المشععترك 

Test 

لك  ة حقق م  اجت  تكتمال مشا رك ساي  الال غيارا  ال تسراة         

االال  قلة ةلجأ الى اخ بتر الحادا   حياث ةاحاظ ما  ة ات ج الجادال 

 ( االبتلغاااااةF- statisticالالح اااااتسة )  F ))  ( ان ييالاااااة7)

( ،الاا  ارباار ماا  ييالااة الحااد اد لااى االحااد اد ةااى 10.06557)

(  لااى ال ااتال ,  الااذا %1(   ااد )5.58( ا)4.94اال اا  سلغاا  )

( االقبااتل ستلعرلااية البديلااة H0يشااير الااى ر ااض  رلااية الراادك )

(H1 ستجت  تكتمل مش رك االذ  يال ال الراياة  ال تاةةياه طتيلاة )

 . ر ال تس ادجل سي  الال غير الال  قل االال غي
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 Bounds Test( نتا ج اختبار الحدود 7جدول )

K Value Test statistic 

1 10.06557 F-statistic 

Critical  Value  Bounds     

 0Bound Significance الحد االدنى Bound1الحد االعلى 

3.51 3.02 %10 

4.16 3.62 %5 

4.79 4.18 %2.5 

5.58 4.94 %1 

 (Eviews9برةتمج ادحفت   )الم  ا دا  البتح  ي  ستد  الت   لى ة ت ج الالفدر :        

 

 Estimated) قصعععيرة االجعععل ( ) سعععابعاً : المعلمعععات المقعععدرة

Short Run Coefficients) 

( الالرلالت  يفير  ادجل للال غيرا  ادي فات ية 8يتلح الجدال )

لال غياار الداخلااة  اا  ادةالااتذج الالقاادر ان ل ااتك  ايااة طر يااة سااي  ا

(  اا  ادمااد القفااير ا  GDP( االال غياار ال ااتس  )OLIالال اا قل )

( سالقااادار GDP%( ياااؤ   الاااى ةيااات   )1( سالقااادار )OLIةيااات   )

( 0.0000% االبتلغاه ) 5ايل م    Prob( اييالة 959.956501)

ا  ان ارتعتط اسرتر ال عل يؤ   الى ارتعتط ال تتج الالحل  ادجالتل  

در  ان مرلالاااة حاااد الخلاااأ ييال هااات اراااذلك ا هااار  الراياااة الالقااا

( الاذا prob=0,0000( رتة  ستلبة امر تية جدا )-0.013937)

يركاات اجاات   ايااة ال تاةةيااة  اا  ادجاال القفااير سااي  الال غياارا  

 الالدراسة .

 

 (Estimated Short Run Coefficients( المعلمات المقدرة قصيره االجل )8جدول )

Prob t-statistic المعلمات  Coefficient المتغيرات  Variable 

0.0063 2.850915- 0.362596- D(GDP-1) 

0.0063 2.850915- 0.362596- D(GDP-2) 

0.0063 2.850915- 0.362596- D(GDP-3) 

0.0000 13.385388 959.956501 D(OLI) 

0.0974 1.689231 211.307144 D(OLI-1) 

0.0974 1.689231 211.307144 D(OLI-2) 

0.0974 1.689231 211.307144 D(OLI-3) 

0.0000 0.002487 0.013937- ecm(-1) 

 (Eviews9الالفدر : م  ا دا  البتح  ي  ستد  الت   لى ة ت ج البرةتمج ادحفت   )  

 

 Estimated Long) ثامناً : المعلمات المقدرة )طويلة االجعل (

Run Coefficients  

لالقاادر  طتيلااة ادجاال ان ( الالرلالاات  ا9ةاحااظ ماا  الجاادال )     

( تكتن اشتر  متجبة  لى ادمد اللتيل oilجالي  الال غير الال  قل )

%( االبااااتل  5( ارباااار ماااا  )Probاستلالقتساااال ةاحااااظ ان  ييالااااة )

( ا  د يتجااد لهاات  تااأثير مر اات   لااى ادمااد  طتياال ,  0.4009)

( االباااااتل  CointEq(-1)اةجاااااد ان مرتمااااال تفاااااحيح الخلاااااأ )

  Probتء  ساتلبة الكا  غيار مر تياة ييالاة ( اياد جا-5526308)

( الذا يؤرد  لى  دك اجت   اية تتاةةيه طتيلة ادجل 0.5324)

 .)تكتمل مش رك (  مت سي  الال غيرا  الال  قلة االال غير ال تس  

                         

 ( Estimated Long Run Coefficients( المعلمات المقدرة )طويلة االجل( )9جدول )

P –Value t- statistic المعلمات  Coefficients المتغيرات  Variable 

0.4009 0.847299 14348.36 OLI 

0.5324 0.628727- 5526308- C 

Cointeq=GDP-(14348.3681*oli-552630886.9611) 

 (Eviews9الالفدر : م  ا دا  البتح  ي  ستد  الت   لى ة ت ج البرةتمج ادحفت   )    
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 نتاجات :االست

أتضاح أن القلاتط ال علاا  لات الجازء األرباار الاذ  ي اتلم  اا   -1

تحقيااق ال الاات لاي فاات  الرراياا   اا   اال غيااتب القلت اات  

األخرى ، اسهاذا اصابح لاذا القلاتط لات القلاتط القت اد لراللياة 

 ال الت ادي فت  .

 دك اس قرار ال الت ادي فت      الررا  خال مد  الدراسة   -2

سرتر ال عل الرتلالية رتن اي فات ه ي فاف س بس ال قلبت     أ

 ستلريرية ستلدرجة األستأ  

سرااد اجااراء اخ بااتر ال ااكتن للال غياارا  الالدراسااة ستساا خداك  -3

( للال غياااار الال اااا قل ADFاخ بااااتر  يكاااا   ااااتللر الالتساااا  )

االال غير ال تس  غير ستر ة ستلال  تى اتفابح ساتر  سراد اخاذ 

( , ا ا  I=1لاى )العر  ادال ا  اةهت م كتملة م   رجاة ادا

لااذه الحتلااة سااتف ة اا رالل أةالااتذج ادةحاادار الااذات  لع اارا  

 ( .ARDLادسلتء الالتةط )

تتجد  اية طر ية يفير  ادجال ساي  الال غيار ال اتس  )ال اتتج  -4

 OIL( االال غير الال  قل)اسرتر ال علGDPالالحل  ادجالتل  

( الذا مت يد م  رلية البحث ، اد يتجد لهت  تاأثير مر ات   

  لى ادمد اللتيل سي  الال غيرا  الدراسة 

( ساأن ARDLرالت أثب   ة ات ج األةالاتذج القيتسا  الال ا خدك ) -5

 Boundل اتك  اياة تكتمال مشا رك ا قاتً دخ باتر الحادا  )

Test  سي  اسرتر ال عل اال تتج الالحل  ادجالاتل  , أ  اجات )

( الااى OILتااأثير االااح ماا  الال غياار الال اا قل )اساارتر الاا عل 

( , مالاات ير اا   GDPغياار ال ااتس  )ال ااتتج الالحلاا  ادجالااتل  الال 

اجاات   ايااة تتاةةيااة يفااير  األجاال , قذ أن ادةحرا اات   اا  

األجل القفير يالك  ترديلهت    األجل اللتيل استل تل  الرت   

 . الى حتلة ال تاةن

 التوصيات :  

قةشااتء صاا دا  ال اارا  ال اايت   ، اذلااك لالتاجهااة الفاادمت   -1

تتجة     دك اس قرار األسرتر ال علية    األساتا  ال لبية ال 

الرتلالية ، اادس عت   م   ت ض قيرا ا  ال عل الخاتك  ا  حتلاة 

 ارتعتط األسرتر م  اجل   م  جز الالتاةةة الرتمة للدالة .

 ره اأن ةيت   الفت را  غيار ال علياة لا  شارط دساد ما  تات -2

ذا األستأ لر   م  تى ال الت ادي فت      الررا ، ا لى ل

 الاا  لااال  الالهااتك الر ي ااة لل يتساات  ادي فاات ية أن تقااتك 

س هي ااة القااراف الالا الااة لزياات   لااذه الفاات را  اذلااك  اا  

طرياااق تشاااجي  اإلة اااتج الاااتط   الاااذا يااا م أمااات  ااا  طرياااق 

اس غال اللتيت  اإلة تجية الال رللاة أا تح اي  جات   اإلة اتج 

   حدي ة . م  خال أ ختل رأأ متل ألت   أا تك تلتجيت

ت تي  مفت ر الدخل اتقليل اد  الات   لاى اديارا ا  ال علياة  -3

ألةهاات مفاادر  ا اام للفاادمت  رتةهاات تاارتبل سرتاماال خترجيااة 

م هاات اسيتسااية اأخاارى اي فاات ية ، ااد  الاات   لااى مفاات ر 

الدخل ادخرى رتلضرا س ال   تحقاق ايارا اً يالكا  أن ي اتلم 

 اا  ييااتك الحكتمااة  سشااكل ربياار  اا  تالتياال الالتاةةااة ،  ضاااً 

س لتير القلت ت  ادخرى ) الزرا اة االفا ت ة اال ايتحة ( 

 .، ال   تال ل مفدراً غ يتً ل د حتجة الحكتمة ستلالتار  الالتلية

تتصاا  الدراسااة الااى أتبااتط أةالااتذج ادةحاادار الااذات  لإلسلااتء  -4

(    ييتأ اتحليال الراياة ساي  الال غيارا  (ARDLالالتةط 

  اغيار تءأةالاتذج يرلا  تقاديرا  رعاادي فت ية اذلاك ألةاه 

  م حيز  يالك  اد  الت   ليهت.

( ARDLةالااتذج ادةحاادار الاذات  لإلسلااتء الالااتةط )أرالات أن  -5

ياادر    اا   ضاااي اا خدك  اا  ال اساال الزم يااة القفااير  ، 

ةالتذج  لى تحديد الراية سي  الال غيرا     ادماد القفاير األ

 اادمد اللتيل .

 

 الهوامش

لت رترتل  تلال  اح كاتر  تام تأس اه  ا   اتك  : ال ب  الشقيقت  (1)

تا  ـاــ ) ادخــاس يضم سب  شررت   تلالية ربرى  ر   1928

( الا  ) شاررة اي ات ، راياتل  اتا  شايل ،   ال ب اا الشقيقت 

ساا  ساا  ، متسياال ، شاايعران ، جتلااف ااياال ، اتك ااتأ ( الااذه 

مريكياة الشررت  ماللترة ستألستأ لالفتلح التديات  الال حاد  اد

اسريلتةياااات التل اااادا ، قذ تال لااااك امكتةياااات  اي فاااات ية امتليااااة 

تسية ـــااـ يـاتك تلتجيااة لااخالة تجرلهاات ان تاا حكم سااتلقرارا  ال

 اال اايلر   لااى ال اات  الرتلاليااة للالحراياات  ، أذ ت اايلر  لااى

: ر الىــم  ادة تج لل عل الرتلال  . للالزيد    ذلك ي ق ( 80%)

ية الب اااارال ، الالررااااز الررساااا  ي  ، اساااا راتيجـــااااـ هالااا  ، ح 

 . 170،  1981لللبت ة اال شر ، ل دن ، 

 

 المصادر

يياااتأ اثااار ″( ، 2018الر اااز  ، ساااتلم محالاااد مرلااا  ، ) [1]  

ال لترا   ا  اسارتر الا عل  لاى ال الات ادي فات    ا   الاة 

، الالااتتالر الرلالاا  ادراات يال   ″  2015-1990 الكتياا  للالااد 

 – 2018تالاتة  -يتليات 18-17خ الدال  ال تسا  الال رقاد س اتري

 . 1577، ص ترريت –اسل بتل 

التصتل الاى الر تلياة  اياة ساي  ″( ، 2010يتسف, م ى, )   [2]

الادار , ″الالكتةت  ادي فت ية س تةي  الادخل اال ارا  التط ياة

 الررسية للرلتك
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ا ار الخلات  لفااحت ة االلبت اة اال شاار اال تةيا  , سياارا  ،       

 . 125ص

 راسة تقلبت  اسرتر ال عل ااثرلات ″( ، 2017را  ،  لة ، )م   [3]

، يااراء  ةقريااة تحليلياااة  اا  حتلاااة  ″ اا  ال  اليااة ادي فااات ية

، جتمرة ةيتن  تشاتر ستلجلعاة ،  2014-2000الجزا ر للالد  

 الجزا ر.

ااياا  ال يتسااة ″( 2010الجبااتر  ، ةماا  راا  سااللتن ، )   [4]

رسااتلة متج اا ير ،  ، ″ال عليااة اساابل اصاااحهت  اا  الراارا 

  33، صجتمرة الكت ة 

تحديااد اساارتر الاا عل ″،  (1981ةااتيف ، اسااالت يل ةااتاف ، )   [5]

،  ار الرشاايد لل شاار ، ″ الررساا  الخااتك  اا  ال اات  الرتلاليااة

 .20ص

اثر تقلبت  اسرتر ″( 2017ش يت ، مرا ، اشبيلة ، ش يت ، )  [6]

-2000الب اارال  لااى تالتياال ادساا  التر  اا  الجزا اار للالااد  

مااات  ، الجزا ااار ،  8جتمراااة  –متج ااا ير  ، رساااتلة 2016″

 .  20ص

(  اي فات يت  الا عل  ،  ار  1981ال التك ، محالاد اةلار، )   [7]

 .  181، صجتمرة الالتصل ، اللبرة ادالى   -الك س

 راساة ال الات ادي فات    ا  ″( ، 2013س  ةيدان ، حتج ، )ا[8]  

،  راساة تحليلياة  ″الي ت  ل تقلبت  اسرتر الب رال لدى  ال ال

ييتسية حتلة الجزا ر الالاللكاة الررسياة ال ارت ية امفار للالاد   

 .97، صتلال تن  -، جتمرة اس  سكر سلقتيد 1970-2010

اثاار ″( ، 2019اساات سكاار ، ختلااد  ، ا بااد الكااريم ، ا يااتر ، )  [9]

تقلباات  اساارتر الب اارال  لااى تالتياال ادساا  التر  اا  الجزا اار   

تلة متج  ير جتمرة الشهيد حاله لخضار ، رس″ 2000-2016

 . 10 ستلتا   ، الجزا ر ، ص

ال عل ″( ، 2007الزسيد  ، ح   لليف رت م ، اأخران ، )  [10]

الرراياا  اال يتساااة ال علياااة  ااا  الراارا  االال لقاااة  ااا   ااال 

، مرراااز الرااارا  للدراسااات  ، اللبراااة ″ادحااا ال ادمريكااا  

 .  13ادالى ، ص

تااأثير تقلباات  ″( ، 2011تلاال رساا  ، )ال اليالاا  ،  بااتأ   [11]

،  راساة تلبيقياة  ا  ″ اسرتر ال عل الخاتك  ا  اسارتر ادساهم 

اسااتا  ادسااهم لري ااة ماا  الاادال الالفاادر  االال اا تر   للاا عل 

 .41ص،  الختك ، رلية اد ار  اادي فت  جتمرة ررساء

تحلياال اسااتا  ″( ، 2009الالاازارك ، ختلااد ح ااي   لاا  ، )[12] 

، رليااة ″ اليااة  اا  لااتء مؤشاارا  الالراةااة الكاليااةالاا عل الرتل

 .  23جتمرة ستسل ،ص  اد ار  اادي فت 

تحليااال سااات  الاااا عل ″    (2016، ) لااا  ، أحالاااد اسريهااا   [13]

 .9 -5، سغدا  ، اللبرة ادالى ، ص″الرتلال  

ترجالاة ,  ″ادي فات  الكلا ″( , 1999اسد جالاتن , متيكال ، )  [14]
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