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 الملخص :

یة من اھم السیاسات االقتصادیة في تنمیة وتطویر ودعم برامج النمو االقتصادي من خالل ادواتھا تعد السیاسة المال
الرئیسیة (االنفاق , واالیراد العجز او الفائض في الموازنة العامة) وتأتي اھمیة البحث من كون موضوع البحث یھتم 

غییرات التي حصلت في ھذه المدة والزیادة الكبیرة في واھم الت 2003بتحلیل ادوات السیاسة المالیة في العراق بعد عام 
االیرادات العامة باإلضافة الى المشاكل واالختالالت الھیكلیة التي تكبدھا العراق منذ اكثر من ثالث عقود من الزمن . 

السیاسة المالیة  تأتي مشكلة البحث من ان ھناك الكثیر من العقبات والمشاكل االقتصادیة والسیاسیة التي تقف امام تنفیذ
الى اھدافھا والتحكم بأدواتھا المالیة . اما فرضیة البحث تنطلق من ان استعمال ادوات السیاسة المالیة بشكل دقیق وذات 
خطط مستقبلیة محكمة من شانھ معالجة الكثیر من المشاكل واالختالالت الھیكلیة باإلضافة الى تحریك معدالت النمو 

الساسیة للبحث ھي اثبات صحة فرضیة البحث باإلضافة الى تحلیل ادوات السیاسة المالیة في االقتصادي . واالھداف ا
العراق .  واعتمد الباحثین على منھجیتین ھما (المنھج التحلیل) من خالل دراسة وتحلیل ادوات السیاسة المالیة في العراق 

سالیب االحصائیة وبناء انموذج قیاسي لدالة السیاسة ) والثاني (المنھج الكمي) من حالل استعمال اال2016 -2003للمدة (
 ) Eviwes7المالیة في العراق باالعتماد على برنامج (

Abstract 

Fiscal policy is one of the most important economic policies in the development and support 
of economic growth programs through major tools (5,330,327 spending, the deficit or 
surplus in the general budget) and comes from the fact that the subject of the importance of 
research is concerned with the Analysis Tools Search financial policy in Iraq after 2003, the 
most important changes in this period, and the large increase in public revenues in addition 
to the problems and structural imbalances incurred by Iraq since more than three decades. 
The research problem comes from that there are a lot of economic and political problems 
and obstacles that stand in the way of the implementation of the financial policy to control 
its financial goals. The search hypothesis comes from the fact that the use of accurate 
financial policy tools and plans for the future court would address many of the problems and 
structural imbalances as well as to move the rates of economic growth. The main objectives 
of the research is to prove the validity of the assumption of the search in addition to the 
analysis tools of financial policy in Iraq. The researchers to methodological approach are 
(analysis) through the study and analysis of the tools of financial policy in Iraq for the period 
(2003- 2016) and second (quantitative approach) of kosher use statistical methods and build 
a standard model (of the financial policy in Iraq based on the program (Eviwes7) 
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 المقدمة :

تحتل السیاسة المالیة في جمیع دول العالم مكانھ مھمة بین السیاسات االقتصادیة االخرى ألنھا تستطیع 
والكیفیة التي یتم ادارة الموارد المالیة المتاحة لالقتصاد ان تشجع برامج التنمیة االقتصادیة المتعددة 

العجز او الفائض ,  االیراد العام,  العام نفاقمنھا (االمن خالل استعمال االدوات المالیة وذلك  الوطني
باإلضافة الى االثار المحتمل ان تحققھا ھذه االدوات من خالل اعادة توزیع الدخل في الموازنة العامة) 

بین افراد المجتمع بما یحقق العدالة االجتماعیة والدور الكبیر الذي یلعبھ االنفاق العام في توجیھ السیاسة 
 مع خصوصاً تلك النفقات الموجھ نحو تحقیق برامج التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة .العامة للمجت

تلك السیاسة من  ات في ادارةھناك اختالف تفكان 2003السیاسة المالیة في العراق بعد عام  اما بالنسبة
االیرادات العامة ھناك زیادة في ناحیة االدوات والوسائل والكیفیة التي یتم توجیھ ادواتھا المالیة فكانت 

ناتجة عن ارتفاع اسعار النفط الخام یقابلھا زیادة في النفقات العامة من اجل تحقیق الحاجات االساسیة 
للمجتمع وزیادة النقاقات االستثماریة من اجل اعادة اعمال العراق لذا واجھت السیاسة المالیة في العراق 

اكمة والوضع االمني غیر المستقر واعادة البنى التحتیة عدة صعوبات منھا ما یتعلق بحجم المدیونیة المتر
 والزیادة التي حصلت في رواتب الموظفین .

في كیفیة استغالل الموارد یة ذات اطر علمیة معتمدة على خطط مرسومة مسبقاً لذا فأن تطبیق سیاسة مال
ارد بما یحقق النفع العام المالیة من خالل استعمال االدوات المالیة المالئمة من شأنھ توظیف تلك المو

للمجتمع والسیر للوصول الى الھدف المنشود ألي مجتمع وھو تحقیق تنمیة اقتصادیة فعالة فقد تبلورت 
وقد حققت جزاً من اھدافھا وخصوصاً  2003تلك الجھود بصیاغة خطط تنمیة مھمة في العراق بعد عام 

حال دون تكملة تلك  2014لمستقر بعد عام ) اال ان الوضع االمني غیر ا2014 -2010خطة التنمیة (
 البرامج التنمویة .

 مشكلة البحث :
لم من خالل استعمال مرتفعة ألي بلد في العا ان للسیاسة المالیة دور اساس في تحقیق معدالت نمو

ادواتھا المالیة وادارة مواردھا المالیة وضرورة ادار الموازنة العامة بما یتالءم مع المصلحة الخاصة 
واالزمات المالیة والسیاسة والعوامل   2003للبلد اال ان الظروف التي مر بھا العراق بعد عام 

 الجیوسیاسیة حالت دون تحقیق السیاسة المالیة ألھدافھا المنشودة .

 فرضیة البحث :

العجز اد العام , تعد السیاسة المالیة من اھم السیاسة االقتصادیة متمثال بأدواتھا المالیة(االنفاق العام , االیر
وكیفیة ادارة الموارد المالیة وتحقیق  معدالت نمو مرتفعةالعامة) لتحقیق  او الفائض في الموازنة العامة

 المالیة بغیة تحقیق االھداف الرئیسیة للسیاسة المالیة .االستغالل االمثل لتلك الموارد 
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 اھمیة البحث :
مالیة منضبطة في وقتنا الحاضر من اجل تحقیق تقدم  لقد اصبحت ھناك حاجة مھمة الى تطبیق سیاسات

واضح وملموس في التنمیة االقتصادیة بصورة عامة من خالل تطبیق ادوات السیاسة المالیة المنضبطة 
وذات الكفاءة العالیة الستغالل الموارد المالیة المتاحة في العراق بصورة خاصة من اجل النھوض 

ز االزمات المالیة الحالیة لذه جاءت اھمیة البحث من كونھ یھتم بتطبیق بالواقع االقتصادي للبلد وتجاو
تطبیق تلك االدوات االدوات المالیة التي تحقق ذلك الھدف في االستغالل االمثل للموارد المالیة ومراقبة 

    بما یحقق الھدف االساس للسیاسة المالیة وتحقیق معدالت نمو مرتفعة .
 اھداف البحث :

ث الى تحقیق صحة فرضیة البحث من خالل االعتماد على منطق النظریة االقتصادیة كذلك یھدف البح
 -االعتماد على النماذج االحصائیة في تفسیر النظریة ویھدف البحث الى تحقیق اھداف اخرى منھا :

 اھدافھا وادواتھا المالیة .اھم توضیح معنى السیاسة المالیة و -1
 . 2003لیة في العراق بعد عام دوات السیاسة الماتحلیل واقع وا -2
 النماذج االحصائیة في تفسیر صحة الفرضیة .و منطق النظریة االقتصادیة االعتماد على -3

 منھجیة البحث :

تم االعتماد على منھجیتین االولى (المنھج التحلیلي) من خالل تتبع تطور ادوات السیاسة المالیة في 
لمنھج الكمي) من خالل االعتماد على النماذج القیاسیة في العراق وتحلیل الموازنة العامة والثاني (ا

) 2016 -2003تحدید دالة السیاسة المالیة ومدى تأثیرھا في تحقیق معدالت نمو عالیة في العراق للمدة (
 )Eviwes7باالعتماد على برنامج (

 ھیكلیة البحث : 

واالھمیة واالدوات) تطرق الى اھم قسم البحث الى اربع مباحث االول (السیاسة المالیة بین المفھوم 
مفاھیم السیاسة المالیة واالھداف االساسیة التي تبنى على اساسھا باإلضافة الى االدوات الرئیسیة لھا 
والمبحث الثاني (تحلیل ادوات السیاسة المالیة في العراق (تحلیل الموازنة العامة) تم التطرق فیھ الى 

 -2003لعامة باإلضافة الى كیفیة ادارة الموازنة العامة للدولة للمدة (تطور النفقات العامة واالیرادات ا
) , اما المبحث الثالث (العالقة بین ادوات السیاسة المالیة والتنمیة االقتصادیة في العراق) تم 2016

اما دعم ومساندة التنمیة االقتصادیة في العراق التطرف الى العالقة ما بین ادوات السیاسة المالیة وسبل 
رق الى مراحل اعداد االنموذج القیاسي  طالمبحث الرابع (مراحل صیاغة وإعداد األنموذج القیاسي) تم الت

 .)Eviwes7) باالعتماد على برنامج (2016 -2003واعداد انموذج قیاسي لدالة السیاسة المالیة للمدة (
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 المبحث االول 

 السیاسة المالیة بین المفھوم واالھمیة واالدوات 

من اھم السیاسات االقتصادیة وذات اھمیة بالغة في تحقیق اغراض اقتصادیة  تعد السیاسة المالیة
واجتماعیة واخرى سیاسیة ألنھا تعمل على ضبط مختلف االنشطة والتي تھدف من خاللھا الى ضمان 

اسة ل ویمكن تعریف السیتحقیق االستقرار والتوازن االقتصادي واالجتماعي في الحاضر والمستقب
  ]2014صونیا عابد [ )1(نھا .المالیة بأ

ھي الوسیلة التي من خاللھا تحصل الدولة على االیرادات العامة الالزمة لتغطیة  -التعریف التقلیدي : -1
 النفقات العامة وتوزیع العبء الناتج عن ذلك على االفراد .

ة الدولة من نفقات ھي مجموعة االجراءات والوسائل التي تبحث في انشط -التعریف الحدیث : -2
ورسوم وضرائب وقروض وضرورة ادارة موارد الدولة المالیة لتحقیق اھداف اقتصادیة واجتماعیة 

 وسیاسة وثقافیة وغیرھا .

ویمكن تعریف السیاسة المالیة بانھا ( مجموعة االجراءات التي تستخدمھا الحكومة من خالل الموازنة 
ومن ھذا التعریف یتضح ان السیاسة  )یة وغیر اقتصادیة معینةالعامة للدولة بقصد تحقیق اغراض اقتصاد

   ]2006منذر قحف  [)2(-المالیة تمر عبر قنوات ثالثة ھي :

وھي تعني جمیع العوائد التي تحصل علیھا الدولة من االمالك العامة والضرائب  -االیرادات العامة : -1
 وغیرھا من االیرادات التي تتحصل علیھا الدولة .

والذي یعني جمیع النفقات العامة للحكومة واجھزتھا وھیئاتھا سواء كانت نفقات  -العام : االنفاق -2
 عادیة دوریة او من اجل تحقیق اھداف تنمویة .

وھو عبارة عن كیفیة التصرف وادارة الموازنة العامة  -ادارة العجز أو الفائض في الموازنة العامة : -3
یتم تمویل العجز ان وجد او الكیفیة التي یتم التصرف في  في حالة العجز او الفائض والكیفیة التي

 الفائض ان وجد .

االیرادات العامة والنفقات العامة اھم المتغیرات المالیة التي تستخدمھا الحكومة في توجیھ لقد اصبحت 
لیة المحدد النشاط االقتصادي وتحقیق اھدافھا المختلفة واصبح النظام المالي في البلد متمثالً بأدواتھ الما
ھیفاء  [ )3(-االساس لبلوغ التنمیة االقتصادیة ویضمن تحقیق تقدم ملموس في مسار التنمیة من خالل :

  ]2010غدیر 

 اع الحاجات العامة والحاجات الخاصة .توزیع الموارد المالیة بین اشب -1
 ضمان توزیع الدخل القومي بشكل افضل بین فئات المجتمع . -2
للموارد المالیة الوطنیة من اجل تحقیق التوازن االقتصادي واالجتماعي ضمان االستخدام االمثل  -3

 وضمان توفیر التشغیل والعمالة الكافیة وتحقیق التنمیة االقتصادیة .
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وتھدف السیاسة المالیة الى تحقیق جملة من االھداف االقتصادیة واالجتماعیة والغرض منھا تحقیق 
 ]2010ھیفاء غدیر  [ )4( -داف محددة ومن ھذه االھداف :االستقرار المالي والسیر نحو  بلوغ اھ

ات العامة بما یحقق النفع تصحیح مسار عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ومحاولة توجیھ النفق -1
 العام  ومراقبة االثار الناجمة عن ھذه النفقات .

او االنتعاش وسبل تحقیق االستغالل التأثیر على الحالة االقتصادیة التي یمر بھا البلد من ناحیة الكساد  -2
 االمثل للموارد المتاحة .

زیادة معدالت النمو االقتصادي في اغلب المؤشرات االقتصادیة ومحاولة بلوغ االھداف والخطط  -3
 الموضوعة مسبقاً .

محاولة تحقیق العدالة االجتماعیة النسبیة من خالل توجیھ االنفاق واالیراد العام بما یحقق اعادة  -4
 یع الدخل بین فئات المجتمع .توز

ومة من اجل تحقیق اھدافھا وذلك من خالل كالحموعة من االدوات والتي تستخدمھا وللسیاسة المالیة مج
استعمالھا للسیاسة الضریبیة  وسیاسة االنفاق وكیفیة ادارة العجز او الفائض في الموازنة العامة وذلك 

اریا� محمد [ )5( -سة وان اھم ادوات السیاسة المالیة ھي :لبلوغ اھداف اقتصادیة واجتماعیة واخرى سیا
2011[  

ھذه السیاسة تعبر عن مجموعة التدابیر ذات الطابع الضریبي او االیرادات  -سیاسة االیراد العام : -1
في الوضع  والتأثیرالناتجة عن بیع الخدمات العامة  من اجل سد متطلبات النفقات العامة من جھة 

الجتماعي حسب النظام االقتصادي والتوجھات الوطنیة كذلك تعبر عن مجموعة االقتصادي وا
البرامج التي تخطط لھا الحكومة وتنفذھا مستخدمة فیھا كافة االدوات الضریبیة منھ (الضرائب , 

مع االھداف  تتالءماثار محددة ومن اجل تجنب اثار معینة  ألحداثالرسوم , االتاوات ) وغیرھا 
ع  وتنقسم الضرائب الى ضرائب مباشرة والتي تفرض على وجود الدخل والثروة العامة للمجتم

وضرائب غیر مباشرة تفرض على تداول الدخل مثل ضریبة المبیعات ویمكن القول ان الدولة 
  -: یأتيتحصل على االیراد من خالل ما 

 اص .ات العامة التي یغلب علیھا النفع الخان عامة من خالل بیع السلع والخدماثم -أ
 اثمان عامة من خالل بیع السلع والخدمات التي یغلب علیھا النفع العام . -ب
 رسوم عامة عندما تقدم الحكومة خدمات یغلب علیھا النفع الخاص لألفراد . -ج
ضرائب على دخول االفراد والثروة تقوم باستحصالھا الدولة مقابل الخدمات االساسیة التي تقدمھا  -د

 الى األفراد .
 -: ألنھالضرائب من اھم ادوات سیاسة االیراد وتعد ا

 توفر للخزینة العامة الجزء االكبر من االیرادات العامة .-
االجتماعیة لتحقیق اھداف  یمكن ان تستخدم ألغراض اقتصادیة وغیر اقتصادیة والتدخل في الشؤون-

 محددة
 یمكن ان تكون اداة مھمة لتحقیق العدالة االجتماعیة . -
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تعبر ھذه السیاسة عن تطور الدولة في الحیاة االقتصادیة وتوسع سلطتھا  -قات العامة :سیاسة النف -2

ومدى تدخلھا في النشاط االقتصادي باعتبار النفقات العامة من اھم االدوات التي تستخدمھا الدولة 
قصد شخص عام ب بأنفاقھالتحقیق اھداف معینھ كذلك تعرف النفقات العامة بانھا مبالغ نقدیة یقوم 

 لألمنتحقیق نفع عام من خالل الدولة او احدى ھیئاتھا مثل النفقات الضروریة التي تقدمھا الدولة 
والنفقات التي تھدف الى اشباع الحاجات  والخدمات االداریة باإلنتاجوالدفاع والنفقات المتعلقة 

 االساسیة وتوجیھ النشاط االقتصادي وتشجیع المشروعات العامة .
تؤمن معظم دول العالم بتزاید العجز في الموازنة  -او الفائض في الموازنة العامة :ادارة العجز  -3

العامة وقد اصبحت ھذه المشكلة من المشاكل المعتادة في اغلب موازنات دول العالم خصوصاً بعد 
دات ازمة الكساد الكبیر العالمي ویعبر العجز عن الوضع الذي تكون فیھ النفقات العامة اكبر من االیرا

العامة وھناك عجز غیر مقصود وقد اعتمد الفكر الكینزي سیاسة العجز المقصود بشكل مؤقت من 
اجل زیادة االنتاج واإلنتاجیة من خالل النفقات االستثماریة وتشغیل الموارد العاطلة وزیادة القدرة 

جیة كانت القروض الشرائیة  وتلجأ اغلب دول العالم في حالة العجز الى القروض الداخلیة او الخار
العامة في وقت ما وسیلة مالیة استثنائیة ولكن في الوقت الحالي وفي الظروف الراھنة اصبحت 
القروض مسألة عادیة ففي حالة عجز الموازنة العامة تضطر الدولة الى االقتراض لسد العجز الناجم 

االقتصادیة او لتغطیة نفقات عن زیادة النفقات او لتمویل المشاریع االستثماریة بما یحقق التنمیة 
     ]2011اریا� محمد  [ )6( الدولة المتزایدة في فترة الكساد .

 المبحث الثاني

 تحلیل ادوات السیاسة المالیة في العراق (تحلیل الموازنة العامة)

 )2016 -2003اوالً : تحلیل السیاسة المالیة في العراق للمدة (

واختالف جوھري في سیاستھ المالیة منھا  2003ة تحول مھمة بعد عام دخل االقتصاد العراقي مرحل   
زیادة االیرادات العامة باالعتماد على زیادة االنتاج النفطي وارتفاع الصادرات النفطیة باإلضافة الى 

 -2003ارتفاع اسعار النفط الخام لقد سجلت االیرادات العامة ارتفاع مستمر  للمدة المدروسة ما بین (
استقرار اسعار النفط بسبب االزمة المالیة التي ادت الى عدم  ) اال ان ھذا االرتفاع شھد تذبذب 2016

الوضع االمني غیر المستقر في العراق كذلك یالحظ ان االیرادات النفطیة ھي الممول  الخام وكذلك
مقارنة باإلیرادات الرئیس للموازنة العامة اما االیرادات النفطیة االخرى فھي تشكل نسبة بسیطة جداً 

  ]2016جعفرطالب  [ )7( النفطیة .

الضریبیة والنظام الضریبي یعاني من قصور كبیر في البنیة التشریعیة مما ادى الى  اإلیرادات أما
انخفاض دوره المالي في تمویل الموازنة العامة للدولة واعتماد العراق على مورد واحد في تمویل 

) من اجمالي االیرادات %95 -%85ذلك اعتماد العراق على نسبة ( النفقات العامة حیث ترتب على
للمدة المدروسة مما یعني تحمل مخاطر كبیرة ناجمة على تذبذب اسعار النفط الخام على المستوى الدولي 

  ]2012نبیل مھدي الجنابي  [ )8( -ویمكن تحلیل ادوات السیاسة المالیة في العراق من خالل ما یأتي :
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 ) .2016 -2003العامة للمدة ( االیرادات -1

ملیون دینار   )15985527حیث بلغت ( 2003بالزیادة المستمرة من عام  اتسمت االیرادات العامة
) والسبب الرئیس لھذه %51,4بنسبة زیادة مقدارھا ( 2004) ملیون دینار  عام 32988850لتصبح (

) ملیون 45392304دات ارتفاعھا لتصل الى (الزیادة ھو ارتفاع السعار النفط الخام بعدھا واصلت االیرا
) 42064531لتصل الى ( 2007) ثم انخفضت عام %12,2بنسبة زیادة مقدارھا ( 2006عام  دینار

) ملیون دینار بنسبة زیادة 80476110حیث وصلت الى ( 2008ملیون دینار  لترتفع بصوره كبیرة عام 
وشھد النفط الخام اثر االزمة المالیة العالمیة  ارألسع) والسبب ھو االرتفاع الكبیر %91,3مقدارھا (

وتوقیع جوالت التراخیص حیث تجاوز االنتاج  2009العراق تحول مھم في انتاج النفط الخام بعد عام 
) مالیین برمیل یومیاً مما ادى الى ارتفاع االیرادات النفطیة على الرغم من عودة اسعار 4النفط الخام (

 2013) ملیون دینار عام 119296663الى ( االیرادات العامة ھا الطبیعي لتصلالنفط الخام الى مستوا
من   2014بعدھا اخذت االیرادات العامة بالتراجع اثر انخفاض اسعار النفط الخام واالزمة النفطیة عام 

) ملیون دینار  عام 81700803جھة والوضع االمني غیر المستقر من جھة ثانیة لتصل االیرادات الى (
 ) .1كما ھو موضع في الجدول ( 2016

 )2016 -2003) االیرادات والنفقات العامة والعجز في الموازنة العامة للعراق للمدة (1جدول (

نسبة العجز او 
الفائض الى 
االیرادات 

 العامة

العجز او الفائض في 
 الموازنة العامة
 (ملیون دینار)

 النفقات العامة معدل النمو
 (ملیون دینار)

النمومعدل   االیرادات العامة 
 (ملیون دینار)

 
 السنوات

 
 

69,3%  11083566 - 4901961 - 15985527 2003 
4,4%  1467423 84%  31521427 51,4%  32988850 2004 

23,7%  9604598 )- 2,2(%  30831142 18,4%  40435740 2005 
12.12%  )-5570858(  39,5%  50963162 12.2%  45392304 2006 
22,9%  )-2937966(  1,4%  51727468 -7,3%  42064531 2007 
7,7%  )-6207723(  40,3%  86683833 91,3%  80476110 2008 

37,2%  )-18757308(  - 5,32%  69165524 -37,3%  50408216 2009 
37,1%  -29221552  18,2%  84657468 22,4%  61735313 2010 
19,4%  -15727976  12,4%  96662766 31%  80934790 2011 
14,4%  -14796032  17,4%  117122930 26,4%  102326898 2012 
16%  -19127945  15,3%  138424608 16,5%  119296663 2013 
7,7%  -918767  )-8,4(%  12765340 )-90,7(%  11846573 2014 
27%  )-25414058(  )-6,8(%  119462422 755,7%  94048364 2015 

29,6%  )-24194919(  )-12,8(%  105895722 )-3,11(%  81700803 2016 
  24,3% معدل النمو  

 المركب
)2003 – 

2016(  

12.2%  معدل النمو المركب 
)2003 – 2016(  

 المصدر : من عمل الباحثین باالعتماد على .... 
 2010-1995جمھوریة العراق , وزارة المالیة ، دائرة الموازنة ، الدائرة االقتصادیة , للسنوات  -1
 .)2016 -2003زنة العامة في العراق للسنوات (قانون الموا -2
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) 2016 -2003لنفقات العامة للمدة (ا -3

ً تعد مبیعات النفط الخام المصدر االساس لإلیرا مما یعكس طبیعة  دات العامة كما تم توضیحھا سابقا
ت على االسواق الخارجیة وذلك یؤدي الى ان تكون االیرادااالقتصاد العراقي الریعي وشده اعتماده 

العامة متذبذبة حسب المتغیرات والعوامل المؤثرة في سوق النفط العالمي وطبیعة النفقات تعتمد على 
ً االیرادات ھذا یعني ان ا بین الحین واالخر ھذت یعني ان طبیعة  لنفقات العامة تكون متذبذبة ایضا

في العالم الخارجي  االقتصاد العراقي خاضع للمتغیرات واالزمات السیاسیة واالقتصادیة التي تحدث
  ]2012سالم عبد الحسین  [ )9( . وخصوصاً المتغیرات التي تحدث في سوق النفط العالمي

وتمثل النفقات العامة كافة االموال التي تخصصھا الحكومة من اجل تمویل المؤسسات التي بدورھا   
الحاجات العامة والخاصة  تقوم بتحویلھا الى برامج دعم حكومي وتوفیر المستلزمات االساسیة لتلبیة

وكذلك دعم برامج التنمیة االقتصادیة وبصورة عامة ھناك نوعین اساسیین من النفقات (النفقات 
التشغیلیة) والتي تمثل ما یدفع من رواتب واجور ومخصصات للعاملین والموظفین والمستلزمات الخدمیة 

د الرئیس لزیادة الدخل القومي وترتبط ارتباط وغیرھا  و (النفقات االستثماریة) وھذه النفقات تعد المحد
حجم االنفاق االستثماري یولد  اي تغیر  في كما عبر عنھ (كینز) بأن االقتصادیةوثیق بعملیات التنمیة 

 تغیر اكبر في الدخل القومي .

وذلك بسبب الزیادة التي حصلت في رواتب  2003سجلت النفقات العامة ارتفاع ملحوظ بعد عام 
ن وعملیات اعادة اعمار العراق وما لحق بالبنیة التحتیة من تخریب من جھة  والزیادة التي الموظفی

بلغت النفقات  اذ حصلت في النفقات العسكریة إلعادة بناء الجیش العراقي والوضع االمني غیر المستقر
بزیادة  2004) ملیون دینار عام 31521427لتصل الى ( 2003) ملیون دینار عام 4901961العامة (

والسبب  2010) ملیون دینار عام 84657468) واستمر االرتفاع بالنفقات لیصل الى (%84مقدارھا (
الرئیس للزیادة ھذه النفقات الفوائض المالیة التي حصلت نتیجة الرتفاع اسعار النفط الخام اثر االزمة 

) 138424608درة المدروسة ھي (المالیة العالمیة وان اعلى نسبة بلغتھا النفقات العامة في العراق للم
) 2016 -2014بعدھا بدا االنخفاض واضح في حجم االنفاق العام للمدة (  2013ملیون دینار عام 

والسبب ھو   2016) ملیون دینار عام 105895722المرتبط اساساً بحجم االیرادات العامة لیصل الى (
تم ذكرھا سابقاً وكذلك سیاسة التقشف المالي التي االنخفاض في االیرادات العامة اثر االزمة المالیة كما 

وتوجیھ اغلب االنفاق صوب التسلیح العسكري الذي اخذ االولیة في االنفاق  2014اتبعتھا الدولة بعد عام 
  ]2012نبیل مھدي الجنابي  [ )10( .ولحد االن  2014منذ عام 

 ) .2016 - 0032ادارة العجز او الفائض في الموازنة العامة للعراق للمدة (

تعد الموازنة العامة اداة رئیسیة لتحدید اتجاه السیاسة المالیة في اي بلد وان السیاسة المالیة في العراق 
اتخذ مساراً جدیدً في  2003اال ان الوضع في العراق بعد عام   1952مرت بعدة مراحل مھمة  منذ عام 

لسیاسة التوسعیة في االنفاق العام وھو انعكاس للواقع جمیع السیاسات االقتصادیة ومنھا السیاسة المالیة وا
 والتي كبدت العراق مشاكل اقتصادیة واختالل في الھیاكل القطاعیةالعراقي لتلك المراحل التي مر بھا 

وضعف في البنى التحتیة مما تطلب االمر الكثیر من االنفاق العام لتالفي ھذه المشاكل وتمویل برامج 
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ومتطلبات الدین الخارجي وتمویل خطط التنمیة االقتصادیة ومعالجة الفقر والبطالة  اعادة اعمار العراق
ً 2005 -2003للمدة (اذ شھدت الموازنات العامة  ناتجة عن زیادة االیرادات العامة نتیجة  ) فائضاً مالیا

فقد توالت العجوزات لزیادة اسعار النفط الخام یقابلھا ارتفاع تدریجي في االنفاق العام اما بعد ذلك الحین 
 ولحد االن . 2006المستمرة منذ عام 

وقد بلغت نسبة الفائض الى االیرادات   2003) ملیون دینار عام 11083566فقد بلغ الفائض المالي ( 
) ملیون دینار 9604598)  وقد بدا ھذه الفائض ینخفض تدریجیاً الى ان وصل الى (%69,3العامة (

) اما بعد ذلك الحین ظھر العجز %23,7فائض الى االیرادات العامة (وقد وصلت نسبة ال 2005عام 
واخذ یتصاعد ھذا    2006ملیون دینار عام  )5570858واضحاً في الموازنة العامة حیث وصل الى (

وقد بلغت نسبة   2009) ملیون دینار في عام 18757308العجز  اال ان وصل الى اعلى مستوى لھ (
) وذلك یعود الى انخفاض االیرادات العامة بسبب االزمة المالیة %37,2لعامة (العجز الى االیرادات ا

وانخفاض اسعار النفط الخام  كذلك متطلبات االنفاق العام المتزایدة لسد متطلبات المجتمع ومسایرة خطط 
امة على التنمیة االقتصادیة كذلك التفاؤل الكبیر في تخمین اسعار النفط الخام التي اعدت الموازنة الع

 2010اساسھا  بعدھا بدا العجز ینخفض تدریجیاً بسبب التعافي الذي شھدتھ اسعار النفط الخام بعدا عام 
من ناحیة وزیادة اإلنتاج والصادرات النفطیة من ناحیة اخرى حیث وصل العجز الى 

ال ان ) ا%16وان نسبة العجز الى االیرادات العامة بلغت ( 2013)ملیون دینار عام 19127945(
واالزمة النفطیة التي حصلت في االسواق العالمیة والوضع االمني غیر  2014الوضع قد تغیر بعد عام 

)ملیون 24194919المستقر في العراق وبھذا اصبح العجز یأخذ مسارات متصاعدة الى االن وصل الى (
حیدر عبد حسن  [ )11( . )29,6%وان نسبة العجز الى االیرادات العامة بلغت ( 2016دینار عام 
  ] 2005الجبوري 

 المبحث الثالث

 العالقة بین ادوات السیاسة المالیة والتنمیة االقتصادیة في العراق

تؤثر السیاسة المالیة تأثیرا  كبیر اًعلى النشاط االقتصادي في اي بلد لما لھا من اھداف محددة تسعى الى 
معالجة البطالة وغیرھا من االنشطة التي تھدف الى تحقیقیھا من خالل تفعیل برامج النمو االقتصادي و

السیر نحو التنمیة االقتصادیة وتعبر السیاسة المالیة عن عالقات متشابكة مع بقیة السیاسات االخرى لھذا 
اھمیة كبیرة كونھا االسلوب المالي إلدارة  2003احتلت السیاسة المالیة في العراق وخصوصاً بعد عام 

 -2003یمكن تتبع اثر السیاسة المالیة على التنمیة االقتصادیة في العراق للمدة (االقتصاد الوطني  و
 -) من خالل :2016

 بنیة وھیكلیة بعض المؤشرات في االقتصاد العراقي . -1
من اختالالت ھیكلیة ومشاكل مالیة تمثلت  2003كانت ھناك تركة ثقیلة على االقتصاد العراقي قبل عام 

الخارجیة وارتفاع نسب البطالة والتضخم وغیرھا من المشاكل االخرى ناتجة  بارتفاع نسبة المدیونیة
كل ھذا توجب على العراق اعتماد سیاسة مالیة اكثر  1980عن الظروف التي مر بھا العراق منذ عام 

حقیق التوازن االقتصادي والمالي وت 2003فاعلیة وتستطیع التأثیر على المتغیرات االقتصادیة بعد عام 
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ل على تنسیق ما بین السیاسات االقتصادیة االخرى  اخذت السیاسة المالیة وان تعمالقتصاد الوطني ي اف

تأخذ شكل جدید خصوصاً بعد التوسع في االیرادات العامة وبرامج اعادة اعمار العراق واالصالحات 
مشكلة  التي شرعت بھا الحكومة من اجل اعادة المسار االقتصادي الى وضعھ الصحیح ویخرجھ من

االعتماد على مورد واحد في تمویل الموازنة العامة والتوجھات الجدیدة نحو اقتصاد السوق  وتشجیع 
 االستثمار االجنبي من خالل عدد من االتفاقیات والقوانین التي شرعت .

اال ان ھذه البرامج واالصالحات لم تحقق جمیع االھداف المنشودة اذ كانت ھناك جملة من المشاكل 
معوقات منھا  االزمات العالمیة  التي حدثت وخصوصاً االزمات النفطیة منھا االزمة التي حدثت في وال

والتي ادت الى انخفاض اسعار النفط الخام وبالتالي التأثیر على انخفاض االیرادات العامة   2004عام 
ام اذ تحولت الى ازمة التي ادت الى تذبذب اسعار النفط الخ 2008كذلك االزمة المالیة العالمیة عام 

حقیقیة في االقتصاد العراقي من خالل ارتباطھ في اسعار النفط الخام في تمویل الموازن العامة ناھیك 
وما ادت الیھ من حدوث اختالل كبیر بین جانبي سوق  2011عن ازمة ثورات الربیع العربي في عام 

والتي توجت  2014واالزمة االخیرة عام حدوث انخفاض جوھري في اسعار النفط الخام النفط العالمي و
بأزمة نفطیة اثرت بصورة مباشرة على سوق النفط العالمي واالقتصاد العراقي الذي اعلن عن خطة 
التقشف المالي لمواجھة انخفاض االیرادات العامة من جھة وارتفاع االنفاق العسكري من جھة ثانیة 

  ]2010حیدر نعمة بخیت  [ )12( لي .وھذى االزمة مستمرة لحد االن على الصعید الما

 تطور الناتج المحلي االجمالي في العراق  -2

یستخدم مؤشر الناتج المحلي االجمالي للتعرف على مستویات النمو االقتصادي والطاقة االنتاجیة في 
باألداء والنشاط االقتصادي لقطاعات جمیع دول العالم فھذا المؤشر  یعد من المؤشرات التي ترتبط 

قتصاد الوطني وھو حصیلة تفاعل تلك القطاعات لذلك من المھم التعرف على تطور ھذا المؤشر اال
بھذا المؤشر باعتبارھا احد اھم  ت السیاسة المالیة االكثر تأثیراً والعوامل المرتبطة بھ وربطھا مع ادوا

العراق تطور غیر  شھدت الناتج المحلي االجمالي في المؤشرات االساسیة لقیاس التنمیة االقتصادیة 
) بسبب السیاسات المالیة غیر المستقرة بین الحین واالخر الناتجة 2003 -1980مستقر للمدة الممتدة (

فبعد ذلك الحین بدا   2003عن االوضاع غیر المستقرة من حروب وحصار اقتصادي دام الى حد عام 
) فقد كان ھناك 2013 -2003الناتج المحلي االجمالي تطور واضح ومستمر بشكل ایجابي للمدة (

معدالت نمو  موجبة والسبب االساس ھو ارتفاع اسعار النفط الخام من جھة وزیادة الصادرات النفطیة 
بدا الناتج المحلة   2014من جھة اخرى بغض النظر عن االزمات التي حصلت في ھذه المدة  وبعد عام 

المنیة التي حدثت في شمال العراق واالزمة االجمالي یأخذ معدالت نمو سالبة خصوصاً بعد االوضاع ا
التي ادت الى انخفاض االیرادات النفطیة وبالتالي الناتج المحلى االجمالي والذي  2015النفطیة عام 

ویمكن تتبع تطور الناتج   ]2013محمد غالي  [ )13( ) .85%تشكل فیھ االیرادات النفطیة اكثر من (
  -ما یأتي : ) . یالحظ من خالل الجدول2الجدول ( المحلي االجمالي في العراق من خالل

وبدا یزداد ھذا الناتج  2003) ملون دینار عام 27160,7االجمالي في العراق بلغ ( ان الناتج المحلي -
وبعدھا اخذ الناتج یأخذ بالزیادة والسبب   2010) ملیون دینار عام 138516,7الى ان وصل الى (

جھة وزیادة االنتاج النفطي في العراق اثر االستثمارات النفطیة  ھو ارتفاع اسعار النفط الخام من
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من خالل  جوالت التراخیص التي ادت الى زیادة الصادرات النفطیة اذ وصل الناتج المحلى االجمالي 
) ملیون دینار   بعدھا اخذ الناتج 232497,2بلغ ( 2013في العراق الى اعلى مستوى لھ عام 

بسبب االوضاع االمنیة التي دخل بھا العراق ورجوع اسعار  2014عام  باالنخفاض التدریجي منذ
) ملیون 2087454النفط الخام الى مستواھا الطبیعي قبل االزمة المالیة العالمیة اذ وصل الناتج الى (

 . 2016دینار عام 

ل ) وان اعلى مستوى لمعد2013 -2003اما عن معدالت النمو السنوي فقد كانت ایجابیة للمدة ( -
بسبب الفوائض المالیة التي حصلت في االیرادات العامة على اثر  2009)عام %52,3النمو بلغ (

اخذت معدالت النمو السنوي تأخذ مسار  2014وبعد عام  2008ارتفاع اسعار النفط الخام في عام 
 . 2016) عام %0,7-ات سلبیة اذ وصل معدل النمو السنوي (

االجمالي تعكسھ الزیادة الحاصلة في  رد من الناتج المحليظ في نصیب الفان ھناك تطور ملحو -
) 42,6الى ( 2003) ملیون دینار عام 10,3الناتج المحلي االجمالي فقد ازداد نصیب الفرد من (

) 66,2كما انھ اخذ بالزیادة المستمرة  حتى وصل الى اعلى مستوى لھ ( 2010ملیون دینار عام 
یادة الكبیرة التي حدثت في االیرادات النفطیة وبالتالي بسبب الز 2014بعد عام   2013عام 

االیرادات العامة والتحسن التدریجي في مساھمة القطاعات االخرى في الناتج المحل االجمالي 
 . 2016) عام 37,568الى ان وصل الى ( 2014واخذ نصیب الفرد ینخفض تدریجیاً بعد عام 

       الفرد منھ وحجم االستثمار في العراق للمدة )  الناتج المحلى االجمالي ونصیب 2جدول (
)2003- 2016( 

 حجم االستثمار
 (ملیار دوالر)

نصیب الفرد من الناتج 
المحلي االجمالي 

 (ملیون دینار)

 الناتج المحلي االجمالي  معدل النمو عدد السكان
 (ملیون دینار ) 

 السنوات

220 10,3 26,340  27160,7 2003 
886 12,2 27,139 18,1%  33185,6 2004 

1374 12,2 27,963 3,1%  34267,6 2005 
1806 16,6 28,810 28,3%  47851,4 2006 
2225 16,1 29,682 0,4%  48046,9 2007 
2687 16,6 31,895 9,6%  53205,2 2008 
2798 35,2 31,664 52,3%   111660,8  2009 

23987 42,6 32,489 19,3%  138516,7 2010 
26545 55,7 33,338 25,4%  185749,6 2011 
29876 63,7 34,207 14,7%  218000,9 2012 
30872 66,2 35,095 6,2%  232497,2 2013 
35987 61,2 36,004 )-5,4(%  220505,6 2014 
35876 56,9 36,933 )-4.8(%  2103453 2015 
22654 55,5 37,568 )-0,7(%  2087454 2016 

 المصدر : من عمل الباحثین باالعتماد على ...
 2010-1995جمھوریة العراق , وزارة المالیة ، دائرة الموازنة ، الدائرة االقتصادیة , للسنوات  -1
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار  /2010 -1995وزارة التخطیط ، (المجامیع اإلحصائیة للسنوات   -2

 الجاریة )
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جھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات اللجنة الوطنیة للسیاسات وزارة التخطیط  ال-3

.  2011العراق . -. التقریر الوطني حول حالة السكان .بغداد 2010السكانیة . حالة سكان العراق  
 16ص

 تطور حجم االستثمارات االجنبیة الداخلة الى العراق . -3

مھم من مصادر التمویل الرأسمالي وتكوین الدخل  یعد تدفق االستثمارات االجنبیة على اي بلد مصدر
القومي اذ ان لھ اثاراً ایجابیة الى االقتصاد الوطني من خالل زیادة فرص التشغیل ونقل الخبرات الفنیة 
والتكنولوجیة وتعمیق وتوسیع الترابطات القطاعیة ورفع مستوى االنتاج لھذا اخذت اغلب دول العالم 

سات اكثر انفتاحاً في مجال االستثمار بھدف تھیئة المناخ المالئم من اجل تمویل ومنھا الدول النامیة سیا
برامج التنمیة االقتصادیة  كما ان االستثمارات تعمل على رفع معدالت النمو االقتصادي من خالل اتاحة 
فرص التوظیف وتمویل الموازنة العامة وتقلیل نسب العجز من خالل تخفیض االنفاق االستثماري 

لحكومي واالعتماد على االستثمارات الداخلة الى البلد من اجل رفع القدرة التنافسیة للمنتجات المحلیة ا
واعادة اعمار البنى التحتیة. وكما ھو معروف ان تمویل برامج التنمیة االقتصادیة في العراق في جمیع 

تمثلت بإصدار مناھج االعمال والتي  1952مراحلھا اعتمدت بشكل مباشر على العائدات النفطیة منذ عام 
العمرانیة ثم بدأت الحكومة بوضع خطط تنمویة قصیرة االجل اال ان االوضاع التي مر بھا العراق قبل 

  ]2013محمد غالي  [ )14( حالت دون تحقیق ھذه الخطط ألھدافھا الموضوعة . 2003عام 

جدیدة لخلق مناخ استثماري مناسب  بسن قوانین وتشریعات 2003لھذا قامت الحكومة العراقیة بعد عام 
وتشجیع برامج الخصخصة والذي من شانھا جذب االستثمارات وتحسین الوضع المالي للبلد حیث صدر 

والذي نظم االجراءات التي تحكم ادارة وتنفیذ  2004) لسنة 95قانون االدارة المالیة والدین العام رقم (
میة االقتصادیة وفق مبدأ الشفافیة واالنسجام حیث شھدت السیاسة المالیة في العراق ودعم برامج التن

للمدة  العراق تحول مھم في حجم التخصیصات وحجم االنفاق العام الموجھ صوب الخدمات العامة
  ]2013سمیرة فوزي شھاب  [ )15( -منھا : ) ولعدة اسباب2013 -2003(

 .1991القتصادي الذي فرض عام االنفتاح الذي شھده العراق على العالم الخارجي وفك الحصار ا -أ
 زیادة اسعار النفط الخام من جھة وارتفاع الصادرات النفطیة من جھة ثانیة . -ب
 تداعیات االزمة المالیة والفوائض التي حصلت في الموازنة  العامة للعراق . -ت

تزاید مستمر في حجم االموال المخصصة والداخلة للعراق في  ) یالحظ ھناك2ومن خالل الجدول (
) ملیار 23987الى ( 2003) ملیار دوالر عام 220جال االستثمار االجنبي فقد ارتفع ذلك الحجم من (م

واخذ ھذا الحجم بالزیادة وان اغلب االستثمارات االجنبیة الداخلة الى العراق ھي في  2010دوالر عام  
مرتبطة ارتباط وثیق ل النفطي فضالً عن اعمال البنى التحتیة اال ان االستثمارات االجنبیة االمج

) اال ان تراجعت 2016 -2003باألوضاع االمنیة فنالحظ ھناك زیادة في حجم االستثمارات للمدة (
والوضع االمني غیر المستقر في العراق وتوقف اغلب الشركات االجنبیة  2014بشكل واضخ بعد عام 

) ملیا ودوالر 55,5ر الى (عن العمل في العرق باستثناء الشركات النفطیة حیث وصل حجم االستثما
 . 2016عام 
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  الرابع المبحث
 مراحل صیاغة وإعداد األنموذج القیاسي 

 المطلب االول : االطار النظري لألنموذج القیاسي 

 مفھوم وأھمیة االقتصاد القیاسي . -أوالً : 

ً مفسرة توضح العالقة بین المتغیرات اال        قتصادیة المختلفة  تقدم لنا النظریة االقتصادیة فروضا
وتفسر سلوك بعض الظواھر االقتصادیة , ومن األمثلة على ذلك الفرض المفسر الذي یوضح قانون 
الطلب القائل ( كلما أرتفع ثمن السلعة كلما انخفضت الكمیة المطلوبة منھا مع ثبات العوامل األخرى 

العالقة تم االستعانة باالقتصاد  لھذهعلى حالھا والعكس صحیح ) . ومن أجل توضیح المعنى الحقیقي 
الریاضي , الذي یعبر عن إعادة صیاغة العالقات االقتصادیة كما تحددھا النظریة االقتصادیة من 
األسلوب اللفظي الى األسلوب الریاضي فالنظریة االقتصادیة واالقتصاد الریاضي تنظر الى كل 

تغیرات منتظمة , تتغیر بصورة مستقرة وھي المتغیرات التي تؤثر في الظواھر االقتصادیة على إنھا م
السیاسیة والحروب والظروف الطارئة الخ ..  األحداثبذلك تھمل ما یسمى بالمتغیرات العشوائیة مثل 

أما االقتصاد القیاسي فال یھتم بقیاس العالقات االقتصادیة كما ھي قائمة في الواقع وإنما یأخذ أثر 
القیاسي من ھذا  االقتصادجانب المتغیرات المنتظمة لھذا جاءت أھمیة المتغیرات العشوائیة في الحسبان ب

الجانب . ویعرف االقتصاد القیاسي بانھ (فرع المعرفة الذي یھتم بقیاس العالقات االقتصادیة من خالل 
بیانات واقعیة لغرض إختبار مدى صحة ھذه العالقات كما تقدمھا النظریة االقتصادیة من أجل رسم 

ویھدف  ]2002ر عطیة عبد القاد [ )16( لمستقبلیة بسلوك بعض المتغیرات االقتصادیة ) .السیاسات ا
 -االقتصاد القیاسي الى :

تفسیر سلوك بعض الظواھر  -3إختبار المتغیرات التي تفترضھا النظریة االقتصادیة .    -1
 االقتصادیة .

 ؤ بسلوك المتغیرات االقتصادیة .التنب -4رسم السیاسات االقتصادیة وتقییمھا .                   -2

ویستخدم األنموذج القیاسي لتقدیر القیم العددیة للعالقة بین المتغیرات بھدف التنبؤ االقتصادي أو التحلیل 
الھیكلي من خالل استخدام األسالیب القیاسیة المختلفة , ویعرف األنموذج االقتصادي بأنھ مجموعة من 

لتمثیل ظاھرة معینة وقد یكون من معادلة واحدة ویسمى نموذج ذات  یةاالقتصادالعالقات بین المتغیرات 
معادلة منفردة أو من مجموعة من المعادالت ویسمى نموذج  المعادالت اآلنیة ویتكون األنموذج القیاسي 

 -من :
 یتكون األنموذج من نوعین من المعادالت : -معادالت األنموذج : -1

المعادالت التي تعبر عن العالقات الدالیة بین المتغیرات االقتصادیة ھي  -المعادالت السلوكیة : -أ      
 ویمكن التعبیر عنھا بدالة واحدة أو عدة دوال .

ھي المعادالت التي تعبر عن عالقة اقتصادیة ناتجة عن تعاریف متفق  -المعادالت التعریفیة : -ب     
 علیھا  .

 -یتكون األنموذج القیاسي من متغیرین ھما : -متغیرات األنموذج القیاسي : -2
ھي المتغیرات التي تؤثر في األنموذج وتؤثر بھ وتتحدد قیمتھا من داخل  -المتغیرات الداخلیة : -أ      

 األنموذج وتسمى أیضا بالمتغیرات التابعة .
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تؤثر في األنموذج وال تتأثر بھ وتتحدد قیمتھا  وھي المتغیرات التي -المتغیرات الخارجیة : -ب      

حسین علي بخیت و سحر فتح هللا  [ )17( بعوامل خارجة عن األنموذج وتسمى المتغیرات المستقلة .
2009[  
 منھجیة االقتصاد القیاسي .   -ثانیاً :
اإلحصائیة  على إیجاد قیم المعلمات االقتصادیة بأفضل الطرق ھمنھجیتالقیاسي في  االقتصادیركز 

المناسبة ومن ثم إختبارھا من أجل التحقق من صحتھا وتقییمھا من خالل أسالیب متنوعة بھدف التنبؤ 
 -المستقبلي بھا باستخدام مراحل عدة و ھي :

 -مرحلة جمع البیانات :وھي مرحلة بالغة األھمیة في القیاس والوصف والتحلیل وتتمثل بما یأتي : -1

 علومات المتوفرة عن الظاھرة وتطور سلوكھا عبر الزمن .التحقق من الم -أ        

 دراسة المجتمع اإلحصائي وأسلوب إختیار العینة . -ب       

 المعالجة اإلحصائیة للبیانات المتوفرة وإزالة البیانات الشاذة وتصنیفھا ألغراض القیاس . -ج     
المتغیرات التابعة والمستقلة ویتم  وھي مرحلة إیجاد عالقة دالیة بین -: األنموذجمرحلة تشخیص  -2

 -ذلك من خالل ما یأتي :
إسقاط أزواج المتغیرات على إحداثیات معینة ورسم الشكل االنتشاري الذي یمكن ان یؤكد لنا  -أ

 وجود  أو عدم وجود عالقة بین المتغیرات .
 صیاغة األنموذج الریاضي للعالقات بین المتغیرات . -ب

 وائیة لتقدیر األخطاء المعیاریة للمتغیرات .إدخال المتغیرات العش -ج    
وفیھا یتم معالجة المتغیرات والمعلومات المتوفرة عن المجتمع اإلحصائي  -مرحلة تقدیر المعلمات : -3

بطرق وبرامج مختلفة ألغراض إیجاد قیم عددیة لمعلمات األنموذج والمتغیر العشوائي والتي تتفق 
 على الصیاغة الرقمیة لألنموذج . مع النظریة االقتصادیة ومنھا الحصول

ھي مرحلة مطابقة مجموع القیم المقدرة مع القیم الحقیقیة وفي حالة عدم المطابقة  -تقییم المقدرات : -4
یعاد الحل لحین الوصول الى النتیجة التي تعتبر عملیة من الناحیة الواقعیة وإجراء االختبارات 

 األساسیة من الدرجة األولى .
وذلك بأختبار قدرة األنموذج على التنبؤ وإجراء التنبؤ الفعلي بطرق  -التنبؤیة لألنموذج :تقییم القوة   -5

 مختلفة ورسم السیاسات المستقبلیة .

تكون معظم المتغیرات االقتصادیة ذات السالسل الزمنیة وخصوصاً في العراق غیر مستقرة وعند اجراء  
لزائف) والذي یعطینا نتائج مظللة في التقدیر  وال القیاس االقتصادي لھا یظھر ما یسمى (االنحدار ا

مستقرة  السلسة یعلمنا بالمسار الصحیح والواضح للظاھرة المدروسة وطبیعة العوامل المؤثرة بھا وتكون 
  ]2016حیدر عباس دریبي  [ )18( -تتوفر بھا الشروط التالیة والعكس صحیح :ما عند

          Mean:   E(Y_t )=μ .     ثابت متوسط القیم ثابت عبر الزمن -1

          Variance:  var(Y_t )=〖E(Y_t-π)〗^2=σ^2ثبات التباین عبر الزمن .    -2
 )]           Covariance γ_k=E[(Y_t-μ)(Y_(t+k)-μثبات التغایر عبر الزمن .  -3
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 ومن اجل اجراء اختبار السالسل الزمنیة ھناك عدة اختبارات منھا :

یمكن من خالل رسم أي متغیر على المحور العامودي والزمن على   -: )graph( الرسم البیاني -1
المحور االفقي معرفة مدى استقراریھ السلسلة الزمنیة فاذا كانت مشاھدات ذلك المتغیر تاخذ اتجاه 
الزیادة او النقصان مع الزمن فھذا یعني ان السلسلة غیر مستقرة اما اذ كانت مشاھدات المتغیر  عبر 

 .محور حول متوسطھا فتكون السلسلة مستقرة الزمن تت
تعتمد ھذه الطریقة على التباطئات في   -) :Autocorrelation functionدالة االرتباط الذاتي( -2

) كأي معامل ارتباط اذا تم رسم الشكل 1-و  1رسم  دالة االرتباط الذاتي وتتراوح قیمتة بین (+
 ة مستقرة اذا تمیل الى الصفر  .البیاني لقیمة االرتباط الذاتي وتكون السلسل

یساوي الواحد     Yt-1و Ytإذا كان معامل االنحدار  بین   -) :Dickey-Fullerدیكي فوللر ( -3
 ویعبر عن معادلة جذر الوحدة بالتالي غیر ساكنة   تكون السلسلةوھذا یسمى بجذر الوحدة. أي 

tttttt uYYYY +−=−=∆ −− 111 )1()( ρ 

  tttt uYY +=∆ −11δ 

 :باالعتماد على الفرضیات اختبار احتواء المتغیر على جذر الوحدة  نقوم بو

:0السلسلة الزمنیة غیر ساكنة                        10 =δH 

:0السلسلة الزمنیة ساكنة                        1 <δAH 

ة منھا طریقة التكامل المشترك وھناك عدة طرق لمعالجة عدم االستقراریة في السالسل الزمنی
)Cointegration وھو یعني وجود عالقة طویلة االجل بین سلسلتین غیر مستقرتین ویمكن ان تستقر (

عند نفس الدرجة بمعنى اخر ان السلسلة تكون مستقرة بعد اخذ الفرق االول  ویتعامل التكامل المشترك 
الستقرار عبر الزمن وھناك اختبارات للتكامل مع مجموعة من المتغیرات كل متغیر یعاني من عدم ا

 -) ویعتمد على خطوتین :Granger-Engelكرانكر (-المشترك منھا اختبار  انجل

 ) ومن ثم اجراء اختبار البواقي .OLSطریقة (تحدید متغیرات االنموذج ب -1
لبواقي غیر اذا كانت البواقي مستقرة ھذا یعني وجود تكامل مشترك بین المتغیرات اما اذا كانت ا -2

 .  مستقرة ھذا یعني انھ ال یوجد تكامل مشترك بین المتغیرات

) للمتغیرات Estimation Error Correction Modelsیتم تقدیر نموذج تصحیح الخطأ ( بعدھا
 .بعد اخذ التباطؤ لمدة سنة واحدة
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 و آخرون ریم بلحاويم.د حاتم ك    .................... العالقة بین استعمال ادوات السیاسة المالیة وتحسین معدالت النمو 

 التطبیق العملي لألنموذج القیاسي . -المطلب الثاني :

 )2016 -2003نموذج القیاسي لدالة السیاسة المالیة في العراق للمدة (توصیف بیانات اال -: اوالً 

یمكن توصیف دالة السیاسة المالیة واثرھا على معدالت النمو االقتصادي في العراق من خالل االعتماد 
على منطق النظریة االقتصادیة فمعدل النمو االقتصادي یمكن ان یقاس من خالل الناتج المحلي االجمالي 

ن توصیف اھم ادوات السیاسة المالیة من خالل النفقات العامة واالیرادات العامة والتي توثر بشكل ویمك
طردیة بین االیرادات العامة ومعدالت النمو  فھناك عالقةمباشر على تحسین الناتج المحلي االجمالي 

یرادات لبرامج ومشاریع االقتصادي فكلما زادت االیرادات العامة كلما اتیحت فرصة اكبر لتوجیھ تلك اال
قات االستثماریة  . وھناك عالقة طردیة بین النفقات العامة التنمیة االقتصادیة من خالل توسیع النف

ً النفقات االستثماریة كما قال (كینز) . وھناك عالقة عكسیة بین  ومعدالت النمو االقتصادي خصوصا
لما زاد العجز كلما انخفض معدل االنفاق وھذا العجز في الموازنة العامة ومعدالت النمو االقتصادي فك

بدوره یعرقل مسیرة التنمیة االقتصادیة ویخفض من معدالت النمو االقتصادي . كما ان ھناك عالقة 
طردیة بین حجم االستثمار والزیادة الحاصلة في معدالت النمو االقتصادي وذلك الن االستثمار االجنبي 

العمالة المطلوبة ویؤدي الى تشجیع برامج التنمیة االقتصادیة . ویمكن یزید من القدرة الشرائیة ویوفر 
 ) .3توضیح متغیرات االنموذج القیاسي من خالل الجدول (

 )2016 -2003) متغیرات األنموذج القیاسي لدالة السیاسة المالیة في العراق للمدة (3دول (ج

 حجم االستثمار
 ملیار دوالر

العجز في الموازنة 
یون دینارالعامة مل  

 النفقات العامة
 ملیون دینار

 االیرادات العامة
 ملیون دینار

الناتج المحلي 
 االجمالي

 ملیون دینار

 السنوت

220 11083566 4901961 15985527 7,27160  2003 
886 1467423 31521427 32988850 33185,6 2004 

1374 9604598 30831142 40435740 34267,6 2005 
1806 -5570858  50963162 45392304 47851,4 2006 
2225 -9662937  51727468 42064531 48046,9 2007 
2687 -6207723  86683833 80476110 53205,2 2008 
2798 -18757308  69165524 50408216 8,111660  2009 

23987 -22922155  84657468 61735313 7,138516  2010 
26545 -15727976  96662766 80934790 6,857491  2011 
29876 -14796032  11712293 10232689 9,218000  2012 
30872 -19127945  13842460 11929666 2,232497  2013 
35987 -918767  12765340 10987632 6,220505  2014 
35876 -25414058  11946242 94048364 2103453 2015 
22654 -24194919  10589572 81700803 2087454 2016 

 )2) و (1المصدر : باالعتماد على جدول (     

 -یمكن توصیف متغیـرات االنموذج كاآلتي :

 ) الناتج المحلي االجمالي (ملیون دینار)Yالمتغیر التابع ( -1
 (ملیون دینار) ) النفقات العامةX1المتغیر المستقل ( -2
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 ) االیرادات العامة (ملیون دینار)X2المتغیر المستقل ( -3
 ) العجز في الموازنة العامة (ملیون دینار)X3(المتغیر المستقل  -4
 ) حجم االستثمار (ملیار دوالر)X4المتغیر المستقل ( -5

 اختبار  متغیرات االنموذج القیاسي . -ثانیاً :

) وتبین 1من خالل الشكل (المتغیر  سلسلة تم رسم -) الناتج المحلي االجمالي:Yالمتغیر التابع ( -1
   تصاعدي . اتجاه السلسلةھ ألنعبر الزمن ة غیر مستقر اانھ

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 .) االصليY) رسم المتغیر (1شكل (

 )Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر :
-(             ) الجدولیة t) وتبین ان (Dickey-Fullerكما تم اختبار سلسلة المتغیر من خالل اختبار (

وھذا یعني ھناك جذر  )%5) بمستوى معنوي (-3.144920) المحتسبة (t) اصغر من (1.134694
 ) .2وحدة في السلسلة وانھا غیر مستقرة كما ھو موضح في الشكل (

 
 
 
 
 
 
 
 

 ) االصليYفوللر) المتغیر (-) اختبار (دیكي2شكل (
 )Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر :

) اصغر من p-value) وتبین ان قیمة (Jarque-Beraوتم اختبار المتغیر من خالل اختبار (
 ) .3) وھذا یعني ان السلسلة غیر مستقرة كما ھو موضح في الشكل (5%(
 
 
 

Null Hypothesis: Y has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.134694  0.6643 
Test critical values: 1% level  -4.121990  

 5% level  -3.144920  
 10% level  -2.713751  
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Null Hypothesis: X1 has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.546939  0.1278 

Test critical values: 1% level  -4.057910  
 5% level  -3.119910  
 10% level  -2.701103  
     
      

 
0
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4
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6

500003 1000003 1500003 2000003 2500003

Series: Y
Sample 2003 2016
Observations 14

Mean       1264095.
Median   1250881.
Maximum  2324970.
Minimum  271600.7
Std. Dev.   836244.9
Skewness   0.030575
Kurtosis   1.241092

Jarque-Bera  1.806872
Probability  0.405175

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 ) االصليY) للمتغیر (Jarque-Bera) اختبار (3شكل (
 )Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر :  

 
) وتبین 4تم رسم سلسلة المتغیر من خالل الشكل ( -لعامة :) االیرادات اX1المتغیر المستقل ( -2

  انھا غیر مستقرة عبر الزمن ألنھ اتجاه السلسلة لیس ثابت حول متوسطھا عبر الزمن . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .) االصليX1) رسم المتغیر (4شكل (
 .)Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر :

                      ) الجدولیة t) وتبین ان (Dickey-Fullerة المتغیر من خالل اختبار (كما تم اختبار سلسل
وھذا یعني ھناك جذر  )%5) بمستوى معنوي (-3.119910) المحتسبة (t) اصغر من (2.546939-(

 ) .5وحدة في السلسلة وانھا غیر مستقرة كما ھو موضح في الشكل (
 
 
 
 
 
 
 
 

 .االصلي) X1فوللر) المتغیر (-) اختبار (دیكي5شكل (
 .)Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -لمصدر :ا 
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) اصغر p-value) وتبین ان قیمة (Jarque-Beraالمتغیر من خالل اختبار (سلسلة  وتم اختبار 
 ) .6) وھذا یعني ان السلسلة غیر مستقرة كما ھو موضح في الشكل (%5من (

 ) االصليX1) للمتغیر (Jarque-Bera) اختبار (6شكل (
 )Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر :  

) وتبین 7تم رسم سلسلة المتغیر من خالل الشكل ( -) النفقات العامة :X2المتغیر المستقل ( -3
انھا غیر مستقرة عبر الزمن ألنھ اتجاه السلسلة لیس ثابت حول متوسطھا عبر الزمن . 

 ) االصليX2) رسم المتغیر (7شكل (
 )Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر :

-) الجدولیة (t) وتبین ان (Dickey-Fullerكما تم اختبار سلسلة المتغیر من خالل اختبار (
ان السلسلة  وھذا یعني )%5) بمستوى معنوي (-3.119910) المحتسبة (t) اصغر من (1.743170

 ) .8تحتوي على جذر الوحدة وانھا غیر مستقرة كما ھو موضح في الشكل (

0
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5

2.0e+07 4.0e+07 6.0e+07 8.0e+07 1.0e+08

Series: X1
Sample 2003 2016
Observations 14

Mean       47155677
Median   43728418
Maximum  94048364
Minimum  10232689
Std. Dev.   29041204
Skewness   0.167427
Kurtosis   1.721182

Jarque-Bera  1.019376
Probability  0.600683
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Mean       40569333
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Jarque-Bera  1.524363
Probability  0.466647
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 ) االصليX2فوللر) المتغیر (-) اختبار (دیكي8شكل (
 .)Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر : 

) اصغر p-valueان قیمة ( ) وتبینJarque-Beraوتم اختبار  سلسلة المتغیر من خالل اختبار (
 ) .9) وھذا یعني ان السلسلة غیر مستقرة كما ھو موضح في الشكل (%5من (

 .) االصليX2) للمتغیر (Jarque-Bera) اختبار (9شكل (
 .)Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر :

) 10تم رسم سلسلة المتغیر من خالل الشكل ( -: العجز بالموازنة العامة) 3Xالمتغیر المستقل ( -4
 ة .لھناك اتجاه عام في السلسوتبین انھا غیر مستقرة عبر الزمن ألنھ 

 ) االصليX3) رسم المتغیر (10شكل (
 )Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر :

Null Hypothesis: X2 has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

  t-Statistic   Prob.* 

     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.743170  0.3889 
Test critical values: 1% level -4.057910 

5% level -3.119910 
10% level -2.701103 
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-) الجدولیة (t) وتبین ان (Dickey-Fullerكما تم اختبار سلسلة المتغیر من خالل اختبار (
وھذا یعني ھناك جذر  )%5) بمستوى معنوي (-3.119910) المحتسبة (t) اصغر من (2.0220338

 ) .11وحدة في السلسلة وانھا غیر مستقرة كما ھو موضح في الشكل (

 .) االصليX3فوللر) المتغیر (-) اختبار (دیكي11شكل (
 .)Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -:المصدر   

) اصغر من p-value) وتبین ان قیمة (Jarque-Beraوتم اختبار  سلسلة المتغیر من خالل اختبار (
 ) .12) وھذا یعني ان السلسلة غیر مستقرة كما ھو موضح في الشكل (5%(

 .االصلي )X3) للمتغیر (Jarque-Bera) اختبار (12شكل (
 .)Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر :

) 13تم رسم سلسلة المتغیر من خالل الشكل ( -: حجم االستثمار االجنبي) 4Xالمتغیر المستقل ( -5
وتبین انھا غیر مستقرة عبر الزمن ألنھ اتجاه السلسلة لیس ثابت حول متوسطھا عبر الزمن . 

Null Hypothesis: X3 has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

  t-Statistic   Prob.* 

    Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.220336  0.2086 
Test critical values: 1% level -4.057910 

5% level -3.119910 
10% level -2.701103 
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Series: X3
Sample 2003 2016
Observations 14

Mean       15556.64
Median   12726.00
Maximum  35987.00
Minimum  220.0000
Std. Dev.   14829.49
Skewness   0.169711
Kurtosis   1.245801

Jarque-Bera  1.862246
Probability  0.394111
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 ) االصليX4) رسم المتغیر (13(شكل 
 )Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر :

-) الجدولیة (t) وتبین ان (Dickey-Fullerكما تم اختبار سلسلة المتغیر من خالل اختبار (
وھذا یعني ھناك جذر  )%5) بمستوى معنوي (-3.119910) المحتسبة (t) اصغر من (1.089254

 ) .14في السلسلة وانھا غیر مستقرة كما ھو موضح في الشكل (وحدة 

 ) االصليX4فوللر) المتغیر (-) اختبار (دیكي14شكل (
 )Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر :

ر ) اصغp-value) وتبین ان قیمة (Jarque-Beraوتم اختبار  سلسلة المتغیر من خالل اختبار (
 ) .15) وھذا یعني ان السلسلة غیر مستقرة كما ھو موضح في الشكل (%5من (

 ) االصليX4) للمتغیر (Jarque-Bera) اختبار (15شكل (
 )Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر :

0
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4

-3.0e+07 -2.0e+07 -9999950 50.0000 1.0e+07

Series: X4
Sample 2003 2016
Observations 14

Mean      -10081792
Median  -12229485
Maximum  11083566
Minimum -25414058
Std. Dev.   12085397
Skewness   0.423315
Kurtosis   1.989584

Jarque-Bera  1.013672
Probability  0.602398
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Null Hypothesis: X4 has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

  t-Statistic   Prob.* 

     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.089154  0.6858 
Test critical values: 1% level -4.057910 

5% level -3.119910 
10% level -2.701103 
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-: ومن اجل تحقیق االستقراریة في السالسل الزمنیة نأخذ الفروق وكما یأتي  

وتبین انھا مستقرة  للسلسلة اخذ الفرق االولتم  -) الناتج المحلي االجمالي:Yالمتغیر التابع ( -1
 .)16كما ھو موضح في الشكل (اتجاه السلسلة یتمحور حول متوسطھا عبر الزمن ألنھ 

 ) بعد اخذ الفرق الثانيY) رسم المتغیر (16شكل (
 )Eviews7ثین باالعتماد على برنامج  (من عمل الباح -المصدر :

-) الجدولیة (t) وتبین ان (Dickey-Fullerكما تم اختبار سلسلة المتغیر من خالل اختبار (
ان السلسة خالیة وھذا یعني  )%5) بمستوى معنوي (-3.933364) المحتسبة (tمن ( ) اكبر4.348552

 ) .17مستقرة كما ھو موضح في الشكل (من جذر الوحدة وانھا 

 ) بعد اخذ الفرق االولYفوللر) المتغیر (-) اختبار (دیكي17شكل (
 )Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر :  

اخذ الفرق االول وتبین ان السلسلة مستقرة كما ھو  تم -) االیرادات العامة :1Xالمتغیر المستقل ( -2
ة ثابتھ حول متوسطھا . الن السلسل )18موضح في الشكل (
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200,000

400,000
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03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

DY

Null Hypothesis: D(Y,2) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

  t-Statistic   Prob.* 

     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.348552  0.0285 
Test critical values: 1% level -5.124875 

5% level -3.933364 
10% level -3.420030 
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Differenced X1

 ) بعد اخذ الفرق االولX1) رسم المتغیر (18شكل (
 )Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر :  

-(      ) الجدولیة t) وتبین ان (Dickey-Fullerكما تم اختبار سلسلة المتغیر من خالل اختبار (
ان السلسلة  وھذا یعني )%5) بمستوى معنوي (-3.144920) المحتسبة (tمن ( اكبر )4.193342

 ) .19مستقرة كما ھو موضح في الشكل (خالیة من جذر الوحدة و

 ) بعد اخذ الفرق االولX1فوللر) المتغیر (-) اختبار (دیكي19شكل (
 )Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر :

اخذ الفرق االول وتبین ان السلسة مستقرة كما ھو تم  -) النفقات العامة :X2المتغیر المستقل ( -3
  ) 20من خالل الشكل (موضح 

 ) بعد اخذ الفرق االولX2) رسم المتغیر (20شكل (
 )Eviews7من عمل الباحثین باالعتماد على برنامج  ( -المصدر :  

Null Hypothesis: D(X1) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

  t-Statistic   Prob.* 

     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.193342  0.0089 
Test critical values: 1% level -4.121990 

5% level -3.144920 
10% level -2.713751 
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                       ) الجدولیة t) وتبین ان (Dickey-Fullerسلسلة المتغیر من خالل اختبار (كما تم اختبار 

وھذا یعني ان السلسلة  )%5) بمستوى معنوي (-3.144920) المحتسبة (tمن ( ) اكبر3.956368-(
 ) .21مستقرة كما ھو موضح في الشكل ( وانھا تحتوي على جذر الوحدةال 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد اخذ الفرق االول) X2متغیر (لا) فوللر-دیكياختبار () 21شكل (
 )Eviews7(  برنامج على باالعتماد ینالباحث عمل من -: المصدر
وتبین ان السلسلة مستقرة  اخذ الفرق االول تم -العجز بالموازنة العامة :) X3المتغیر المستقل ( -4

 .) 22خالل الشكل (   كما ھو موضح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد اخذ الفرق االول) X3) رسم المتغیر (22شكل (
 )Eviews7(  برنامج على باالعتماد ینالباحث عمل من -: المصدر  

-) الجدولیة (t) وتبین ان (Dickey-Fullerكما تم اختبار سلسلة المتغیر من خالل اختبار (
اك ھنال یوجدوھذا یعني  )%5معنوي () بمستوى -3.144920) المحتسبة (tمن ( ) اكبر5.903712

 ) .23مستقرة كما ھو موضح في الشكل (جذر وحدة في السلسلة وانھا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ولبعد اخذ الفرق اال) X3متغیر (لا) فوللر-دیكياختبار () 23شكل (
 )Eviews7(  برنامج على باالعتماد ینالباحث عمل من -: المصدر

 
-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

DX3

Null Hypothesis: D(X3) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.903712  0.0006 

Test critical values: 1% level  -4.121990  
 5% level  -3.144920  
 10% level  -2.713751  
     
     

   
 

Null Hypothesis: D(X2) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.956368  0.0131 

Test critical values: 1% level  -4.121990  
 5% level  -3.144920  
 10% level  -2.713751  
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اخذ الفرق االول للسلسلة وتبین انھا تم  -) حجم االستثمار االجنبي :X4المتغیر المستقل ( -5
 .) 24من خالل الشكل (مستقرة كما ھو موضح  

 بعد اخذ الفرق االول) X4) رسم المتغیر (24شكل (
 )Eviews7(  برنامج على باالعتماد ینالباحث عمل من -: المصدر

-) الجدولیة (t) وتبین ان (Dickey-Fullerكما تم اختبار سلسلة المتغیر من خالل اختبار (
ھناك ال یوجد وھذا یعني  )%5) بمستوى معنوي (-3.144920) المحتسبة (tمن ( ) اكبر5.903712

 ) .25مستقرة كما ھو موضح في الشكل (في السلسلة وانھا  جذر وحدة

 بعد اخذ الفرق االول) X4متغیر (لا) فوللر-دیكياختبار () 25( شكل
 )Eviews7(  برنامج على باالعتماد ینالباحث عمل من -: المصدر  

ات جذر الوحدة الى ان كل المتغیرات الكستقلة في االنموذج مستقرة في ران توصلنا من خالل اختبا بعد
ھذا یعني وجود عالقة تكاملیة في االجل الطویل  I)1(الفرق االول اي انھا متكاملة من الدرجة االولى

من خالل ر العالقة التكاملیة بین المتغیرات المستقلة في التاثیر على المتغیر التابع لذلك سنعمل الى اختبا
ان طریقة جوھانسن للتكامل المشترك تختبر جیسلیوس)  –اجراء اختبار التكـامل المشترك (جوھانسن 

و التي تنص على عدم وجود تكامل مشترك (عالقة طویلة االجل) بین المتغیرات، ) 0H(فرضیة العدم 
تكامل مشترك بین المتغیرات، و یكون ذلك التي تنص على وجود عالقة  )1H(مقابل الفرضیة البدیلة 

یوضح نتائج ) 26والشكل ( )traceλ ) و الذي یرمز لھ بالرمز (Trace testاختبار االثر (باالعتماد  
 اختبار جوھانسن ألختبار التكامل المشترك لمتجھات المتغیرات االربعة 

Null Hypothesis: D(X4) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

  t-Statistic   Prob.* 

     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.903712  0.0006 
Test critical values: 1% level -4.121990 

5% level -3.144920 
10% level -2.713751 
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 اختبار (جوھانسن) لمتغیرات االنموذج) 26شكل (
 )Eviews7(  برنامج على باالعتماد ینالباحث عمل من -: المصدر

 

) ،ان القیمة المحسوبة لمعدل االمكان גTraceالثر (نتائج ھذا االختبار وفقا الختبار ا حسبالمدروسة، 
) 69.81889 ) البالغة ( Critical Value)، وھي اكبر من القیمة الحرجة (96.97485 االعظم بلغت (

عدم وجود متجھ للتكامل (  ) .وھذا یعني اننا نرفض فرضیة العدم القائلة%5عند مستوى معنویة(
وجود عدد من متجھات التكامل المشترك اكبر من ( بدیلة القائلة ونقبل الفرضیة ال) ) r=0المشترك ( 

 . و ھذا یؤكد وجود عالقة تكامل مشترك بین المتغیرات المدروسة  ،) ) r=1الصفر ( 

بین المتغیر المعتمد والمتغیرات  وجود عالقة تكامل مشترك للتكامل المشترك )جوھانسن(وضح اختبار 
من خالل تقدیر معادلة االنموذج تم المضي بتقدیر نموذج تصحیح الخطأ بالتالي سیلالنحدار   المستقلة

 ) .27حسب فترات االبطاء المقدرة في استقراریھ السالسل الزمنیة وكما ھو موضح في الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

Date: 07/05/17   Time: 14:12   
Sample (adjusted): 2004 2016   
Included observations: 13 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: X1 X2 X3 X4 Y    
Lags interval (in first differences):   

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.943508  96.97485  69.81889  0.0001 

At most 1 *  0.864312  59.61731  47.85613  0.0027 
At most 2 *  0.803814  33.65118  29.79707  0.0171 
At most 3  0.524133  12.47821  15.49471  0.1354 
At most 4  0.195268  2.824194  3.841466  0.0929 
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 )2016 -2003تقدیر دالة السیاسة المالیة في العراق للمدة () 26شكل (
 )Eviews7(  برنامج على باالعتماد ینالباحث عمل من -: المصدر
 التحلیل االقتصادي . -اوالً :

مطابقة لمنطق النظریة  غیرات ) إن إش�����ارة وحجم المعلمات المقدرة للمت27یتبین من خالل الش�����كل ( 
 -ویمكن تفسیرھا كما یأتي :االقتصادیة 

 الموجبة) تعكس�ھا اإلش�ارة Y( والنمو االقتص�ادي) X1( طردیة بین االیرادات العامةھناك عالقة   -1
 في النمو االقتصاديبمقدار وحدة واحدة یؤدي الى تغیـر  االیرادات العامةوإن التغیـر الحاصل في 

من  العامة على االیرادات نفقاتھ) حیث یعتمد العراق اعتمادا كلیا في تغطیة 0.000538 بمقدار (
اجل سد متطلبات الحاجات االساسیة للمواطنین ودعمن برامج النمو االقتصادي في جمیع مفاصل 

 القطاعات الحیویة .
ارة الموجبة )  تعكس��ھا اإلش��Y( والنمو االقتص��ادي) X2( النفقات العامةھناك عالقة طردیة بین    -2

)  9.89905بمقدار(قدار وحدة واحدة یؤدي الى تغیـ��ر النمو االقتصادي بمالنفقات العام وإن تغیـ��ر 
ت النفقات العامة وخص������وص�������اً النفقات االس������تثماریة زادت معدالت النمو وذلك الن كلما زاد

یر في زیادة  كما تلعب النفقات الموجھ ص�����وب برامج التنمیة االقتص�����ادیة الدور الكب  االقتص�����ادي
 معدالت النمو االقتصادي .

یة بین  عالقة ھناك  -3 ) Y(معدل النمو االقتص�������ادي)  وبین X3(العجز في الموازنة العامةعكس������
-(بمقدار وحدة واحدة یؤدي الى تغیر العجز بمقدار العجز تعكس��ھا اإلش��ارة الس��البة  وإن تغیـ��������ر 

للحكومة وتخفیض معدالت  الش����رائیة انخفاض القدرة) وذلك الن العجز  ینعكس على 0.001625
 االنفاق من جھة   وعرقلة مشاریع التنمیة االقتصادیة كما یحدث في العراق . 

) تعكسھا االشارة Y) ومعدالت النمو االقتصادي (X4ھناك عالقة طردیة بین حجم االستثمار ( -4
الى تغیر النمو  الموجبة ھناك عكسیة     وإن تغیـر حجم االستثمار بمقدار وحدة واحدة یؤدي

) وذلك الن حجم االستثمار  ینعكس على زیادة القدرة الشرائیة  4.570063االقتصادي بمقدار (
للحكومة  وتوفیر فرص العمالة وتكویر البنى التحتیة كل ھذه االمور تساعد على زیادة كعدالت 

 النمو االقتصادي .

Dependent Variable: Y(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 07/04/17   Time: 07:31 
Sample (adjusted): 2004 2016 
Included observations: 13 after adjustments 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     C 56548.72 14849.21 3.808198 0.0052 
X1(-1)  0.000538 0.000297  1.812534 0.0175 
X2(-1) 9.89E-05 0.000272 0.363276 0.0258 
X3(-1) -0.001625 0.000797 -2.038807 0.0458 
X4(-1) 4.570063 0.584799 7.814759 0.0001 

     R-squared 0.955285     Mean dependent var 134044.4 
Adjusted R-squared 0.932927     S.D. dependent var 81803.26 
S.E. of regression 21185.72     Akaike info criterion 23.04377 
Sum squared resid 3.59E+09     Schwarz criterion 23.26105 
Log likelihood -144.7845     Hannan-Quinn criter. 22.99910 
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التحلیل اإلحصائي  -ثانیاً : 
 -) ما یأتي :27یتضح من خالل الشكل (

) من التغیـ��������رات الحاص���لة في 95%الس���یاس���ة المالیة توض���ح أن () لدالة 2Rإن القیمة المقدر ة ( -1
) من %5( وان  تفس���ر  بواس���طة المتغیرات المس���تقلة المس���تخدمة في األنموذج  الس���یاس���ة المالیة

األنموذج والتي ) ترجع إلى متغیـ��رات أخرى مؤثرة في Yالتغیـ��رات الحاصلة في المتغیـ��ر التابع (
) . Uتقع ضمن المتغیـر العشوائي (

ـر المعتمد ،   -2 ـرات الحاصلة في المتغی ـرات المستقلة في تفسیر التغی وإلختبار معنویة وقابلیة المتغی
) الجدولیة  معنویتھا في تفسیر المتغیـ�������رات المعتمدة للنماذج t) المحسوبة مقابل (tأظھرت قیمة (

, المقدرة (ان كل المعلمات المقدرة   𝛽𝛽1^, 𝛽𝛽2^ ,𝛽𝛽3   
^ 𝛽𝛽4^ قاً الى یة طب ) كانت معنویة بدرجة عال

-p) الجدولیة  وأیض�����اً القیمة االحتمالیة (t) المحس�����وبة ومقارنتھا مع قیمة (tالقیمة اإلحص�����ائیة (
value) 0,05 ) والتي ھي أقل من. ( 

) المحس��وبة ومقارنتھا مع F) فبعد إیجاد قیمة (F(ولمعرفة معنویة األنموذج ككل من خالل إختبار  -3
)F) تبین إن اإلنموذج  إجتاز اإلختبار  وأن القیمة اإلحتمالیة 0.05) الجدولیة عند مستوى معنویة (

) 0.05ھي أصغر من (

 التحلیل القیاسي . -ثالثاً :  
 -) ما یأتي :27یتضح من خالل الشكل (

ر إلى خلو األنموذج من مشكلة االرتباط الذاتي بین قیم المتغیـ�����ر االختبارات القیاسیة فأنھا تشی نأ -1
 ) لألنموذج المق��در مس��������اوی��ة الى (   Durbin-Watsonالعش������وائي ، فق��د ك��ان��ت قیم��ة (

) عند dL) والدنیا (duوعند مقارنة ھذه القیمة المحس���وبة مع قیمتھا الجدولیة العلیا (2.880645)
) نالحظ أن جمیع n=14) وللمدة ( K=4ات المس��تقلة () وعدد المتغیـ��������ر0.05مس��توى معنویة (

( منطقة الرفض ) أي عدم وجود ارتباط ذاتي  مما یؤكد س������المة       القیم المحس������وبة تقع في 
 النماذج من مشكلة االرتباط الذاتي . 

 وبذلك فأن الصیغة التقدیریة لإلنموذج تكون :ھذا یعني إن األنموذج مقبول  -2

4.570063X4- 3Xt 0.001625- 2Xt9.8905+  1Xt5380.000  +107.0238- =Yt 

 االستنتاجات والتوصیات

 اوال :- االستنتاجات : 

تلعب ادوات السیاسة المالیة دوراً مھماً في رفع نسب معدالت النمو االقتصادي في اي بلد في العالم  -1
لمالیة من خالل توجیھ السیاسة لما لھا من اھمیة كبیرة في ادارة الشؤون المالیة والتحكم باألدوات ا

 االنفاقیة واالیرادیة بما یحقق المنفعة العامة واستغالل الموارد المالیة في االقتصاد الوطني .

 تغیرت السیاسة المالیة في العراق عبر الزمن وما شھده العراق من حروب وازمات سیاسة -2 
الكثیر من المشاكل منھا ارتفاع حجم تلك السیاسة حیث تحمل  واقتصادیة القت بضاللھا على واقع

 .  من المشاكل واالختالالت الھیكلیةالمدیونیة الخارجیة وارتفاع نسب البطالة وغیرھا 

^
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 و آخرون ریم بلحاويم.د حاتم ك    .................... العالقة بین استعمال ادوات السیاسة المالیة وتحسین معدالت النمو 

تغیرت مالمح السیاسة المالیة واخذت الحكومة العراق استعمال ادواتھا المالیة والذي  2003بعد عام   -3
امة وسبل توجھ ھذه االیرادات بما یخدم االقتصاد الوطني ساعد على ذلك الزیادة الكبیرة في االیرادات الع

ومعالجة المشاكل واالختالالت الھیكلیة اال انھا ما زالت تعاني من مشاكل كثیرة منھا االزمة المالیة 
 واالوضاع االمنیة والتي حالت دون تحقیق اھدافھا .

وان  النظریة من جانب اخر اثبت الجانب التطبیقي صحة فرضیة البحث من جانب وتفسیر منطق  -4
) ویمكن تحدید مدى Y) تؤثر بشكل مباشر على المتغیر التابع (X1 ,X2,X3,X4المتغیرات المستقلة (

 -تأثیر المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع حسب المعنویة االحصائیة كما یأتي :

 عجز في الموازنة العامة .ال -النفقات العامة . د -االیرادات العامة . ج -حجم االستثمار . ب -أ

 ً  : التوصیات -ثانیا

العمل على استعمال االدوات المالیة بصورة جیدة بما یحقق االستغالل االمثل للموارد المالیة المتاحة  -1
 وتحقیق االھداف االساسیة للسیاسة المالیة ومنھا ادارة الموازنة العامة وتحقیق التنمیة االقتصادیة.

ومنھا التوجھات الجدیدة  2003ر السیاسات االقتصادیة في العراق بعد عام على الرغم من تغی -2
للسیاسة المالیة وزیادة االیرادات العامة وتحقیق فوائض مالیة كثیرة اال انھا لم تستغل بشكل امثل لتحقیق 

 استدامة مالیة مستقبلیة .

للمجتمع وتنمیة وتطویر البنى  ضرورة تنمیة وتشجیع االستثمارات االجنبیة بما یحقق النفع العام -3
التحتیة وتوفیر فرص العمل المناسبة من اجل تخفیض نسب البطالة في العراق وسبل تنمیة القطاعات 

 االقتصادیة الغیر نفطیة بغیة تحقیق التنوع في مصادر تمویل الموازنة العامة  للدولة .
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