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 (2019 ـ2004) للمذةالخارجٍة  هٍكل التجارة على وأثره النفطً الرٌع

 

 امٍرة                                                      كناوي خضٍر نادٌة. د. م. ا       

  حمادي ٌاسٍن نور

 واالقتصاد ارة اإلد كلٍة/  القادسٍة جامعة

 :المستخلص

 ،التجارة الخارجٌة  تموٌل فً النفطٌة االٌرادات على رئٌس بشكل اعتماده هً العرالً االلتصاد تواجه التً المشكلة ان

 فً النفطً االنتاج مساهمة نسبة زٌادة ان كما ، العالمٌة النفط اسعار فً التملبات بسبب بالتذبذب االٌرادات تلن اتسمت اذ

 المحلً الناتج فً( النفطٌة غٌر) االخرى االلتصادٌة المطاعات مساهمة نسبة تراجع فً ٌنعكس االجمالً المحلً الناتج

 سمات  و النفطً الرٌع وانواع مفهوم معرفة الى البحث وٌهدف.  رٌعٌا التصادا العرالً االلتصاد جعل مما ، االجمالً

 بنٌة تنوٌع على العمل خالل من النفطً الرٌع على االعتماد لمواجهة الممكنة الحلول اٌجاد ومحاولة ، النفطً االلتصاد

 النفطً الرٌع بٌن االجل طوٌلة توازنٌة عاللة وجود منها االستنتاجات من جملة الى البحث وتوصل.  العرالً االلتصاد

 االٌرادات وتوسٌع العام االنفاق وترشٌد ضبط ٌجب لذلن المشترن للتكامل الحدود اختبار حسبالتجارة الخارجٌة  وهٌكل

 هٌكل تحسن وبالتالً ، النفطٌة االٌرادات علىالتجارة الخارجٌة  اعتماد لتملٌل مثال كالضرائب(  النفطٌة غٌر) االخرى

 االستثمار دور وتنشٌط االلتصاد لوة من ٌعزز لما االجنبً االستثمار من االستفادة وٌنبغً ، للدولةالتجارة الخارجٌة 

 . النفطً لالمجا فً الوطنٌة والخبرات الكفاءات رفع فً ٌساهم بما الوطنً

 :المقذمة

 التً  العوامل هذه ان وبما ،  سعرها على بالتأثٌر الدولٌة العوامل من مجموعة تتداخل استراتٌجٌة دولٌة سلعة النفط ٌعتبر

 من ٌعتبر العراق وان النفطٌة، اإلٌرادات بحجم ٌنعكس والتً النفط أسعار على تأثر المتمدمة الصناعٌة الدولة تحركها

 تؤدي العالمٌة النفط اسعار فً التملبات فأن لذلن ،التجارة الخارجٌة  تموٌل فً النفطٌة االٌرادات على تعتمد التً الدول

 فً  العالمٌة المالٌة االزمة فأن لذلن.  للدولةالتجارة الخارجٌة  هٌكل اختالل الى تؤدي التً النفطٌة االٌرادات تذبذب الى

 اخرى تموٌل مصادر اٌجاد من البد لذلن ، كبٌر بشكل العرالً االلتصاد على اثرت 2014 عام ومنتصف 2008  عامً

 النفطٌة االٌرادات استثمار كٌفٌة فً االخرى الدول تجارب من االستفادة خالل من ، النفطٌة العوائد على االعتماد من بدال

 . االلتصادي التنوٌع تحمٌك فً

 :البحث مشكلة

 العرالً؟ االلتصاد فًالتجارة الخارجٌة  هٌكل اختالل تعمٌك الى ٌؤدي النفطٌة العوائد على العراق اعتماد ان هل

 :البحث فرضية

 فًالتجارة الخارجٌة  هٌكل على ثم ومن النفطٌة االٌرادات على سلبٌا ٌؤثر العالمٌة النفط اسعار فً االستمرار عدم ان

 . العراق

 البحث: هذف

 الدراسة. فرضٌة رفض او لبول من التحمكـ 1

 العرالً. االلتصاد فًالتجارة الخارجٌة  هٌكل على النفطً الرٌع اثر لٌاسـ  2
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 الريعي االقتصاد ماهية/ االول المحىر

 الرٌعً االلتصاد مفهوم// اوال

 الحمٌمٌة، االلتصادٌة العملٌة خارج الفرد او الدولة علٌها تحصل التً المنافع او المبالغ"  عن ٌعبر الرٌعً االلتصاد ان 

 رٌعا الصافٌة النفطٌة االٌرادات تعد وبهذا فٌها، المبذول والفكري العضلً الجهد تفوق التً المنافع هً ادق وبعبارة

    (3، ص2016فضٌل عبودي الكالبً ، )عباس خارجٌا

 فً إنتاجٌة غٌر سلعة بٌع على المادي مدخوله فً ٌعتمد الذي االلتصاد"  انه على اٌضا الرٌعً االلتصاد وعرف   

 ص,  2017عبدهللا، غرٌب حمه كنعان" )رٌعا ٌسمى المادي المدخول وهذا والنحاس، والذهب كالنفط الخارجٌة االسواق

600 .) 

 الدولة تصبح اذ أساسً، بشكل الدولة تدعمه الذي االلتصاد بأنه الرٌعً االلتصاد تعرف ان ٌمكن سبك ما كل من     

 االلتصادٌة المطاعات على توزعها ثم اإلٌرادات تتلمى أي االخرى، االلتصادٌة والمطاعات الرٌعٌة المطاعات بٌن وسًٌطا

 .العام اإلنفاق برامج خالل من األخرى

 لطاع فٌه ٌسٌطر استهالكٌا مجتمعا وٌنشأ التجارٌة التبادالت على ٌعتمد ضعٌفا االلتصاد ٌكون الحالة هذه وفً       

 التصادٌات فً واضحا االمر وهذا التحوٌلٌة الصناعات ولطاع الزراعً للمطاع اهمٌة ٌعطً ال التصاد وهو االستٌراد

 البناء فً مباشرة باستخدامها وتموم الجباٌة او البٌع طرٌك عن كبٌرة مالٌة عائدات على الدولة تحصل إذ العربٌة البلدان

  انتاجٌة لطاعات فً استثمارها دون الدولة تحتاجه ما كل واستٌراد والموظفٌن العاملٌن ورواتب اجور وتوزٌع والتشٌٌد

ً:الرٌعًًااللتصادًاثار/ًثانٌا ً

 (:42، ص2018 االدرٌسً، )احمد هً االثار هذه اهم ومن مهمة التصادٌة اثار الرٌعً اللتصادا

 

 أسعار فً الزٌادة خالل من المواطن ٌمس الذي المستوى حساب على تكون والتً المستورد، التضخم نسبة تفاعـ االر 1 

 .المداخٌل حساب على األساسٌة المواد

 .للمواطنٌن األساسٌة باالحتٌاجات للوفاء صرفها بدل مجدٌة غٌر أو وهمٌة نفمات فً المحدودة الدولة موارد استنزاف ـ 2

 .الخارجٌة األسواق من إٌراداته على الحصول فً الرٌع ٌهتم  ,  حٌث المشارٌع وتنفٌذ الحاجٌات توفٌر إمكانٌات نمصـ 3

 المزاٌا من المستفٌدٌن من المحممة الخٌالٌة األرباح عن تستخلص ان ٌجب التً الرسوم من العامة الخزٌنة حرمانـ  4

 ( 7، ص2018شبٌب الشمري ، ماٌح) العمل فرص وتوفر االلتصاد تنعش الدولة. طرف من الممنوحة والتسهٌالت

 :الرٌعًًااللتصادًانواعثالثاًَ/

 (604ص  ،2017حمه،  )كنعان الخدمات رٌعـ  1

 الزراعة لطاع وهً رئٌسٌة لطاعات ثالثة الى اهمٌتها الى وفما تارٌخٌا االلتصادٌة المطاعات تصنف عام بشكل      

 والثانً، االول المنتجٌن المطاعٌن خدمة فً الخدمات لمطاع االساسً الدور وٌتركز الخدمات، ولطاع الصناعة ولطاع

 بذاته مستمال لطاعا الخارجٌة بالتجارة ٌتعلك فٌما السٌما الخدمات لطاع اصبح فمد السرٌع االلتصادي التطور بفعل ولكن

 االنتاجٌة المطاعات عن بذاته مستمال لطاعا اصبح حتى,  االخرى المطاعات خدمة وهو له الرئٌسً الدور تجاوز ثم ومن

 . الوطنً االلتصاد بنٌة فً واضحا تشوها لٌخلك المذكورة

   الخارجٌة المساعدات رٌع ـ 2

 اهداف المعلنة اهدافها تكون ما غالبا التً الخارجٌة المساعدات انواع من الكثٌر النامٌة البلدان من العدٌد تتلمى      

 وكذلن نامٌة،ال البلدان إلى الحدٌثة التكنولوجٌا أدخلت المعونات هذه أن من الرغم وعلى,  سٌاسٌة واحٌانا وانسانٌة تنموٌة

 بها المعمول االلتصادٌة النظم نمل على تنطوي ال النهائٌة المحصلة أن إال بها، المعمول االدارٌة للنظم التطوٌر من الكثٌر

 خاصة تجربة بلورة استبعاد  ثم ومن وثمافة، مفاهٌم من تتضمنه بما تجربته ونشر المتلمً،  البلد  الى  المانح البلد فً

(  42،ص 2003رائد محمود لندٌل ،)  البلدان هذه فً بها المعمول والثمافة والمٌم تتالءم البلد المتلمً وثمافة لٌم من نابعة

 ،على الخاصة لصالحهم ٌستغلونها الذٌن المتنفذٌن من للٌلة ثلة سطوة تحت  المساعدات هذه تمع االحٌان من الكثٌر وفً, 

 . علٌها للحصول جهد اي تحتاج ال اموال باعتبارها,  الفمر من والحد االلتصادٌة التنمٌة برامج دعم حساب
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 (33ص 2017 بن جودي، )نعٌمة الوظٌفً الرٌع. 3

 وبعض ، السٌارات المجانً، السكن مثل الوظائف شاغلً بها ٌتمتع التً العٌنٌة المزاٌا انواع الوظٌفً الرٌع ٌنتج       

 المائمة العمل عاللة بانتهاء وتنتهً ٌشغلها التً بالوظٌفة مرتبطة االمتٌازات هذه ان اذ,  مخفضة بأسعار والخدمات السلع

 خاصة بالدولة المائمة االدارٌة االنظمة على سلبا ٌؤثر ما وغالبا ، الوظٌفة شاغل به ٌموم الذي العمل بكمٌة ترتبط وال

 ضمن ٌدخل المرارات اتخاذ فً ودوره مولعه بسبب الوظٌفة شاغل علٌها ٌحصل أن ٌمكن التً فالرشاوى,  الرٌعٌة الدول

ً  والسلطات الموالع على الصراع تفسٌر ٌمكن وهكذا الفساد أشكال  من أكبر نصٌب على للحصول مادٌة بدوافع  أحٌانا

 :الوظٌفً الرٌع

   

 : الحٌاة المدى الرٌع او الدائم الرٌع ـ4

 تستمر( شهرٌة او سنوٌة تكون لد) دورٌة دفعات ممابل الدولة تصدره لرض من سواء علٌة ٌحصل الذي الدخل وهو

 ادٌب، السالم هللا عبد) الحٌاة مدى منتظمة دفعات ممابل محددة ملكٌة فً التصرف من التنازل او الحٌاة، لمدى

HTT://WWW.M. ahewar. Or g/ s. asp? Aid  33324 50 ;   ) 

 ً ً:الرٌعًًااللتصادًسمات/ًرابعا

 ـ: ٌلً بما اجمالها ٌمكن معٌنة سمات الرٌعً االلتصاد ان

 لطاعات من وغٌرها الزراعة على بنٌوي بخلل ممرونا الكثٌف الرأسمالٌة ذات الثمٌلة للصناعة المفرط االنحٌاز ـ1

 (601،ص 2017غرٌب عبد اللة ،كنعان حمه  )  التصدٌر

 عن جلً وبشكل تمٌزها والتً الرٌعٌة لاللتصادات االساسٌة الصفات من هو واحد رئٌسً طبٌعً مورد على ـاالعتماد2

 وباألخص االستخراجٌة الدول اخذنا فلو االعتمادٌة، درجة فً بٌنها فٌما االلتصادات هذه وتتفاوت,  االخرى االلتصادات

 عائدات او اٌرادات على اعتمادها بكثرة  تتسم  انها نجد الرٌعٌة الدول عن  نموذجا تعتبر والتً منها النفطٌة الدول

  الرأسمالً للتراكم الرئٌسً المصدر تكون ان وتكاد, موازناتها تموٌل فً الغاز او النفط اي الواحد الطبٌعً المورد

 فً االستمرار النعدام خاصة بصفة  التصادٌا مكشوفة النفطٌة الدول فان الدول، هذه لبل من الشدٌدة االعتمادٌة ونتٌجة

سعد محمود  )  والتضخم االستثمار ومستوٌات  النمو معدل على سلبٌة اراث فً ٌتسبب بدوره الذي التصدٌر، عائدات

 ( .620،ص 2018الكواز، 

 الرٌعٌة الشرائح من هرم شكل على المجتمع انتظم بحٌث ،  المزاٌا توزٌع واعادة التوزٌع عاللات من شبكة نشوء ـ3

 توزٌع بإعادة النخب هذه تموم وبدورها الهرم، هذا فً المتمٌز لوضعها نتٌجة خاصة,   المزاٌا على تحصل التً المتتابعة

 الدولة بان المول ٌمكن االطار هذا وفً( , 7،ص 2013صالح ٌاسر ، )  الرٌعٌة الشرائح من الحمة حلمات فً منه جزء

 النخبة مصالح لتلبٌة مضطرة فهً اخر جانب ومن,  الدولة ظل فً تنمو طفٌلٌة رأسمالٌة طبمة بتكوٌن تموم الرٌعٌة

 ثروة أي تملن ال سابما كانت الطبمة وهذه,  المائم وااللتصاد الدولة دور على للحفاظ دعامة بمثابة وهً,  االساسٌة

 )  الرٌعٌة الدولة لهذه االساسٌة الركائز النخبة هذه وانتجت,  الرتمائهم للوصول سلما الدولة من اتخذوا ولكنهم التصادٌة

 .( 181، ص 2016سعد دمحم كرٌم 

 الرٌعٌة غٌر الدول فً ٌحدث ما عكس وهذا الضرائب، الى الحاجة بدون الحكومً المطاع فً االنفاق معدالت ضخامة ـ4

 .(5، ص2019، غالً صبرسعود على اٌراداتها ) الحصول فً كبٌرة بدرجة الضرائب على الدول تعتمد حٌث

 ضعف ٌسبب العملة لٌمة وارتفاع الهولندي بالمرض ٌعرف لما السلبٌة للتأثٌرات نظرا لالستٌراد الحدي المٌل ارتفاع ـ5

 منافسة على لدرتها وعدم منها، النفطٌة وخاصة الرٌعٌة االلتصادات فً والصناعة الزراعة مثل االنتاجٌة المطاعات

 أكثر االمور وتتفالم االستٌرادات تزداد فبالنتٌجة ، والجودة الكلفة حٌث من المستوردة والصناعٌة الزراعٌة المنتجات

 مضاعف لٌم فً واضح تدنً فً ٌسهم تسربا االستٌرادات زٌادة تعتبر كما. فٌها والعاملٌن االنتاجٌة للمطاعات بالنسبة

  ( .62،ص 2018سعد محمود الكواز ،  )  العام االنفاق او لالستثمار بالنسبة سوآءا المومً الدخل

ً

ً

ً

ً
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 والسمات المفهىم/ الهيكلية االختالالت/ الثاني المحىر

ًًالهٌكلًًاالختاللًماهٌةً//اوالً 

 االنتاجٌة،) منها الداخلٌة سواء انواعها بمختلف الهٌكلٌة االختالالت هً النامٌة البلدان منها تعانً التً المشكالت اهم من

 الهٌكل ومكونات عناصر بٌن التناسب عاللات اختالل" انه على الهٌكلً االختالل وٌعرف الخارجٌة، او( النمدٌة المالٌة،

 دمحم غانم هند" ) واستمراره االلتصادي النمو فً ٌؤثر ان ٌمكن الذي الحد الى االساسٌة خصائصه تغٌر او االلتصادي

 بٌن التوازن نمطة عن االبتعاد الى ٌشٌر عام بشكل االختالل ان(      176،ص 2015 ، هاشم الخضر عبد حنان المحنه،

 ٌظهر االختالل فان وعلٌه واالدخار، االستثمار بمتغٌري او والطلب العرض بمتغٌري عنها ٌعبر والتً المتضادة، الموى

 االعتبار بنظر االخذ مع االلتصادٌة المتغٌرات من معٌن نوع بٌن التساوي عدم او توازن عدم بشكل او اختالل بشكل

 .المومً االلتصاد ٌحممها ان ٌنبغً التً االهداف

 فً ٌؤثر ان ٌمكن والذي المومً االلتصاد مستوى على العام التوازن عاللات فً االختالل"  انه على اٌضا وٌعرف   

 واالزمات واالختنالات المشاكل من الكثٌر ظهور الى الحمة مرحلة فً ٌؤدي والذي ودٌمومته، والنمو االستمرار امكانٌة

 ( . 405،ص2018، نوري طاهر دمحم ، صالح ٌحٌى لورنس" ) الوطنً االلتصاد بنٌة فً

 

 

ًالعرالًًااللتصادًسمات/ًثانٌا ً

 : منها السمات من بجملة العرالً االلتصاد ٌتسم

 المطاع، هذا على اساسً بشكل تعتمد التً النفطٌة البلدان من العراق ٌعد: االلتصاد مجمل على النفطً المطاع هٌمنة .1

 خالل من نالحظ اذ االعتٌادٌة، الظروف فً%( 50) ب تمدر االجمالً المحلً الناتج من كبٌرة نسبة ٌشكل اذ

 عام فً%( 5779) بلغت الثابتة باألسعار االجمالً المحلً الناتج من النفطً االنتاج مساهمة نسبة ان( 1) الجدول

 الى ٌعود ذلن فً والسبب. 2010 عام%( 4579) الى وصلت حتى واالنخفاض االرتفاع بٌن وتذبذبت ،2004

 الى باإلضافة العالمٌة، االلتصادٌة لالزمة ذلن وٌعود النفط، اسعار وهبوط النفط، من المصدرة الكمٌات تراجع

 الالحمة االعوام فً اما. النفطٌة الصادرات انخفاض فً بدوره أسهم وهذا ارهابٌة عملٌات الى النفط انابٌب تعرض

 االجمالً المحلً بالناتج النفطً الناتج مساهمة نسبة وارتفعت. 2015 عام حتى واالنخفاض االرتفاع بٌن تذبذبت فمد

 اسعار انخفاض الى ذلن وٌعود%(6272)  الى وصلت حتى انخفضت ذلن وبعد( 64)% بلغت اذ 2017 عام فً

 على اعتماده خالل من التصاده رٌعٌة عن ناجمة حمٌمٌة وازمة صعبة تحدٌات امام العراق جعل مما المصدر، النفط

 . الدخل تنوٌع سٌاسة اتباع على العراق لدرة عدم مع تزامن وهذا لإلٌرادات كمصدر النفط
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 (1) جدول                                                               

 

                      (  2019   – 2004)للمدة العراق فً وبدونه النفط مع االجمالً المحلً الناتج                           

                               

النموًًجاري)م.د(GDP السنة
ً%1السنوي

ًًًً

GDPًثابتًمع

النفطًاساسً
ً)م.د(2007

النموً
ً%2ًالسنوي

نسبةًالناتجًًالناتجًالنفطً)م.د(
النفطًً

 GDP(من
ً(3ثابتة%)

الناتجًفٌرً
ًالنفطً)م.د(

2004 53235359 - 101845262 - 5896840677 5779 4287685573 

2005 73533599 38713 103551403 1768 66169346752 6379 3738205675 

2006 95587955 29799 109389941 5764 60492637737 5573 4889730376 

2007 111455813 16760 111455813 1789 60074683721 5379 5138112978 

2008 157026062 40789 120626517 8723 66947716794 5575 53678800707 

2009 130643200 -16780     124702075 3738 53497190718 4279 71204884783 

2010 162064566 24705 132687029 6740 60903346731 4579 71783682769 

2011 217327107 34710 142700217 7755 7805701877 5477 64643198730 

2012 254225491 16798 162587533 13794 81944116763 5074 80643416737 

2013 273587529 7762 174990175 7763 83820293783 4779 91169881718 

2014 266332655 -2765 178951407 2726 92517877742 5177 86433529758 

2015 194680972 -26790 183616252 2761 10117255479 5571 82443697715 

2016 196924142 1715 208932110 13779 12619499474 6074 82737115756 

2017 221665710 12756 205130067 -1782 13128324279 64 73846824712 

2018 268918874 21732 210532887 2763 13158305474 6275 78949832763 

2019 277884869 3733 223075021 5796 13875266371 6272 84322357794 

  55726  5745  13736  متوسط

ً

ًمجامٌعً،ًالمومٌةًالحساباتًمدٌرٌةً،ًالمعلوماتًوتكلنولوجٌاًلإلحصاءًالمركزيًالجهازً،ًالتخطٌطًوزارة/ًالمصدر

ً.ًمختلفةًلسنواتًإحصائٌة

ً

ً

ً

ً

ً
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ً/  ً ً:العرالًًااللتصادًفًًالهٌكلٌةًاالختالالتًمسارًتحلٌلثالثا

ًاالختالالتًالهٌكلٌةًمنهاً:منًًوهنانًعدةًانواعً

ً:ًالخارجٌةًالتجارةًهٌكلًاختاللاً/ً

ًكانًكلماًاذً،ًااللتصادًمنًمستمدةًتكونًآثارهاًانًايً،ًوضعفهًااللتصادًبموةًوثٌكًبشكلًترتبطًالخارجٌةًالتجارة

ًتعدًاذً،ًسلبٌةًالخارجٌةًالتجارةًآثارًتكونًضعٌفاًكانًوكلماً،ًاٌجابٌةًالخارجٌةًالتجارةًآثارًستكونًلوٌاًااللتصاد

ًعلىًتطلًخاللهاًمنًوالتًً،ًوتوازنهًالبلدًلتطورًومعٌاراًالتنافسٌةًاالنتاجٌةًللمدرةًاساسٌاًمؤشراًالخارجٌةًالتجارة

ًوانعكاسًواالستٌرادًالتصدٌرًعلىًالبلدًولدرةًالمتاحةًاالنتاجٌةًباإلمكاناتًٌرتبطًالمؤشرًهذاًوانً،ًالخارجًًالعالم

ًًالتجاريًالمٌزانًعلىًآثارًمنًلهذاًوماًالعمالةًمنًرصٌدهًعلىًذلن ًبزٌادةًالتجاريًالمٌزانًفًًاالختاللًٌتمثل.

ًفًًالعجزًوانً،ًالوارداتًلٌمًتغطٌةًعنًالصادراتًعوائدًعجزًٌعنًًوهذاً،ًالصادراتًحصٌلةًعنًالوارداتًحصٌلة

ً،ًالمحلٌةًالصادراتًعلىًاالجنبًًالطلبًوانخفاضً،ًللسلعًبدائلًوجودًمنهاًاسبابًعدةًالىًٌعودًالتجاريًالمٌزان

ً(ً.90ًص2007ًمنىًٌونسًحسٌنً،ًً)ًالمحلٌةًللسلعًاالنتاجًتكالٌفًوارتفاع

ًمنًالعائداتًارتفاعًرافمهاً،ًمدروسًغٌرًالتصاديًانفتاحًظلًفًًالمفتوحًالبابًسٌاسةًٌتبعًالعراقًانًونالحظ

ًوتوجهًاالدخارًعنًالفردًفٌهاًابتعدًجدٌدةًاستهالكٌةًحٌاةًنمطًنشوءًفًًساهمتًالسٌاسةًوتلنً،ًالخامًالنفطًتصدٌر

ًالغشًظاهرةًوانتشرتًالتجارٌةًالعالماتًانواعًشتىًلتصرٌفًسوقًالىًالمحلٌةًالسوقًوتحولتًاالستهالنًنحو

ًٌستلزمًوهذاً،ًبامتٌازًرٌعٌاًالتصاداًالعرالًًااللتصادًجعلتًوالتً(ًاالستٌراداتًبفخ)ًالتجارةًولعتًوهناً،ًالتجاري

ًممابلًالمختلفةًوالموادًالسلعًمنًاالستٌراداتًعلىًمعتمدةًتزالًماًالتًًالخارجٌةًللتجارةًالخاطئًالمسارًتعدٌل

ً.ًالعرالٌةًالصادراتًاجمالًًمن%95ًًًعنًنسبتهاًتزٌدًالتًًالخامًالنفطًمنًصادرات

2ًً)ًالجدولًوٌظهر ًمن%98ًًالنفطٌةًالصادراتًتجاوزتًفمدً،ًالتصدٌريًالنشاطًعلىًالنفطٌةًالصادراتًهٌمنة(

ً.ًالصادراتًمجموعًمن%2ًو%1ًبٌنًالصادراتًبالًًوتراوحتً،ًالصادراتًمجموع

ًٌؤديًالنفطٌةًاالٌراداتًعلىًاالعتمادًانًوهوًاالهمٌةًغاٌةًفًًامراًلناًٌظهرًالخارجٌةًالتجارةًحمٌمةًعلىًالولوفًان

ًاسعارًانخفاضًعندًالحظناهًماًوهذاً،ًالنفطًلسوقًدالةًباتًالعرالًًااللتصادًانًاهمهاًعمٌمةًالتصادٌةًدالالتًالى

ًفًًانهًٌتبٌنًالتصدٌرًعلىًهٌرشمانًمؤشرًتطبٌكًوعندً،ًالمالٌةًاالزمةًنفكًفًًالعراقًدخلًعندها2014ًًعامًالنفط

ًالتًًفالنتٌجةًالمصدرةًاالساسٌةًالسلعةًبوصفهًالنفطًوهٌمنةًالعرالٌة الصادراتًهٌكلًضمنًصادراتًاٌهًغٌابًطل

ً،ًالصادراتًفًًبالكاملًالتنوٌعًغٌابًٌعنًًوهذاًالصحٌحًالواحدًالىًالربًستكونًللمؤشرًبالنسبةًالٌهاًالتوصلًٌمكن

ًالتنوعًوعدمً،ًاالنتاجٌةًالماعدةًضعف(2ًً)ًالجدولًخاللًمنًنالحظًاذ.ًًالخارجٌةًالتجارةًهٌكلًفًًخللًٌعدًوهذا

ًمن%98ًًحوالًًوبنسبةًالنفطٌةًالصادراتًعلىًٌعتمدًمضىًولتًايًمنًاكثرًالعرالًًااللتصادًواصبحًااللتصادي

ًالذكرًٌستحكًشٌئاًتشكلًالًوالصناعٌةًالزراعٌةًالصادراتًانًونالحظً،2003ًًعامًبعدًماًللفترةًالصادراتًاجمالً

ًصدماتًالىًااللتصادًعرضًماًوهذاًالصادراتًهٌكلًفًًواضحًخللًوجودًالىًٌؤشرًمماً،ًالصادراتًهٌكلًتكوٌنًفً

ًاالنتاجًومستوٌاتًالمومًًالدخلًانخفاضًعلىًمباشرًبشكلً،انعكستًالدولٌةًالسوقًظروفًعنًناتجةًلوٌة

ًالىًالنفطٌةًالصادراتًنسبةًًان(2ًً)الجدولًخاللًمنًنالحظًلذلن(ً.260ً،ًص2013ًكاملًكاظمًبشٌرً،ًً)ًوالتشغٌل

ًوٌعود%(8595ً)ًالىًالنسبةًهذهًانخفضت2015ًًعامًفًًحٌنًفًً،2004ًًعام%(9996ً)ًبلغتًلدًالصادراتًاجمالً

ًبعدًثم.ًًًالنفطٌةًالصادراتًانخفاضًالىًادىًمماًالنفطًمصافًًطالتًالتًًاالرهابٌةًالعملٌاتًالىًٌعودًذلنًفًًالسبب

ً.2019ًًعام%(9792ً)ًالىًلتصلًالصادراتًاجمالًًالىًالنفطٌةًالصادراتًنسبةًوارتفعتًعادتًذلن

ًفًًالخدمٌةًاالنتاجٌةًالمطاعاتًمساهمةًنسبةًضعفًالىًٌرجعًالخارجٌةًالتجارةًهٌكلًفًًاالختاللًتفسٌرًوٌمكن

ًخاللًمنًالمحلًًالطلبًوتلبٌةًاكبرًتضخمًالىًادتًالتًًالعرضًصدمةًبشكلًٌنعكسًمماً،ًاالجمالًًالمحلًًالناتج

ًوالصادراتًاالستٌراداتًبٌنًالخارجٌةًالفجوةًواتساعًالعرالًًااللتصادًوتبعٌةًاختاللًالىًٌؤديًوهذاًاالستٌرادات

حسٌنًشناوةًً)ًالفمرًتعانًًالتًًالشرائحًوتزاٌدًالمعٌشةًمستوٌاتًوانخفاضًااللتصاديًالنشاطًفًًكبٌرًوانخفاض

ً.ً(132،ص2011ًمجٌدً،ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

 (2ً)جدولًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً(ًملٌارًدٌنار2019ً-2004ًاجمالًًالصادراتًوالصادراتًالنفطٌةًللمدةً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

2:1ًاالسهامًالنسبًً%2ًًًالصادراتًالنفطٌة1ًًاجمالًًالصادراتًًالسنةً

2004ً178810ً178730ً9996ً

2005ً238697ً238579ً9995ً

2006ً308529ً308299ً9992ً

2007ً398516ً398412ً9997ً

2008ً638726ً618111ً9599ً

2009ً398430ً398307ً9997ً

2010ً528483ً518589ً9893ً

2011ً838226ً838010ً9997ً

2012ً948392ً948090ً9997ً

2013ً938066ً898403ً9691ً

2014ً888949ً848303ً9498ً

2015ً578577ً498211ً8595ً

2016ً468830ً438684ً9393ً

2017ً638604ً598730ً9399ً

2018ً928831ً848218ً9097ً

2019ً828309ً808027ً9792ً

ًالمصدرً/ًالبننًالمركزيًالعرالًً،ًالمجموعةًاالحصائٌةًالسنوٌةًلسنواتًمتفرلةً.ًًًً

ً(ًاحتسبًمنًلبلًالباحثةً.3العمود)ًًًً

 :لٌاسًاثرًالرٌعًالنفطًًعلىًنسبةًمساهمةًالصادراتًغٌرًالنفطٌةًفًًاجمالًًالصادراتًالمحورًالثالثً/ً

(ًالممدرًالمبنًًعلىًاساسًانًالمتغٌرًالتابعًنسبةًمساهمةًالصادراتًغٌرًالنفطٌةARDLً.تمدٌرًالنموذجً:ًنموذجً)1

ًالتخلفًالزمنًً)EXRفًًاجمالًًالصادراتً) ً)2،0(ًوانًمدة ًعلىًلٌم ًبناءا )(Akaikeًًوالتًًتعطًًاللًلٌمةًلهذا

(EXRً(ًتخلفٌنًزمنٌٌنًللمتغٌرً)2ذًتمًتحدٌدًمدةًاالبطاءًالزمنًًالىً)المعٌارًوٌتمًتحدٌدهاًتلمائٌاًمنًلبلًالبرنامجً,ًا

ً(ً.3,ًوكماًموضحًفًًالجدولً)Akaikeً)(ًًوفماًلمعٌارً)RORE,ًوعدمًوجودًتخلفًزمنًًللمتغٌرً)

ً

ً

ً

ً
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ً

ً(3ًجدولً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً(ARDLتمدٌرًنموذجًاالنحدارًالذاتًًلإلبطاءًالموزعً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ً

ً(Eviewsالمصدرً/ًمنًاعدادًالباحثةًباالعتمادًعلىًالبرنامجًاالحصائًً)

(ًالمعدلR2ًوٌتضحًمنًاالختباراتًاالحصائٌةًللنموذجًمعنوٌةًهذهًاالختباراتًوجودةًالنموذجًالممدرًمنًخاللً)

(.0900000ً(وبمستوىًمعنوٌةًًاحصائٌةً)45795540(ًوالبالغةً)F – Statistic%(فضالًعنًلٌمةً)95والبالغةً)

 (ً,ًايًعدمًوجودًمشكلةًاالرتباطًالذاتًًلحدًالخطأًفًًالنموذجًالممدرً.H0لذلنًنمبلًفرضٌةًالعدمً)

ً

ً

ً.اختبارًالحدودًللتكاملًالمشترنً:2

،ًللتأكدًمنًوجود2001ًً(ًعامPesaran et alًلًاختبارًالحدودًالممترحًمنًلبلً)(ًنعمARDLبعدًتمدٌرًنموذجً)ًًًً

ًأوًعدمًوجودًتكاملًمشترنً)عاللةًتوازنٌهًطوٌلةًاالجلً(ًبٌنًالمتغٌراتً،ًوٌتمًاختبارًفرضٌةًالعدمًأوًالفرضٌةً

ً

ً

ً
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ً(F)اتًمستوٌاتًالمتغٌراتً،ًفاذاًكانتً(ًلمعلمFًبعدًاجراءًاختبار)ًً(F- Statistic)البدٌلةًوٌتمًذلنًباستخدامًاختبارً

المحتسبةًتمعًبٌنًً(F)المحتسبةًأكبرًمنًالجدولٌةًدلًذلنًعلىًوجودًتكاملًمشترنًوبالعكسً،ًأماًاذاًكانتًلٌمةً

ً.ً ARDLنتائجًاختبارًالحدودًلنموذجً(4ًالمٌمتٌنًفالًٌمكنًأتخاذًلرارًحاسمً،ًوٌبٌنًالجدول)

ً

ً

ً(4ًجدولً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًاختبارًالحدودًللتكاملًالمشترنًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ً

 (Eviewsالمصدرً/ًمنًاعدادًالباحثةًباالعتمادًعلىًالبرنامجًاالحصائًً)

باستعمالًمنهجٌةًاختبارًالحدودًاذًتبٌنًانًالمٌمًالمحتسبةًالختبارًٌبٌنًنتائجًاختبارًالتكاملًالمشترنً(4ًًولًً)الجد

(F –Statistic(ًًوالبالغة)ًوهًًاللًمنًلٌمًالحدودًالعلٌاًالجدولٌةًلمٌمًاحصائٌة291596ً)F ًًوفماًلحجمًالعٌنةًودرجة

المدروسةً،ًايًنمبلً%(ً,ًوهذاًٌشٌرًالىًًعدمًوجودًتكاملًمشترنًبٌنًالمتغٌرات10ًالحرٌةًعندًمستوىًمعنوٌةً)

ًالمصٌرةً ًالعاللة ًتحدٌد ًنذهبًنحو ًاالختبار ًلهذا ًوطبما ,ً ًاالجل ًطوٌلة ًتوازنٌة ًعاللة ًوجود ًعدم ًاي ًالعدم فرضٌة

 والطوٌلةًاالجلً.

ً

ً

ً
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ً

ARDLً(وفكًمنهجٌةECMًنموذجًتصحٌحًالخطأً)ـ3ًًً

,ًوالذيًٌمثلًً(ECM)تمدٌرًالعاللةًلصٌرةًاالجلً:ًانًالعاللةًالمصٌرةًاالجلًتتمثلًبتمدٌرًأنموذجًتصحٌحًالخطأًًًًً

- ECMt)التعبٌرًعنًالمتغٌراتًالمستعملةًبصٌغةًالفرقًاالولًمعًإضافةًحدًتصحٌحًالخطأًمتباطئًلمدةًزمنٌةًواحدةً

ًوٌمٌسًحدًتصحٌحًاً(1 ًتفسٌرٌا ً, ًسرعةًتكٌفًاالختاللًفًًاالجلًالمصٌرًالىًالتوازنًالطوٌلًبوصفهًمتغٌرا  لخطأ

ًسالبةًومعنوٌةًدلًذلنًعلىًوجودًعاللةًطوٌلةًاالجلًبٌنًالمتغٌرٌنً,ً ًكانتًمعلمةًحدًتصحٌحًالخطأ ًفاذا االجلً,

ًاالجلًالمصٌرً.نتائجًتمدٌرًأثرًالرٌعًالنفطًًعلىًنسبةًالنفماتًالجارٌةًالىًاجمالًًالنفماتًًفًً(5ًوٌوضحًالجدولً)

ً

ً

ً(5ًجدولً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًتمدٌرًالعاللةًلصٌرةًاالجلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ً(Eviewsالمصدرً/ًمنًاعدادًالباحثةًباالعتمادًعلىًالبرنامجًاالحصائًً)

ًًًً(ً ًالجدول 5ًًٌبٌن ًانً( ًالنتائجًالى ًتشٌر ًأذ ًلمتغٌراتًالنموذجً. ًاالجل ًوالمعلماتًلصٌرة ًالخطأ أنموذجًتصحٌح

المتغٌراتًلهاًاالشارةًالمتولعةً،ًإذًمنًالمتولعًانًتكونًاالشارةًسالبة.ًإذًتؤديًزٌادةًًالرٌعًالنفطًًبوحدةًواحدةً

(ًوحدةً.ًأماً-09070139لنفطٌةًًالىًاجمالًًالصادراتًًبممدار)ًٌؤديًالىًانخفاضًنسبةًمساهمةًالصادراتًغٌرًا

(وبمعنوٌةًمنخفضة09027092ًً(بالنسبةًلمعاملًتصحٌحًالخطأً,ًفمدًجاءتًلٌمتهًًموجبةًومعنوٌةً،ًإذًبلغتًلٌمته

ًبلغتً ًٌؤكدًوجودًعاللةًتوازنٌهًطوٌلةًاالجلًبٌنًالمتغٌرٌنًلٌدًالدراسةًفًًاالمدًً(0.0122)جدا المصٌرً،ً،ًوهذا

ًانًحوالًً ًمعلمةًتصحٌحًالخطأ ًالصادراتًغٌر2ًوتبٌنًلٌمة ًمساهمة ًنسبة ًفًًلٌمة ًاالجل ًلصٌر %ًمنًاالختالل

إلعادةًحالةًالتوازنًفًًً(t)ٌمكنًتصحٌحهًفًًالمدةًالحالٌةًً(t-1)النفطٌةًًالىًاجمالًًالصادراتًًفًًالمدةًالسابمةً

 المتغٌراتًالتوضٌحٌةً.ًاالجلًالطوٌلًعندًحدوثًايًتغٌٌرًأوًصدمةًفً

ً

ً

ً
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ً.تمدٌرًالعاللةًطوٌلةًاالجلـ4ً

ً(6ًجدول)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً.تمدٌرًالعاللةًطوٌلةًاالجلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ً

 (Eviewsباالعتمادًعلىًالبرنامجًاالحصائًً)المصدرً/ًمنًاعدادًالباحثةً

(ًأثرًالرٌعًالنفطًًعلىًنسبةًمساهمةًالصادراتًغٌرًالنفطٌةًالىًاجمالًًالصادراتًفًًاالجل6ًًٌبٌنًالجدولً)ًً

الطوٌلً،ًونالحظًمنًخاللًالجدولًانًتأثٌرًالرٌعًالنفطًًًمعنويًمنًالناحٌةًاالحصائٌةً،ًإذًبلغتًلٌمةً

Prob.(0.7817)ًًلذلنًنمبلًًفرضٌةًالعدمًونرفضًالفرضٌةًالبدٌلةًالتًًتنصًعلىًعدمًوجودًً%1اكبرًمنًًوه

الىًنسبةًالصادراتًغٌرًالنفطٌةًًالىً←عاللةًتوازنٌهًطوٌلةًاالجلً،ًوانًاتجاهًهذهًالعاللةًٌكونًمنًالرٌعًالنفطًً

لىًانخفاضًنسبةًمساهمةًالصادراتًغٌرًاجمالًًالصادراتًًً،ًإذًانًزٌادةًالرٌعًالنفطًًًبممدارًوحدةًواحدةًٌؤديًا

 النفطٌةًًالىًاجمالًًالصادراتً.

ً(7.ًاختبارًمشكلةًاالرتباطًالذاتًًجدولً)5

ً

ً(8ًاختبارًمشكلةًعدمًتجانسًالتباٌنًجدول)ـ6ًً

ً

 (Eviewsالمصدرً/ًمنًاعدادًالباحثةًباالعتمادًعلىًالبرنامجًاالحصائًً)

ًً

ً

ً
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وبعدًفحصًمدىًمعنوٌةًالنموذجًمنًالناحٌةًاالحصائٌةًٌتمًالتوجهًنحوًاجراءًاختبارًالتشخٌصًللحكمًعلىًمدىًًً

اجتٌازًالنموذجًلالختباراتًالمٌاسٌةً,ًاذًبٌنتًالنتائجًبأنًالنموذجًالممدرًخاٍلًمنًمشكلةًاالرتباطًالذاتًًبداللةًاختبارً

Breusch –Godfrey Serial Correlation LM Testًًًإذًبلغتًلٌمة,Prob. Chi – square (0.1404)ًًكماًهو

،ًايًنمبلًفرضٌةًالعدمًالتًًتنصًعلىًانًالبوالًًلٌستًمرتبطةًً (0.05)وهًًاكبرًمنًً(( 8 موضحًفًًالجدول

ختبارًال Prob. Chi – squareارتباطاًذاتٌاً,ًوللتأكدًمنًانًالبوالًًالًتعانًًمنًمشكلةًاختالفًالتباٌنًنجدًانًلٌمة

Heteroskedasticity Test ARCHًًًبلغت ًمنًً (0.5168)لد ًالمائلةًً%5وهًًأكبر ًالعدم ًفرضٌة ًنمبل ًوعلٌه ,

ًبتجانسًالبوالًًوعدمًاحتوائهاًعلىًمشكلةًعدمًتجانسًالتباٌنً.

ARDLً(ًلمعامالتًنموذجStablityًاختبارًاالستمرارٌة)ـ7ًً

ً

ً

ً(1ًشكلً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًCUSUM(ً)(The Cumulative Sum of the recursive residuals)المجموعًالتراكمًًللبوالً) .1
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CUSUM 5% Significanceً

ً(Eviewsالمصدرً/ًمنًاعدادًالباحثةًباالعتمادًعلىًالبرنامجًاالحصائًً)

شكالًالبٌانٌةًٌتضحًانًالممدراتًثابتةًعبرًالزمنًضمنًحدودًالثمةًاوًداخلًالحدودًالحرجةًعندًمستوىًمنًاالًًًً

(ًهوARDLً%ًأيًالًتوجدًلدٌناًاكثرًمنًمعادلةًومماًٌؤكدًعلىًانًالمتغٌراتًمستمرةًعبرًالزمنًوانًالنموذجً)5

ًأًفًًاالجلًالمصٌرًوالطوٌلً.النموذجًاالمثلًلوجودًاالنسجامًفًًالنموذجًبٌنًنتائجًتصحٌحًالخط

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً(2ًشكلً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًبوالًًالنموذجًالممدرةًوالفعلٌةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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Residual Actual Fitted
ً

ً(Eviewsالمصدرً/ًمنًاعدادًالباحثةًباالعتمادًعلىًالبرنامجًاالحصائًً)

(ًالىًتطابكًبوالًًالنموذجًالممدرةًوالفعلٌةًوٌعكسًدلةًوجودةًالنموذجًالممدرًوفماًلمنهجٌة2ًًوٌشٌرًالشكلً)ًًً

(ARDLً.ً) 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 االستنتاجات: المحىر الرابع:

ً

ٌعدًااللتصادًالعرالًًمنًااللتصاداتًالرٌعٌة،ًاذًٌعتمدًبشكلًرئٌسًعلىًالمطاعًالنفطً،ًفٌماًتنخفضًمساهمةًـ1ً

المطاعاتًاالخرىًفًًتركٌبةًالناتجًالمحلًًاالجمالًً,ًوهذاًمنًشأنهًانًٌجعلًمنًعملٌةًاالصالحًااللتصاديًعملٌةً

ارًاسعارًالنفطًالحالٌةًواالنخفاضًالمتواصلًفًًالطلبًالعالمًًٌكتنفهاًالكثٌرًمنًالصعوباتًأذاًماًاخذناًبنظرًاالعتب

ًعلىًالنفطً،ًلذلنًٌجبًانًتعملًالحكومةًعلىًتنوٌعًااللتصادً.ً

انًطالةًالعراقًاالنتاجٌةًمنًالنفطًًهًًالمحددًالوحٌدًللمواردً,ًأذًشكلتًنسبةًمساهمةًالصادراتًالنفطٌةًالىًـ2ًً

توسطًًلمدةًالدراسةً,ًفٌماًشكلتًنسبةًمساهمةًالصادراتًًغٌرًالنفطٌةًحوالًً%(ًكم9696اجمالًًالصادراتًبلغتً)

 %(ً,ًوهذاًٌشٌرًالىًاعتمادًالعراقًعلىًالصادراتًالنفطٌةً.294)

.عانىًالعراقًمنًكثرةًالحروبًوعدمًاالستمرارًالسٌاسًًواالمنًً,ًمماًادىًذلنًالىًعدمًاالستفادةًمنًالولورات3ًً

الظروفًالىًتبدٌدًالعوائدًالنفطٌةًفًًاالستٌرادًالعسكريًواالمنًًوالذيًادىًالىًعدمًتوجٌههاًًالنفطٌةً,ًبلًادتًهذه

ًلبناءًلاعدةًالتصادٌةًمتنوعةً.

ً

طوٌلةًاالجلًبٌنًالرٌعًالنفطًًونسبةًمساهمةًًًٌشٌرًاختبارًالحدودًللتكاملًالمشترنًالىًوجودًعاللةًتوازنٌةـ4ً

ً النفماتًالجارٌةًالىًاجمالًًالنفماتً.

ً:التوصٌات

ًالحمٌمًًاالجمالًًالمحلًًالناتجًفًًالنفطٌةًغٌرًالمطاعاتًمساهمةًنسبةًرفعًخاللًمنًااللتصادًتنوٌعًعلىًالعمل.1

ًالتنمٌةًعملٌةًفًًاسهامهًزٌادةًًوكذلنًااللتصاديًالعملًلممارسةًالفرصةًواعطائهًالخاصًالمطاعًدعمًًعلىًوالعمل

ًرأسًًتكوٌنًفًًمساهمتهًنسبةًارتفاعًفًًمباشرًبشكلًٌنعكسًمما,ًًااللتصادًتنوٌعًعملٌةًفًًكبٌرًدورًمنًلهًلما

ً.ًالنفطًًالرٌعًعلىًاالعتمادًوتملٌلًالبطالةًوتملٌلًالنفطًًغٌرًوالناتجًالحمٌمًًالمحلًًالناتجًمنًالثابتًالمال

ً

ًللمطاعًواضحةًاستراتٌجٌةًوضعًخاللًمنًذلنًوٌتمً،ًفمطًالنفطٌةًالصادراتًعلىًاالعتمادًوعدمًالصادراتًتنوٌع.2

ًعلىًوالمضاءًالعملًفرصًتوفٌرًوكذلنًصناعًًونموًواسعةًصناعٌةًلاعدةًمنًالمطاعًهذاًٌحممهًلماًالصناعً

ًنسبةًزٌادةًخاللًمنًالخارجٌةًالتجارةًهٌكلةًاعادةًمنًالبدًوكذلن,ًًمتطورةًتجارةًتخلكًالمتطورةًفالصناعة,ًًالبطالة

ً.ًالتصدٌرًاجلًمنًاالنتاجًاستراتٌجٌةًواتباع,ًًاالستٌراداتًعنًالصادرات

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 المصادر:

 الكتب :

،مكتبًالفتحً،ًبغداد1ًًـًمنىًٌونسًحسٌنًالتوازنًالنمديًمنًخاللًارتباطًسعرًالصرفًبالتضخمًفًًالعراقً،ط1ً

،2007ً.ً

نظرهًفًًالتحلٌلًًـًكاملًكاظمًًبشٌرً،ًارجوحةًالتنمٌةًفًًالعراقًبٌنًارثًالماضًًوتطلعاتًالمستمبلً،2ً

ً.2013ً،دارًالكتبً،ًبغدادً،1ًًاالستراتٌجًً،ًط

ً

ًالدراساتًوالبحوثً:

دراسةًلٌاسٌةًللمدةًًشبٌبً،ًالوالعًالرٌعًًواثارةًعلىًمؤشراتًالتنمٌةًالمستدامةًفًًالعراقً)ـًالشمريً،ًماٌح1ًً

ً.23ًً،2018ً(ًمجلةًكلٌةًالتربٌةًللبناتًللعلومًاإلنسانٌةً،ًالعدد2015ًًـ1985ًً

ً

4ًـًاحمدًاالدرٌسًً،ًالتصادًالرٌعًواثارةًاالجتماعٌةًوااللتصادٌةً،ًمجلةًدخائرًللعلومًاإلنسانٌةًالمغربً،العدد2ًً

،2018ً.ً

،5ًًمجٌدً،االختالالتًالهٌكلٌةًفًًااللتصادًالعرالًً،ًمجلةًالكوتًللعلومًااللتصادٌةًواإلدارٌةً،عًـًحسٌنًشناوة3ً

1ً،2011ًًالمجلدً

،3ًًالتنمٌةًالبشرٌةً،ًالجلدً.ًكنعانًحمهًغرٌبًعبدًهللا،ًاثرًااللتصادًالرٌعًًعلىًااللتصادًالسٌاسًً،ًمجلةًجامعة4ً

ً.3ًً،2017ًالعددً

زًًواخرونًً،ًالدولةًالرٌعٌةًوااللتصادًالرٌعًًبٌنًإشكالٌةًالمفهومًوتنوعًالخصائصً،ًالمجلةًـًسعدًمحمودًالكوا5ً

ً.2ًً،2018ً،ًالعدد7ًً،ًالجلدًًوروزًناالكادٌمٌةًالجامعةً

ًًفًًالمغربًفًًالرٌعًالتصادًتارٌخًادٌب،ًالسالمًهللاًعبدـ6ًً

HTT://WWW.M. ahewar. Or g/ s. asp? Aid  33324 50 ;                                                  ً

ً،3ًًالجلدً،ًالبشرٌةًالتنمٌةًجامعةًمجلةً،ًالسٌاسًًااللتصادًعلىًالرٌعًًااللتصادًاثرًهللا،ًعبدًغرٌبًحمهًكنعانـ7ًً

ً.2017ًً،3ًًالعدد

تراكمًراسًالمالًواعالةًالدٌممراطٌةً،ًمجلةًجامعةًالتنمٌةًًـًكرٌمً،ًسعدًدمحمً،ًالعاللةًبٌنًبنٌةًالدولةًالرٌعٌةًةازمة8ً

ً.4ً،2016ً،ًعدد2ًًالبشرٌةً،ًمجادً

ـًصبرً،ًسعودًغالًً،ًواخرونً،لٌاسًوتحلٌلًمساهمةًاإلٌراداتًالنفطٌةًوغٌرًالنفطٌةًفًًنموًااللتصادًالعرال9ًً

ً.34ً2019ًعدد(مجاةًالكوتًللعلومًااللتصادٌةًواإلدارٌةً،ًال2017ًـ2003ًًللمدةً)

3ًًالجلدً،ًالبشرٌةًالتنمٌةًجامعةًمجلةً،ًالسٌاسًًااللتصادًعلىًالرٌعًًااللتصادًاثرًهللا،ًعبدًغرٌبًحمهًكنعانـ10ًً

ً.2017ًً،3ًًالعددً،

ً

ًالرسائلًوالطارٌحً:

(ً،ًرسالة2017ًًـ2012ًًالرٌعًالنفطًًعلىًالسٌاسةًالمالٌةًدراسةًحالةًالجزائرً)ًنعٌمةًٌنًجوديً،ًتاثٌرـ1ًً

ً.2017ًماجستٌرً،ًجامعةًمولودًمعمريً/ًالجوائرً،ً

(،ًرسالة1014ًًـ1980ًًـًًالكالبًً،عباسًًفضٌلًعبوديً،ًالرٌعًالنفطًًودورةًفًًتنوعًااللتصادًالعرالًًللمدةً)2

ً.2006ًماجستٌرً/ًجامعةًالكوفةً،ً

ً
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ًالتمارٌرً:

ـًالمصدرً/ًوزارةًالتخطٌطً،ًالجهازًالمركزيًلإلحصاءًوتكلنولوجٌاًالمعلوماتً،ًمدٌرٌةًالحساباتًالمومٌةً،1ًً

ًمجامٌعًإحصائٌةًلسنواتًمختلفةً.

ًـًالمصدرً/ًالبننًالمركزيًالعرالًً،ًالمجموعةًاإلحصائٌةًلسنواتًمتفرلةً.2ً

 


