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 المستخلص 
والتي احتضببنتما وتبنتما    االقتصببادي ارثر مغ رير   نموبالمرتبطاً ارتباطاً  وثيقا ً   اصبببم موموا االسببتدامة
  ،فوي مجال التنمية   المجاالت،بمختلف   الموضببو    نظمة االمم المتحدة التي تناولتالمنظمات الدولية السببيما م

االقتصبببادي رو رت سبببولو بدمما عدا االضبببرار بالطاقة االمتاجية والمحافظة  فإن التنمية المسبببتدامة وكما عرفما 
اما في المجال المالي بدأ    ,عليه لألجيال المقبلة وايصببببببببالما لليمم بالشببببببببكث والوضبببببببب  ال ي ورثه الجيث الحالي

العالم كما في كثير مغ دول  حيث رافق اختالالت شبببببببدادة في االوضبببببببا  المالية  اسبببببببتخداا موموا االسبببببببتدامة  
اعاقت   يوالت  االمظمة المالية الدولية بعد االزمة المالية العالمية، وازمات الداون السبببببببببببيادية المختلوة  أصبببببببببببابت

تحقيق االسبتدامة المالية بشبكث كبير مما اضبطر دول العالم الع تعزسز سبياسباتما والعمث علع تحسبيغ الوضب  
ان هنبا  عالقبة مممبة بيغ االسببببببببببببببتبدامبة المباليبة والنمو   المبالي مغ اجبث تحقيق النمو االقتصببببببببببببببادي لبدامبا, كمبا

االقتصببببادي وهتم بما دول العالم ومنما العرال ل لت سببببيتطرل البحث لم  العالقة بيغ االسببببتدامة المالية والنمو  
 .2019 – 2004االقتصادي في العرال للمدة 

 : االستدامة المالية , النمو االقتصادي , العرال.   الكلمات المفتاحية
Abstract 

The concept of sustainability has become closely linked to economic growth more than 

others, which has been embraced and adopted by international organizations, especially the United 

Nations, which dealt with the issue in various fields. In the form and situation inherited by the 

current generation, as for the financial field, the concept of sustainability began to be used, as it 

accompanied severe imbalances in the financial conditions in many countries of the world. It also 

affected the international financial systems after the global financial crisis, and the various 

sovereign debt crises, which greatly impeded the achievement of financial sustainability, forcing 

The countries of the world should strengthen their policies and work to improve the financial 

situation in order to achieve their economic growth, and there is an important relationship between 
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financial sustainability and economic growth, and the countries of the world, including Iraq, are 

interested in it. Therefore, the research will address this relationship between financial 

sustainability and economic growth in Iraq for the period 2004-2019. 

Keywords: financial sustainability, economic growth, Iraq. 

 مقدمة  ال
بشكث اوس    ت وجرى تناولماالمواهيم الشائعة االستعمال في الوقت الحالي التي تطور  تعد االستدامة مغ

ال ي يشببببببببير بوضببببببببو  الع ان و مغ المصببببببببطلحات االرثر رواجا    واصبببببببببم موموا االسببببببببتدامة  1978من  عاا 
المواءمة بيغ الحكومات مغ المحتمث ان تواجه اسبببببببببتمرار االزمات علع المدى الطوسث اذ لم تبخ  بالحسببببببببببان  

االسببببببتدامة المالية  امتقث موموا فقد   الدولية المتخصببببببصببببببة,  رسراتقالنوقات، وخاصببببببا بعد صببببببدور االارادات و ال
  التطبيقي اذ تم طر  موضبو  االسبتدامة المالية الع الجامب االقتصبادي  ًا مغ الشبكث النظري والمواهيميتدرسجي

وريرها, مغ أجث المضبببببببي قدما في   ي و البنت الدوليدول النقد الدولصبببببببنالدولية منما مغ قبث المبسبببببببسبببببببات  
بيغ االسبتدامة المالية والنمو   العالقة   تحقيق النمو االقتصبادي للبلدان كافة, وستناول البحث ال ي محغ بصبدد 

االقتصبببببببببببببببادي في العرال وقببد قسببببببببببببببم البحببث الع ثالر مببباحببث جبباء المبحببث األول منببه ببباالطببار الموبباهيمي  
المبحث  المبحث الثامي فقد تناول تحليث واق  العرال في حيغ تضببمغ   االقتصببادي اماالنمو  و لالسببتدامة المالية  
غ االسبببببببتدامة المالية والنمو االقتصبببببببادي في العرال, وقد يب  قياسبببببببية التي بينت قياة العالقةالثالث الدراسبببببببة ال

 توصث البحث الع مجموعة االستنتاجات والتوصيات.
 البحثمشكلة  

تبادليبببببة اا باتجبببببا  واحبببببد يمكبببببغ صبببببيارة مشبببببكلة البحبببببث فبببببي التسبببببا ل ا تبببببي, هبببببث ان هنبببببا  عالقبببببة 
 بيغ االستدامة المالية والنمو االقتصادي في العرال

 البحثفرضية 
و االقتصبببببادي فبببببي العبببببرال ببببببيغ االسبببببتدامة الماليبببببة والنمببببب  معنوسبببببة يوتبببببرح البحبببببث ان هنبببببا  عالقبببببة

 .خالل  مدة البحث
 البحثهمية  ا

تبببباتي اهميببببة البحببببث مببببغ الموضببببو  البببب ي يحملببببه العنببببوان وهببببو كيويببببة تحقيببببق اسببببتدامة ماليببببة للعببببرال 
 .الحالية  والمتغيرات االقتصادية في ظث الظروف

   البحث  حدود
 2021لغاية  2004ثث في  المدة مغ الحدود الزمامية  تتم – 1
 الحدود المكامية للبحث , تناول البحث جممورسة العرال  – 2
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 المبحث األول 
 والنمو االقتصادي مفهوم واهمية اإلستدامة المالية 

 اإلستدامة الماليةوأهمية  مفهوم   :المطلب األول
 االستدامة المالية  هوممف  :أوال   
، تعرسبببببببا محبببببببدد لمببببببب ا المصبببببببطلموبببببببال علبببببببع ، وال اوجبببببببد اتالماليبببببببة تعبببببببارسا لالسبببببببتدامةعبببببببدة هنبببببببا     

فاالسبببببتدامة هببببببي صببببببوة لشببببببيء مببببببا يمكببببببغ أن يسبببببتمر، أي شببببببيء  محتمببببببث  وقببببببادر علببببببع االسببببببتمرار عنببببببد 
مسببببتوى معببببيغ فببببي النمايبببببة، ر مببببا يمكببببغ النظببببر للبببببع االسببببتدامة علببببع أممببببا العمليبببببة التببببي اببببتم مببببغ خاللمبببببا 

 .االحتواظ بشيء ما علع مستوى معيغ
االسبببتدامة المالية بدمما القدرة علع تحمث الداون عغ طرسق الوفاء بجمي  التزامات الحكومة الحالية   تعرف

والمسبببببببتقبلية ،وامكامية اعادة التوازن بيغ النوقات واالارادات العامة تدرسجياً  في المسبببببببتقبث ،م  عدا التدثير في 
قد الدولي :بدمما الوض  ال ي يستطي  فيه المقترح  في حيغ عرفما صندول الن  ،  1 المتغيرات االقتصادية الكلية

ت واالارادات العببامببة في مغ االسببببببببببببببتمرار في خببدمببة داومببه ،م  عببدا الحبباجببة للع تغيرات جوهرسببة في النوقببا
وه ا ما يجعث عدا وجود عجز ترارمي في موازمة الدولة حتع ال يجبرها علع ترتيب هيكث وآليات    ،المسببببببببببتقبث

،وك لت تعرف االستدامة المالية :بدمما تمثث تقييم لمدى قدرة الحكومة في   2 العجز في المستقبثاالموال وتموسث 
وتموسث برامس االموال المختلوة دون العجز عغ   ،اسببببات التي حددتما ماليتما العامةاالسببببتمرار بتنوي  برامس السببببي

 .  3 سداد الداون وعدا التعرح لحاالت التخلف المالي 

بدمما القدرة علع خدمة الداون العامة في األجليغ المتوسبط والطوسث وعدا ,  سبتدامة الماليةاال  وكما تعرف
حدور ازمات مالية ضبببببببخمة او ضبببببببغوض شبببببببدادة علع اوضبببببببا  المالية العامة مثث االضبببببببطرار للع تخوي   

تما المنضببببببمات  عرفكما   ،  4 االموال العاا بنسبببببببة كبيرة او توجيه االموال العاا للع بع  االمشببببببطة الحكومية  
ة التخطيط  , البدوليبة   ببدممبا قبدرة الحكومبة المحليبة علع ادارة المخباطر والصببببببببببببببدمبات المباليبة المتوقعبة خالل مبد 

المبالي في المبدى الطوسبث ،ودون الحباجبة للع ادخبال تعبداالت في النوقبات واالارادات العبامبة او تخويضببببببببببببببات  

 

 .   325،ص2015،دار الكتب ،العرال ،1احمد برسمي علي ،االقتصاد النقدي وقائ  ومظرسات وسياسات ،ض   -1
    313،ص  2011بيروت ،  ،دار الكتب العلمية ، 1الشيخ عبد الر وف المناوي ،التوقيف علع مممات التعارسا ،ض  - 2
 ديم الجامعي العاا الولسببببطيني ،معمتراتيجية وطنية لتحقيق االسببببتدامة المالية لنظاا التعلمصببببر عبد الكرسم ،محو اسبببب   - 3

 .  21،ص   2013راا هللا،-أبحار السياسات االقتصادية الولسطينية  ماة ،القدة
الموازمة مادر فرجامي ،االقتصبببباد المصببببري بيغ المطرقة والسببببندان ازمتا الداغ العاا والعجز في  كمال أميغ الوصببببال ،  -4

 .  83،ص2017العامة البحث عغ مخرج ،دار ابغ رشد للنشر والتوزس  ،القاهرة ،
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لع تدميغ موارد مالية كافية وثابتة ،م  توزسعما بالشبببببببببببببكث  ،وتعرف االسبببببببببببببتدامة المالية :بدمما القدرة ع  1 ربيرة  
وكما تعرف    ،  2 المناسببببب وفي الوقت المناسببببب علع اوجه االموال المطلو ة لتلبيه الحاجات العامة في الدولة  

االسبتدامة المالية في الدول المصبدرة للنوط : يمكغ ان معرفما علع امما قدرة الحكومة علع ضبمان مول القدر  
مغ الخدمات العامة , او توفير مول مسبببببببببببببتوى االموال العاا الحالي , في فترة ما بعد مضبببببببببببببو  النوط , دون 

البدولبة قبادرة علع االسببببببببببببببتبدامبة المباليبة هي قبدرة لبباحبث  الجوء الع التموسبث ببالعجز لألموبال العباا , كمبا يعرفمبا ا
االسبببببتمرار في سبببببياسبببببات ااموال ، وااارادات الحالية مدة طوسلة ، دون خو  الموازمة المالية ، أو التعرح  

 .لخطر اافالة ، أو عدا الوفاء بالتزاماتما المالية المستقبلية

 : مؤشرات قياس اإلستدامة المالية  ثانيا  
 يمكغ ذكر أهمما كا تي : مغ خاللما قياة االستدامة مالية هنا  عدة مبشرات يمكغ 

 مؤشر الدين الى الناتج المحلي اإلجمالي . –أوال  
 مؤشر الدين العام الى الناتج المحلي اإلجمالي - 1

  قيل قبدرةيتعبد  العالقبة بيغ حجم البداغ العباا والنباتس المحلي االجمبالي عالقبة عضببببببببببببببوسبة ومممبة  ألمبه  
وضببببببببب  الدولة المالي فضببببببببباًل عغ ه ا المبشبببببببببر مغ ارثر في   تحسبببببببببغالتدهور اا  الالدولة علع التسبببببببببداد او 
 .  3 المبشرات استخدامًا  

 الداغ  العاا=  مؤشر الدين العام الى الناتج المحلي اإلجمالي
الناتس المحلي االجمالي

  ×100 

 خلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي  مؤشر الدين العام الدا  - 2
يعد الداغ المحلي مغ أهم المصببببببادر الرئيسببببببة التي تسببببببتخدا لتخوي  مغ عجز الموازمة العامة للدولة   

وسعتبر ظاهرة لقتصبببببادية موجودة في أرلب الدول، و لن لدارة الداغ المحلي هي مغ أولوسات مماا السبببببياسببببة  
الحكومي المحلي ال ي  المالية ، والتي أصببببببببم مغ الضبببببببروري السبببببببيطرة علع الداغ العاا ، و األخ  الداغ  

 

1  - Ayumu Yamauchi , Fiscal Sustainability ,The Case of Eritrea, IMF Working Paper WP/04/7, 

African Department ,2004,P3. 

منصببورة     مروة فتحي السببيد البغدادي، مبشببرات االسببتدامة المالية والمخاطر التي تمددها في مصببر ، كلية الحقول جامعة   -2
 .408، ص 2010،

للنشر    دار أمجد  ، 1ض دراسة مالية ومحاسبية للداغ العاا وتطبيقاته في االردن ،, حساا صالم ابو علي ،الداغ العاا  -3
 .  39، ص2018والتوزس  ،عمان ،
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يمثبث الجزء األربر منبه والعمبث علع تخويف أعبباء هب ا البداغ مغ كباهبث الموازمبة العبامبة أو علع األقبث العمبث 
 .  1 علع تثبيت

 الداغ  الداخلي =خلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي  مؤشر نسبة الدين العام الدا
الناتس المحلي االجمالي

 ×100 

 مؤشر الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي   - 3
ان الداغ الخارجي يمكغ أن ابدي الع زسادة معدل النمو االقتصادي في دولة ما مغ خالل زسادة الموارد  
المالية المتوفرة لم   الدولة لكغ بشبببببببببببببرض أن يسبببببببببببببتخدا ه ا الداغ لتموسث اسبببببببببببببتثمارات ماجحة ، فمغ الناحية  

ازداد الناتس المحلي االجمالي بدسبببببر  مغ الداغ فم ا يسببببباعد في تخوي  العبء مسببببببيا ،رما   المنطقية عندما
ان للتضببببببخم دور في حركة واتجا  مسبببببببة الداغ للع الناتس المحلي االجمالي ألمه متضببببببمغ في سببببببعر الوائدة  

دة حتع في ظث بقاء  النقدي وممو الناتس بالقيمة الجارسة، فعندما ازداد التضببببخم بمعدالت أربر مغ سببببعر الوائ
معبدل ممو النباتس دون زسبادة فمو ابدي للع امخوباح مسببببببببببببببببه البداغ الخبارجي للع النباتس المحلي االجمبالي،  
وك لت اوضبببم ه ا المبشبببر عبء الداغ الخارجي علع اقتصبببادات الدول وأثر  علع تحقيق االسبببتدامة المالية  

ليا والحدود الدميا لم   المبشببببرات اختالف وجمات وحيث ال اوجد مظاا عالمي موحد لتحداد الحدود الع  ,فيما
              :كما في معادلة ,2النظر حولما

الداغ  الخارجي=مؤشر الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي  
 الناتس المحلي االجمالي

  ×100 
 مؤشر الدين الخارجي إلى الصادرات : -ثانياً  

الدولة مغ العمالت االجنبية التي تساعد الدولة علع السداد والوفاء بالتزاماتما  يقيل ه ا المبشر حصيلة  
 .  3 ،فكلما زادت حصيلة الصادرات كلما تمكنت الدولة مغ االلتزاا بتسداد دانما بالعملة االجنبية

الداغ  الخارجي=الدين الخارجي إلى الصادرات  مؤشر  
 حجم الصادرات 

 ×100 

 مؤشر الفجوة الضريبية   -ثالثا   
مقارمة ه   النسبببببة بالنسبببببة   فضبببباًل عغ   ،الناتس المحلي االجماليلتحداد مسبببببة الضببببرائب للع    يسببببتخدا

د بما الضببرائب لتثبيت مسبببة  الوعلية للضببرائب للع الناتس المحلي االجمالي يمكغ تحداد النسبببة التي تنمو وتزس
في ظث معدالت االموال المخططومغ األمثلة علع ذلت اذا بلغت مسبببببببببة الضببببببببرائب للع الناتس المحلي    الداغ

 

 ادارة   1محمد عبد الحليم عمر ،الداغ العاا المواهيم والمبشرات واالثار بالتطبيق علع حالة مصر ، بحث مقدا للع مدوة   -1
 . 3،ص2003ديسمبر ، 21الداغ العاا  ،
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ا ،وكامت النسبببببة الوعلية للضببببرائب للع الناتس المحلي االجمالي تبل   % لتثبيت مسبببببة الداغ العا35االجمالي  
% و دخ  الورل بيغ النسبتيغ فان ذلت يعني ان تثبيت مسبة الداغ تتطلب زسادة مسبة الضرائب للع الناتس  20

 .  1  % وه   النسبة ضرورسة لتثبيت الداغ العاا15المحلع االجمالي 
 النمو اإلقتصادي    ممفهو المطلب الثاني : 

  تعرسوه أمه قدرة االقتصبببببباد القومي علع لمتاج وسمكغالنمو االقتصببببببادي  ا حولسوتعار   هنا  عدة مواهيم
السببل  والخدمات بما اتناسببب أو البي احتياجات المجتم  و تحقيق الرفا  المادي مغ خالل التوسبب  في الطاقة  

وكب لبت يصقصببببببببببببببد ببالنمو  , 2االقتصبببببببببببببباديبة وزسبادة النباتس القومي ااجمبالي أو النباتس المحلي ااجمبالياامتباجيبة  
مغ خالل ارتوا  لمتاج السبل  والخدمات في   ,االقتصبادي هو ارتوا  تدفق اامتاجي ة االقتصبادية في دولة معينة

تصببادي علع زسادة أر ا  الشببركات  مدة زمنية محددة م  اسببتبعاد آثار التضببخم االقتصببادي، وسعمث النمو االق
للع زسادة اسببببببببببتثماراتمم، وزسادة طلبمم علع   األمر ال ي ابدي بدور ،   مغ خالل ارتوا  قيمة أسببببببببببمممم المالية

األادي العاملة، مما يسببباهم في خو  معدالت البطالة ورف  معدل دخث األفراد، وتحسبببيغ مسبببتوى معيشبببتمم  
يقود النمو    ,و التالي فإن زسادة االموال مغ قبث األفراد  ,السببل  والخدمات طلب األفراد علع  مما ابدي للع زسادة

ركز علع التغيير في تأي  كما يمكغ تعرسا النمو االقتصببادي بشببكث آخر وهو  ,االقتصببادي لمسببتوسات أعلع
الحقيقي  الكم ال ي يحصببببببث عليه الورد مغ السببببببل  والخدمات في المتوسببببببط، دون أن امتم بميكث توزس  الدخث  

أي امدف النمو االقتصببببببادي الع زسادة االسببببببتثمار في رأة    ،و بنوعية السببببببل  والخدمات المقدمةبيغ األفراد، أ
المال ، وتطور االمتاج ، والعمث علع تحقيق االسبببببببببببببتخداا االمثث للموارد االقتصبببببببببببببادية المتاحة ، ومغ خالل 

 .3لنمو ورف  مستوى الدخثتعزسز عمليات االمتاج وطر  افكار هادفة مغ شدمما تغ ية ا

 

 

 

 

1   -  Calvo,G.A.,A.IzquierdoandE.Talvi,2003:Sudden Stops ,the Real Exchange Rate ,and Fiscal 

Sustainability, Argentina's Lessoned, (NBER)Working Paper, No9828, Cambridge, 

Massachusetts,  National Bureau of Economic Research.    (  

والعمالة والنمو االقتصببببادي ، ترجمة صببببال  دباء ، الجزء الثامي ، المكتبة العصببببرسة ، بيروت ،  ، الدخث  واالة بيترسببببون   - 2
 .  316، ص   1968

، ترجمة محمد ابراهيم منصببببببور ، دار المرسخ للنشببببببر، المملكة اد الكلي    النظرسة والسببببببياسببببببة   ، االقتصببببببمايكث أبدجمان  - 3
 .455، ص 1999العر ية السعودية ،
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 المبحث الثاني 
 في العراق  ياالقتصاد االستدامة المالية والنمو بعض مؤشراتواقع  تحليل

 في العراق.  نسبة الدين العام الى الناتج المحلي االجماليتحليل   –المطلب األول 
   مليون 180421688بل     2004  ان حجم البداغ العباا في العرال عباا  1مالحظ مغ خالل جبدول  

%  وهي 338.91دانار وهي مسببببببة مرتوعة ،  فيما سبببببجلت  مسببببببة الداغ العاا الع الناتس المحلي االجمالي  
وه ا متيجة ما  أعلع مسببببببببببتوى وصببببببببببلت له قيمة الداغ العاا الع الناتس المحلي االجمالي  خالل مدة البحث ،

، فيما بعد ذلت       2003المترتبة عليه ما قبث عاا  ورثه العرال مغ داون وتعوسضبببببببببببات لحر  الخليس الثامية  
  مليون دانار ،  و معدل 98064705  2007اخ  انخو  حجم الداغ العاا بشببببببكث متتالي أي سببببببجث عاا 

%  ،وه ا بسبببببببببب  78.97  فيما بل  حجم الداغ العاا الع الناتس المحلي االجمالي  -7.96النمو السببببببببنوي   
  مليون دانار   و معدل 83780757سجث حجم الداغ العاا     2009اما في عاا  زسادة االارادات النوطية  ،  

وذلت  بسببببببببب تراج  حجم الناتس المحلي متيجة االزمة العالمية التي ادت بامخواح     89.29النمو السبببببببنوي  
باالرتوا  اسببببببببعار النوط مغ جمة وارتوا  حجم الداغ العاا في العرال مغ جمة اخرى ، ثم اخ ت ه   النسبببببببببة  

  مليون دانبار  72721903سببببببببببببببجبث حجم البداغ العباا    2013امبا في  عباا   ،  2009% عباا 64.12لتبل   
علع الررم مغ التحديات االمنية والسبببياسبببية الكبيرة التي واجمته االقتصببباد    -35.01و معدل النمو السبببنوي  

المحلي االجمالي باألسببببببببعار الجارسة    العراقي الع ان المبشببببببببرات االقتصببببببببادية  تشببببببببير الع ارتوا  قيمة الناتس
فضبببببببببببال عغ مسببببببببببببة الداغ العاا مغ الناتس المحلي    2013  مليون دانار في عاا 273587529.2و الغة  
فضببببال عغ  2008وذلت يعود الع تحسببببغ عوائد النوط بعد االزمة العالمية في عاا      ،%26.58االجمالي  

جم الداغ الخارجي وهو مبشبببر ايجابي بالنسببببة لألوضبببا  العراقية  زسادة االعتماد علع الداغ الداخلي وتراج  ح
  47.35مليون دانار و معدل النمو السبببببببببببببنوي    118286979سبببببببببببببجث جحم الداغ العاا   2016، اما في 

تعرح االقتصباد العراقي  الع الصبدمة المزدوجة  وك لت امخو  حجم الناتس المحلي بشبكث كبير وه ا متيجة  
كان  أخطرها هو االمخواح الحاد في أسبببببببببببعار النوط ال ي يعد المصبببببببببببدر األسببببببببببباة   والتي  2014في  عاا 

اارادات الدولة العراقية  صببببدمة خارجية ، وزسادة النوقات العامةد  صببببدمة داخلية  السببببيما النوقات العسببببكرسة  
اارهابية ، عما تعرح له العرال مغ اعتداء علع أراضيه مغ قبث العصابات  داعش  واألمنية الموجمة للدفا  

سببببببببببجث  حجم الداغ العاا  2019فضبببببببببباًل عغ توجيه جزء مغ تلت النوقات لدعم النازحيغ والممجرسغ، اما عاا 
 ، بينما سببببببجلت مسبببببببة الداغ العاا الع الناتس  3.35  مليون دانار و معدل النمو السببببببنوي     144585000 

  ، فضببباًل عغ سببببب ترارم ه   الداون  متيجة امخواح اارادات النوط  وعدا تمكغ 53.31المحلي االجمالي  
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الحكومة لسبببببد  الحكومة ايجاد مصبببببادر لتموسث اخرى او تنمية مواردها رير موطية وخاصبببببة الضبببببرائب فلجدت  
   1 طاقة االقتصاد كبير ورير مدروة وسوول عجز الموازمة مغ خالال االقتراح و شكث 

 ( 1الجدول )
 2019-2004نسبة مساهمة الدين العام الى الناتج المحلي االجمالي في العراق للمدة 

  المصدر : البنت المركزي العراقي ، النشرة السنوسة االحصائية ، لسنوات مختلوة 

 
 في العراق  مؤشر الفجوة الضريبية تحليل:   المطلب الثاني

يعبر ه ا المبشببببر عغ فكرة الحواظ علع ثبات  مسبببببة الداغ العاا الع الناتس المحلي االجمالي مغ 
اجث تحقيق االسبتدامة المالية  وال ي تقيل الورل بيغ االارادات الضبرسبة المسبتمدفة  واالارادات الضبرسبة  

االارادات   –مسبببببببببتمدفة  الوعلية  وسمكغ احتسبببببببببابه مغ خالل  الوجوة الضبببببببببرسبية   االارادات الضبببببببببرسبة ال

 

  1.  83،ص2015البنك المركزي العراقي ، تقرير االقتصادي السنوي ،   -1

 GDP السنة 

باألسعار  

 الجارية 

الدين 

 الداخلي 
 الدين العام الدين الخارجي 

الدين نسبة 

الداخلي الى  

الناتج المحلي 

 االجمالي 

نسبة الدين 

الخارجي الى  

الناتج المحلي 

 االجمالي 

نسبة الدين 

 العام

الى الناتج   

 المحلي

2004 53235358.7 6061688 174,360,000 180421688 11.39 327.53 338.91 

2005 73533598.6 6593,960 113,240,803 119834763 8.97 153.99 162.97 

2006 95587954.8 5645390 109,574,631 115220021 5.91 114.63 120.53 

2007 111455813 5194705 92,870,000 98064705 4.66 83.32 87.99 

2008 157026062 4455569 76,307,859 80763428 2.84 48.59 51.43 

2009 130643200 8434049 75,346,708 83780757 6.45 57.67 64.12 

2010 162064566 9180806 66,720,420 75901226 5.66 41.17 46.83 

2011 217327107 7446859 71,682,390 79129249 3.43 32.98 36.41 

2012 254225491 6547519 67,285,196 73832715 2.58 26.47 29.04 

2013 273587529 4255549 68,466,354 72721903 1.56 25.026 26.59 

2014 266420385 9520019 66,866,602 76386621 3.57 25.11 28.67 

2015 199715700 32142805 68,129,298 100272103 16.51 34.99 50.20 

2016 203869832 47362251 70,924,728 118286979 24.05 36.07 58.02 

2017 225995179 47678796 77,742,624 125421420 21.12 34.44 55.49 

2018 251064480 41822918 101,163,834 142986752 16.66 40.29 56.95 

2019 266190571 43227122 101357878 144585000 16.24 38.08 54.31 
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مليون     291393168  ان الوجوة الضببببببببببرسبية بلغت   2 مالحظ مغ خالل الجدول,  1الضببببببببببرسبة الوعلية
ان   علا، بعد  ذلت اخ ت الوجوة الضببببببرسبية بشببببببكث مت ب بًا بيغ االرتوا  واالمخواح    2004دانار عاا 
االارادات الضبببببرسبة الوعلية    ارتوا  وه ا ما ادل علع     2006مليون دانار عاا    3545232217  بلغت

الع    2007، اما مغ عاا   يةاالارادات الضبببببرسبة المسبببببتمدفة و التالي تحقيق االسبببببتدامة المال بشبببببكث اربر
  2007حققببت الوجوة الضببببببببببببببرسبيببة متببائس سببببببببببببببببالبببة  أذ سببببببببببببببجلببت الوجوة الضببببببببببببببرسبيببة عبباا    2009عبباا
  مليون دانار وه ا -117920.68بلغت الوجوة الضببرسبية    2009  اما في عاا -  647899.4132 

ة و التالي عدا تحقيق  متيجة ارتوا  االارادات الضببببببببرسبة المسببببببببتمدفة وامخواح االارادات الضببببببببرسبة الوعلي
اخ ت الوجوة الضببببببببببببرسبية بشببببببببببببكث مت ب بًا بيغ االرتوا    2013الع    2010اما مغ ,  االسببببببببببببتدامة المالية

بلغبببببببت   اذ  عببببببباا   1270942643واالمخوببببببباح   دانبببببببار  مليون  عببببببباا    2010   في    2013امبببببببا 
رسبية الوعلية    مليون دانار  وحققت اسببببببتدامة مالية  متيجة ارتوا  االارادات الضبببببب 2268977300بلغت 

حققت الوجوة الضبببببببرسبية    2019الع    2015، اما مغ عاا   2 وامخواح اارادات الضبببببببرسبية المسبببببببتمدفة  
مليون دانببببار عبببباا  -1988761.554متببببائس سببببببببببببببلبيببببة ، أذ بلغببببت    2019امببببا في عبببباا     2015  

مخواح  هو ارتوا  الوجوة الضببببرسبية المسببببتمدفة وا وسبببببب ذلت    مليون دانار -6334151.962بلغت 
ان   و بطيعة الحالل لت  السببببنوات  المالية  الوجوة الضببببرسبية الوعلية  مما أدى الع عدا  تحقيق االسببببتدامة  

وتنوس     الضبببببببرسبيمما يسبببببببتدعي تطوسر الجماز    اال تكتوي لتموسث االموال العا  الوجوة الضبببببببرسبية الوعلية
   .   3 مصادر الدخث

  2جدول  
 2019- 2004العرال للمدة مبشر الوجوة الضرسبية في 

 الوجوة الضرسبية  االارادات الضرسبة الوعلية  االارادات الضرسبة المستمدفة السنة
2004 291593852 200684 291393168 

2005 683698160.6 464517.4 683233643.2 

2006 3545765406 533189.3 3545232217 

2007 1.1867613 647900.6 -647899.4132 

2008 6.6245712 938845 -938838.3754 

2009 3.3195712 1179205 -1179201.68 

 

، مجلة الكوت   2017-2003مايم شبيب الشمري، علي خالد عبد هللا ،تحليث مبشرات االستدامة المالية في العرال للمدة    -1
  176.1، ص  2020،  35للعلوا االدارسة واالقتصادية ، العدد

  2، دائرة المحاسبة ، دائرة الموازمة للسنوات  مختلوة وزارة المالية العراقية  -  2 
  3وزارة التخطيط العراقية ، جماز الالحصاء والتخطيط المركزي ، دائرة المحاسبة  للسنوات مختلوة .  - 3
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2010 1272029850 1087207 1270942643 

2011 2.7754212 1297578 -1297575.225 

2012 1933855308 1658538 1932196770 

2013 2270924920 1947620 2268977300 

2014 2239498.8 2006298 233200.8 

2015 6.446212 1988768 -1988761.554 

2016 6774.707096 2990886 -2984111.293 

2017 6.4811712 4621741.9 -4621735.419 

2018 1.014413 5165561 -5165559.986 

2019 7.5376512 6334159.5 -6334151.962 

 العرال للسنوات مالية مختلوة  ةالموازمة العامة االتحادية لجممورس

 مؤشر الدين العام الى حجم الصادرات في العراق.تحليل المطلب الثالث  : 
سببببببببببببجلت    2004ان مسبببببببببببببة الداغ العاا الع حجم الصببببببببببببادرات  في عاا   3جدول  مالحظ مغ خالل  

 102.19وسببببجلت مسبببببة الداغ العاا الع حجم الصببببادرات   بشببببكث تدرسجياً   ، ثم اخ ت باالمخواح   602.28
ثم بعبد ذلبت اخب ت    2010في عباا     118.82  الرتوبا  وصببببببببببببببواًل  امعباودا بعبد ذلبت الع ،    2008في عباا  

سبببجث مسببببة الداغ    2016عاا ، اما في    2013في عاا   67.02باالمخواح بشبببكث مسبببتمرة حتع سبببجلت 
و وه ا متيجة تعرح البالد الع تدهور في وضبببب  االقتصببببادي واألمني   210.05العاا الع حجم الصببببادرات  

سببببببببة الداغ العاا الع حجم الصبببببببادرات اتدثر  بدهمية  م  اذ مالحظ انمتيجة تعرضبببببببه للصبببببببدامات المزدوجة ، 
 . الصادرات في االقتصاد حيث كلما زادت الصادرات امخو  مبشر الداغ العاا الع الصادرات

 ( 3جدول )
 2019-2004نسبة الدين العام الى الصادرات والى الدخل القومي في العراق للمدة 

 السنة
 الدين العام 

 مليون دينار  (1)

 الصادرات

 مليون دينار  (2)
 نمومعدل ال

نسبة الدين الى الصادرات 

(3) 

2004 180421688 29956020.0 --- 602.28 

2005 119834763 39963945.0 33.41 299.85 

2006 115220021 48780390.6 22.06 236.20 

2007 98064705 51158039.1 4.87 191.68 

2008 80763428 79028558.7 54.48 102.19 

2009 83780757 51473565.0 -34.86 162.76 

2010 75901226 63880713.0 24.10 118.82 

2011 79129249 96531318.0 51.11 81.97 

2012 73832715 113151788.2 17.22 65.25 
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2013 72721903 108514489.6 -4.09 67.02 

2014 76386621 102738475.4 -5.323 74.35 

2015 100272103 67192475.7 -34.59 149.23 

2016 118286979 56312489.4 -16.19 210.05 

2017 125421420 84430619.1 49.93 148.58 

2018 18409547 10440924.0 -87.63 176.32 

2019 16217909 97575660.1 834.55 148.18 

 االحصائية لسنوات مختلوة العمود االولالمصدر :   البنت المركزي العراقي ،النشرة 
 المصدر: وزارة التخطيط ، الجماز المركزي لإلحصاء ، الحسابات القومية ، العمود الثامي والراب 

 المصدر: العمود الثالث والخامل مغ عمث الباحث 
 المبحث الثالث  

 )الدراسة القياسية لإلستدامة المالية والنمو اإلقتصادي في العراق ( 

الكسف عغ العالقة السببية بيغ االستدامة المالية والنمو االقتصادي في  القياسي  لجامب محاول مغ خالل ا 
باستخداا الطرل   2019-2004العرال باالعتماد علع بع  المبشرات الرئيسة لالستدامة المالية للمدة 

ومبشر   DSوتم االعتماد علع مبشر استدامة الداغ العاا .  eveiws12والنماذج القياسية مغ خالل برمجية 
وتم تحوسث  .EGفضال عغ متغير النمو االقتصادي TSومبشر الوجوة الضرسبية ESاستدامة الصادرات 

البيامات السنوسة الع ر   سنوسة اظمار التغيرات بشكث واضم و استخداا طرسقة التحوسث في برمامس  
Eviews  بيغ المتغيرات البد مغ اجراء بع  االختبارات المسبقة مثث اختبار   عالقةبتقدار ال وقبث البدء

 ج ر الوحدة والتكامث المشتر . 
   Stationary testأوال: اختبار السكون 

شرطا مممًا في دراستما ومعالجتما واستخدامما  ,و سث الزمنيةالمسبقة للسالاختبار السكون مغ االختبارات  يعد
التنبب ، اما في حالة ريا  صوة السكون ابدي ه ا الع الحصول علع متائس مضللة ورير سليمة   في عمليات  

،     Unit Root test  2ومغ اهم واشمر ه   االختبارات اختبار ج ر الوحدة  .  1او ما يسمع  باالمحدار الزائف 
  ADFاختبار ديكي فوللر الموس     باستخداا ورد وذلت ث من واختبار ج ر الوحدة لكث مغ السالسث الزمنية بشك

وال ي يظمر فيه ان جمي  المتغيرات     اوضم متائس اختبارات السكون 4. والجدول    PPواختبار فيليبل بيرون  

 
1 -Hill, 2005, p794.-Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, New York, 4th edition, Tata McGraw  

ة ( عبد القادر محمد عبد القادر عطية ، الحديث في االقتصاد القياسي  بين النظرية  والتطبيق ، الطبعة االولى ، الدار الجامعية للطباع 2

 .  106،ص 2010والنشر ،االسكندرية ،
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عند مستوسات    0.05المستقلة سارنة عند المستوى وذلت باالعتماد علع القيمة االحتمالية التي كامت اقث مغ  
. اما المتغير التاب   النمو االقتصادي  فقد كان سارغ   I~0 تكاملة مغ الدرجة% أي امما م5% و1معنوسة  

النتائس متوافقة  حسب    كامت   و .  I~1 % أي امه متكامث مغ الدرجة 1عند الورل األول عند مستوى معنوسة  
 متائس االختبارسغ. 

 (4الجدول) 
 لمتغيرات النموذج  PPو ADFالختبار نتائج اختبار السكون 

PP ADF Variables 

Prob. Critical value ADF-t Prob. Critical value ADF-t   
0.0000  

-2.608490* 
-1.946996** 
-1.612934*** 

 

 
  

 
 

*a 
7.643294- 

 

0.0226 -2.608490* 
-1.946996** 

-
1.612934*** 

  

 
**a

2.286010- 

 

 

 

DS 

0.0000  
-3.548208* 
-2.912631** 
-2.594027*** 

 

 
 

 
 

*a 
5.008891- 

 

0.0054 -3.548208* 
-2.912631** 
-2.594027*** 

 

 

 
 

 
a*

3.757706- 

 

 

ES 

0.0146  
-2.602185 
-1.946072 
-1.613448 

  

 
**a 

2.459527- 
 

0.0167  
-2.608490 
-1.946996 
-1.612934 

 

 
**a 

2.411529- 

 
 

TS 

0.0024  
-2.608490* 
-1.946996** 
-1.612934*** 

 

 
b*

3.116804- 
 

0.3870 -4.137279* 
-3.495295** 
-3.176618*** 

 
 

 

 
b*

2.377063-
 

 
 

EG 

 Eviews 12باالعتماد على نتائج برنامج  تينالمصدر: من اعداد الباحث
               a      عند المستوىb   عند الفرق األول 

 %10عند مستوى  ***%        5عند مستوى  **%    1عند مستوى  •
  Co-Integration Testثانيا: اختبار التكامل المشترك 

الوحدة   المتغيرات مغ ج ر  التدرد مغ خلو  تم  ان  اجراء  بعد  باامكان  ل يصبم  بيغ  اختبار  المشتر   لتكامث 
ومظرا الختالف درجة السكون بيغ المتغيرات المستقلة  نما.طوسلة المدى بي المتغيرات للكشف عغ وجود عالقة  

 Theوالمتغير التاب  باامكان استخداا االختبار ال ي يسمم باالختالف وهو اختبار الحدود للتكامث المشتر  
Bounds Test    ة  وال ي اظمر وجود عالق  متائس اختبار التكامث المشتر  للمتغيرات 5.وسوضم الجدول 
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اربر مغ الحد األعلع    7529913.والبالغة  المحتسبة  Fحيث كامت قيمة    عالقة طوسلة االجث بيغ المتغيرات.
رف  فرضية العدا وقبول الورح البداث ال ي ابكد    مما،  %10% و5عند مستوى معنوسة    الجدولية  Fلقيمة  

 وجود عالقة تكامث مشتر  و التالي عالقة توازمية طوسلة االجث بيغ متغيرات البحث. 
 (5الجدول) 

 نتائج اختبار الحدود للتكامل المشترك 
 

F-Bounds Test 
Null Hypothesis: No levels 

relationship 
     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
     
     

   
Asymptotic: 

n=1000  

F-statistic  3.752991 10%   2.37 3.2 

k 3 5%   2.79 3.67 

  2.5%   3.15 4.08 

  1%   3.65 4.66 

     

Actual Sample Size 62  
Finite 

Sample: n=65  

  10%   2.492 3.35 

  5%   2.976 3.596 

  1%   4.056 5.158 
 

 
 Eviews 12باالعتماد على نتائج برنامج  تينالمصدر: من اعداد الباحث                   

   ECMتقدير نموذج تصحيح الخطأ  ثالثا:
بعد التدرد مغ وجود عالقة تكامث مشتر  بيغ المتغيرات المدروسة تدتي الخطوة الالحقة وهي قياة اثر  

  Vector Autoregressiveالعالقات السببية قصيرة االجث بيغ متغيرات النموذج وذلت مغ خالل مموذج  

ة السببية طوسلة االجث مغ ال ي ادرة العالقة مغ خالل الورول األولع للمتغيرات. و اامكان دراسة العالق

والنموذج ال ي يجم  العالقات      tec-1خالل لضافة فجوة زمنية متباطئة واحدة لمعامث تصحيم الخطد  

  اوضم متائس تقدار  6والجدول    VECM.السببية قصيرة وطوسلة االجث هو مموذج متجه تصحيم الخطد 

 VECMمموذج 
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 (6الجدول) 
 ECMنتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ 

 

Vector Error Correction Estimates      

Date: 01/01/22   Time: 21:18   

Sample (adjusted): 2004Q4 2019Q4   

Included observations: 61 after adjustments  

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  
     
          
     Error Correction: D(EG) D(DS) D(ES) D(TS) 
     
     CointEq1 -0.159583  0.028312  0.111341 -3747484. 

  (0.02374)  (0.01404)  (0.03434)  (1465033) 

 [-2.50950] [ 2.01661] [ 3.24237] [-2.55795] 

     

D(EG(-1))  0.339248  0.065271  0.241795 -3088473. 

  (0.21651)  (0.12803)  (0.31315)  (1.3E+07) 

 [ 1.56686] [ 0.50982] [ 0.77215] [-0.23118] 

     

D(EG(-2))  0.042531  0.050965  0.109965  1083854. 

  (0.20673)  (0.12224)  (0.29900)  (1.3E+07) 

 [ 0.20573] [ 0.41692] [ 0.36777] [ 0.08497] 

     

D(DS(-1)) -0.102580  0.600858 -0.103579 -5527561. 

  (0.53621)  (0.31707)  (0.77553)  (3.3E+07) 

 [-0.19130] [ 1.89504] [-0.13356] [-0.16706] 

     

D(DS(-2))  0.251201  0.072838 -0.444336  37139277 

  (0.56498)  (0.33408)  (0.81713)  (3.5E+07) 

 [ 0.44462] [ 0.21803] [-0.54378] [ 1.06534] 

     

D(ES(-1)) -0.014419 -0.010155  0.682973 -1064063. 

  (0.22456)  (0.13279)  (0.32479)  (1.4E+07) 

 [-0.06421] [-0.07647] [ 2.10284] [-0.07679] 

     

D(ES(-2)) -0.144611  0.081747  0.489257 -17398977 

  (0.27098)  (0.16023)  (0.39192)  (1.7E+07) 

 [-0.53366] [ 0.51018] [ 1.24836] [-1.04057] 

     

D(TS(-1)) -1.06E-10  1.77E-10 -1.39E-10  0.379993 

  (2.5E-09)  (1.5E-09)  (3.6E-09)  (0.15412) 

 [-0.04247] [ 0.11973] [-0.03840] [ 2.46557] 

     

D(TS(-2))  2.36E-09 -1.14E-09 -4.36E-09  0.153545 

  (2.4E-09)  (1.4E-09)  (3.5E-09)  (0.15105) 

 [ 0.96354] [-0.78516] [-1.23146] [ 1.01652] 

     

C -0.835968  0.104318  1.205170  7506992. 

  (1.18836)  (0.70269)  (1.71872)  (7.3E+07) 

 [-0.70347] [ 0.14846] [ 0.70120] [ 0.10238] 
     
     R-squared  0.830526  0.825148  0.735161  0.302279 

Adj. R-squared  0. 812665  0.794291  0.688424  0.179152 

Sum sq. resids  3502.716  1224.719  7326.953  1.33E+19 
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S.E. equation  8.287382  4.900418  11.98606  5.11E+08 

F-statistic  2.489927  26.74161  15.72995  2.455013 

Log likelihood -210.0931 -178.0428 -232.6027 -1304.303 

Akaike AIC  7.216166  6.165339  7.954187  43.09189 

Schwarz SC  7.562211  6.511384  8.300232  43.43794 

Mean dependent -0.100768 -4.225738 -6.437436  1896802. 

S.D. dependent  9.166793  10.80455  21.47310  5.64E+08 
      

 Eviews 12باالعتماد على نتائج برنامج  تينالمصدر: من اعداد الباحث                   
معادلة النمو االقتصادي استوفت الشروض االقتصادية واالحصائية. حيث مالحظ  مغ الجدول أعال  مالحظ ان 

وهي قيمة سالبة ومعنوسة عند مستوى معنوسة    ,   tec-1  =-.5958310ان قيمة معامث تصحيم الخطد  
مما يعكل وجود عالقة طوسلة االجث بيغ النمو االقتصادي و يغ كال مبشر استدامة الداغ العاا    0.0000

DS    واستدامة الصادراتES    والوجوة الضرسبيةTS  مغ االخطاء في االجث القصير يمكغ 5. أي ان حوالي %
.  6.26   0.159583\1وان سرعة التكيوات طوسلة االجث بلغت  ث الطوسث  تصحيحما وإعادة تكييوما في االج

 لتعزسز النمو االقتصادي واعادته الع وض  التوازن طوسث االجث.  سنة أي تحتاج الع أرثر مغ 
اما طبيعة العالقة قصيرة االجث المتمثلة بمعلمات المتغيرات مالحظ امما جاءت متطابقة م  منطق النظرسة  
االقتصادية و مستوسات معنوسة متواوتة بيغ المتوسطة والضعيوة. حيث كامت العالقة سالبة ومعنوسة بيغ معدل 

  0.102580خالل الر   األول اذ بلغت حوالي  للوترة السابقة    DSالنمو االقتصادي ومبشر استدامة الداغ العاا  
بنسبة   - العاا  الداغ  أعباء  ارتوا   وال ي يعني  المبشر  ه ا  ارتوا   ان  النمو 1أي  امخواح  الع  ابدي   %

. ه ا يعني ان زسادة مسبة مبشر  الثامية % للوترة األولع بينما كامت موجبة في الوترة  0.01االقتصادي بنسبة  
بطات النمو االقتصادي في العرال وه ا يعود الع مجاالت توظيف الداغ العاا في  استدامة الداغ يعد مغ مث

العرال اذ يكون توظيوه في الجامب التشغيلي رير اامتاجي وليل االستثماري مما ازسد مغ حصة أعباء الداغ 
 العاا مغ الناتس المحلي ااجمالي والتي تعد احد محددات النمو االقتصادي.

كامت سالبة ومعنوسة أي تتوق م  المنطق النظري    ESاالقتصادي بمبشر استدامة الصادرات    اما عالقة النمو
بنسبة   الصادرات  الداغ مغ  بنسبة  1االقتصادي وان زسادة حصة  النمو االقتصادي  امخواح  الع  ابدي   %

 % وه ا ادل علع ان ه ا المبشر ذات اثر سلبي علع النمو االقتصادي.  0.014
كامت سالبة أيضا اذ ان زسادة مسبة الوجوة الضرسبية   TSالقتصادي بمبشر الوجوة الضرسبية اما عالقة النمو ا

بنسبة  1بنسبة   االقتصادي  النمو  امخواح  الع  ابدي  النمو  %1.06  محددات  احد  المبشر  ه ا  و عد   %
 االقتصادي

أي ان   0.83التحداد المتعدد حوالي  اما المبشرات ااحصائية لم ا النموذج فقد كامت مقبولة اذ  بل  معامث  
% مغ التغيرات في النمو االقتصادي حدثت بسبب المتغيرات المستقلة المدروسة والنسبة المتبقية هي بسبب  83
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متغيرات وعوامث أخرى خارج النموذج، فضال عغ ان النموذج خالي مغ مشكلة االرتباض ال اتي باالعتماد علع  
 .2التي بلغت حوالي  D.Wقيمة 

 رابعا: اختبار صالحية النموذج المقدر 
حيث  7لمعرفة مدى دقة وجودة متائس النموذج المقدر سيتم اجراء اختبارات الجودة وكما موضحة في الجدول 

اختبار   باالعتماد علع  طبيعيا  توزسعا  تتوز   البواقي  ان  كامت    Jarque-Beraمالحظ  االحتمالية  اذ  القيمة 
في ارلب فترات االبطاء مما يعني قبول فرضية العدا أي ان البواقي تتوز  توزس     0.05لالختبار هي اربر مغ  

يمكغ استخداا مضاعف   Autocorrelationللتدرد مغ خلو النموذج مغ مشكلة االرتباض ال اتي  طبيعيا . و 
و النموذج  في ارلب فترات االبطاء مما يعني خل  0.05الررامس حيث كامت القيمة االحتمالية لالختبار اربر مغ  

ال ي ابكد   Chi-sqمغ مشكلة االرتباض ال اتي. اما اختبار مشكلة ثبات التجامل فكامت مغ خالل اختبار  
. و التالي فان النتائس تشير  0.05أيضا ثبات تجامل التبااغ وذلت ألن القيمة االحتمالية لالختبار اربر مغ  

 الع جودة النتائس المقدرة .  
 ( 7الجدول )

 اختبارات جودة نتائج النموذج  

 Eviews 12المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج                              

 المبحث الرابع 
 االستنتاجات والتوصيات  

 االستنتاجات   –أوال  
 وهي كا تي : ستنتاجاتتوصث البحث الع مجموعة مغ اال 

 عالم جميعاً ان ااستدامة المالية مغ المواضي  المممة في اقتصادات دول ال .1

multivariate normal Heteroscedasticity Autocorrelation Problem 
Jarque-Bera  

: Breusch-Pagan-
Godfrey Test 

 

LM Tests  
Test    Prob. Jarque-Bera Prob. Chi-sq Prob. LM 

0.8443 5.427492  
 0.1678 
 

47.1732 0.9209 22.04367 

 

 

 

 
 

 القرار عدا وجود مشكلة  وجود مشكلة عدا  عدا وجود مشكلة 
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 ان هنا  عالقة بيغ االستدامة المالية والنمو االقتصادي ال ي تسعع الدول لتحقيقما ألفرادها. .2
تقبببببببدار ان مبشبببببببرات قيببببببباة ااسبببببببتدامة الماليبببببببة متعبببببببددة ومتنوعبببببببة وتصبببببببث البببببببع متبببببببائس حقيقيبببببببة فبببببببي  .3

 مستوى تحقيق االستدامة المالية للدولة.
يعببببببببد مبشببببببببر االاببببببببرادات الضببببببببرسبية ومبشببببببببر الببببببببداغ الببببببببع النبببببببباتس المحلببببببببي االجمببببببببالي والببببببببداغ الببببببببع  .4

 الصادرات مغ أهم مبشرات االستدامة المالية.
يعببببد النبببباتس المحلببببي االجمببببالي مببببغ أهببببم المقبببباايل التببببي تبببببيغ معببببدل النمببببو االقتصببببادي فببببي دولببببة مببببا  .5

مبببببد فبببببي معظبببببم دول العبببببالم وذلبببببت المكاميبببببة حسبببببابه بشبببببكث دقيبببببق وامعكاسبببببه الشبببببامث علبببببع وهبببببو معت
 مجمث االقتصاد المحلي.

رامبببببت متغيبببببرات النمبببببوذج سبببببارنة عنبببببد درجبببببات تكامبببببث مختلوبببببة، بعضبببببما سبببببارغ عنبببببد المسبببببتوى مثبببببث  .6
تبببببار المتغيببببرات المسببببتقلة و عضببببما االخببببر عنببببد الوببببرل األول مثببببث المتغيببببر التبببباب . وتبعببببا لبببب لت تببببم اخ

العالقببببببة طوسلببببببة االجببببببث بينمببببببا مببببببغ خببببببالل اختبببببببار الحببببببدود للتكامببببببث المشببببببتر  والبببببب ي اثبببببببت وجببببببود 
 عالقات تكاملية طوسلة االجث بيغ المتغيرات.

اثبببببببت ممببببببوذج تصببببببحيم الخطببببببد ان العالقببببببة المدروسببببببة تتوافببببببق مبببببب  النظرسببببببة االقتصببببببادية. اذ كامببببببت  .7
تدامة الصببببببببادرات والوجببببببببوة الضببببببببرسبية و يغ العالقببببببببة بببببببببيغ المتغيببببببببرات المستقلة اسببببببببتدامة الببببببببداغ واسبببببببب 

المتغيببببببر التبببببباب   النمببببببو االقتصببببببادي  سببببببالبة ومعنوسببببببة حسببببببب معامببببببث تصببببببحيم الخطببببببد. وان ارتوببببببا  
% مببببببغ 83مسبببببببة هبببببب   المبشببببببرات ابببببببدي الببببببع امخوبببببباح النمببببببو االقتصببببببادي.رما اثبببببببت النمببببببوذج ان 

 .التغيرات في النمو سببما التغير في المتغيرات المستقلة المدروسة
 التوصيات. –ثانيا   

 ضرورة ان تمتم الدول بتحقيق االستدامة المالية مغ أجث تحقيق النمو االقتصادي ألفرادها. .1
 ضرورة ان تتوفر البيامات مغ اجث التقدار الصحيم لمستوى ااستدامة المالية في الدولة . .2
بالوصببببول الببببع أدل النتببببائس فببببي ان ااعتمبببباد علببببع اهببببم مبشببببرات قيبببباة ااسببببتدامة الماليببببة هببببو كويببببث  .3

 تقدار مستوى تحقيق االستدامة المالية في الدولة.
 ان مبشرات االستدامة المالية ذا فاعلية في معرفة مستوى تحقيق تلت االستدامة في البلد. .4
ان تقببببببببدار حجببببببببم النتبببببببباج المحلببببببببي االجمببببببببالي يعببببببببد أقببببببببر  وادل مبشببببببببر فببببببببي تقببببببببدار معببببببببدل النمببببببببو  .5

  االقتصادي في الدولة .
 صادر البحث  م
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