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 د. سموي عبد العزيز                                                        

 كمية االقتصاد والعموم السياسية جامعة القاهرة

 

 :المستخمص

 مجمس دوؿ مثؿ النفطية اإليرادات في إيراداتيا بتركز تتصؼ التي وخاصة لمنفط، المصدرة الدوؿ تتعرض
 إنكماش إلي يؤدي مما البتروؿ، أسعار انخفاض عند موازناتيا في كبيرة صدمات إلي الخميجي، التعاوف
 الموارد إنحسار بعد العامة الحكومية والديوف المالية العجوزات في ممحوظا تزايد إلي وتعرضيا إيراداتيا
 االستدامة تقييـ الدراسة استيدفت لذلؾ اقتصاداتيا، عمييا تطبعت التي العاـ االنفاؽ معدالت عف النفطية
 عماف، وىـ الخميجي التعاوف مجمس دوؿ مف عدد عمى بالتطبيؽ لمنفط المصدرة الدوؿ في المالية

سعر  انخفاضمع التركيز عمى توضيح تأثير  (7192: 9111) الفترة خالؿ الكويت البحريف، مارات،اإل
 القياسية الطرؽ وأىـ ومؤشراتيا، المالية، االستدامة تعريؼب فبدأت الدراسة ،7192البتروؿ سنة 

 االستدامة طبيعة نظرياً  الدراسة تناولت ثـ السابقة، األدبيات مراجعة خالؿ مف يامتقيي في المستخدمة
ختالفيا النفطية لمدوؿ المالية  في العامة اإليرادات تركز أف أىميا والتي النامية، الدوؿ مف غيرىا عف وا 

 المالية لالستدامة المحدد إف كذلؾ المالية، االستدامة تحقيؽ في الدولة فرص مف يقمؿ النفطية اإليرادات
 تحميؿ عمى وباإلعتماد الفروض تمؾ صحة والختبار العكس، وليس النفقات إلى اإليرادات مف تكوف بيا

 بإستخداـ وكذلؾ ،اإليرادات والنفقات لكؿ دولة مف الدوؿ محؿ الدراسة بيانياً  سمسمتيعالقة التناظر بيف 
 لمميزانية، الزمني القيد لنموذج الخطأ تصحيح ومتجو لجوىانسف المشترؾ التكامؿ لتحميؿ القياسي األسموب

 عدـ إلى الدراسة توصمت ، المالية االستدامة لتقييـ السابقة الدراسات في المستخدمة الطرؽ أكثر وىـ

 

 المالیة فی الدول المصدرة للنفط االستدامة

 "دراسة حالة دول مجلس التعاون الخلیجی "
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 اإليرادات بيف متوسطة مالية إستدامة وجود إلى توصمت بينما والبحريف، الكويت، في مالية إستدامة وجود
 متوسطة مالية استدامة وجود أثبتت ليا القياسية الدراسة نتيجة أف فرغـ عماف أما اإلمارات، في والنفقات
 غير بيا مالية استدامة وجود نتيجة جعؿ مما ككؿ، النموذج يةو معن اثبات في الدراسة تنجح لـ ،ولكف
 الزمني القيد طرفي بيف العالقة أف لإلمارات الطويؿ األجؿ في السببية اختبار نتائج توصمت كذلؾ مؤكد،

 اإليرادات في بالتطورات العامة النفقات تأثر يعني مما العامة، لمنفقات العامة اإليرادات مف تأتي لمميزانية
 عالقة وجود عمى التأكيد مف السببية اختبارات تتمكف فمـ العمانية، التجربة في أما العكس، وليس العامة،
 مف عدد الدراسة قدمت النتائج، تمؾ ضوء وعمى. األجؿ ذات في المتغيريف ىذيف بيف واضحة سببية

 .مستقبالً  المالية االستدامة تحقيؽ في فرصيا لتعزيز النامية النفطية لمدوؿ التوصيات

 البحريف، اإلمارات، الخميجي، التعاوف مجمس دوؿ النفطية، الدوؿ المالية، االستدامة: مفتاحية كممات
 سمسمتي بيف السببية العالقة اتجاه لجوىانسف، المشترؾ التكامؿ لمموازنة، الزمني القيد الكويت، عماف،

 .والنفقات اإليرادات

Summary 

Oil exporting countries, speacialy that charactariezed by concentration of their 
revenues in oil revenues like GCC countries, are exposed to big shocks when 
oil prices fall, which result in ashrink in their revenues, and an increase in their 
fiscal deficit and public debt , as aresult from adecline of oil recources from the 
rates of public spending which their economiecs used to, soThis study evaluate 
fiscal sustainability in some oil-exporting countries, with application on some 
gulf countries which are Oman, Bahrain, Kuwait, united Arab Emirates (UAE) 
during the period (1999: 2017),concentrating on the effect of decreasing oil 
prices in 2015,  so in the beginning the study defined fiscal sustainability, and 
its indicators, then the study presented theoretically the difference in the nature 
 of fiscal sustainability in oil-exporting countries comparing  with other 
countries,  as the concentration of revenues in petroleum revenues, decreases 
the chance of these countries to achieve fiscal sustainability, also the 
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relationship direction between costs and revenues in these countries will be 
from revenues to costs and not vice versa, so to test these assumptions and 
depending on descriptive analysis  in analyzing public finance data, and  also 
by using econometric methods like Johansson co integration test, and vector 
error correction of intertemporal budget constraint, the study found that there 
weren't any fiscal sustainability in Kuwait and Bahrain, while there are 
moderated fiscal sustainability between revenues and costs in UAE, for Oman 
the model was not significant, then by using causality testes,  the study found 
that the long run relationship direction between revenues and costs in UAE are 
from revenues to costs which means that the public costs affected by 
developing in public revenues, and not vice versa,  while in Oman the causality 
tests couldn't confirm this relation, so depending on these results the study 
provided some recommendations  for developing  oil-exporting countries to 
increases its chances of future fiscal sustainability. 

 مقدمة -9

 عمى االقتصادية السياسات واضعي تشغؿ التي القضايا أىـ مف وأزماتيا واستدامتيا العامة الديوف تعد
 مشكمة إلى األساس في والنامية الفقيرة الدوؿ تؤرؽ مشكمة مف المديونية انتقمت حيث عديدة، عقود مدى
 الواليات شيدتو الذي الموازنة عجز كتفاقـ العالـ، في والغنية المتقدمة الدوؿ مف الكثير منيا تعاني
يطاليا اليوناف في السيادية الديوف وأزمة األمريكية، المتحدة سبانيا والبرتغاؿ وا   ىددت التي وايرلندا وا 

 الديف وجود اف يعنى وال ،األوروبي االتحاد مثؿ وقوى كبير اتحاد في العممة واستقرار المالى االستقرار
 مف ويدنى إيجابياتو مف يعظـ الذى بالشكؿ إلدارتو نظاـ ىناؾ يكوف أال واقعياً  أمراً  أصبح المحمى العاـ

 العاـ لمديف األمثؿ الحجـ أو األمف بالحد تسميتو يمكف فيما البحث الضرورى مف يجعؿ ما وىو سمبياتو،
 إمكانية ليا ويتيح( solvency) المالءة تحقيؽ ويضمف الديوف بتسديد لمدوؿ يسمح مما المحمى،
 اف يمكف ال النسبة تمؾ أو الحجـ ىذا أف االعتبار في األخذ مع التنموية، السياسات تمويؿ في االستمرار

 ظروفيا بحسب أخرى إلى دولة مف بالضرورة يختمؼ أنو كما ما، لدولة الزمف مدار عمى ثابتة تكوف
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 لذا الدولة، اقتصاد بيا يمر التي النمو مرحمة عف فضالً  واالجتماعية، االقتصادية أو والنقدية المالية
 الدولة قدرة مدى وتقييـ المالية االستدامة في العاـ الديف أثر دراسة الى المالية األدبيات معظـ اتجيت
 الكمية االقتصادية السياسات وتنفيذ تصميـ عمى كبير تأثير مف لذلؾ لما المالية، بالتزاماتيا الوفاء عمى
 يؤدي حيث. الصدمات استيعاب عمى قدرتو وتحديد االقتصاد قوة لقياس الرئيسى المؤشر واعتبارىا لمدولة
 توقؼ إلى بالتزاماتيا الوفاء عمى بقدرتيا المالية األسواؽ ثقة تراجع أو المالية لالستدامة الدولة فقداف

 وشروط ضوابط ووضع عالية، مستويات إلى قروضيا عمى الفائدة معدالت رفع أو اقراضيا، عف الدائنيف
 وتقييـ العامة الموازنة عجز تمويؿ بكيفية يتعمؽ فيما- المالية اإلجراءات سالمة تحميؿ أصبح لذا مشددة،

 الباحثيف. مف لمكثير الشاغؿ الشغؿ ىو -المالية االستدامة تحقيؽ عمى الدولة قدرة

 شيدتو ما وبعد- خاص بشكؿ الخميجي التعاوف مجمس ودوؿ عاـ بشكؿ لمنفط المصدرة لمدوؿ وبالنسبة
 النفط أسعار انخفاض اف إال -النفط أسعار الرتفاع نتيجة السابقة عقود الثالثة كبيرة مالية فوائض مف

 سنة% 82 بحوالي النفط برميؿ سعر في االنخفاض ثـ ،7112 سنة العالمية المالية األزمة خالؿ الخاـ
 والديوف المالية العجوزات في ممحوظاً  تزايدا و العامة اإليرادات إنكماش مف عميو ترتب وما7192

 اقتصادات عمييا تطبعت التي العاـ االنفاؽ معدالت عف النفطية الموارد إنحسار بعد العامة الحكومية
 . الدوؿ تمؾ في المالية االستدامة بتقييـ كبيرا اىتماما ولد النفطية، الدوؿ

 مشكمتيا مف المنبثقة أسئمتيا الدراسة تعرض المنيجى اإلطار ىذا في :لمدراسة المنيجي إلطارا -7
 .الفروض تمؾ اختبار في ستستخدميا التي ومنيجيتيا وفروضيا، وأىدافيا، البحثية،

 الدوؿ لبعض المالية االستدامة تقييـ في لمدراسة األساسية اإلشكالية تتمثؿ :الدراسة إشكالية 7-9
 البحريف، اإلمارات، عماف، وىـ مجمس التعاوف الخميجي دوؿ مف عدد عمى التطبيؽ مع لمنفط، المصدرة
وتـ استبعاد السعودية لتعدد الدراسات السابقة عنيا والختالؼ حجـ وىيكؿ االقتصاد بيا عف  -الكويت 

امؿ بقية الدوؿ، كذلؾ تـ استبعاد قطر لمنع تداخؿ العوامؿ السياسية بيا في الفترة األخيرة مع العو 
 الخميج دوؿ مثؿ منيا، النامية وخاصة لمنفط المصدرة لمدوؿ االقتصادي لمبنياف أف حيث -االقتصادية
 السياسي استقالليا الدوؿ تمؾ نالت أف فبعد بيا، الخاصة المالية االستدامة مؤشرات عمى أثر النفطية،

 مف وتمكنت بؿ الحكومية نفقاتيا كؿ لتغطية كافية كانت كبيرة اقتصادية فوائض تحقؽ أف استطاعت
 جعؿ مما الخارجي، التمويؿ مف نوع أي الى بحاجو تعد فمـ الدولية، االحتياطيات مف كبير قدر تحقيؽ

 نظرا دائـ استقرار يشيد لـ الوضع ىذا أف إال الدولة، صالح وفي مستقرة ليا المالية االستدامة مؤشرات
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 لتأثر نظرا حادة، لتقمبات مدفوعاتيا موازيف عرض مما لمنفط، العالمية األسعار في بالتقمبات الرتباطو
 التساؤؿ عمى اإلجابة الدراسة تحاوؿ لذا المالية، لالستدامة مؤشراتيا عمى أثر مما ليا، العامة اإليرادات
 :التالي الرئيسي

 الخاـ النفط أسعار في تقمبات مف الخميجي التعاوف مجمس دوؿ شيدتو ما ظؿ في: الرئيسي التساؤؿ
 الفترة خالؿ المالية االستدامة تحقيؽ والكويت والبحريف وعماف اإلمارات استطاعت ىؿ وانخفاضا، ارتفاعا
  ؟9111-7192

 :   ىي الفرعية التساؤالت مف عدد عمي اإلجابة تطمب فيذا ،لمدراسة الرئيسي التساؤؿ عمي ولإلجابة

 الدراسات في المستخدمة القياسية االساليب أىـ ىي ؟ما ومؤشراتيا المالية االستدامة تعريؼ ىو ما
 ؟ المالية االستدامة لتقييـ السابقة

 النفط أسعار انخفاض صدمة مع الخميجي التعاوف مجمس دوؿ في المالية السياسات توجيات كانت كيؼ
 ؟7192 في

 المالية االستدامة تحقؽ أف استطاعت التي الدوؿ في والنفقات اإليرادات بيف العالقة واتجاه طبيعة وما ىي
 منيـ؟

 :إلى الدراسة تيدؼ: الدراسة أىداؼ 7-7

 دوؿ بعض عمى التطبيؽ مع المالية االستدامة تحقيؽ عمى لمنفط المصدرة النامية الدوؿ بعض قدرة تقييـ
 وكذلؾ ، ـ7192-7111 الفترة خالؿ والبحريف واالمارات والكويت عماف مثؿ الخميجي التعاوف مجمس
 .المالية االستدامة لتحقيؽ بيا والنفقات اإليرادات بيف السببية اتجاه تحديد

ومراجعة  ومؤشراتيا المالية االستدامة تعريؼ إلى منيا األوؿ القسـ ييدؼ أقساـ، لعدة الدراسة تنقسـ لذلؾ
 القسـ ثـ المالية، االستدامة لتقييـ المستخدمة القياسية األساليب أىـ عمى لمتعرؼ االقتصادية األدبيات
 المالية لمكونات الرئيسية التوجيات ويتـ تحميؿ النفطية، الدوؿ في المالية االستدامة طبيعة يوضح الثاني
 االستدامة لتقييـ تمييدا منفردة، الدراسة محؿ الدوؿ مف دولة لكؿ ثـ مجتمعة التعاوف مجمس لدوؿ العامة
 . والتوصيات الخاتمة وأخيرا لمدراسة األخير القسـ في القياسية األساليب باستخداـ الدوؿ بتمؾ المالية
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 الدراسة تفترض األدبيات مراجعة عمي باالعتماد: والزمنية المكانية وحدودىا الدراسة فرضيات 7-3
 :أساسيتيف فرضيتيف

 .المالية االستدامة تحقيؽ في فرصيا مف يقمؿ النفطية اإليرادات في الدولة إيرادات تركز: األولى

 الي اإليرادات مف لمدولة المالية االستدامة لتحديد السببية العالقة اتجاه يكوف النفطية الدوؿ في: الثانية 
 .العكس وليس النفقات

 التعاوف مجمس دوؿ بعض في المالية االستدامة لتحقؽ اختبارىا في لمدراسة المكانية الحدود وتتمثؿ
 دوف الخميجي التعاوف مجمس دوؿ اختيار ويرجع  عماف، اإلمارات، البحريف، الكويت، وىـ الخميجي
 التي الدوؿ في المالية االستدامة تقييـ عمي الدراسة تركيز  الي العالـ، في لمنفط المصدرة الدوؿ مف غيرىا
 التعاوف مجمس دوؿ مجموعة في كبير بشكؿ يتوافر ما وىو النفطية اإليرادات في إيراداتيا في تركز تشيد

 لتمؾ المتوسط في العامة المالية إيرادات مف% 21 وحوالى الصادرات ثمثي النفط يمثؿ حيث الخميجي،
 لـ واالمارات والبحريف وعماف الكويت خاصة و الخميجي التعاوف مجمس دوؿ مجموعة إف كما ، iالدوؿ
 ىذا في البحثية الفجوة سد الدراسة ستحاوؿ لذلؾ بيا، المالية االستدامة لتقييـ الدراسات مف بالكثير تحظى
 السعودي االقتصاد يخص فيما التالية، لألسباب الدراسة عينة مف وقطر السعودية استبعاد ويرجع المجاؿ،

 بانافع ،ii( 7192) وحيد والرصاصي، بانافع دراسة مثؿ الموضوع ىذا في الدراسات مف بالعديد حظى فقد
 نظرا كذلؾ  v(7192)عفيفي صالح محمد iii  ، Hader Mahmoud (2016)iv( 7192) المجيد وعبد
 لو والتوصيات النتائج سيجعؿ مما المختارة الدوؿ ببقية مقارنة وتنوعو السعودي االقتصاد حجـ لكبر

 بعض مع االخيرة الفترة في ليا السياسية المشاكؿ لبعض فنظرا قطر دولة أما العينة، بقية عف مختمفة
 مع يتداخؿ مشترؾ تأثير ليا سيكوف عقوبات توقيع مف عنو نتج وما العربي، الخميج دوؿو  العربية الدوؿ
 حيث مف تتشابو فيي لمدراسة المختارة الدوؿ بقية أما دقيقة، غير النتائج سيجعؿ مما النفط أسعار تقمبات
 . معا واالقتصادية السياسية والظروؼ االقتصاد وتنوع الحجـ

: 9111 الفترة خالؿ إلييا المشار الدوؿ تمؾ في المالية االستدامة تقدير ىي لمدراسة الزمنية والحدود
 تقمبات شيدت ممكنو فترة أطوؿ عمى الحصوؿ في الدراسة رغبة الي الفترة تمؾ اختيار ويرجع ـ7192

 المطموبة البيانات فييا تتوافر زمنية فترة تكوف الوقت نفس وفى وىبوطا صعودا الخاـ النفط أسعار في
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 بيناتيا في الدراسة واعتمدت. 7192: 9111 مف الفترة تمؾ في تحقؽ ما وىو معا دوؿ لألربع لمدراسة
 .الخميجيالمركز االحصائي لدوؿ مجمس التعاوف  وبيانات ،العربي النقد صندوؽ بيانات عمى

 كالا  بيف الدراسة دمجت فرضياتيا، صحة وتختبر البحثية، أىدافيا الدراسة لتحقؽ :الدراسة منيجية  7-8
 التي السابقة واألدبيات قياسيا وطرؽ ومؤشراتيا المالية االستدامة مفيوـ تعريؼ فيالوصفي  المنيج مف

 وكذلؾ الخميجي، التعاوف مجمس دوؿ مف لعدد المالية ضاعاألو  تحميؿاألسموب التحميمي ل وكذلؾ تناولتيا،
 طبيعة دراسة خالؿ مف الدراسة، محؿ لمدوؿ المالية االستدامة تقييـ في القياسي األسموب استخدمت

 الذاتي االنحدار بطريقة المتناظر التكامؿ اختبار باستخداـ الحكومية والنفقات اإليرادات بيف العالقة واتجاه
 إلي لالختبار الطريقة ىذه اختيار ويرجع ،7192  -9111 الفترة خالؿ ،ARDL الموزعة االبطاء لفترات
 دقة األكثر إنيا -الحقا الدراسة ستعرض كما -السابقة الدراسات مف ثبت التي الطريقة ىي أنيا

 لمدولة المالية االستدامة لتحديد لمموازنة الزمني القيد عمي تعتمد التي التطبيقية الدراسات في واستخداما
 واتجاه طبيعة لتحديد جرانجر، طريقة وفؽ األجؿ طويمة السببية ختبارا سيتـ كذلؾ ، vi العاـ الديف ومالءة
 تمؾ خالؿ الدراسة محؿ الدوؿ مف دولة كؿ في والنفقات باإليرادات الخاصة البيانات سمسمتي بيف العالقة
 .لمدراسة الثانية الفرضية الختبار الفترة

 :ومراجعة األدبيات اإلطار النظري لمدراسة -3

ستحاوؿ الدراسة عرض مفيوـ االستدامة المالية كما ورد في األدبيات االقتصادية المختمفة،  ا القسـىذ في
أىـ  كذلؾ لقياس مدى تحقؽ االستدامة المالية، في الدراسات السابقة استخدامياوأىـ المؤشرات التي تـ 

التطبيقية التي  ، ثـ تعرض بعض الدراساتتقييـ االستدامة المالية فيالقياسية المستخدمة  األساليب
 .الناضبة الطبيعية الموارد أو النفط عمى المعتمدة الدوؿ فياختبرت تحقؽ االستدامة المالية 

 :( تعريؼ االستدامة المالية3-9)

لقد أصبح مصطمح االستدامة واسع النطاؽ، ويمكف تطبيقو عمى كؿ وجو مف وجوه الحياة عمى األرض، 
، أما مصطمح االستدامة المالية العامة أو الحكومية ىو العالميبدءًا مف المستوى المحمى الى المستوى 

، ليذا المصطمح عمى تعريؼ محدد تفاؽاالسياسات المالية وال يوجد  فية أحد المصطمحات المستخدم
 ركزتمعظـ الدراسات التطبيقية ونظرا ألف فتعريؼ االستدامة لغويًا بأنيا القدرة عمى البقاء واالستمرار، 

لذلؾ ارتبط مفيوـ استدامة الديف العاـ   fiscal sustainabilityعمى ما يعرؼ باالستدامة المالية 
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حالة  فيمفة أف الديف العاـ يعتبر محققًا لالستدامة باالستدامة المالية لمديف، حيث اعتبرت الدراسات المخت
القدرة عمى سداد الديف، لذلؾ فمفيوـ استدامة الديف العاـ مفيوـ أوسع وأشمؿ مف مفيوـ االستدامة 

 .viiالمالية

القيد الزمنى لمميزانية، الى الربط بيف تعريؼ االستدامة و  ستندابعضيا  ،ولالستدامة المالية مفاىيـ متعددة
 ،viiiتحديد ماىية االستدامة المالية فيف فريؽ أخر اتجو الى االعتماد عمى قواعد المالية العامة إحيف  في

عندما شيدت فرنسا  J.M.Keynes (1923)وترجع المحاوالت األولى لتحميؿ االستدامة المالية الى 
تحقؽ القيد  والتيأزمة الديف العاـ ونصح كينز الحكومة الفرنسية بوضع سياسات مالية مستدامة التحمؿ 

قاؿ أف السياسة المالية يمكف استدامتيا إذا ما   D.Wilcox (1989)أما بالنسبة ؿ  الزمنى لمموازنة،
يؽ دائـ لقيد الموازنة الزمنى، أما بشكؿ يسمح بتحق والعجز العاـالديوف  فيأنشأت تعاقبًا 

E.Jondeau(1992)  فرأى أنو يمكف استدامة تحمؿ السياسة المالية إذا حققت ىذه األخيرة مالءة الدولة
(solvability) بنسب مفرطة قد تؤدى الى عدـ قدرة الدولة  اـإذا ضمنت عدـ ارتفاع نسبة الديف الع أي

فيو مفيـو االستدامة المالية بأنيا الوضع الذى يستطيع  لدوليايعرؼ صندوؽ النقد و ix،عمى ضماف سدادىا
النفقات واإليرادات  في جوىريخدمة ديونو دوف الحاجة الى إحداث تغيير  فيالمقرض مف أف يستمر 

  x.العامة مستقبالً 

قدرة الدولة، حاليًا ومستقباًل عمى الوفاء بالتزاماتيا  ىيوكتعريؼ شامؿ، تعرؼ االستدامة المالية عمى إنيا 
القدرة عمى  ىيالمالية وخدمة ديونيا، مف دوف الحاجة الى إعادة جدولة الديوف أو تراكـ متأخرات، أو 

السياسات المالية مستقباًل لتحقيؽ التوازف بيف  فيلى إجراء تعديالت كبيرة إالحاجة  تحمؿ الديوف مف دوف
يتراكـ فييا الديف بمعدؿ أسرع مف قدرة  التيالحالة  فييوالمصروفات العامة. أما عدـ االستدامة اإليرادات 

 xi.الدولة عمى خدمتو

  :مؤشرات االستدامة المالية ( 3-7)

 (7193الذي أشار إليو )باور،  intertemporal budget constraintمؤشر القيد الزمني لمموازنة يعد 
xii  دراسة) لالستدامة المالية مثؿ  التطبيقيةالدراسات  فيأىـ وأكثر المؤشرات استخدامًاBergman, M., 

 ,Kwiatkowski, et al(، دراسة) Bohn, H., 2005(، دراسة) Bohn, H., 1998(، دراسة) 2001
 Trehan, B., Walsh, C., 1991 )xiii( ودراسة) 1992
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 والخدمات السمع لشراءفي الدولة  األمواؿ استخدامات مجموعأف  قيد الزمني لمموازنة:لبا ويقصد
ويمكف  ،النقود وطباعة الضرائب مف األمواؿ مصادر مجموع تتساوى مع أف يجب والمدفوعات التحويمية،

 :وضع ىذا القيد في الشكؿ الرياضي التالي

 (9)                 األمواؿ = مجموع مصادر األمواؿ     استخداـمجموع 

 

𝐺𝑡+𝑉𝑡=𝑇𝑡+(𝑀𝑡−𝑀𝑡−1)/𝑃𝑡                    (7                                        ) 

الضرائب الحقيقية، و  𝑇𝑡التحويالت الحقيقية، و  𝑉𝑡المشتريات الحكومية الحقيقية، و  ىي 𝐺𝑡حيث أف 
(𝑀𝑡−𝑀𝑡−1)/𝑃𝑡      مف طباعة النقود، وىو عادة ما يمثؿ نسبة ضئيمة مف  الحقيقيىو الدخؿ

( 7المعادلة ) فيمصادر األمواؿ ولذلؾ فيمكف إىماؿ أثره، لذلؾ فيمكف أف نعبر عف قيد الموازنة المذكور 
 التالي:بالقيد 

 𝐺𝑡+𝑉𝑡=𝑇𝑡                                                                                 (3) 

 (:8نحصؿ عمى الصيغة التالية رقـ ) النموذج، في (Bt)وعند إدخاؿ متغير الديف العاـ

𝐺𝑡+𝑉𝑡+i𝑡−1*(𝐵𝑡−1/pt) = Tt +( (𝐵𝑡−𝐵𝑡−1)/pt) +(Mt – Mt-1)/Pt)                     
         (8) 

 مدفوعاتل باإلضافة الحقيقية لمتحويالت باإلضافة الحقيقية المشتريات مجموع يتساوى الصيغة، ىذه وفي
 الحقيقية، الفائدة

 مف الحقيقي العائد إلى مضافة لمديوف الحقيقية اإلصدارات إلييا مضافة الحقيقية الضرائب مجموع مع
 ال تتغيراف بمرور الوقت( Pt و Mt) االسعار مستوى وثبات النقود قيمة ثبات وبافتراض النقود، طباعة
 الحكومية في ظؿ االستدانة الموازنةلقيد  التالية الصيغة عمى نحصؿ

          (2) 𝐺𝑡+𝑉𝑡+i𝑡−1*(𝐵𝑡−1/pt) = Tt +( (𝐵𝑡−𝐵𝑡−1)/pt)                           
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 ألنو ذلؾ .الحقيقي دخاراال مفيـو خالؿ مف الحكومة، ميزانية في الفائض أو العجز حالة تحديد ويمكف
 االدخار مف يقمؿ أف رتفاعاال ىذا شأف ومف و،خدمت متطمبات زادت كمما الحقيقي، العاـ الديف ارتفع كمما

 واالدخار الحقيقي العاـ الديف بيف عكسية العالقة أفى أ .صحيح والعكس الحقيقي، الحكومي
 xiv.الحكومي

 :التالي الشكؿ عمى نحصؿ ،( 2رقـ ) المعادلة ترتيب وبإعادة

 -(𝐵𝑡−𝐵𝑡−1)/p= 𝑇𝑡−(𝐺𝑡+𝑉𝑡+𝑟𝑡−1* (Bt-1/p))                                            
     (2 ) 

 :أف السابقة المعادلة وتعني

 .الحقيقي الحكومي اإلنفاؽ - الحقيقية الضرائب = الحقيقي الحكومي االدخار

 ىو الحكومي فالفائض ،الحقيقي االدخار مع يتطابؽ الحكومية الميزانية في الحقيقي الفائض فإف وبالتالي
 مف أكبر الحقيقية الضرائب تكوف عندما أنو كما ،سالب ادخار بمثابة فيو العجز أما موجب، ادخار
 والعكس الزمف بمرور يقؿ العاـ والديف الصفر، مف أكبر الحكومي فالتوفير الحقيقي، الحكومي اإلنفاؽ
 وضعية لتشكؿ الميزانية، قيد معادلة طرفي يتساوى لمصفر، العاـ الديف يؤوؿ وعندما ،أيضا صحيح
 .الطويؿ األجؿ في الماليةة االستدام

 :xvىالتال بالشكؿ الدالية الصيغة وتكوف 

𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒=𝑓(𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒) 

عميو معظـ الدراسات التطبيقية في تقييـ االستدامة  اعتمدتورغـ أىمية القيد الزمني لمموازنة كمؤشر 
المالية، إال إف االستدامة المالية ليا العديد مف المؤشرات العامة األخرى التي يمكنيا اف تحؿ محؿ مؤشر 

 :xviوأىـ تمؾ المؤشراتالقيد الزمنى لمموازنة 

 تتبع ويساعد: االجمالي المحمي الناتج إلى العامة والنفقات العامة اإليرادات نسبتي : األوؿ مؤشرال -
 العامة النفقات مف كؿ في التغير بيف التوازف درجة معرفة في النسبتيف لياتيف الزمنية التطورات
 .لمدولة  المالية االستدامة حالة منيا تستخمص لكي العامة واإليرادات
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 الضريبي الجيد يوضح مؤشر وىو اإلجمالي، المحمي الناتج إلى الضرائب نسبة  :الثاني المؤشر  -
  .والمستقبمية الحالية العامة النفقات تغطية عمى الضريبية اإليرادات قدرة عمى مؤشرا يعد و المحمي

 االقتصاد قدرة المؤشر ىذا ويعكس اإلجمالي، المحمي الناتج إلى العاـ الديف نسبة  :الثالث المؤشر -
 االستدامة شرط تحقيؽ عمى العامة المالية قدرة ومدى والخارجية، الداخمية الديوف تحمؿ عمى المحمي

 .العاـ الديف في

 فكمما الوطني، الدخؿ مف الفرد نصيب لمتوسط الديف خدمة مصروفات نسبة : الرابع المؤشر -
 لتحمؿ الضروري باالدخار القياـ عمى الفرد دخؿ قدرة عمى لؾذ دؿ كمما النسبة، ىذه انخفضت
 .االقتصاد في المالية االستدامة عمى مؤشرا ذلؾ ويمثؿ ،المستقبؿ في الضريبية األعباء

 فيالسيادية  الديوف العامة أزمة المؤشر الخامس: تناظر اإليرادات العامة والنفقات العامة: فمنذ -
 لسمسمتي التوجيات العامة تناظر ، أصبحت دراسة مؤشراألوروبيمف دوؿ االتحاد  وعدد اليوناف
الديف العاـ لمدولة  عمى وتأثيرىـواإليرادات العامة الحكومية  الحكوميالعاـ  باإلنفاؽ الخاصة البيانات
السمسمتيف في  عمىمف خالؿ المحافظة  العجز حجـ في وقدرة الدولة عمي التحكـ وىبوطا، صعودا

 مف المالية االستدامة تحقيؽ عمى بقدرتيا الدولة تنذر التي المبدئية المؤشرات أىـ مف ،حالة تناظر
 .عدمو

ومؤشر تناظر اإليرادات العامة  لمموازنةمؾ المؤشرات، ستستخدـ الدراسة مؤشر القيد الزمني ومف ت -
، وىـ مف أكثر المؤشرات التي والنفقات العامة لتقييـ االستدامة المالية في الدوؿ محؿ الدراسة

 .األدبياتستدامة المالية كما ىو موضح الحقا في مراجعة الدراسات السابقة لالاستخدمتيا 

 تقييـ االستدامة المالية: فيالقياسية المستخدمة األساليب أىـ ( 3-3) -

 واعتمدتتحقؽ االستدامة المالية لمديف العاـ،  الختباراختبارات مختمفة  القياسياقترح أدب االقتصاد  -
 مؤشرات االستدامة المالية: فيمعظميا عمى القيد الزمني لمموازنة السابؽ اإلشارة إليو 

جود جذر الوحدة بيف السالسؿ الزمنية و Trehan and Walsh   xvii كؿ مف اختبر 9119سنة  في -
الخاصة بإيرادات ونفقات الموازنة العامة لمدولة، فإذا كانت السالسؿ متكاممة مف الدرجة صفر، فيذا 

تتحقؽ االستدامة المالية، ثـ تطور  وبالتاليمف الدرجة صفر  األساسييعنى بالضرورة تكامؿ الفائض 
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 co) وقت الحؽ وأصبحت االستدامة تتحقؽ عف طريؽ نظاـ التكامؿ المتناظر فيالعمؿ 
integration) فياإليرادات والنفقات عمى حد السواء، وذلؾ  لسمسمتي، ويتطمب ذلؾ تكاماًل متناظرًا 
 المعادلة التالية:

- 𝐺     𝐵𝐺     

 حيث:  -

𝐺  : .اإلنفاؽ العاـ 

𝐺  : العامة. يراداتاإل 

B  : .معممات المتغير المستقؿ في النموذج 

 العشوائي. أحد الخط :  

  الحد الثابت لممعادلة. :  

 شرطًا أساسيًا لالستدامة المالية.  B≤ 1>0حيث تعد قيمة 

 أساليبتطوير ب  Martin(2000),Quintos(1995)قاـ  الماضيوفى منتصؼ التسعينات مف القرف 
 الكشؼ عف االستدامة المالية عمى اختبار فياعتمد الباحثاف  حيثاختبار االستدامة المالية لمديف العاـ 

اإليرادات والنفقات ، إال أنيما ميزا بيف نوعيف مف القدرة عمى االستدامة  لسمسمتيالتكامؿ المتناظر 
 الثاني، والنوع B=1معامؿ اليكوف فييا  التيىي الحالة المالية، النوع األوؿ: االستدامة المالية القوية و 

يساوى صفرا  Bأما إذا كاف المعامؿ B<1>0فييا المعامؿ  التياالستدامة المالية الضعيفة وىى الحالة 
، وىذه ىي الطريقة التي ستعتمد عمييا Quintos (1995)  فيذا يعنى عدـ إمكانية االستدامة المالية

 اختباراتيا القياسية.الدراسة في 

 عمى لتسميط الضوء المجاؿ فتح إلى والضعيفة القوية االستدامة عمى القدرة مفيـو ظيور وقد أدى
 لمنفقات العامة تغطية اإليرادات لمعامؿ دقيقاً  تقديرا تعطي أف شأنيا مف المتناظر التي التكامؿ اختبارات

 العاـ، الديف لتكاليؼ الموازنة األساسي رصيد تغطية معامؿ تقدير محاولة إلى ذلؾ تعّدى العمومية، كما
 .Hénin (1997) أعماؿ جميًا في ظير ما وىذا
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 :لمنفط ومصدرة منتجة لدوؿ المالية االستدامة تقييـ عف االقتصادية األدبيات مراجعة( 3-8)

 أسبابة عف بحثت التي االقتصادية الدراسات تعددت المالية، االستدامة لموضوع الكبيرة لألىمية نظراً 
 حيث مف أكثر أو دولة وضع قيمت تطبيقية دراسات الى باإلضافة تحقيقو، وطرؽ ومؤشراتو ونتائجو
 االقتصادية المشاكؿ مف كغيرىا العاـ لمديف المالية االستدامة مشكمة إلف وذلؾ المالية، االستدامة تحقيؽ

جابات حموليا عف البحث يتـ ال نما فقط، النظري اإلطار ظؿ في ليا وا   مع النظري التحميؿ يترافؽ وا 
 طريقاً  يعد أيضا ولكنو فحسب لمنظرية اختباراً  التطبيقي اإلطار يعد ال وىنا ،التطبيقي واالختبار اإلطار

 معظـ اعتمدت وقد ،xviiiمالئمة أكثر جديدة نظرية أسس ترسيخ في يساىـ بما النظرية واختبار لمتطويع،
( stochastic processes) االحتمالي البعد ذات االختبارات عمى المالية لالستدامة التطبيقية الدراسات
 الموازنة عجز استقرار عف لمكشؼ قياسية طرؽ عدة ذلؾ في استخدمت وقد الموازنة، لقيد الحالية لمقيمة
 والنفقات العامة اإليرادات )الموازنة قيد متغيرات بيف ما مشترؾ تكامؿ عالقة وجود أو العاـ، والديف
 .العاـ لمديف األساسية الفوائض استجابة مدى اختبار أو ،(العامة

 النامية الدوؿ في المالية االستدامة اختبرت التي الدراسات عمى سنركز لمدراسة البحثي اليدؼ ولخدمة
 :الدراسات تمؾ أىـ ومفاألولية  لممواد أو لمنفط المنتجة

 مف لمدولة، المالية لمتوازنات التقنية األسس تحميؿ الدراسة ىذه حاولت( 7193 الرحيـ عبد) دراسة -
 النمذجة بتبني وذلؾ الطويؿ، المدى عمى الجزائر في الموازنة عجز تحمؿ استدامة إمكانية تقييـ خالؿ

 مستقرة، غير الموازنة عجز سمسمة بأف الدراسة أثبتت وقد.  الذاتي االنحدار نماذج باستخداـ الالخطية
 إنفاؽ إلى تميؿ الحكومات أف أي اإليرادات، نمو معدالت تفوؽ نمو بمعدالت يزداد الحكومي اإلنفاؽ وأف
 الطويؿ المدى عمى العاـ الديف استدامة إمكانية عدـ فرضية يدعـ مما الطويؿ، المدى عمى إيراداتيا يفوؽ

xix. 

 التي االقتصادات في المالية االستدامة بتحميؿ اىتمت Ntamatungiro, 2004 xx   دراسة و -
 رسـ مف تتمكف كي الجابوف، حالة عمى التركيز مع الناضبة، الطبيعية الموارد عمى البالغ باالعتماد تتسـ
 الجابوني االقتصاد منيا يعاني التي المالية اليشاشة ضوء وفي المالية استدامتيا لتقييـ مالئـ إطار

 المالية، االستدامة تحقيؽ عمىالجابوف  قدرة عدـ الى الدراسة توصمت، لمموازنةالقيد الزمني  وباستخداـ
 توصمت  ،المعتمدة بشكؿ كبير عمى الموارد الناضبة الدوؿ في المالية االستدامة معايير ولتحقيؽ لذلؾ
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 أف أوليا المالية االستدامة لتحقيؽ مراعاتيا الدوؿ تمؾ عمى يتعيف شروط  ثالثة ىناؾ أف الى الدراسة
 غير والنفقات اإليرادات) النفطي غير األساسي المالي الميزاف إلدارة مالية قاعدة الدوؿ تمؾ تطور
 إدخاؿ وثانييا النفطي؛ غير اإلجمالي المحمي الناتج إلى الديف نسبة بتخفيض ليا يسمح بما ،(النفطية
 األجياؿ؛ بيف باإلنصاؼ يسمح وبما الزمف، عبر وتثبيتو النفطي الدخؿ مف الفرد نصيب لقياس معيار
 تمؾ لحماية مالئمة، بطريقة واستثماره ،(سيادية ثروة صندوؽ) النفطي لالدخار صندوؽ إنشاء وثالثيا
 .التبدد مف الثروة

 لمنفط منتجة دوؿ تسع في المالية االستدامة حالةقامت بتقييـ    (York & Zhan, 2009) دراسة و -
 التي التقمبات بيف التبادلية العالقة لمعرفةباستخداـ القيد الزمني لمموازنة،  الصحراء، جنوب افريقيا في

 بصفة الدراسة واعتمدت ،الدوؿ تمؾ في المالية االستدامة حالة وبيف العالمية النفط أسعار في تحدث
 في التقمبات تأثير عف واضحة صورة يقدـ لكونو النفطي غير المالي الميزاف تحميؿ عمى أساسية

 مف بالرغـ أنو إلى الدراسة توصمت وقد ،الطويؿ األجؿ في المالية االستدامة عمى النفطية اإليرادات
 غير المالي الميزاف في العجز ازداد فقد ، 2005 العاـ مف ابتداء النفط أسعار في الكبير النمو

 لـ الدوؿ تمؾ في المالية االستدامة وأف العاـ، اإلنفاؽ كفاءة يترد بسبب الدوؿ، تمؾ في النفطي
 xxi.النفطية الطفرة ظروؼ في تتحقؽ

ىدفت إلي تقييـ االستدامة المالية لمديف العاـ في  xxii(ABDUL WAHEED2016) دراسة   -
لمقيد الزمني لمموازنة، لـ تستطع  ARDL( وباستخداـ اختبار 7198: 9112البحريف خالؿ الفترة )

لي ، بيف الديف العاـ و الميزاف الما  Cointegrationالنتائج تأكيد وجود عالقة تكامؿ متناظر 
وخمصت الدراسة الى أف التقمبات التي تشيدىا أسعار البتروؿ تؤثر بشكؿ سمبى عمى استدامة الديف 

اسعار  فيالعاـ في دولة البحريف ، وأوصت بضرورة تنوع مصادر اإليرادات حتى ال يكوف لمتقمبات 
 البتروؿ أثر كبير عمى االستدامة المالية. 

االستدامة المالية في المممكة العربية السعودية  اختبرت xxiii Hadeer mahmood(2016)دراسة -
مستخدمة مؤشر القيد الزمني لمموازنة لممتغيرات االيرادات العامة والنفقات العامة كنسبة مف الناتج 

(، وتوصمت الدراسة الي وجود استدامة مالية ضعيفة 7198 -9121المحمي االجمالي خالؿ الفترة)
بإجراء اصالح مالي ىيكمي لموصوؿ الي استدامة  الدراسة وأوصترة السعودي خالؿ فت لالقتصاد

 مالية قوية.
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المممكة العربية  في المالية السمطات قدرة تقييـ ىدفت إلى ( 7192 العزيز عبد وحيد،) دراسة -
 واإليرادات النفقات بيف العالقة دراسة خالؿ مف وذلؾ المالية، االستدامة تحقيؽ عمى السعودية
 إلى 9121 عاـ مف سنوية بيانات استخداـ تـ وقد. العامة لمموازنة الزمني القيد تطبيؽ وفؽ الحكومية

 يدؿ مما الحكومية النفقات مف أسرع بمعدؿ تنمو الحكومية اإليرادات أف النتائج وأكدت ،7198 عاـ
 وقد المالية، االستدامة شرط تحقؽ وبالتالي الديف، أعباء واحتواء العجز سداد عمى السعودية قدرة عمى

 الحكومية، واإليرادات النفقات بيف االتجاه ثنائية عالقة وجود الدراسة في السببية اختبار نتائج أظيرت
 النفقات بتعديؿ تتعمؽ متزامنة قرارات اتخاذ عمى السعودية المالية السمطات قدرة عمى يدؿ مما

 واإليرادات التكاليؼ وفؽ قراراتيا اتخاذ المالية السمطات عمى يجب إنو حيث آنيًا، الحكومية واإليرادات
 xxiv.المستقبؿ في المالية االستدامة تحقيؽ يضمف بما واالستخدامات، لمموارد الحدية

 في االستدامة تعزيز عمى العامة اإليرادات أثر تحميؿالدراسة ( حاولت 7192دراسة )محمد عفيفي  -
 ومتجو لجوىانسف المشترؾ التكامؿ لتحميؿ القياسي األسموب عمى وباالعتماد السعودية، العامة المالية

 قوية غير استدامة عالقة وجود إلى الدراسة توصمت ،لمميزانية الزمني القيد لنموذج الخطأ تصحيح
 والنفقات النفطية غير اإليرادات بيف قوية استدامة ووجود العامة، والنفقات النفطية اإليرادات بيف

 فيي السعود لالقتصاد المميز الوضع الطويؿ األجؿ في السببية اختبارات نتائج أثبتت كما. العامة
 وبما، العامة لمنفقات النفطية العامة اإليرادات مف تأتي لمموازنة الزمني القيد طرفي بيف العالقة أف

العالقة  اتجاهف فإ وبالتالي، العكس وليس العامة، اإليرادات في بالتطورات العامة النفقات تأثر يعني
 مثؿالنفطية  يراداتالعامة والنفقات العامة في الدوؿ النفطية خاصة ذات التركز في اإل يراداتبيف اإل

النفطية  يراداتىذه الحالة تعد اإل فيحيث انو  مختمفة عف بقية الدوؿ النامية، االقتصاد السعودي
عدؿ نمو النفقات العامة، وىذا تحديد حجـ وم فيوتوقعاتيا وأي تذبذبات خاصة بيا عاماًل أساسيًا 

العامة بالتطور في النفقات  يراداتعمى عكس ما أشار إليو نموذج القيد الزمني لمموازنة بتأثر اإل
 xxv.العامة

بعض االستدامة المالية في  اختبرت التيالتطبيقية  الدراساتبعض لنتائج  السابؽ العرض مف نخمص -
لـ  التيالنفطية  الدوؿ معظـإف  : األولى تيفالناضبة الي نتيجة لمنفط والموارد الطبيعية ر المصد الدوؿ

 ،الموارد النفطية أو الموارد الطبيعية الناضبة إيراداتعمي  واعتمدت إيراداتياتنجح في تنويع مصادر 
والنفقات في  اإليرادات بيف السببية العالقة اتجاه والثانية: أف المالية، االستدامة تحقيؽ تستطع لـ
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التي عمي أساسيا وضعت  النتائج وىى العكس وليس النفقات الي يراداتمف اإل النفطية يكوفالدوؿ 
  صحتيا في الدوؿ محؿ الدراسة. اختبار سيتـ التي الذكر السابقة فرضياتياالدراسة 

  :الخميجي التعاون مجمس دول بعض العامة في المالية لمكونات الرئيسية التوجهات تحميل -4

في ىذا القسـ تحاوؿ الدراسة في الجزء األوؿ تحميؿ توجيات المالية العامة لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي 
كأحدث  7192سعر النفط في  انخفاض( لتحميؿ أثر 7192: 7193مجتمعة بالتركيز عمى الفترة )

في  اإليرادات والنفقات سمسمتيبيف التناظر  نفطية ، وفي الجزء الثاني تحمؿ الدراسة عالقةسعرية صدمة 
كمؤشر مبدئي  7192: 9111خالؿ الفترة مف  بيانيا، xxviكؿ مف عماف، الكويت، والبحريف، واالمارات

 لالستدامة المالية في كؿ دولة ، وكتمييد إلجراء االختبارات القياسية في القسـ التالي .

 :الخميجي التعاوف مجمس دوؿ في العامة لممالية الرئيسية التوجيات 8-9

 المالية األزمة التي تمت الفترة مدى عمى التعاوف الخميجي حققت المجمس دوؿ اقتصاديات إف رغـ
 حوالي األخرى، حيث بمغت معدالت النمو بيا بالدوؿ مقارنةً  أفضؿ أداءً  7192 سنة وحتي العالمية

 العقديف مدى عمى- محاوالتيا نتيجة (،7198: 7111 الخمس    ) السنوات مدى عمى% 78
سعر النفط ىو  يزاؿ ال إنو وتحقيؽ تنمية في القطاع غير النفطي، إال إيراداتيا، مصادر تنويع -الماضييف

% مف الناتج 21المتحكـ األساسي في معدالت النمو بيا، وال يزاؿ القطاع النفطي يسيـ بأكثر مف 
ي تمؾ الدوؿ مجتمعة، وبالتالي كمتوسط ف -% مف اإليرادات العامة وعوائد التصدير21الحقيقي، وحوالي

 أو النفطية الصادرات مف الدخؿ عمى كبير بشكؿ معتمد ميزانياتيا في السنوي نجد االنفاؽ
مما ييدد خطط التنمية المستدامة لدييا العتمادىا في تمويؿ خطط التنوع االقتصادي  ،xxviiالييدروكربونية

تركز اإليرادات النفطية بيا تختمؼ مف دولة  ولكف يجب اإلشارة إلي إف درجة عمي اإليرادات النفطية،
 مف% 21 مف يقرب ما المتحدة العربية واإلمارات قطر دولتي في النفطية اإليرادات فبينما تمثؿ ألخرى ،
 في% 13و السعودية وعماف العربية المممكة في% 11 مف تقترب نجد إف تمؾ النسبة ، اإليرادات إجمالي

 الغنية األخرى الدوؿ مرتفعة خاصة إذا ما تمت مقارنتيا بنفس النسب فيوىي نسب  الكويت والبحريف،
 .xxviiiالدولة إيرادات مف% 31 حوالي النفطية اإليرادات تتجاوز ال حيث كالنرويج، بالموارد الطبيعية

ونتج عف ىذا التركز في اإليرادات النفطية أف أصبحت اإليرادات العامة والنفقات العامة لدوؿ المجمس 
وحتي  7117 عاـ مف بدءاً (  9شديدة التأثر بأي تقمبات في أسعار النفط، فكما ىو موضح في شكؿ )
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 مجمس دوؿ دتاعتم -7112باستثناء سنة األزمة المالية - مالية سنة عشرة اثنتي مدى وعمى 7198
 التي النفط عائدات في مطردة زيادة إلى النفطية الطفرة وأدت العاـ، اإلنفاؽ في توسعية سياسات التعاوف

 دوالر مميار 272 إلى 7117 عاـ دوالر مميار 19.9 مف الستة، لمبمداف العامة الميزانية إلى توريدىا تـ
 عاـ دوالر مميار 12 حوالي مف أضعاؼ، أربعة مف أكثر العامة النفقات معيا زادت كما ،7197 عاـ

في تمويؿ  تمؾ الفوائض المالية المجمس وقد استثمرت دوؿ ،7193 عاـ مميارات 813 حوالي إلى 7117
 أسعار في السريع االنخفاض سيادية، ثـ أدى تكويف صناديؽ خططيا الطموحة في التنمية وكذلؾ في

 -% لمبرميؿ82.3بنسبة  نخفاضاوىو  - لمبرميؿ دوالر الخمسيف دوف ما إلى 7192 عاـ مطمع النفط
 (.7(،)9إيرادات ونفقات دوؿ المجمس كما ىو موضح في الجداوؿ ) في نخفاضاالى 

قبؿ انخفاض أسعار  الخميجي التعاوف مجمس لدوؿ العامة والنفقات العامة اإليرادات تطور( 9) شكؿ
  7192النفط في 

قتصادي في دوؿ مالمح وأفاؽ االداء اال، مجمس التعاوف الخميجيحصائي لدوؿ : المركز االالمصدر
 .7192مجمس التعاوف الخميجي" العدد الرابع أكتوبر 

بالتقمبات في  المجمس دوؿ في العامة والنفقاتشدة تأثر اإليرادات  (7(، )9الجدوليف ) مف والمالحظ
أسعار برميؿ النفط الخاـ  فانخفاضنتيجة التركز في اإليرادات النفطية السابؽ اإلشارة إليو،  النفط، أسعار
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قيـ سالبة في كؿ دوؿ أدي الي أف أخذت معدالت نمو اإليرادات والنفقات  xxix7192% سنة 82بحوالي 
 .موضح ىو كما مختمفة بنسب ولكف عمى التوالي، 7192، 7192لمسنوات  ستثناءاالمجمس بال 

: 7193 الخميجي لمفترة التعاوف مجمس لدوؿ الحكومية اإليرادات في%( ) السنوي النمو معدؿ( 9)جدوؿ 
7192 

 مجمس السنو
 التعاوف

 الكويت قطر عماف السعودية البحريف االمارات

7193 9.3 99.2 -3 -2,3 3.7 32.2 -2.8 

7198 -2 -97.2 2 -1.2 9.8 1.3 -2.2 

7192 -32.2 -78.8 -33.1 -89 -32.2 -32.9 -21.2 

7192 -92.2 -2.8 -2.9 -92.2 -92.9 -72,2 -88.8 

7192 33.2 81.2 92 33.9 99.1 -1.8 21.1 

قتصادي في دوؿ مالمح وأفاؽ االداء االالخميج،  التعاوف مجمس لدوؿ االحصائي المركز: المصدر
 .7192مجمس التعاوف الخميجي" العدد الرابع أكتوبر 

( نجد أيضا إف كؿ دوؿ المجمس خفضت نفقاتيا العامة كنتيجة لتخفيض اإليرادات بسبب 7ومف جدوؿ )
، وشممت عممية إعادة ىيكمة النفقات عمى عدة صور منيا تخفيض حجـ 7192 انخفاض سعر النفط في 

في موارد الدولة  المعونات الخارجية، االعانات الداخمية، والدعـ ،االنفاؽ الحكومي، كذلؾ تـ إعادة النظر
%في كؿ مف السعودية واالمارات ، لدعـ موازنة 2غير البترولية فتـ فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 . xxxالحكومة

 7192: 7193( تغير االنفاؽ السنوي)%( في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي في الفترة 7جدوؿ)

مجمس  السنو
 التعاوف

 لكويتا قطر عماف السعودية البحريف االمارات
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7193 1.9 99.7 7.2 2.2 3.7 71.3 -9.2 

7198 2.8 -92.2 2.2 98.2 2.8 77.2 99.2 

7192 -93.1 -99.3 1.8 -97.7 -1.2 -78.2 -92.2 

7192 -2.7 7.3 -1.2 -92.9 -2.2 92.7 -3.7 

7192 2.3 7.2 1.9 97 -8.9 -99.2 1.9 

قتصادي في دوؿ مالمح وأفاؽ االداء االميجي، المصدر: المركز االحصائي لدوؿ مجمس التعاوف الخ
 .7192مجمس التعاوف الخميجي" العدد الرابع أكتوبر 

( نجد أف نسبة االنخفاض في النفقات كانت أقؿ مف االنخفاض في 7( بجدوؿ)9وعند مقارنة جدوؿ)
يف العاـ كما ىو موضح في داإليرادات مما نتج عنو تزايد العجز في الموازنات وبالتالي تزايد في نسب ال

(، وخاصة في البحريف ثـ الكويت وعماف وذلؾ ألف تمؾ الدوؿ تطبعت عمي أنماط إنفاؽ كاف مف 7شكؿ)
الموازنات، ورغـ إف دوؿ المجمس  زيادة العجز في فيالصعب تخفيضيا بشكؿ سريع، مما تسبب 

االحتياطيات النقدية و الصناديؽ السيادية التي سبؽ تكوينيا في سنوات األسعار المرتفعة لمنفط  ستخدمتا
( وىذا التزايد في 7إال إنيا شيدت تزايد في حجـ الديف العاـ كما ىو موضح في شكؿ ) ،في تمويؿ العجز

 -نخفاض سعر النفطنتيجة ا-اإليرادات البترولية مف جية  بانخفاضنسبة الديف العاـ يمكف تفسيره 
( النخفاض االيرادات 3وانخفاض إيراداتيا غير النفطية مف جية أخرى كما ىو موضح في جدوؿ)

الضريبية و لعدـ نجاح تمؾ الدوؿ في تنويع ىياكؿ االنتاج غير النفطي بيا، عمي العكس مف ذلؾ نجحت 
 النفطية.اإلمارات أوال ثـ السعودية و قطر في زيادة إيراداتيا الحكومية غير 

المحمي  الناتج الي العاـ الديف نسبة حيث مف المجمس دوؿ أكبر إف( 7) الشكؿ المالحظ في ومف
الي زيادة  7192سنة  النفطسعار أأكثر الدوؿ التي أدت انخفاض  ،حيث كانتالبحريف  ىياالجمالي 

ف الديف حجـ نسبة ارتفاعتمييا قطر مف حيث  ،ومستمر كبير بشكؿنسبة الديف العاـ ليا   أكثر كانت وا 
عماف والكويت ورغـ إف  فيأما ، واستقرت 7192فحدثت الزيادة في  الديف زيادة معدالت في استقرارا

كاف لو كبير  االنخفاضإف ىذا  إال النفطسعر  نخفاضا قبؿنسبة الديف العاـ بيـ لـ تكف كبيرة نسبيا 
اإليرادات غير النفطية بيما  بانخفاضويمكف تفسير ذلؾ  زيادة نسبة الديف العاـ وبشكؿ مستمر، فياألثر 
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ولعدـ قدرتيما عمي تمويؿ النقص الذى حدث في اإليرادات النفطية سنة  -(3كما ىو موضح في جدوؿ)-
7192 

 الخميجي التعاوف مجمس لدوؿ االجمالي المحمي الناتج مف كنسبة الحكومي العاـ الديف تطور( 7)شكؿ
(7198 :7192) 

 

 .911 ص سابؽ، مرجع ، Assil El Mahmah, Magda Kandil: المصدر

)مميار دوالر  7192-7193( اإليرادات الحكومية غير النفطية لدوؿ مجمس التعاوف لمفترة 3جدوؿ)
 أمريكي(

 مجمس السنوات
 التعاوف

 الكويت قطر عماف السعودية البحريف االمارات

7193 132.6 45.6 0.9 31.4 5.2 40.6 8.9 

7198 138.2 40.7 1.1 33.8 5.8 48.4 8.4 

7192 104.7 45.4 1.2 44.3 5.0 3.5 5.2 

7192 150.2 80.2 1.2 49.5 6.3 8.3 4.7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

 االمارات السعودٌة قطر عمان الكوٌت البحرٌن

0214 

0215 

0216 

0217 

0218 



  0202 أكتوبر( 8، العدد )9المجلد  –مجلة السٌاسة واالقتصاد 
 

___________________________________________________________________ 

7192 161.1 72.2 1.5 68.2 6.0 7.6 5.7 

 ،مرجع سابؽ.7192حصائي لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي المصدر: المركز اال

 (البحريف الكويت، عماف، االمارات،)الدراسة محؿ لمدوؿ العامة المالية توجيات تحميؿ 8-7

 :اإلمارات العربية المتحدة 8-7-9

أف ىناؾ تناظر واضح بيف كؿ مف النفقات العامة إلى ( 3تشير التوجيات الظاىرة في الشكؿ رقـ )
يرادات العامة عمي وكذلؾ  مف الواضح تفوؽ اإل ،خالؿ فترة الدراسةفي اإلمارات واإليرادات العامة 

 ،تفوقيا في السنوات األولى مف الدراسة بدأت النفقات ،  رغـ إفات العامة في معظـ سنوات الدراسةالنفق
، تتفوؽ اإليرادات العامة عمى النفقات العامة 7118ولكف بسبب الطفرة في أسعار النفط بدء مف العاـ 

، تتفوؽ النفقات 7112العاـ زمة المالية العالمية في . وبعد الصدمة المتأتية مف األ7111حتى العاـ 
عادت اإليرادات لمتفوؽ عمى  ثـ ،في الموازنة العامة مؤقت العامة عمى اإليرادات العامة، مسببة عجز

بسبب انخفاض سعر النفط،  7192ليظير العجز مرة أخرى سنة ، 7199منذ العاـ  مرة أخرى النفقات
التنوع االقتصادي  ، وبسببالنفط العالميةمع التحسف في أسعار  7192ولكف سرعاف ما زاؿ العجز في 

وقد انتيت فترة الدراسة بتفوؽ اإليرادات العامة عمى النفقات العامة، مع تناظرىما مارات، الذى تشيده اإل
، نخمص مف ذلؾ الي أف ىناؾ عالقة تناظر واضحة بيانيا بيف االيرادات في االتجاه ناحية التراجع

 عمي النفقات في معظـ سنوات الدراسة. لإليراداتؽ الغالب والنفقات في االمارات مع التفو 

 7192-9111 الفترة خالؿ االمارات في العامة واإليرادات النفقات تطور( 3) رقـ شكؿ
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درىـ ، البيانات بالمميار صندوؽ النقد العربي بياناتباالعتماد عمى  ،: معد بواسطة الباحثة المصدر
 .إماراتي

كما ىو أقؿ دوؿ المجمس تأثرا  كانت فنجد إنيا 7192في  أسعار النفط بانخفاض اإلمارات تأثر عف أما
دوؿ  في% 32.2قدره  نخفاضبا% فقط مقارنة 78.8إيراداتيا ب  انخفضت( حيث 9موضح في جدوؿ )
 االستثمارات في زيادة تشيد فيي الدوؿ،تنوع االقتصاد بيا مقارنة ببقية  ويرجع ذلؾ الى المجمس مجتمعة،

 والسياحة المتجددة، والطاقة والطيراف، الخدمات المالية، أىميا القطاعات مف الكثيرلنفطية في ا غير
فأصبحت مف أكبر دوؿ المجمس مف حيث اإليرادات الحكومية  ،xxxiإلى إيرادات ضريبية باإلضافة الثقافية

في االيرادات  ، ولـ تصبح تعاني مف تركز االيرادات العامة(3غير النفطية كما ىو موضح في جدوؿ )
 9111% سنة 22النفطية، حيث انخفضت بيا نسبة اإليرادات النفطية إلى إجمالي االيرادات العامة مف 

 مما جعميا ، 7192% فقط في 72لتصؿ الي   ،7192xxxii% في 82، ثـ 7191% في 29.2إلى 
كما ىو  ،7192عند التعرض لمصدمة البترولية لمنفط في  العاـ الديف حجـ في استقرارا الدوؿ أكثر

عمي تحقؽ االستدامة المالية، وىو ما سيتـ اختباره  مبدئي، مما يعطي مؤشر  (7موضح في شكؿ )
 قياسيا في الجزء التالي.

 : الكويت 8-7-7

وفؽ ما يوضحو يرادات العامة والنفقات العامة في الكويت غير مستمر بيف اإل تناظر وجود الواضح مف
مع بعض ،في أغمب سنوات الدراسة  العامة النفقاتتفوقت عمى  العامة يراداتاإلال اف إ(، 8الشكؿ رقـ )
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 النفطية العائدات عف ناتج ،وىذا يعني فائض دائـ في الموازنة ،االختالفات المحدودة في حجـ ىذا التفوؽ
يصنؼ كرابع أكبر الصناديؽ السيادية ضخـ  سيادياستطاعت بو الكويت أف تكوف صندوؽ  المرتفعة،

منذ الصدمة  ولكف ،xxxiiiمميار دوالر 217العالمية بعد صناديؽ النرويج والصيف واالمارات بحجـ يبمغ 
 بسبب النفقات، في االنخفاض يفوؽ كبير بشكؿ اإليرادات انخفضت، 7198السعرية لمنفط في منتصؼ 

وانخفاض االيرادات غير النفطية كما ىو موضح في  النفط، ايرادات في الكويتية يراداتاإل تركز
 يعني مما االيرادات، عمياألوضاع بأف تفوقت النفقات  تغييرلذلؾ تأثير سريع عمي  كافو  ،(3جدوؿ)
، وكاف مف المفترض أف يغطي  7192 ،7192، 7198 السنوات خالؿ خاصة العامة الموازنة في عجز

عمي  الكويت قدرة عمى مؤشركاف سيعطي  مما ،االستدانةلى إ جوءالصندوؽ السيادي ىذا العجز دوف الم
 الناتج الى الكويتي العاـ الديف نسبة تزايدت( 7)شكؿ في موضح ىو كما ولكفتحقيؽ االستدامة المالية، 

 االجمالي. المحمي

 (8شكؿ رقـ )

 7192: 9111تطور النفقات واإليرادات العامة في الكويت خالؿ الفترة 

 

دينار ، البيانات بالمميار صندوؽ النقد العربي بياناتباالعتماد عمى  بواسطة الباحثة : معدالمصدر
  .كويتي

إف ، فمف المالحظ (9) جدوؿ في موضح ىو كما وبناء عمى التطورات في بيانات المالية العامة الكويتية
حساسية لتقمبات أسعار النفط، لذلؾ  أكثر االيرادات في دوؿ مجمس التعاوف الكويتيةااليرادات العامة 

مقارنة ببقية  7192أسعار النفط سنة  انخفاض نتيجة اإليرادات انخفاضنسبة في  أكبر الكويت حققت

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

ت
قا
نف
وال

ت 
دا
را

الٌ
ا

 

 السنوات

 النفقات

 اإلٌرادات



  0202 أكتوبر( 8، العدد )9المجلد  –مجلة السٌاسة واالقتصاد 
 

___________________________________________________________________ 

 ب إيراداتيا فانخفضت ،سابقا اشرنا كما النفطية اإليرادات في إيراداتيا لتركز نظرادوؿ المجمس ، 
فإف االستقرار المالي  وبالتالي% فقط، 32.2إيرادات دوؿ المجمس مجتمعة ب  بانخفاض مقارنة% 21.2

الكويت عمى تحقيؽ  قدرة بعدـ مبدئي مؤشر يعطي مما النفط، مرىوف بالتقمبات في أسعارفي الكويت 
 االستدامة المالية، وىو ما سنختبره في الجزء التالي لمدراسة.

 :البحريف مممكة8-7-3

فخالؿ  ،بيف النفقات العامة واإليرادات العامة في البحريفعدـ وجود تناظر ظير ي( 2الشكؿ رقـ ) 
مف فرص حدوث عجز في الموازنة  قمؿالدراسة، تطابؽ كؿ مف ىذيف المتغيريف، بما  مفالسنوات األولى 

ني ولكف بشكؿ عاـ تفوقت النفقات العامة عمى االيرادات العامة خالؿ سنوات الدراسة، حيث يعا ،العامة
مف عجز مزمف،  -وىو االقتصاد البحريني - الخميجيدوؿ مجمس التعاوف  اقتصادياتفي  اقتصادأصغر 

، (9)جدوؿ في موضحالنفط العالمية كما ىو  أسعار في بالتذبذباإليرادات الحكومية  ارتباطكما يتصؼ ب
البحريف  إفكما  % تقريبا ،38معدالت نمو اإليرادات ب  انخفاضأسعار النفط الى  انخفاضحيث أدي 

ىو موضح  كما النفطية يراداتاإل انخفاض عمي كرد نفقاتيا تخفيض عمي قدرة المجمسكانت أقؿ دوؿ 
باإلضافة إلى  ،xxxivنتيجة االرتفاع المستمر لمنفقات العسكرية، والمصروفات غير االنتاجية ،(7في جدوؿ)
بسبب عدـ تنوع ىيكؿ اإلنتاج  (3)جدوؿ في الموضحغير النفطية   الحكوميةاإليرادات  حجـ انخفاض

 العجز المتتالي ىالعامة، وأد وازنةفي الم عجز متتاليإلى  أدى معا ذلؾ كؿ، وانخفاض العوائد الضريبية
% مف الناتج المحمي اإلجمالي مع نياية النصؼ األوؿ مف عاـ  19إلى تراكـ الديف العاـ ليصؿ إلى 

، وىذا التحميؿ  7112% سنة 89 تتعدى ال نسبتو كانت أف بعد( 7ىو موضح في شكؿ) كما 7192
 تحقيؽ استدامة مالية. أيضا عمييعطي مؤشر مبدئي عمي عدـ قدرة البحريف 

 7192-9111تطور النفقات واإليرادات العامة في البحريف خالؿ الفترة  (2شكؿ رقـ )
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البيانات بالمميار ، )7192-9111) بيانات صندوؽ النقد العربيمعد بواسطة الباحثة وباالعتماد عمى 
 .دينار بحريني

 : عماف سمطنة8-7-8

( وجود تناظر شبو مستمر )والذي يصؿ لدرجة التطابؽ( بيف توجيات االنفاؽ العاـ 2يوضح الشكؿ رقـ )
مما يعطي مؤشر أولي  بتحقؽ االستدامة  ،7198: 9111الفترة واإليرادات العامة في عماف خالؿ 

انخفضت االيرادات العامة بحوالي  ، 7198عاـ  منتصؼ وبسبب تراجع أسعار النفط منذالمالية، ولكف 
 يرادات النفطية، وصغر حجـ( بسبب تركز اإليرادات في اإل9ىو موضح في جدوؿ)%  كما 32.2

الحكومة تخفض النفقات  ، مما جعؿ(3ىو موضح في جدوؿ) طنة عماف كمايرادات غير النفطية لسماإل
معدؿ التراجع في  مف قؿ( وىو معدؿ أ7% فقط  كما ىو موضح في جدوؿ)91بمعدؿ ولكف العامة 

 ما يقرب مف ، ويرجع ىذا لعدـ رغبة الحكومة المساس بأجور القطاع العاـ التي تحتؿاإليرادات العامة
مما جعؿ نسبة الديف العاـ الحكومي  ،xxxv% مف إجمالي االنفاؽ 72% مف الناتج المحمي االجمالي و97

 (.7تأخذ في التزايد كما ىو موضح في شكؿ )

 مالية استدامة تحقيؽ عمى عماف سمطنة قدرة عف مبدئي مؤشر وضع يصعب التوجيات تمؾ تحميؿ ومف
 .القياسي االختبار ىو ذلؾ في والفيصؿلمفترة كاممة،  عدمو مف

 7192-9111خالؿ الفترة  عمافالعامة في  يراداتتطور النفقات واإل (2شكؿ رقـ )
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 .عماني لايربيانات صندوؽ النقد العربي، البيانات بالمميار : معد بواسطة الباحثة وباالعتماد عمى المصدر

التحميؿ السابؽ لتوجيات المالية العامة و لعالقة التناظر البياني بيف سمسمتي اإليرادات باالعتماد عمى 
 يمكف مالحظة التالي: ، والنفقات في الدوؿ محؿ الدراسة 

 العينة دوؿ في العامة المالية في العامة التوجيات بيف واضح تشابو ىناؾ الدراسة، فترة امتداد عمى
 العامة االتجاىات عمى النفطية اإليرادات سيطرة يعني مما العالمي، النفط سوؽ في التغير مع الخميجية

 وزيادة الدوؿ ىذه في العامة المالية في االقتصادي التركز مؤشرات أحد ذلؾ ويمثؿ. الدوؿ تمؾ مالية في
 تعتمد العينة دوؿ في المالية السياسة أف المتقدـ التحميؿ نتائج النفطية، وتشير اإليرادات عمي االعتماد

 المقابؿ في تنمو النفطية، اإليرادات تتوسع فعندما. العاـ االنفاؽ خطط لرسـ النفطية اإليرادات عمى
 وفي السابقة، النقطة عمى وبناء العامة، اإليرادات في النمو حدود يتجاوز قد وبما لمدولة، العامة النفقات
 واإليرادات العامة النفقات بيف القائمة التوجيات في مستمر شبو تشابو ىناؾ الدراسة، سنوات أغمب
 .النفط قطاع مف المتأتية وخصوصا العامة، اإليرادات في دالة العامة النفقات اف يثبت وبما العامة،

المالية العامة  لمدوؿ األربع محؿ الدراسة، نالحظ أف اإلمارات فقط  لتوجيات كذلؾ مف التحميؿ السابؽ-
االطار  فيىي التي توافرت بيا الخصائص التي تدعـ تحقؽ االستدامة المالية السابؽ االشارة إلييا 

 اإليرادات في لمتغيرات النفقات واستجابة العاـ، الديف حجـ في واستقرار اقتصادي تنوع لمدراسة مف النظري
 ونفي أو تأكيده سنحاوؿ ما وىو الخسائر، بأفؿ لمنفط األخيرة السعرية الصدمة مف الخروج مف مكنيا مما ،

 االستدامة تحقيؽ عمى قدرتيا أظير السابؽ فالتحميؿ عماف سمطنة أما القياسية، االختبارات نتائج مف
 عمى إيراداتيا تفوؽ رغـ والكويت األخير، الجزء في تحققيا وعدـ الدراسة، فترة مف األوؿ الجزء في المالية
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 أما لدييا، حقيقية مالية باستدامة ينبئ ال النفط أسعار لتقمبات الشديدة اإليرادات حساسية اف إال النفقات
 اختباره أيضا سنحاوؿ ما وىو المالية، االستدامة تحقيؽ ىمع قدرتيا عدـ يدعـ السابؽ فالتحميؿ البحريف
 . قياسيا

 :الدراسة محؿ لمدوؿ مالية استدامة وجود فرضية الختبار القياسي التحميؿ -2

 ومراجعة النظري االطار عمى بناءً  :االقتصادية النظرية وفروض القياسي النموذج صيغة(  2-9)
 موضوع تناولت التي التطبيقية الدراسات استخدمتيا مختمفة قياسية طرؽ مف عرضو تـ ما وبعد االدبيات،
 المتناظر التكامؿ اختبار استخداـ عمى الدراسة اختيار وقع لمنفط، المصدرة الدوؿ في المالية، االستدامة
 والسبب لمموازنة، الزمني القيد منيج باستخداـ الدراسة محؿ لمدوؿ الحكومية والنفقات اإليرادات لسمسمتي

 الطرؽ وأكثر أبسط ، أدؽ مف ىي الطريقة تمؾ أف الي  ذكره سبؽ كما االسموب ىذا اختيار في
كما سبقت االشارة لذلؾ عند  االقتصادية األدبيات في المالية االستدامة اختبارات إلجراء المستخدمة

 النحو عمى سيكوف الدراسة ستستخدمو الذي القياسي النموذج صيغة فإف لذلؾ ،مراجعة األدبيات
 :xxxviالتالي

𝐺     𝐵 𝐺     

 حيث:

𝐺  : .اإلنفاؽ العاـ 

𝐺  : .اإليرادات العامة 

B  : .معممات المتغير المستقؿ في النموذج 

 حد الخطى العشوائي. :  

 الحد الثابت لممعادلة. :  

 ( األساليب القياسية المستخدمة:2-7)

طريقة االنحدار الذاتي لفترات القياسي عمى منيجية التكامؿ المشترؾ بالتحميؿ تعتمد الدراسة في  -
، والذي يناسب طوؿ فترة السالسؿ الزمنية لمبيانات المستخدمة في النموذج، ARDLبطاء الموزعة اإل
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حد السالسؿ الزمنية في الفرؽ الثاني. ولكي تحدد السببية والتكامؿ في ويشترط عدـ وجود استقرار أل
 استقراريوختبار العالقة، تبدأ بتحديد طوؿ فترة اإلبطاء المثمى في نموذج االنحدار الذاتي. وبعد ا

زائؼ، تحاوؿ الدراسة تحديد  نحدارا، حتى تنتفي إمكانية الحصوؿ عمى Unit Rootالسالسؿ الزمنية 
 Error Correctionالعالقة طويمة األجؿ. كما ستستخدـ الدراسة آلية تصحيح الخطأ 

Mechanism (ECM) ف المسار في النموذج الساكف، إلزالة االنحرافات في األجؿ القصير م
 .األجؿ الطويؿالتوازني لمسالسؿ في 

، FPE HQ ،باالعتماد عمى المعايير اإلحصائية ) اختبار طوؿ فترة االبطاء المثمى لمنماذج األربعة: -
AIC ،SC( تشير البيانات الواردة في الجدوؿ رقـ ،)بالممحؽ االحصائي، أف فترات االبطاء 9 )

فترات ابطاء. وفي حالة االمارات، فإف  2والبحريف ىي المثمي في كؿ مف بيانات الكويت وعماف 
فترات ابطاء. فعند ىذا العدد مف فترات االبطاء، بمغت قيمة االختبارات  2فترات االبطاء المثمي ىي 

 اإلحصائية المختمفة أدنى مستوى ليا.

جة اختبار توضح نتي( بالممحؽ االحصائي، 2(، )8(، )3(، )7الجداوؿ أرقاـ ) اختبار جذر الوحدة: -
جذر الوحدة لمسالسؿ الزمنية المكونة لمنموذج القياسي، باالعتماد عمى اختبار ديكي فولر الموسع 

Augmented Dickey-Fuller Test واختبار ،Phillips-Perron Test . وتظير نتائج تحميؿ
ذج القياسية (، أف السالسؿ الزمنية المكونة لمنماPPو ADFاالستقرار، باستخداـ ىذه اإلحصائيات )

األربعة إما مستقرة في المستوى، أو بعد أخذ الفروؽ األولى. وتمكننا ىذه النتائج مف إجراء اختبار 
". Pesaranالتكامؿ المشترؾ وفؽ منيجية االنحدار الذاتي لفترات االبطاء الموزعة، والمقترح مف "

 االختبار. اوالخطوة التالية توضح نتائج ىذ

لتحديد االستدامة وفؽ منيج القيد الزمني لمميزانية، فيتعيف  :ARDLرؾ بطريقة اختبار التكامؿ المشت -
العامة في االجؿ الطويؿ )بمعنى  يراداتعمينا معرفة ىؿ توجد عالقة تكاممية بيف النفقات العامة واإل

ىذه العالقة لكي نصؿ بيا لتحديد مستوى  قوةطويمة األجؿ(. وبعد ذلؾ نحدد  توازنيووجود عالقة 
 االستدامة في المالية العامة في الدوؿ األربعة. 
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باالعتماد عمى نتائج فترات االبطاء المثمى، ولتحديد مدى وجود تكامؿ  :bound testاختبار الحدود  -
، والذي Wald Testمشترؾ بيف السالسؿ الزمنية المكونة لمنماذج األربعة، ستستخدـ الدراسة اختبار 

 :يعتمد عمى فرضيتيف 

 H0 ال توجد عالقة تكامؿ مشترؾ طويمة االجؿ بيف المتغيرات

           H1توجد عالقة تكامؿ مشترؾ طويمة االجؿ بيف المتغيرات
  

 

 Pesaranلمقيـ الحرجة التي طورىا  األدنىالحرجة لمحد األعمى والحد  بالقيمةالمحسوبة  Fويتـ مقارنة 
المحسوبة أكبر مف القيمة  Fعند جميع مستويات المعنوية. ويتـ رفض فرضية العدـ إذا كانت قيمة 

ج ىذا االختبار لمنماذج مستويات المعنوية المختمفة. والجدوؿ التالي يوضح نتائ دالحرجة لمحد األعمى عن
 األربعة:

 النماذج اختبار( نتائج 8) جدوؿ رقـ

 النموذج F Wald test ARDL Selected Model القرار

 5.459100  رفض فرضية العدـ
 

Model: ARDL(3,5) االمارات 

 2.830241  قبوؿ فرضية العدـ
 

Model: ARDL(6,5) الكويت 

 5.069980  رفض فرضية العدـ
 

Model: ARDL(3,5) عماف 

 1.056167  قبوؿ فرضية العدـ
 

Model: ARDL(3,5) البحريف 

 Fقيمة ألف  وعماف اإلمارات حالتي في العدمي الفرض نرفض أننا عمى السابؽ الجدوؿ نتائج وتؤكد
 الكويت حالة في ونقبمو ، %2مستوى معنوية  دالمحسوبة أكبر مف القيمة الحرجة لمحد األعمى عن

 وبمعنى. % 2مستوي معنويو  دمف القيمة الحرجة لمحد األعمى عن قؿالمحسوبة أ Fقيمة ألف  والبحريف
 في العامة واإليرادات العامة النفقات بيف الطويؿ االجؿ في معنوية مشترؾ تكامؿ عالقة ىناؾ فاف أخر،
 مف العكس وعمى الدراسة، فترة خالؿ العامة المالية في استدامة بوجود يفيد بما وعماف، االمارات مف كؿ
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 العامة النفقات بيف الطويؿ جؿاأل في المشترؾ التكامؿ غياب يوضح السابؽ الجدوؿ نفس فإف ذلؾ،
 العامة ماليتيما عف االستدامة مقومات غياب يعني وبما والبحريف، الكويت مف كؿ في العامة واإليرادات

 .الدراسة فترة خالؿ

السابؽ لتوجيات المالية العامة وتؤكدىا،  البيانيمارات تدعـ نتائج التحميؿ الخاصة باإل النتيجةوتمؾ 
لسمطنة عماف فيي تتفؽ مع نتائج التحميؿ البياني لتوجيات المالية العامة في الفترة األولى  بالنسبةولكنيا 
الفترة – 7192: 7192وال تتفؽ مع الفترة األخيرة مف  ،7198: 9111 -الفترة األطوؿ-لمدراسة 
ولمتأكد مف صحة تمؾ  الشكؿ،وقد يكوف طوؿ الفترة األولى ىو السبب في خروج النتيجة بيذا  -األقصر

 السببية لجارنجر. اختبارالنتائج خاصة بالنسبة لسمطنة عماف سنقوـ بإجراء 

مارات في باقي أجزاء التحميؿ القياسي، ستكتفي الدراسة بعرض نتائج القياس الخاص بنموذج اإللذلؾ ف
 قة تكاممية طويمة االجؿ.ونموذج عماف، لكوف النتائج السابقة أثبتت أنيما توجد فيما بيف متغيراتيما عال

مارات وعماف، يتعيف األجؿ في حالتي اإل طويمةولمتأكد مف صحة العالقة  نموذج تصحيح الخطأ: -
. وتشير نتائج VECمتجو تصحيح الخطأ المقيد  منيجيةاختبار معنوية حد الخطأ العشوائي باستخداـ 

االمارات وعماف. فالنموذجيف بيما معدؿ ف ىذا الحد معنوي وذا قيمة سالبة في نموذجي إالتحميؿ 
لتصحيح األخطاء قادر عمى تحويؿ النتائج مف األجؿ القصير )القيمة الربع سنوية( لتتماشى مع 

في النموذج االماراتي،  -0.062701. )7192-9111نتائج األجؿ الطويؿ خالؿ الفترة 
 في النموذج العماني(.  -0.111954

 ، تصبح صيغة العالقة الدالية في األجؿ الطويؿ عمى النحو التالي:وبناء عمى النتائج المتقدمة

توضح المعادلة التالية موقؼ االستدامة المالية في النموذج االماراتي. اذ تثبت وجد عالقة  - أ
، أي أقؿ مف الواحد الصحيح. وتشير ىذه 1.12تكاممية طويمة االجؿ، تبمغ قيمة ىذه العالقة 

متوسطة وفؽ القيد الزمني لمميزانية، اذ تقترب قيمتيا مف الواحد  النتيجة لوجود استدامة فوؽ
 الصحيح.

𝐺            𝐺  
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في النموذج العماني، ووفؽ ما تعرضو المعادلة التالية، توجد عالقة تكاممية طويمة االجؿ. وتبمغ  - ب
امة فوؽ ، أي أقؿ مف الواحد الصحيح. وتشير ىذه النتيجة لوجود استد1.22قيمة ىذه العالقة 

 متوسطة وفؽ القيد الزمني لمميزانية، اذ تقترب قيمتيا مف الواحد الصحيح.

𝐺           𝐺  

تختبر الدراسة اآلف العالقة السببية طويمة األجؿ وفؽ منيجية  اختبار السببية بيف متغيرات النموذج: -
الجدوؿ التالي نتائج تمؾ جرانجر عند فترات االبطاء المثمى لنموذجي االمارات وعماف. ويوضح 

 السببية:

 :xxxviiوتوضح المعادلة التالية شكؿ االختبار المقترح مف جرانجر -

-  𝑡     ∑           ∑            
 

   
  

 

   
 

- Yt    ،النفقات العامةXt اإليرادات العامة 

 الفروض  -

- H0          الدولة. فياإليرادات العامة ال تسبب النفقات العامة 

- H1          الدولة. فياإليرادات العامة تسبب النفقات العامة 

 كال مف اإلمارات وعماف فيالسببية طويمة األجؿ  اختبار( نتائج 2)رقـ جدوؿ  -

Null Hypothesis: F-Statistic Prob. الدولة النتائج 

اإليرادات العامة ال تسبب النفقات 
 0.0434 2.45432 العامة

 االمارات رفض فرضية العدـ

النفقات العامة ال تسبب اإليرادات 
 0.8965 0.32416 العامة

 

 قبوؿ فرضية العدـ

اإليرادات العامة ال تسبب النفقات  1.07675 0.3872 
 

 عماف قبوؿ فرضية العدـ
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 العامة

النفقات العامة ال تسبب اإليرادات 
 0.2755 1.29229 العامة

 

 قبوؿ فرضية العدـ

ي تسبب النفقات العامة في تالى أف اإليرادات العامة ىي ال( 2في جدوؿ )وتشير نتائج اختبار السببية 
في حيف اف النفقات العامة ال تسبب اإليرادات العامة في نفس التجربة. أما في التجربة ، اإلماراتية التجربة

لعامة تكامؿ مشترؾ بيف النفقات اوبالرغـ مف وجود ( 2فكما ىو موضح في نتائج جدوؿ )العمانية، 
، فمـ تتمكف اختبارات السببية مف التأكيد 7192-9111جؿ الطويؿ في الفترة واإليرادات العامة خالؿ األ

، وىو ما يدعـ التحميؿ البياني بأف جؿعمى وجود عالقة سببية واضحة بيف ىذيف المتغيريف في ذات األ
 ي امتداد فترة الدراسة بالكامؿ.عماف ال تتحقؽ بيا االستدامة المالية عم

 اختبارات جودة النماذج القياسية المستخدمة: -

تختبر الدراسة في النقاط التالية جودة النموذج القياسي الذي استخدمتو لتقدير االستدامة المالية في 
مجموعة الدوؿ محؿ الدراسة. وتستخدـ في ذلؾ عدد مف االختبارات اإلحصائية، كي تتأكد بيا مف 

 حية نموذجيا القياسي في تقدير العالقة محؿ البحث. صال

( والخاص بإحصائيات فحص البواقي صحة النموذج احصائيًا، حيث 2كما يتضح مف الجدوؿ رقـ )
( اف النموذج ال يعاني مف مشكمة LMكشؼ االختبار الخاص بمشكمة االرتباط التسمسمي بيف االخطاء )

 حيث( 0ρ =ـ وجود ارتباط بيف االخطاء )دالعدـ الذي يقضي بعاالرتباط الذاتي، فقد تـ قبوؿ فرض 
%. كما يتضح ايضًا خمو 9%، 2( وىي أكبر مف مستوي المعنوية P-value = 0.08) قيمة كانت

النموذج مف مشكمو عدـ ثبات التبايف وتحقؽ فرضية التوزيع الطبيعي لمبيانات مف خالؿ اختبار 
(Jarque -Beraكما أف اختبار .) (Ramsey RESET Test)  يرفض فرضية وجود مشكمة خطػأ

 .تحديد النموذج

 في النماذج المستخدمة في الدراسة (  اختبارات فحص بواقي النموذج2جدوؿ رقـ )

Probability Estimated 
Value 

Statistics الدولة 
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0.8058 
 

 

0.457862 
 

Breusch – Godfrey Serial Correlation 
(LM- Stat) 

 االمارات

 

0.4906 
 

 

0.861467 
 

Residual Heteroskedasticity (ARCH) 

 

0.5337 
 

 

0.855812 
 

Breusch – Godfrey Serial Correlation 
(LM- Stat) 

 الكويت

 

0.6213 
 

 

0.737902 
 

Residual Heteroskedasticity (ARCH) 

 

0.2623 
 

 

1.324546 
 

Breusch – Godfrey Serial Correlation 
(LM- Stat) 

 عماف

 

0.0364* 
 

 

2.435623 
 

Residual Heteroskedasticity (ARCH) 

 

0.0071* 
 

 

3.330877 
 

Breusch – Godfrey Serial Correlation 
(LM- Stat) 

 البحريف

 

0.1065 
 

 

1.844849 
 

Residual Heteroskedasticity (ARCH) 

 العدـ، وبما يعني وجود مشكمة في بعض اختبارات فحص البواقي.العالمة * تشير لقبوؿ فرضية 

فيي  CUSUM Testبطريقة  Recursive Estimationالنموذج وفؽ اختبار  استقراريوأما اختبار 
(. ويوضح ىذا الشكؿ أف نتيجة االختبار تقع بيف القيـ الحرجة العميا 2موضحة بالشكؿ التالي رقـ )
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 النماذج االربعة تنجح في اختبار االستقرار، بمعنى انو ال توجد ثمة تأثير لمصدماتوالدنيا، وبالتالي فاف 
 .التي تقمؿ مف جودة نتائج القياس

 CUSUMلمنموذج القياسي وبطريقة  Recursive Estimation( اختبار االستقرار بطريقة 2شكؿ رقـ )
Test في االمارات 
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CUSUM لمنموذج القياسي وبطريقة  Recursive Estimation( اختبار االستقرار بطريقة 2شكؿ رقـ )
Test في النموذج الكويتي 
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CUSUM لمنموذج القياسي وبطريقة  Recursive Estimation( اختبار االستقرار بطريقة 1شكؿ رقـ )
Test في النموذج العماني 
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CUSUM 5% Significance 
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لمنموذج القياسي وبطريقة  Recursive Estimationاختبار االستقرار بطريقة  (91شكؿ رقـ )
Test CUSUM في النموذج البحريني 
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CUSUM 5% Significance 

 :القياسي التحميؿ نتائج 2-3

 العامة النفقات بيف الطويؿ األجؿ في معنوية مشترؾ تكامؿ عالقة ىناؾ أف السابؽ التحميؿ مف تبيف
 فترة خالؿ العامة المالية في استدامة بوجود يفيد بما وعماف، االمارات مف كؿ في العامة واإليرادات
 لمنموذج المفسرة المتغيرات بيف الطويؿ األجؿ في إحصائيا مقبولة تكاممية عالقة ىناؾ أف أي الدراسة،
 القياسي التحميؿ نفس فإف ذلؾ، مف العكس وعمى وعماف، ماراتاإل مف لكؿ. التابع المتغير وبيف القياسي
 مف كؿ في العامة واإليرادات العامة النفقات بيف الطويؿ االجؿ في المشترؾ التكامؿ غياب يوضح السابؽ
 .الدراسة فترة خالؿ العامة ماليتيما عف االستدامة مقومات غياب يعني بما والبحريف، الكويت

 النتائج لكوف فقط، عماف ونموذج االمارات بنموذج الخاص القياس نتائج بعرض الدراسة اكتفت لذلؾ
 يالقياس االختبار نتيجة فوإل االجؿ، طويمة تكاممية عالقة متغيراتيما بيف فيما توجد أنيما أثبتت السابقة
 لتوجيات البياني التحميؿ نتائج مع تتفؽ ال التي اثبتت وجود استدامة مالية خالؿ فترة الدراسة لعماف
لعماف كما أوضحنا سابقا، والتي خمصت الى وجود استدامة مالية في الفترة األولي مف  العامة المالية

 قوة قياس منو اليدؼ كاف أخر اختبار بإجراء الدراسة قامتلذلؾ ، الدراسة وعدـ تحققيا في الفترة االخيرة 
 بيما. والنفقات اإليرادات بيف السببية العالقة اتجاه وتحديد ،لإلمارات وعماف المالية االستدامة

 ىذه قيمة بمغت فإذا، التكامؿ معادلة مف المستنتجة المعممات لقيمة ينظر االستدامة، ىذه قوة ولقياس
 يشير فيذا وواحد، صفر بيف وقعت إذا أما. قوية استدامة وجود عمى دليؿ فيذا الصحيح، الواحد المعممة
. الصفر عف المعممة قيمة انخفاض حالة في استدامة ثمة توجد وال. االستدامة مف ضعيفة لحالة
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 تكاممية عالقة دو وج تثبت اذ االماراتي، النموذج في المالية االستدامة موقؼ القياسية الدراسة وأوضحت
 لوجود النتيجة ىذه وتشير. الصحيح الواحد مف أقؿ أي ،1.12 العالقة ىذه قيمة تبمغ االجؿ، طويمة
وىو ما يتفؽ مع  الصحيح، الواحد مف قيمتيا تقترب اذ لمميزانية، الزمني القيد وفؽ متوسطة فوؽ استدامة

 النموذج في أما، (3التحميؿ البياني السابؽ لتطور سمسمتي االيرادات والنفقات في االمارات في الشكؿ )
 تحقيؽ عمى عماف سمطنة قدرة عف مبدئي مؤشر وضعفقد توصؿ التحميؿ البياني الي صعوبة  العماني
فجزء مف تحميؿ توجيات المالية العامة اكد عمي وجود تناظر بيف  لمفترة كاممة عدمو مف مالية استدامة

، لذلؾ تـ اجراء االختبارات سمسمتي االيرادات والنفقات وجزء أخر أوضح عدـ وجود عالقة تناظر
 أقؿ أي ،1.22 العالقة ىذه قيمة وتبمغ. االجؿ طويمة تكاممية عالقة وجود والتي توصمت إلى القياسية،

 الزمني القيد وفؽ عماف في أيضا متوسطة فوؽ استدامة لوجود النتيجة ىذه وتشير. الصحيح الواحد مف
 .الصحيح الواحد مف قيمتيا تقترب اذ لمميزانية،

 العامة اإليرادات أف عمى السببية اختبار نتائج فأكدت النموذج، متغيرات بيف السببية اختبار يخص فيما
 اإليرادات تسبب ال العامة النفقات اف حيف في اإلماراتية، التجربة في العامة النفقات تسبب التي ىي

 العامة النفقات بيف مشترؾ تكامؿ وجود مف وبالرغـ العمانية، التجربة في أما. التجربة نفس في العامة
، فمـ تتمكف اختبارات السببية مف التأكيد 7192: 9111 الفترة في الطويؿ االجؿ خالؿ العامة واإليرادات

 عمى وجود عالقة سببية واضحة بيف ىذيف المتغيريف في ذات االجؿ.

 نتائج اختبار فروض الدراسة: (2-3)

في ضوء التحميؿ السابؽ، تبيف وجود عالقة تكاممية مقبولة إحصائيا في األجؿ الطويؿ بيف النفقات العامة 
العامة في كال مف االمارات وعماف، وعدـ وجود عالقة بيف نفس المتغيريف في الكويت واإليرادات 

 والبحريف. والجدوؿ التالي يوضح ممخص اختبار الدراسة لفرضياتيا:

 العامة الماليةتحميؿ توجيات نتائج  الفرضية
 لسمسمتي اإليرادات والنفقات

 نتائج االختبار القياسي
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في الدوؿ النفطية،  (9
التي لدوؿ وخاصة ا

تشيد تركز في 
، تقؿ االيرادات النفطية

فرصيا في تحقيؽ 
 االستدامة المالية.

 

أظيرت نتائج التحميؿ وجود تناظر 
غير مستمر بيف النفقات العامة 
واإليرادات العامة في البحريف 

وىو ما يثبت صحة والكويت، 
الف كال الدولتيف بيما  الفرضية

 ولكفتركز في االيرادات النفطية، 
أف ىناؾ تناظر  الدراسة أثبتت

واضح بيف توجو كؿ مف النفقات 
العامة واإليرادات العامة في 

وذلؾ  اإلمارات، خالؿ فترة الدراسة،
كما أوضحنا بسبب نجاح االمارات 
في تنويع مصادر االيرادات 

تحميؿ  كذلؾ أوضح بخالؼ النفط،
تناظر شبو توجيات المالية العامة 

ة مستمر )والذي يصؿ لدرج
التطابؽ( بيف توجيات االنفاؽ العاـ 

خالؿ  واإليرادات العامة في عماف
األولي فقط مف الدراسة  الفترة

وعدـ وجود ىذا  7192: 9111
التناظر خالؿ الفترة األخيرة 

وبالتالي لـ يتـ  ،7192: 7192
تحديد وضع االستدامة المالية في 
عماف وتـ انتظار نتائج االختبارات 

 القياسية.

نتائج النماذج القياسية  أثبتت
وؿ، عدـ وجود استدامة لألربع د
 مف البحريف والكويت، مالية لكؿ

وىو ما يتفؽ مع نتائج تحميؿ 
توجيات المالية العامة ويثبت 
صحة فرضية الدراسة، كذلؾ 
توصمت نتائج االختبارات 

مية وجود عالقة تكامإلي  القياسية
 فيبيف اإليرادات والنفقات 

أيضا ما يتفؽ مع وىو  اإلمارات
نتائج تحميؿ توجيات المالية 

وكذلؾ أوضحت نتائج  العامة،
االختبارات القياسية تحقؽ 
االستدامة في عماف وىو ما يتفؽ 

توجيات المالية العامة  تحميؿمع 
، أي فقط  7192: 9111لمفترة 

كؿ مف  فيوجود استدامة 
، ولكف االمارات وعماف فقط

استدامة متوسطة وليست قوية، 
أف الدراسة القياسية أثبتت  أي

 صحة الفرضية.
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في الدوؿ النفطية،  (7
تحدد اإليرادات النفطية 
وليس النفقات وضعية 

 االستدامة المالية.

 المالية توجياتنتائج تحميؿ اكدت 
صحة الفرضية الثانية  العامة

لمدراسة، فأكدت أف ىناؾ تشابو 
واضح بيف التوجيات العامة في 

دوؿ العينة المالية العامة في 
الخميجية مع التغير في سوؽ النفط 
العالمي، وبما يعني سيطرة 
اإليرادات النفطية عمى االتجاىات 
العامة في مالية تمؾ الدوؿ. 
وأشارت نتائج التحميؿ  أف السياسة 
المالية في دوؿ العينة تعتمد عمى 
اإليرادات النفطية لرسـ خطط 
االنفاؽ العاـ. فعندما تتوسع 

ي المقابؿ النفطية، تنمو ف اإليرادات
 ، النفقات العامة لمدولة

السببية  اتجاه اختبارأكدت نتائج 
ف سمسمتي اإليرادات والنفقات بي

مف االمارات وعماف، أف  لكؿ
اإليرادات العامة ىي التي تسبب 
النفقات العامة في التجربة 

أف الفرضية  أياإلماراتية 
التجربة  في صحيحة ولكف
مكف اختبارات العمانية فمـ تت

السببية مف التأكيد عمى وجود 
عالقة سببية واضحة بيف ىذيف 

 المتغيريف في ذات االجؿ.

 :والتوصيات الخاتمة -2

 التعاوف مجمس دوؿ مف عدد عمى بالتطبيؽ النفطية الدوؿ في المالية االستدامة تقييـ الدراسة استيدفت
بدأت  وقد ،(7192: 9111) الفترة خالؿ الكويت البحريف، اإلمارات، عماف، مف كؿ وىـ الخميجي

 لتقييـ السابقة الدراسات في المستخدمة القياسية الطرؽ وأىـ ومؤشراتيا، المالية، االستدامة الدراسة بتعريؼ
 النفطية، الدوؿ في المالية االستدامة تحقؽ اختبرت التي األدبيات مراجعة خالؿ مف المالية االستدامة
 العامة اإليرادات تركز ، وىـ اختبارىا تـ التي الفرضيات وضع ليإ األدبيات مراجعة مف الدراسة وخمصت

 بيا المالية االستدامة إف كذلؾ المالية، االستدامة تحقيؽ في الدولة فرص مف يقمؿ النفطية اإليرادات في
 تحميؿ عمى وباالعتماد الفرضيات، تمؾ صحة والختبار العكس، وليس النفقات إلى اإليرادات مف تكوف
 ثـ مجتمعة الخميجي التعاوف مجمس لدوؿ العامة المالية توجيات الدراسة عرضت العامة، المالية بيانات
 وكانت ،7192 في النفط سعر النخفاض األخيرة الصدمة أثر دراسة عمى التركيز مع منفردة دولة لكؿ
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 تؤثر ولـ النفط سعر تخفيض صدمة عمي التغمب استطاعت التي ىي فقط اإلمارات أف التحميؿ ىذا نتيجة
 مختمفة، بدرجات األخرى دوؿ الثالثة عمى سيئة أثار لمصدمة كانت بينما المالي، استقرارىا عمى الصدمة

 منفصمة دولة لكؿ بيانيا العامة والنفقات العامة االيرادات سمسمتي تناظر اختبار  عمي باالعتماد وذلؾ ،
 القيد لنموذج الخطأ تصحيح ومتجو لجوىانسف المشترؾ التكامؿ اختبار باستخداـ قياسيا الختبارىا تمييدا
 ما وىو والبحريف، الكويت، مف كالً  في مالية استدامة وجود عدـ إلى الدراسة توصمت و لمميزانية، الزمني
 استدامة وجود إلى توصمت بينما الدراسة، بو قامت الذى بيـ العامة المالية لتوجيات األولي التحميؿ يدعـ
 تمؾ فكانت لإلمارات وبالنسبة ، وعماف االمارات مف كالً  في والنفقات اإليرادات بيف متوسطة مالية

 النتيجة تمؾ فكانت عماف أما الدراسة، بو قامت الذى بيا العامة المالية توجيات تحميؿ مع متسقة النتيجة
 توصمت كذلؾ بيا، الخاص النموذج معنوية عدـ يفسر قد ما وىو األولي التحميؿ نتائج مع متسقة غير
 تأتي لمميزانية الزمني القيد طرفي بيف العالقة إف إلى االمارات في الطويؿ األجؿ في السببية اختبار نتائج
 وليس العامة، اإليرادات في بالتطورات العامة النفقات تأثر يعني مما العامة، لمنفقات العامة اإليرادات مف

 واضحة سببية عالقة وجود عمى التأكيد مف السببية اختبارات تتمكف فمـ العمانية، التجربة في أما العكس،
 التوصيات مف عدد تقديـ الدراسة تحاوؿ النتائج، تمؾ ضوء وعمى. األجؿ ذات في المتغيريف ىذيف بيف

 المالية االستدامة تحقيؽ في فرصيا لتعزيزالتي تشيد تركز في االيرادات النفطية،  النامية النفطية لمدوؿ
 .مستقبالً 

 نظراً  عقود، منذ النفطية البمداف معظـ يواجو خطيرا تحدياً  يشكؿ النفط ألسعار المتعرج المسار أف حيث
 متعددة خارجية بعوامؿ اساساً  والمرتبط النفطي، المورد بتدفقات بيا االقتصادية التنمية جيود الرتباط
 لصدمات لمتصدي متعددة اقتصادية سياسات الى الركوف تـ فقد لذلؾ. الخاـ النفط اسواؽ اتجاه تحكـ
 اقتصادية سياسات ابتكار مف بدالً  االفعاؿ ردود إطار عف تخرج لـ انيا اال البمداف، ىذه في النفط أسعار

 اليبوط يمـز السياؽ، ىذا وفي. االزمات الستباؽ اساساً  ومصممة الصدمات مف لموقاية معدة مستدامة
 ىيكمة اعادة الى النفطية، الدوؿ موازنات عمييا تطبعت التي المستويات دوف الى النفط ألسعار المزمف
 والتناغـ االنسجاـ لصالح واالقتصادي المالي المشيد عف النفط اسعار تقمبات لعزؿ العامة المالية وتصميـ

 كافة يمـز الجديد النفطي فالواقع االقتصادي، واالستقرار التنمية وخطط الوطنية االقتصادية الضرورات مع
 االستدامة تحقيؽ الى اليادفة الخطوات مف جممة اتباع عمى العربي الخميج دوؿ وخاصة النفطية، البمداف
 دثيح بدأ ما وىذا الخاـ، النفط اسعار وتقمبات العامة الموازنة عناصر بيف القائـ االرتباط وفؾ المالية
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 ، واالقتصادية المالية لالستدامة وطني برنامج وضعت الكويت أف حيث والكويت البحريف في بالفعؿ
 والسيطرة لمدولة العامة الميزانية ضبط الي ييدؼ و 7179: 7192 مف سنوات، بخمس المدة والمحدد
 ويحافظ النفطي القطاع عف بعيداً  العامة اإليرادات مصادر وتنويع الحكومية، والنفقات المصروفات عمى
 االنتاجية القطاعات ىيكمة إعادة عمى يعمؿ وكذلؾ ، 7179 سنة دينار مميارات 3 عند العجز سقؼ عمى
 تنافسية مف ويزيد ،7179 بحموؿ المحمي الناتج مف% 22 يشكؿ النفطي غير الخاص القطاع يصبح بأف

، وىو ماال يمكف تقييـ نتائجو لممواطف المعيشي المستوى عمي يحافظ الوقت نفس وفي الخاص، القطاع
 في الوقت الحالي وانما قد يكوف ىو اليدؼ مف دراسة تالية لتمؾ الدراسة.

 بعشرة واالمارات والكويت السعودية فيو تسيـ 7192 سنة مالي توازف برنامج في دخمت البحريف كذلؾ
 المصروفات بيف التوازف تحقيؽ إلي وييدؼ البحريف، مممكة في المالي االستقرار لتعزيز دوالر مميارات

 غير القطاع مساىمة زيادة عمي ويعمؿ المصروفات، ىيكمة ويعيد ،7177عاـ بحموؿ الحكومية واإليرادات
ما يصعب تقييمو في  ، وىو أيضاالنفطية اإليرادات في اإليرادات تركز مف ويقمؿ االقتصاد في النفطي

 تحقيؽ في منيا المستيدؼ البرامج تمؾ تحقؽوضع عدد مف التوصيات لكف يمكف ولالوقت الحالي، 
 األساسي المالي الميزاف إلدارة مالية قاعدة والبحريف الكويت مف كؿ تطور أف :كالتالي المالية االستدامة

 المحمي الناتج إلى الديف نسبة بتخفيض ليا يسمح بما ،(النفطية غير والنفقات اإليرادات) النفطي غير
 قرارات يعزؿ كونو المالي، االداء تقييـ في النفطي غير االولي العجز استيداؼ ثـ النفطي، غير اإلجمالي
 طويمة المالية االستدامة بيف التوافؽ ضماف وبالتالي الخاـ، النفط لعائدات المستمرة التقمبات عف االنفاؽ
 لقياس معيار إدخاؿب ذلؾ و النفطية، الثروة مف االستفادة في االجياؿ بيف العدالة تحقيؽ مع االجؿ
 صندوؽ إنشاء و األجياؿ، بيف باإلنصاؼ يسمح وبما الزمف، عبر وتثبيتو النفطي الدخؿ مف الفرد نصيب
، وسيتحقؽ التبدد مف الثروة تمؾ لحماية مالئمة، بطريقة واستثماره ،(سيادية ثروة صندوؽ) النفطي لالدخار
 الييكؿ حيث مف ليا، االقتصادية الخصائص منيـ لكؿ المالية السياسات إطار يستوعب أفذلؾ ب

 تحقيؽ في المالية القواعد استخداـ الصرؼ، اسعار ونظـ النفطية االحتياطيات وحجـ االقتصادي
 ليذا خصيصاً  المطورة االقتصادية بالنماذج االستعانة عبر وذلؾ بيـ، والمالي االقتصادي االستقرار
 ُتعتمد والتي العشوائي، العاـ التوازف وقاعدة الييكمي الرصيد ومنيج الدائـ الدخؿ فرضية نحو مف الغرض
 في حاسـ عنصر الخاـ النفط أسعار في الحادة التقمبات فاستمرار بمد، لكؿ االقتصادية لمخصائص طبقاً 

 الحادة التذبذبات وتمطيؼ امتصاص في الوقائية المالية المصدات عمى تعتمد جديدة مالية أطر تصميـ
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 صوب االنزالؽ وتفادي الحكومي االنفاؽ مف مستقرة مستويات عمى الحفاظ ألجؿ السعري التقمب وموجات
 .جديدة ومالية اقتصادية أزمات

 اإليرادات وتعبئة الضريبي االصالح برامج وتفعيؿ العاـ االنفاؽ سياسات كفاءة تعزيز الميـ مف كذلؾ 
 وتحقيؽ والبحريف الكويت في االجؿ طويمة المالية االستدامة تحقيؽ في ضروري كشرط وذلؾ المحمية
 رئيسي كرافد المالية االسواؽ دور تفعيؿ الناضبة، الطبيعية الموارد مف االستفادة في االجياؿ بيف العدالة
 قصيرة وآلجاؿ ممكنة كمفة بأقؿ العامة السندات اصدارات وتسويؽ الطارئة الحكومة احتياجات لتمويؿ

 المركزي البنؾ سياسات بيف المحكـ التنسيؽ منيـ كؿ في المالية االستدامة تحقيؽ ُيمـز كذلؾ ومتوسطة،
 بيف والتالـز الترابط لطبيعة نظرا ،(المالية االدوات) المالية ووزارة الحكومة وسياسات( النقدية االدوات)

 الصرؼ نظاـ اعتماد ظؿ في المركزي البنؾ لدى االجنبي االحتياطي ومعدالت العامة المالية العجوزات
 .العربي الخميج دوؿ معظـ تتبعو الذي المدار

 قائمة المراجع

 أواًل: المراجع بالمغة العربية:

 في االقتصادي االداء وأفاق مالمح. "العربي الخميج لدوؿ التعاوف مجمس لدوؿ اإلحصائي المركز -
 .7192أكتوبر  الرابع العدد" العربية الخميج لدول التعاون مجمس دول

 مؤتمر ،"العام الدين مؤشرات"  والمحاسبة العامة المالية لمرقابة العميا لألجيزة الدولية المنظمة -
 .7191 جوىنسبورغ ،20 اإلىتوساي

-6996) المالية االستدامة تحقيق في الوطنية السمطة تساعد التي العوامل"  حساـ خالد، -
 .7198 فمسطيف غزة، االسالمية، الجامعة ("3163

 .األردف عماف،، 7193 الفكر، دار ".الكمي االقتصاد"  روبرت بارو، -

 االقتصادية المتغيرات عمى النفط أسعار لصدمات المتماثل غير األثر". وحيد والرصاصي، بانافع -
 اإلدارة مجمة، السعودية  العربية المممكة العامة، اإلدارة معيد ."السعودية العربية المممكة في الكمية
 .، 22 العدد، 7192 العامة،
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 دراسة تطبيقية  :السعودية العربية المممكة في المالية االستدامة تقييم" المجيد وعبد بانافع -
 ، 7192العامة، اإلدارة مجمة السعودية، العربية المممكة العامة، اإلدارة معيد ." (3166: 6969)

  ، 57 العدد

 سينا دار". الثالث العالم في العامة الموازنة عجز حول واالجتماعي الفكري الصراع. "زكي رمزي -
 .9117مصر القاىرة، لمنشر

 المجمة" النتائج وأهم القياسية النماذج: العام لمدين المالية االستدامة"  عبدالرحمف محمد سجوه -
 .7192مصر أسيوط، جامعة تجارة، كمية العممية،

 عمى وانعكاساتها العامة االستثمارات برامج أثار تقييم"  محمد سيدي شكورى الرحيـ، عبد شيبى -
 العمـو كمية ،الدولي المؤتمر" 3164-3116 الفترة خالل االقتصادي والنمو واالستثمار التشغيل

 الشعبية، الديموقراطية الجزائرية الجميورية سطيؼ، جامعة التسيير، وعمـو والتجارية االقتصادية
 .7193 مارس

، قاعدة البيانات االقتصادية االحصائية، النقد العربي صندوؽ -
https://www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_database 

 المستنصرية مجمة ،"العراق في المالية االستدامة تحقيق متطمبات"  حسنيف عمرو ىشاـ محمد،عماد -
 . 7192 العراؽ والدولية، العربية لمدراسات

 خطية ال تجريبية حقائق :بالجزائر الموازنة عجز تحمل استدامة ."شيبي ومحمد الرحيـ عبد -
 العامة االستثمارات برامج آثار تقييـ" الدولي المؤتمر أبحاث . STAR  "نموذج باستخدام

 جامعة ،" 2014 - 2001 الفترة خالؿ ، االقتصاد والنمو واالستثمار التشغيؿ عمى وانعكاساتيا
 .7193رالجزائ سطيؼ،

" مجمة الجمهورية اليمنية فياالستدامة المالية لمدين العام  اختبار طمب " محمد عبد العظيـ  -
 .7192 البحوث التجارية المعاصرة، كمية تجارة جامعة سوىاج، مصر

 االقتصاد في المالية االستدامة تعزيز في النفطية اإليرادات دور تقييم. " عفيفي صالح محمد -
 .7192 العامة اإلدارة معيد اإلدارية، التنمية "مؤتمر السعودي

https://www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_database
https://www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_database
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الدين العام المحمى بين االستدامة المالية واالستدامة االقتصادية: دراسة  المحسف "عبد مصطفي  -
، جامعة المنوفية، التجارةكمية –المجمة العربية لمبحوث التجارية  ("3161-6996لمحالة المصرية )

 .7192مصر

دارة " إالتعاونمس جمدول  في االقتصادي النشاط نويعت عمى التنمية القائمة سياسات" نيفيف حسيف -
 .7192االمارات العربية المتحدة،  االقتصاد،وزارة  ،االقتصاديةالدراسات والسياسات 

 المممكة في المالية االستدامة تقييم. " عمى المجيد عبد العزيز عبد ، بانافع الرحمف عبد وحيد  -
 األوؿ العدد ،22 المجمد العامة، االدارة مجمة" 3165-6969 تطبيقية دراسة السعودية العربية
7192. 

 ثانيًا: المراجع بالمغة االنجميزية:

- Aravind M. Jayaram Nayar ,"Integration of oil with macroeconomic 
indicators and policy challenges in regard to Oman" International 
Journal of Energy Sector Management ,2018 © Emerald Publishing Limited 

1750-622 

- ABDUL WAHEED "Sustainability of Public Debt: Empirical Analysis for 
Bahrain" Journal of Internet Banking and Commerce April 2016, vol. 21, no. 

2 

- Bohn, H., “Are stationary and cointegration restrictions really necessary for 
the inter-temporal budget constraint?”, Journal of Monetary 

Economics,2007,  Vol. 54 No. 7, pp. 1837-1847 

- Burger, P., Jooste, C., Cuevas, A. and Stuart, I. “Fiscal sustainability and 
the fiscal reaction function for South Africa ”, 2011, IMF Working 

PaperWP/11/69 
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- Checherita-Westphal, C., Hughes, A., & Rother, P. "Fiscal sustainability 
using growth-maximising debt targets". Working Paper Series, No 1472, 

European Central Bank (Ecb), Frankfurt, Germany 2012. 

- Cruz-Rodriguez, Alexis." Assessing fiscal sustainability in some 
selected countries". Theoretical and applied economics, volume xxi, no. 

6(595) 2014. 

- Doi, Takero, “Zaisei Shutsudo no Utage no ato ni,” in Takatoshi Ito and 
Naohiro Yashiro (Eds.) Nihon Keizai no Kasseika, Revitalizing Japan’s 

Economy), Tokyo, Japan: Nihon Keizai Shimbun-sha, P: 155-189 2009. 

- El Mahmah Assil, Magda Kandil (2019)" Fiscal sustainability challenges 
in the new normal of low oil prices Empirical evidence from GCC 
countries" International Journal of Development Issues, Vol. 18 No. 1, 

2019,pp. 109-134. 

- Hader mohood (2016), "TESTING FISCAL SUSTAINABILITY UNDER 
INTER-TEMPORAL BUDGET CONSTRAINT IN SAUDI ARABIA" ,Actual 

proplems of economics No 11(185),2016. 

- Helmi Hamdi, Rashid Sbia(2013), "Re-Examining Government Revenues, 
Government Spending And Economic Growth In GCC Countries" The 

Journal of Applied Business Research , Volume 29, Number 3. 

- Hamilton, J.D. and Flavin, M.A. "On the Limitations of Government 
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Institute of Bard College, working paper no. 74 1992.  

- Mohamed, Iman M. Fouad," ", Fiscal Sustainability Assessment Approaches, 
 .7192 مصر ،المعاصرة مصر مجمة

- Nigel Chalk and Richard Hemming, "assessing fiscal sustainability theory 
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351Β74 2010. 
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working paper, wp/04/30 2004. 

- Quintos, carmela e., Sustainability of the deficit process with structural 
shifts. Journal of business & economic statistics, vol. 13, issue 4, 409-

17 1995. 

- Smith, A. An inquiry into the nature and causes of the wealth of 
nations 1776. 

- Sulaiman, wan and others, Assessing fiscal sustainability for malaysia: 
fiscal sustainability indicators. Preceding persidangan kebangsaan 

economy Malaysia ke-10 2015. 

- Trehan, B. and Walsh C.E. "Testing Intertemporal Budget Constraints: 
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 ممحق احصائي

------- 

 بطاء المستخدمة في التحميؿ:طوؿ فترات اإل -9

 (9جدوؿ رقـ )

 اختبار طوؿ فترات إبطاء مصفوفة االنحدار الذاتي في دوؿ العينة

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ الدولة
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 االمارات

2 

-
1267.66

7  85.23734 
 4.16e+1

3 
 37.0338

2 
  37.357

60*  37.16227 

5 

-
1249.81

4 
  22.3326

5* 
 3.53e+1

3 
 36.8641

6 
 37.5764

8 
  37.1467

6* 

6 

-
1244.06

4  9.332351 
  3.36e+1

3* 
  36.8134

5* 
 37.6552

9  37.14744 

 6 الكويت

-
882.265

7 
  24.7116

9* 
  9.39e+0

8* 
  26.3265

4* 
  27.168

38* 
  26.6605

3* 

 عماف

2 

-
768.230

2  62.74402 
 2146965

3 
 22.5574

0 
  22.881

18*  22.68585 

6 

-
739.870

5 
  22.8409

7* 
  151347

13* 
  22.1991

4* 
 23.0409

8 
  22.5331

3* 

 6 البحريف

-
634.206

3 
  27.6174

8* 
  707696.

9* 
  19.1364

1* 
  19.978

25* 
  19.4704

0* 

 * indicates lag order selected by the criterion 
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 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

 FPE: Final prediction error 

 AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 

 نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيرات النماذج األربعة: -7

 (7جدوؿ رقـ )

 اختبار جذر الوحدة لمتغيرات النموذج األوؿ لدولة االمارات*

 المتغير
 PPإحصائية  ADFإحصائية 

 المستوى

  النفقات العامة

-
1.011383 

 

 

-
1.072634 

 
  اإليرادات العامة 

-
1.195214 

 

 

-
1.392249 

 
 الفرؽ األوؿ 

   النفقات العامة
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-
2.181601 

 

-
4.128135* 

 
  اإليرادات العامة 

-
2.767288** 

 

 

-
5.014620* 

 
% 9% و 2األرقاـ المتبوعة بالعالمة * والعالمة ** تشير إلى أف المتغير ساكف عند مستوى  -

 عمى الترتيب.

 

 (3جدوؿ رقـ )

 اختبار جذر الوحدة لمتغيرات النموذج الثاني لدولة الكويت *

 المتغير
 PPإحصائية  ADFإحصائية 

 المستوى

  النفقات العامة

-
3.480079* 

 

 

-
1.054806 

 
  اإليرادات العامة 

-
1.693148 

 

 

-
2.975753 

 
 الفرؽ األوؿ 

   النفقات العامة
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-
2.849190 

 

-
3.019143 

 
  اإليرادات العامة 

-
2.630134 

 

 

-
5.895400* 

 
% 9% و 2المتغير ساكف عند مستوى األرقاـ المتبوعة بالعالمة * والعالمة ** تشير إلى أف  -

 عمى الترتيب.

 (8جدوؿ رقـ )

 اختبار جذر الوحدة لمتغيرات النموذج الثالث لدولة عماف *

 المتغير
 PPإحصائية  ADFإحصائية 

 المستوى

  النفقات العامة

-
3.088412 

 

 

-
1.499173 

 
  اإليرادات العامة 

-
2.354863 

 

 

-
1.437052 

 
 الفرؽ األوؿ 

  النفقات العامة

-

 

-
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2.418592 
 

3.556418* 
 

  اإليرادات العامة 

-
3.676576* 

 

 

-
3.710090* 

 
% و 2األرقاـ المتبوعة بالعالمة * والعالمة ** تشير إلى أف المتغير ساكف عند مستوى  -
 % عمى الترتيب.9

 (2جدوؿ رقـ )

 البحريف *اختبار جذر الوحدة لمتغيرات النموذج الرابع لدولة 

 المتغير
 PPإحصائية  ADFإحصائية 

 المستوى

  النفقات العامة

-
1.211699 

 

 

-
1.834523 

 
  اإليرادات العامة 

-
1.517171 

 

 

-
1.549314 

 
 الفرؽ األوؿ 

  النفقات العامة

-

 

-
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2.730991 
 

4.903782* 
 

  اإليرادات العامة 

-
3.214947* 

 

 

-
4.899528* 

 
% 9% و 2المتبوعة بالعالمة * والعالمة ** تشير إلى أف المتغير ساكف عند مستوى األرقاـ  -

 عمى الترتيب.

 .Eviews7*بيانات الجدوؿ معدة باالعتماد عمى مخرجات برنامج 
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