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 في األردن  العامةثر الدين العام الخارجي على عجز الموازنة أ

 (  8109-0891) الفترةخالل 

 الملخص

 في األردرجت الموا نااة اثر الاادين العااا  الخااارجي طل  طتهااد  ضااله الاادراسااااااااة إل  تحااديااد 

، حيث قدّما الدراسااااااة تحليي  و اااااافيا  2119-1891لتحقيق ضله األضدا  اسااااااتخدما بيانات للفترة ،و

منهجياة التحلياار ال مي القياااساااااااي، لتذور طجت الموا نااة والاادين العااا  الخااارجي. واطتماادت الاادراساااااااة 

الت امر  ليروبعد إجراي طدة اختبارات قياسية مثر اختبارات جلر الوحدة وتح باساتخدا  الايسر التمنية.

وقياس  لبيار العيقة بين المتغيرات (ARDL)المشااترك، ت  بناي نموذج قياسااي لينحدار اللاتي المو   

 أثرضا.

دين العا  ال رتااااااض  ضله الدراسااااة في تقليو الفجوة في الدراسااااات المتعلقة بتقدير وتفاااااير اث

 .األردرفي  العامةالموا نة  الخارجي طل  طجت

ن الدي،بينما كار ساااكنا طند الماااتو   بعد الماااطدات  الموا نةتو الا الدراسااة إل  أر طجت 

، الوحدةمن خي  اختبار جلر 2119-1891خي  الفترة  سااااااااكنا طند أخل الفر  األو  الخاارجيالعاا  

كما بينا الدراسة وجود متجهين طل  األكثر للت امر المشترك بين متغيرات نموذج الدراسة، وإل  وجود 

ير نتامج تقد وأظهر اختبار. الخارجي والدين العا بعد لماااااطدات طيقة طويلة األجر بين طجت الموا نة 

جت عااا  الخااارجي طل  طن وجود اثر ايجااابي للاادين الط معلماات الت اااماار المشاااااااترك في الماد  الذويار

بينا نتامج تقدير معادالت النموذج القياساااااااي أر نموذج االنحدار اللاتي  الماااااااااطدات. كمابعد  الموا ناة

 المو   مناسب لبيانات األردر.

بعد الماااااااااطدات، الدين العا  الخارجي ، اختبار جلر  لعااماةا طجت الموا ناة الكلماات الادالاة 

 الوحدة، الت امر المشترك، النماذج القياسية، األردر. 

ABSTRACT 

            This study aims to determine the effect of external public debt on the 

budget deficit in Jordan, and to achieve these goals data were used for the period 

1980-2018, where the study provided a descriptive analysis of the development 

of the budget deficit and external public debt. The study adopted the 

methodology of standard quantitative analysis, using time series. After 

conducting several standard tests such as unit root tests and co-integration 

analysis, a standard ARDL model was built to demonstrate the relationship 

between the variables and measure their effect. 

          This study contributes to reducing the gap in studies related to estimating 

and interpreting the effect of external public debt on the public budget deficit in 

Jordan. 

          The study found that the budget deficit after the aid was static at the level 

and the external public debt was static when taking the first difference during 

the period 1980-2018 through unit root testing, the study also showed the 

presence of two vectors at most for the joint integration between the variables of 

the study model, and to a long-term relationship Between the budget deficit and 

the external public debt. And the test results of estimating the parameters of joint 

integration in the long run showed that there is a positive effect of the external 

public debt on the budget deficit after the aid. The results of estimating the 

standard model equations showed that the distributed self-regression model is 

suitable for Jordan data. 

Keywords: general budget deficit after aid, external public debt, unit root test, 

common integration, standard models, Jordan. 
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 مقدمة  -0

شااااااا الموارد المالية الل  ترتب طليه طجتا متمنا في الموا نة من يعاني االقتصاااااااد األردني 

في نهااياة ثماانينيااات األردر العااماة كماا نتج طناه تتاياد االطتمااد طل  االقترال من الخاارج. وقاد طاان  

من  اااااعوبات اقتصاااااادية تمثلا في انخفال تحوييت العاملين في الخارج  وما بعدضا القرر الماتاااااي

 لموا ناة العاامة وميتار المدفوطاتوتتامن ذلا  مع ارتفاا  طجت ا، العربياة وتراجعٍ حج  الماااااااااطادات

أ ااااابا العجت المتمن في الموا نة العامة  ااااافة مي مة  األجنبية حيثاالحتياطي من العميت وتراجع 

ونتيجة للل  لجأت الح ومة إل  البحث طن موارد أخر  من خي  القرول والمنا  ،ليقتصاااااد األردني

قرول الخارجيّة والمااااااطدات لدط  ضلا العجت، وأد  اطتماد االقتصاااااد طل  الخارج إل   يادة طبي ال

تعثر ، 2119 العالمية المالية األ مة بعد خا ااااة الماتااااية العقود شااااهدتوقد إل  ماااااتويات حرجة، 

 وغيرضا،اليا يذإو مثر اليونار األوروبي االتحاد دو  العال  ومنها بعض دو  من العديد تاقتصاااااااادياا

 .التموير الدولية ومؤساات األوروبي االتحاد مااطدة واتذرت إل بابب  يادة ديونها الخارجية 

طجت الموا نة المتراك  اثر الدين العا  الخارجي طل  تااااااتمد ضله الدراساااااة أضميتها من تحلير 

لظواضر المثيرة إتاااافة إل  توااااطا حج  المديونية، وقد أ ااابحا ظاضرة العجت المتمن للموا نة من ا

 ولهلا كار من الورور  إجراي القتصااد ،سالبية طل  النمو ا آثارلما يترتب طليها من  للقلق واالضتما ،

اث لتي تهد  إل  إحددراساااة تبين االختيالت في الموا نة كأحد متذلبات نجال النشااااطات االقتصاااادية ا

 نمو في الناتج المحلي اإلجمالي. 

 الدراسات السابقة -8

 تاالقتصاااادياضناك العديد من الدراسااات التي تذرقا للمديونية وطجت الموا نة وطيقتهما في 

المحليااة العااالميااة ول ن القلياار منهااا تذر  إل  العااال  العربي ومنااه األردر. وفيمااا يلي أض  الاادراساااااااات 

 .الحديثة ذات العيقةوالعربية والدولية 

 دراسات عن االقتصاد العالمي

 Saima andدراسة التي ناقشاا العيقة بين طجت الموا نة والدين العا  الخارجيالدراساات  من  

Uddin (2017)  حيث اسااتهدفا الدراسااة البحث في العيقة ما بين العجت في الميتانية والدين لبنغيدش

( ، باااساااااااتخادا  تحلياار العيقاة الااااااااببيااة 2111- 1881العاا  الح ومي في بنغيدش في الفترة التمنياة  

والت امر المشترك ، وتو لا النتامج ال  طد   استقرار الالالة التمنية، ووجود طيقة طويلة األجر بين 

واحد من الدين العا  وجود طيقة ساااااببية باتجاه إلي لعجت في الميتانية والدين العا  وخلصااااا الدراساااااة ا

الخااارجي باااتجاااه طجت الموا نااة أ  كلمااا  اد الاادين العااا  الخااارجي  اد طجت الموا نااة والع   لي  

 . حيا

كيا وحالة إسبانيا كر من حالة ترلتركيا واسبانيا ( (SinanCukurcayi ,2016دراسة  كما ناقشا 

( ،  وقد خلصاا الدراساة أر العجت في كي الدولتين  إساابانيا وألمانيا( 2112- 2111في الفترة التمنية   

يحدث نتيجة للوااعا العا  في نظا  الواارامب المقررة في الدولة والعوامد العامة، والتي ال تغذي اإلنفا  

 Rashidأخر  لـااااااااا   دراساااةفي و . رجي وطجت الموا نةالعا  ووجود طيقة إيجابية بين الدين العا  الخا

Zaman ,2014)  ) التي اسااااتهدفا تحديد دور الدين الخارجي طل  النمو االقتصاااااد  في باكاااااتار وقد

كشااااافا الدراساااااة طن وجود أثر إيجابي للدين الخارجي طل  إجمالي الناتج المحلي لباكااااااتار خي  فترة 

من الصااادرات األمر الل   %231الدراسااة ، إال أنها أشااارت إل  الديور الخارجية  تاااتنت  ما يقدر   

طيقة ايجابية بين الدين العا  الخارجي جود وبر إنلارا  وشااااي ا  للخذر في باكاااااتار ووجدت الدراسااااة يعت

 والنمو االقتصاد .

اساااااتهدفا البحث طن دالمر تجريبية للعيقة ما بين  فقد( (Alam and Taib ,2013دراساااااة أما 

فال ساعر الصر . حيث تعتبر الدين العا  الخارجي والعجت في الميتانية و طجت الحااا  الجار  وانخ

 فيضله الدراسة دراسة مقارنة بين مجموطتين من الدو ، سميا المجوطة األول  المجموطة غير الواقعة  

وتومنا مجموطة دو  ضي: بنجيديش، كوريا ،  (Non Debt trap countries –NDTC)فخ الدين 

ماليتيا ، الفلبين ، ساانغافورة ومينامار. أما المجموطة الثانية والتي سااميا بمجموطة الدو  الواقعة في فخ 

وتومنا سا دو  ضي: الهند ، إندونيايا ، نيبا  ، باكاتار   (Debt trap Countries–DTC)الدين ، 

 تامج الدراسة وجود طيقة إيجابية بين الدين العا  الخارجي وطجت الموا نة، ساريين ا وتاييند ووجدت ن

الواقعة في فخ  المجموطةوطجت الحاااااا  الجار  وانخفال سااااعر الصاااار  لدو  المجموطتين ل ن في 
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ال  ابرا  أثر طجت    Ramzan, Mohammed (2013)دراسااااااااة كمااا ضاادفااا . الاادين العيقااة أقو 

( ،  وتّ  استخدا  المنهج ال مي ببناي  2111-1892د الباكاتاني خي  الفترة   الموا نة طل  نمو االقتصا

نموذج قياسااااي، حيث تمثّر المتغير التابع في لمعد  تغير اجمالي الناتج المحليل ، والمتغيرات المااااااتقلة 

ك نافي لاالسااااتثمار األجنبي، طجت الموا نة، االمتمار المحلي، التوااااخ .ل وتو اااالا الدراسااااة ال  أر ض

 . والنمو االقتصادطيقة موجبة بين كر من طجت الموا نة 

فقد اساااتهدفا أدوار ممارساااات إدارة الديور بشاااأر النمو Adepoju,et al (2007) أما دراساااة  

االقتصاااااد  المااااااتدا  والتنمية مع التركيت بوجه خاص طل  نيجيريا. وتو ااااالا نتامج الدراساااااة إل  أر 

تحلييت البيانات التي تّ  جمعها مع اإلحصاااااااايات الو ااااااافية تبين توافر إم انية الو اااااااو  إل  التموير 

قويا  طل  طملية التنمية االقتصااااااادية أل  دولة ووجود طيقة ايجابية بين الدين الخارجي الل  يؤثر تأثيرا  

لبحث وا  يتقيللOSinubi and Olaleru(2006) العا  الخارجي والنمو االقتصاااد . كما جايت دراسااة 

في كيفيااة اساااااااتخاادا  العجت في الميتانيااة كااأداة لتبرير وتثبيااا الحاااجااة للااديور الخااارجيااة بهااد  تحقيق 

، فقد استخد  الباحث إجمالي  2113-1891االساتقرار وأثر ذل  طل  النمو االقتصاد  لنيجيريا للانوات 

يقة إيجابية بين الدين وجود طوخلصااا الدراسااة إل   ضو المؤشاار للنمو االقتصاااد  GDPالناتج المحلي 

( %01العاا  الخاارجي والنمو االقتصااااااااد  إذا كااناا قي  الادين الخارجي أقر من الحد األقصااااااا  للدين  

، كما تر  الدراساااة وجود %01وتصااابا العيقة سااالبية إذا تجاو ت ناااابة الدين إلجمالي الناتج المحلي 

 موير طجت الموا نة بالدين العا  الخارجي.طيقة إيجابية بين طجت الموا نة والدين الخارجي في حا  ت

االقتصاااادية القياساااية اساااتهدفا التحقيق في تأثير  Iyoha(1999)باإلتاااافة إل  ذل ، فدر دراساااة 

الديور الخارجية  طل  النمو االقتصاااد  في البلدار اإلفريقية الواقعة جنو  الصااحراي ال بر ، باسااتخدا  

وكانا النتيجة الهامة لهله الدراسة ضي  1882-1891  الفترة نموذج مصاغر ليقتصاد ال لي المقدر خي

أضمياة متغيرات الديور المتراكمة في معادلة االساااااااتثمار ووجود طيقة سااااااالبية بين الدين العا  الخارجي 

 والنمو االقتصاد .

 دراسات عن اقتصاد العالم العربي -أ

الااااااياساااااات الهادفة إل  تحوير الديور إل  المذالبة بتيادة  (2119  فارو  دراساااااة طبدالغفارا خلصاااا

الخارجية لمصار إل  اساتثمار بأسلو  ال طيقة له بمنذق الاو ، وكار من المم ن استخدا  ضله األموا  

االسااااااتثمار وتاااااااريع النمو إال أر ذل  ل  يحدث بر أنع   األمر ليصاااااابا طب ا  طل  االقتصاااااااد  لتحفيت

اساتهدفا تقدي  ريية تحليلية لتقيي  جدو  االساتعانة  فقد (2110 دينا محمد ضشاا  دراساة  أما  المصار .

باالقترال الخارجي من منذلق التقديرات االقتصاااااادية االيجابية والاااااالبية طل  المتغيرات االقتصاااااادية 

لدور ضلا اوينتفي  ال لية، وقد تو اااااالا نتامج الدراسااااااة إل  أر الدين الخارجي يعتبر أحد محددات النمو 

ا ينقلب بعدضولمؤشاااار نااااابة المديونية الخارجية إل  الناتج القومي اإلجمالي  %11و  اإليجابي طقب تجا

 إل  تأثير سلبي.

تحديد مصااااار ، ل فيالموا نة العامة  جانبيلقاي الواااااوي طل  بد(2111 دراساااااة نيفين إبراضي  كما قاما 

ر الموا نة العامة بمصاختبار فرتية أر ضناك طيقة طويلة األجر وسببية بين طجت ومقدار العجت ال لي 

نة إل  الدين الخارجي طيقة ساااااببية في اتجاه واحد من طجت الموا  ناكضتو ااااالا ار والدين الخارجي و

(بيار العيقة بين العجت في الموا نة 2112 دراساااة طبدالله العصااايمي حين اساااتهدفا  الع   فيولي  

والمديونية الخارجية  ة بين طجت الموا نةالعيقأر  الدراساااااة إل  الخارجية. وتو ااااالاالعامة والمديونية 

دراسااة باإلتااافة للل  اسااتهدفا .%1، وذل  طند ماااتو  معنوية  %9061طيقة طردية قوية مقدارضا 

العوامر الداخلية والخارجية الماااببة أل مة المديونية الخارجية دراسااة ( للدو  النامية 2119  قحارةآما  

في الدو  النامية، وتو الا الدراسة إل  تفاير سبب استدانة الدو  النامية حيث لجأت إل  االقترال من 

لااااداد تل  الديور ووجود طيقة إيجابية بين الدين العا  الخارجي وطجت  اساااتراتيجيةالخارج دور وتاااع 

فوطااات  كلمااا  اد الاادين العااا  الخااارجي  اد طجت ميتار الماادفوطااات وبااالتااالي  يااادة طجت ميتار المااد

 .الموا نة(

 دراسات عن االقتصاد األردني -ج

إل  تحلير المديونية الخارجية وأُثرضا طل  النمو االقتصاااد  ، وقد  (2119 دراسااة تامر النويرار ضدفا 

للمديونية الخارجية طل  ناااااابة الدخر القومي وبالتالي طل  خرجا الدراساااااة بدثبات أر ضناك أثر سااااالبي 

دراسة ضي ر (2111  دراسة راتي العوايلة وآخروركما اساتهدفا الموا نة العامة والنمو في األردر .
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(، وقد تو ااااالا نتامج 2112-1891الدين العا  في األردر وتأثيره طل  النمو االقتصاااااد  خي  الفترة  

ة سااااااببية باتجاه واحد من المتغيرات الماااااااتقلة باتجاه المتغير التابع، وتبين أر الدراسااااااة إل  وجود طيق

لناتج طل  ا طرد طل  النمو االقتصااااد ، وكار تأثير الدين المحل   ط ااااي القرول الخارجية لها تأثير

 المحل  اإلجمالي.

تعر  طل  تذور المديونية الخارجية األردنية بأشااا الها لل (2112  دراساااة طبد الااااي  نجاداتوجايت 

(  ودراسااة االسااتراتيجيات 2111-1881المختلفة من حيث الر اايد القام  غير المااادد خي  الفترة من  

التي اتبعتهااا الح ومااة األردنيااة المتعاااقبااة في إدارة المااديونيااة األردنيااة وبحااث آثااارضااا طل  األمن الوطني 

نتامج الدراسة إل  أر بوادر أ مة المديونية األردنية قد ظهرت في نهاية الثمانينيات  األردني، وقد تو لا

، وذلااا  من خي  إفراط الح وماااات األردنياااة المتعااااقباااة في االطتمااااد طل  القرول 21من القرر ا 

 راسةدباإلتاافة إل  ذل  فقد اساتهدفا الخارجية في تموير المشااريع وتعتيت القدرات الدفاطية واألمنية. 

(، من خي  1889-1898(تقيي  إدارة الماديونياة الخارجية في األردر في الفترة  1888 طمر سااااااامااره 

 1889تحلير حج  وتركيبة ضله المديونية وتذور شااااااروطها ومؤشااااااراتها قبر األ مة االقتصااااااادية طا  

طجت ساابا  الداخلية  لمعرفة أساابا  تذورضا ونتامج تتايد أطبامها، وقد تو االا نتامج الدراسااة إل  أر األ

الموا نة وميتار المدفوطات( واألساابا  الخارجية  تدضور االقترال والتباد  التجار  وانخفال أسااعار 

البترو ( كانا وراي تفاق  أ مة المديونية الخارجية في األردر إذ بلغ متوسااااااا نمو الر اااااايد القام  للدين 

( باإلتاااافة إل  تشاااوه ضي ر تل  1899-1891سااانويا للفترة   %3963سااانويا وأطباي خدمتها  2160%

المديونية لحاااااااا  القرول قصاااااايرة األجر وطويلة األجر من مصااااااادر خا ااااااة، مما أد  إل  تدضور 

 االقترال الخارجي وارتفا  مؤشرات المديونية الخارجية.

(أسبا  المديونية الخارجية لألردر من خي  بيار حج  1881  دراسة ريال المومنيفي حين أوتحا 

لمديونية الخارجية ومد  قدرة األردر طل  تحمر أطبامها باإلتاااافة إلي األثار االقتصاااادية طل  طدد من ا

(، 1882–1898المتغيرات االقتصاااادية، وتناولا الدراساااة برنامج التصاااحيا االقتصااااد  خي  الفترة  

من أض  دوافع  وتو اااالا الدراسااااة إل  أر قصااااور المدخرات المحلية وطجت الموا نة والميتار التجار 

االقترال الخاارجي، بااإلتاااااااافاة إل  ذلا  فاادر للقرول الخاارجياة نتاامج إيجاابياة طل  بعض المتغيرات 

وساااالبية طل  بعض المتغيرات األخر ،  وضي بشاااا ر طا  ل  تااااااطد طل  تحقيق معدالت نمو مرتفعة ، 

 ووتحا الدراسة أر نتامج برنامج التصحيا االقتصاد  كانا غير مشجعة.

ضدفا الدراساااة إل  تقيي  أثر الدين العا  بشااااقيه الدين العا  الخارجي فقد (ALshyab,2016) دراساااةأما 

والدين العا  المحلي طل  النمو االقتصاااااد  في األردر، حيُث ت  اسااااتخدا  نموذج في قياس ثيث مقايي  

 تذبيق اختبار الت امر المشاااااركللدين العا  ضي : الدين العا  ، الدين المحلي، والدين الخارجي، ومن ث  ت  

للبحث في وجود طيقة طويلة االجر بين المتغيرات والنمو االقتصاااد ، واسااتخد  نموذج تصااحيا الخذأ  

-1891ونموذج الااااااااببياة  لجرانجر. وقاد أجرياا الدراساااااااة طل  البيانات المالية للفترة التمنية ما بين  

 ا  والنمو االقتصاد  في األردر.اية بين الدين الع( ، وقد أشارت النتامج لوجود أثر وطيقة ط 2113

إل  بحث العيقة بين الدين الخارجي و النمو االقتصاااااااد  في (Al-Refai,2015)  دراسااااااةكما ضدفا  

وقد أشااارت نتامج الدراسااة (،  2113-1881الفترة التمنية    األردر باالطتماد طل  الدالمر التجريبية من

من النمو االقتصاااااااد  و الدين العا  المحلي وإجمالي ت وين رأس الما ، إال لوجود طيقة طردية بين كر 

أناه وبالمقابر ضنال  طيقة ط ااااااااية بين النمو االقتصااااااااد  والدين العا  الخارجي والعمالة، والدين العا  

 -Shahateet, Al-Habashneh and Alدراساااااااة بينمااا قااامااا  الخااارجي طوياار االجاار في األردر.

Majali(2014)  دراساااااااة العيقة بين العجت في الميتانية العامة و الدين العا  الخارجي في األردر في ب

( ، وقد تو االا الدراسااة إل  أر التغيير في العجت في الميتانية لي  بااابب التغير 2112-1882الفترة  

امج ال ضله النتفي الدين العا  الخارجي، وأيوااا إر الدين الخارجي لي  بااابب العجت في الميتانية، أ  أر 

ترفض العيقة الااببية بين الدين العا  الخارجي والعجت في الميتانية وإنما تشاير لعد  وجود طيقة سببية 

بأ  اتجاه بينهما ، وبلل  فدر أ  ساياساة تهد  إل  خفض العجت في الميتانية قد ال تتااابب بالتأثير ال بير 

ساااااة بأر الدين الخارجي لي  باااااابب العجت في وخرجا الدراطل  الديور الخارجية ، والع    اااااحيا 

 الميتانية، ول ن أسبا  أخر  تتعلق بالنمو االقتصاد  و العوامر الاياسية. 

العيقة ما بين النمو االقتصاااااااد  و نمو الدين العا   إل  ( Abdelhadi ,2013 )دراسااااااةوقد أشاااااارت 

قة طردية بين الدين العا  ( وخلصاااااااا الدراساااااااة لوجود طي2111-1881الخارجي في األردر خي    
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الخارجي والنمو االقتصااد  في األردر، ووجود طيقة ط ااية بين خدمات الديور والنمو االقتصاد  في 

لتقيي  ماااااتو  الدين الخارجي  ( (Maghyereh, Omet and Kalaji ,2003دراسااااةوضدفا األردر. 

مقرر كحد أقصاااا  للمديونية ، وقد أشااااارت في األردر، وتحديد فيما إذا قد تجاو  الحد المااااامول به أو ال

الدراساااة بأر ضنال  طيقة إيجابية بين الدين الخارجي والنمو االقتصااااد  األردني في حالة الديور اقر من 

الحد الماااامول به  الحد األقصااا (، وأر العيقة بين كر من الديور الخارجية والنمو االقتصااااد  تصااابا 

من إجمالي الناتج المحلي للدولة. وقد  %13الحد األطل  ما يقار   سااااااالبياة طنادما يتجاو  حج  المديونية

من إجما  الناتج المحلي   %13خرجا الدراسااة بأر الحد األقصاا  المااامول به أو األفواار للمديونية ضو 

GDP  وأر الماديونياة الخارجية فيما إذا فاقا ضلا المقدار فدنها ساااااااتؤثر سااااااالباُ طل  النمو االقتصااااااااد ،

 لألردر.  

 :مجموطات إل  أربع الدراسات الاابقة حو  العيقة بين الدين العا  الخارجي وطجت الموا نة  انقاما

تذرقا للعيقة بين الدين العا  الخارجي والنمو االقتصااااد  حيث انقااااما في آرامها  المجموعة األولى 

 إل  قامين:

قااااا  من الدراسااااات ير  أر العيقة إيجابية بين الدين العا  الخارجي والنمو االقتصاااااد   دراسااااة طبد   

 (. (Rashid Zaman,2014، دراسة 2112الاي  نجادات،

: تر  وجود طيقة إيجابية بين الدين العا  الخارجي والنمو االقتصاااد  2110دراسااة دينا محمد ضشااا ،  

( وتصبا العيقة سلبية إذا تجاو ت نابة %11جي أقر من الحد األقصا  للدين  إذا كانا قي  الدين الخار

، كماا تر  الدراساااااااة وجود طيقة إيجابية بين طجت الموا نة والدين %11الادين إلجماالي النااتج المحلي 

 الخارجي في حا  تموير طجت الموا نة بالدين العا  الخارجي.

تر  وجود طيقة إيجابية بين الدين العا  الخارجي  :(MaghyereOmet and Kalaji,2003   دراساااة

( وتصبا العيقة سلبية %13والنمو االقتصاد  إذا كانا قي  الدين الخارجي أقر من الحد األقص  للدين  

 .%13إذا تجاو ت نابة الدين إلجمالي الناتج المحلي 

 والنمو االقتصاااد   دراسااة طبدالغفارقااا  من الدراسااات ير  أر العيقة ساالبية بين الدين العا  الخارجي 

، دراسااة 2111، دراسااة راتااي العوااايلة وآخرور، 2119،  تامر النويرار  ، دراسااة2119فارو  ، 

ALshyab,2016) )2015  ، دراساة, Al-Refai ) دراسة  Iyoha,1999  )   قا  من الدراسات ير

 Ramzan, Mohammed) ,2013 سةدرا أر العيقة إيجابية بين طجت الموا نة والنمو االقتصاد  

دراساات تر  وجود طيقة إيجابية بين الدين العا  الخارجي وطجت الموا نة  دراسة  : المجموعة الثانية

، دراساااااة 1881، دراساااااة ريال المومني،1888، دراساااااة طمر ساااااماره، 2112طبدالله العصااااايمي، 

SinanCukurcayir,2016 )  ) دراسااااة ،Alam and Taib,2013) )،،2119دراسااااة آما  قحايرة :

 كلما  اد الدين  تر  الادراساااااااة وجود طيقاة إيجابية بين الدين العا  الخارجي وطجت ميتار المدفوطات 

 العا  الخارجي  اد طجت ميتار المدفوطات وبالتالي  يادة طجت الموا نة(

واحد من الدين العا  : تر  الدراساة وجود طيقة ساببية باتجاه ) Saima and  Uddin 2017,   دراساة

  الخارجي باتجاه طجت الموا نة أ  كلما  اد الدين العا  الخارجي  اد طجت الموا نة والع   لي   حيا

: تر  الدراسااااة وجود طيقة سااااببية باتجاه واحد من طجت الموا نة باتجاه 2111دراسااااة نيفين إبراضي ، 

 (اد الدين العا  الخارجي والع   لي   حياالدين العا  الخارجي  أ  أنه كلما  اد طجت الموا نة  

تر  وجود طيقة ساالبية بين الدين العا  الخارجي وطجت الموا نة  دراسااة دراسااات   المجموعة الثالثة 

 (2119تامر النويرار، 

دراساااااااات تر  طد  وجود طيقة بين الدين العا  الخارجي وطجت الموا نة وأنه ال  المجموعاة الرابعاة 

 Shahateet, Al-Habashneh 2014,  األخر أ  أر العيقة بينهما حيادية. دراساااة ياااابب كر منهما

and Al-Majali)   

تااااع  الدراساااة لتحديد أثر الدين العا  الخارجي طل  طجت الموا نة العامة في األردر وتختلا  مما ساابق

الدراساة طن الدراساات الااابقة التي طبقا في األردر في أنها توتا أثر الدين العا  الخارجي طل  طجت 

-Autoاي الاالاتي بفترات اإلبذاا كاااالنحاادارالموا نااة العااامااة باااساااااااتخاادا  اختبااارات إحصااااااااميااة متقاادمااة 

Regressive Distributed Lag bounds testing approach (ARDL)  والتي ت ور الدراسااااات

 بشأنها محدودة في األردر، وذل  باإلتافة إل  المنهج االستقرامي والتحليلي.
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 اإلطار النظري -3

ذل  ومالية تاااتخد  من أجر التأثير طل  المتغيرات االقتصااادية  أداةيعتبر الدين العا  الخارجي 

بهاد  تحقيق االساااااااتقرار االقتصااااااااد ، كماا ويعتبر من األدوات الماالياة في  ياادة المدخرات والت وين 

لخارجي االتنمية االقتصادية. ويم ن أر ي ور للدين العا  و االقتصااد رفع معد  النمو الرأسامالي بهد  

خارجية في القرول ال تمثرحيث مبررات مقبولة مثر تخفيا العبي الواااااريبي للم لفين للجير الحالي، 

تعاقدية تؤد  إل  تاااااديدات مقيمي بلد ما تجاه غير المقيمين به. ويشاااامر تاااااديد أ اااار الديور التتامات 

 .مرفقا  بالفوامد أو من دونها، أو دفع الفوامد مع أو بدور تاديد مبلغ األ ر

ن ية األطباي الناش ة طمد  قدرتها طل  الوفاي بالدين وتغذ وطل  الدولة المدينة أر تدرس بدقة 

التموير الخارجي في الااانوات المقبلة، والمتمثلة في األقااااط ومدفوطات أ اار الدين. وتتفاوت القرول 

الخاارجياة في ماد  طابي ضله المدفوطات طبقا لنوطية القرل المتعاقد طليه، فهناك القرول التي تتميت 

المرتفع وقصاار مدتها، وبالتالي ي ور طبي خدمة ديونها مرتفعا جدا. أما النو  الثاني، فهو  الفامدة باااعر

 Jean)  ،طبااااارة طن القرول التي تتاااااااا  بااااانخفااااال ساااااااعر فاااااماااادتهااااا وبذو  ماااادة الاااااااااااداد

Longatte,others2020 ) 

يم ن القو  أر المدرساة ال يسي ية وباألخو آد  سميث قد ارت ت في مفاضيمه االقتصادية بأر 

الدولة ال بد أر تعتمد طل  نشاااطها الح ومي بشاا ر طا ، وقد أشااار سااميث لموافقته وتأييده أل  طجت في 

 وفقا   لهله النظرية فدر عدّة ليساااتثمار الخاص.الميتانية ال يؤثر بشااا ر مباشااار طل  ريوس األموا  الم

في حين إر الحياة االقتصاااااااادية  والخارجي الداخلي دور الح وماة ال يتعد  وظيفة الدفا  وتحقيق األمن

تعمر بشااا ر تلقامي من خي  تفاطر قو  الذلب والعرل وللل  يؤمن أ اااحا  ضله النظرية بمبدأ حياد 

ت رفواوا وجود العجال يساي ية  النظريةأنصاار وا نة العامة ، وللل  فأر ومبدأ توا ر الم ألعامةالمالية 

فدر ل  تااااااتذع تأمين تعاد  تا  وكامر بين كيضما طليها بالتحو  لفرل  ،أو الفامض في الموا نة العامة

في حين ( 2113 سعيد طبدالعتيت طثمار الوارامب التي ال تتعلق بحرية األفراد وأنشاذة القذا  الخاص

 أقترل كينت أنه البد من تدخر الدولة لتحقيق التوا ر من خي  تذبيقها لااااااااياساااااااات مالية وأشاااااااار كينت

وأتباطه بأر الدين العا  ضو أحد األدوات التي تمل ها الدولة باإلتافة للنفقات العامة والورامب، حيث من 

ن ، ويم مدرسااااة ال يسااااي يةخيلها تاااااتذيع الدولة التدخر والخروج طن موقا الحياد الل  نادت به ال

ويحت  طليهاا  ياادة نفقاتها بهد   ةالقو  أر كينت يؤشااااااار لادور الادولاة في خلق طجت في الموا ناة العااما

 يادة مااتو  الذلب الفعا  ال لي من خي  طرل المتيد من األموا   في الااو  وتخفيض ناب البذالة 

خي  القرول أو باإل ااااااادار  تغذيتهنلعامة يت  و ياادة العماالاة، وأر ضلا العجت المحدث في الموا نة ا

إم انية حدوث توا ر طند مااااااتو   نت  في مواجهة يالنقد  الجديد. فالعجت في الموا نة ضو أساااالو  ك

 .أقر من ماتو  التشغير ال امر

والجدير باللكر ضنا أنه وفي ساايا  ذل  ل  يااااتلت  اسااتخدا  ضلا األسااالو  كحر دام  ومااااتمر  

االقتصاادية تقو  طل  وتاع ساياسة مالية توسعية في فترات ال ااد ويقابلها سياسات مالية  وإنما نظرياته

 التوخ .  مشددة خي 

مار في نظرياته االقتصادية لورورة مواجهة التوخ  ضو األكثر أضمية بدال  من التركيت فريد وقد أشاار  

ذلب فتحقيق االساااتقرار االقتصااااد  يتلتحقيق االسااتقرار االقتصااااد  أو تحقيق حاالت التوظيا ال امر  

وتاع ساياساات نقدية مشاددة تمنع أ   يادات أو فامض في النقود المااتدانة تتيد ماتويات النمو ل نتاج 

المحلي ال لي. وطليه فقد أشار فريدمار طل  ترورة سد العجت في الموا نة والتأكيد طل  استبعاد الدولة 

اساتبعاد الدولة طن الشاأر االقتصااد  من شااأنه تقلير النفقات الحالية  من الشاأر االقتصااد ، إيمانا  منه أر

وال ساايما النفقات المخصااصااة لدط  المواد االسااتهيكية وقذاطي التعلي  والصااحة. واسااتبدا  االسااتثمار 

وقد  فريدمار طدة  وار الح ومة بدتبا  منهج الخصااخصااة،الح ومي باسااتثمار خاص من خي  تقليو أد

العجت في الموا نة دور االقترا  من الديور واالستدانة إليمانه بآثارضا الالبية ال سيما  طر  لحر مااالة

في حاالت التيادة الغير مرغوبة، وفي ضلا جاي فريدمار بذريقتي سد العجت أو تمويله من خي  الاندات 

 .(1881 لبن  محمد طبداللذيا  الح ومية أو التوسع النقد 

 في االردن العامةوعجز الموازنة الخارجي العام  لدينا تطورتحليل  -4

وذل  باااااابب نقو 1820طان  األردر من طجت متمن في موا نة الدولة منل بداية تأسااااايااااااه

الموارد إتاااافة إل  الظرو  الااااياساااية في الشااار  األوساااا. وللل  اطتمدت الح ومة طل  الماااااطدات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
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الدولة. وبالرغ  من ذل  فقد استمرت معاناة الح ومة من  موا نةالخارجية بدور مقابر لتغذية العجت في 

العجت في موا نتها، بحيث أ بحا غير قادرة طل  تموير مشاريعها. للل  لجأت الح ومة إل  القرول 

الداخلية والخارجية لتموير مشاااااريعها، ومع ذل  فقد تفاقما مشاااا لة القرول الخارجية حت  أ اااابحا 

مما أد  إل  انخفال قيمة الدينار األردني  ،بيرا طل  ميتانية الدولةشااااااا ر طب ا كتخادماة ضاله القرول 

 . كما اتبعا الح ومة برامج التصاااحيا االقتصااااد 1899واللجوي إل  ساااياساااات تقشااافية منل نهاية طا  

إر العجت في الموا نة اساااااااتمر طيلة  الخارجية إالولجأت الح ومة إل  الدين الداخلي وخفوااااااا الديور 

 .(2119 - 1891  فترة الدراسة

 : بأنه( 1 رق  من الجدو   ونيحظ

(  1339( مليور دوالر مقاارنة مع  10911   2119بلغ حج  الادين العاا  الخاارجي في نهااياة طاا   -0

 .الدراسةمره خي  فترة  12( وتواطا %1101أ  بنابة نمو   1891مليور دوالر طا  

(% من الناتج المحلي 180حيث شاااااا ر  و اااااار الدين العا  الخارجي في األردر لماااااااتويات حرجة  -8

(% طاااا  121، و  1881(% طاااا  190، و  1881(% طاااا  193، و 1898اإلجماااالي في طاااا  

وضاله نااااااااباة تنالر بالخذر لتجاو ضا الحد  1888(% طاا  81، و  1881(% طاا  112، و  1899

بدأت ناااااااابة في حين  2111حااااااااب ما ورد في قانور الدين العا  األردني لعا     %01األطل  وضو 

(% في طا  21لتصااااااار إل    2112الدين العا  الخارجي للناتج المحلي اإلجمالي باالنخفال من طا  

 .(%21والل  حددضا بنابة  2119وضلا يتناسب مع قانور الدين العا  األردني لعا   2119

( 238( مليور دوالر مقاارنة مع  939  2119بلغ طجت الموا ناة بعاد الماااااااااطادات في نهااياة طاا   -3

عجت منل الارتفا  كما ييحظ أر الح ومة طانا من (%. 09أ  بنااابة نمو   1891مليور دوالر طا  

مليور 2129حياث تالبال  العجت خي  تلا  الفترة بحيث و ااااااار إل   2119وحت  طاا   2118طاا  

بناااااابة نمو 2119والر في طا مليور د 939ث  تراجع إل  نحو %320بناااااابة نمو 2118طا   والرد

ويعود ضلا التلبل  من سانة إل  أخر  إل  تلبل  المااطدات الخارجية. ويوتا الش ر  %31-بلغا 

 والناتج المحلي اإلجمالي.والدين العا  الخارجي في كر من طجت الموا نة  ذور( الت1 
 (  0شكل )

 (8109-0891)الدين الخارجي وعجز الموازنة بعد المساعدات والناتج المحلي اإلجمالي في األردن خالل 

 

احث اطتمادا طل  البيانات الانو المصدر:إطداد الب  

 والنموذج القياسي الدراسة منهجية -1
اتبعا ضله الدراساة األسالو  الو في التحليلي من خي  تحلير تذور الدين العا  الخارجي       

العا  الخارجي طل  طجت  اثر الدينوتذور طجت الموا نة ، باإلتااااااافة إل  األساااااالو  القياسااااااي لتحديد 

 حيث ت  استخدا  ،.2119 -1891الموا نة بعد المااطدات ، وذل  باستخدا  الايسر التمنية للفترة 
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   .ARDLأسلو  االنحدار اللاتي المو   

اسااتخدما منهجية الت امر المشااترك باالطتماد طل  نموذج االنحدار اللاتي للفجوات التمنية      

الل  طوره  Autoregressive Distributed Lag Bounds Test (ARDL)المو طة المتباط ة  

(  ، حيث يمتا  ضلا Pesaran (1997) , Shin and Sun (1998) , pesaran et al  2001كر من 

النموذج باأنه ال يحتاج أر ت ور الاااااااايسااااااار التمنية مت املة من نف  الدرجة بالمقارنة مع بقية النماذج 

لنموذج يت  اساااااااتخاادا  اختبااار الحاادود الاال  يم ن تذبيقاه من دور النظر طل  األخر  ، وتااااااامن ضاالا ا

( ، أو كانا مت املة من الدرجة I 0خصااامو الااايساار التمنية ، سااواي كانا ماااتقرة طند ماااتوياتها 

( أو خليا منه  ، حيث أر المعيار الوحيد لتذبيق االختبار ضو أر ال ت ور الاااااايسااااار التمنية I 1األول 

( ، و تتمتع ضله الذريقة بخصامو أفور في حا  كانا الايسر التمنية I 2من الدرجة الثانية  مت املة

قصااااااايرة مقاارناة مع الذر  األخر  ومنها طريقة جرانجر ذات المرحلتين واختبار الت امر المشاااااااترك 

نموذج لا البداللة داربن واتان واختبار الت امر المشترك لجوضانان في إطار نموذج الفار ، حيث يأخل ض

طدد كافي من فترات اإلبذاي من اجر الحصااااو  طل  أفواااار النتامج ، ومن خيله يم ن أر ي ور ضنال  

فصااااااار بين تاأثير العيقاة في األجار القصاااااااير طنهاا في األجار الذويار ، وذلا  من خي  تحاديد العيقة 

 صير .الت املية للمتغير التابع و المتغيرات الماتقلة في األجلين الذوير و الق

ك. وتحلير الت امر المشاتر الحدودكما طبقا اختبارات قياساية مثر اختبار جلر الوحدة واختبار 

 .كما ت  بناي نموذج قياسي لبيار وقياس األثر للدين العا  الخارجي طل  طجت الموا نة

 طل  النحو التالي: السابقةوالدراسات  االقتصاديةاستنادا للنظريات 

𝟏 − 𝐁𝐃 =  𝛂° +  𝛂𝟏𝐄𝐗𝐃 + 𝛂𝟐𝐆𝐃𝐏 + 𝛂𝟑𝐑𝐄𝐄𝐑 + 𝛂𝟒𝐈𝐍𝐅 + 𝛂𝟓𝐈𝐑 + 𝛆° 

 حيث أر:

BDطجت الموا نة بعد المااطدات : 

EXDالدين العا  الخارجي : 

GDPالناتج المحلي اإلجمالي : 

REERمعد  سعر الصر  الحقيقي : 

INF معد  التوخ : 

IRسعر الفامدة طل  قرول العميي : 

ε° الخذأ العشوامي : 

 الدراسة بيانات -6

( باالطتماد طل  البيانات الصاااادرة من البن  2119-1891ت  اساااتخدا  بيانات سااانوية للفترة              

  .المركت  األردني وو ارة المالية وتقارير البن  الدولي وإدارة الموا نة العامة

 القياسية الدراسةنتائج  تحليل -7

 Unit Root Testجذر الوحدة اختبار -7-0

،  The Augmented Dickey Fuller (ADF)سانقو  باساتخدا  اختبار دي ي فولر الموسع 

 الاااايسااار التمنية وتحديد اساااتقراريهحيث يعتبر ضلا االختبار من أض  االختبارات المااااتخدمة لفحو 

، (Al-zoubi,and others,2013)وذلاا  من اجاار تجنااب مشااااااا لااة االنحاادار التاما درجااة ت اااملهااا 

االختبار طل  معادالت انحدار مختلفة فمنها ما يحتو  طل  اتجاه طا  وحد ثابا و منها ما ويحتو  ضالا 

 يحتو  طل  حد ثابا فقا وأخر  ال تحتو  طل  كي من الحد الثابا و االتجاه العا  .

 فدر نتامج اختبار جلر الوحدة لدي ي فولر الموسع تبين متغيرات  (3رق   بنايا  طل  الجدو   

(  ، وبعوها األخر ساكن بعد إجراي levelالدراسة بعوها ساكن في  ورته األ لية طند الماتو   

 وس ور طل   استقراريه( ، حيث كانا النتامج تشير لوجود  1st differenceالفر  من الدرجة األول   

 تقراريهاسووجود  التوخ  ( ، لوغاريت العجت بعد المااطدات،  لوغاريت الماتو  للمتغيرات التالية   

إلجمالي الناتج المحلي ا لوغاريت الدين الخارجي ، لوغاريت وس ور طل  الفر  األو  للمتغيرات التالية  

 تقراريهااسسعر الصر  ( ، وضلا يعني أر الايسر تختلا في درجة  لوغاريت سعر الفامدة ،  لوغاريت ، 

(  و من الدرجة I 0أ  أنها لياا مت املة من نف  الدرجة أ   أنها كانا مت املة من الدرجة  فر 

 .ARDL(  ، وضلا مؤشر جيد لفاطلية استخدا  اختبار الت امر المشترك وفقا لمنهجية I 1األول  
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بذاي من رة اإلقبر البدي بدجراي اختبار الت امر المشترك وتقدير النموذج القياسي يجب تحديد طو  فت

، حيث يتيا لنا ضلا االختبار تحديد فترة اإلبذاي  (VAR)خي  االطتماد طل  نموذج متجه االنحدار اللاتي 

المثل  باالطتماد طل  مجموطة معايير ومنها   معيار األكاي  ، معيار شوارتت ، معيار خنار وكوين ( ، 

نموذج ضي فترة اإلبذاي الرابعة للمعايير جميعها أر أفور فترة إبذاي لل (2 حيث يتوا من خي  الجدو  

. 

 ARDLتقدير التكامل المشترك باستخدام منهجية 7-8

يتذلب تذبيق الت امر المشترك ار ت ور جميع المتغيرات ماتقرة من نف  الدرجة ، حيث ذل  

لدراسااااتنا للل  ساااانعتمد طل  اختبار الحدود للت امر المشااااترك   ال يتذابق مع نتامج اختبار االسااااتقرارية

بين  األجرمن اجر معرفة مد  وجود ت امر مشاااااترك للعيقة قصااااايرة وطويلة  ARDLالتابع لمنهجية 

متغيرات الادراساااااااة ، وذلا  لمعرفااة اثر كاار من المتغيرات المااااااااتقلاة طل  المتغير التاابع   العجت بعااد 

 الماتخد  في ضله الدراسة. ذج القياسيونمفي  ال المدرجةالمااطدات( 

 الماتخد  في تحلير الت امر المشترك للعجت بعد المااطدات كاالتي :  ARDLوالصورة العامة لنموذج 

∆𝑙𝑜𝑔 𝐵𝐷𝑡 =  𝛽𝜊 +  ∑ 𝛾1
𝜌1

𝑗=1
𝑙𝑜𝑔 𝐵𝐷 𝜏−𝑗 +  + ∑ 𝛾2

𝜌 2

𝑗=1
𝑙𝑜𝑔 𝑔𝑑𝑝 𝜏−𝑗

+  ∑ 𝛾3
𝜌3

𝑗=1
𝑙𝑜𝑔 𝑒𝑥𝑑 𝜏−𝑗 +  ∑ 𝛾4

𝜌4

𝑗=1
𝑙𝑜𝑔 𝑖𝑟 𝜏−𝑗

+  ∑ 𝛾5
𝜌5

𝑗=1
𝑙𝑜𝑔 𝑖𝑛𝑓𝜏−𝑗 + ∑ 𝛾6

𝜌6

𝑗=1
𝑙𝑜𝑔 𝑟𝑒𝑒𝑟𝜏−𝑗

+  𝛽1 𝑙𝑜𝑔 𝐵𝐷 𝜏−1 +  𝛽2 𝑙𝑜𝑔 𝑔𝑑𝑝 𝜏−1 +  𝛽3 𝑙𝑜𝑔 𝑒𝑥𝑑𝜏−1

+  𝛽 4 𝑙𝑜𝑔 𝑖𝑟𝜏−1 +  𝛽5 𝑙𝑜𝑔 𝑖𝑛𝑓𝜏−1 +  𝛽6 𝑙𝑜𝑔 𝑟𝑒𝑒𝑟𝜏−1 

 

رك وتقدير النموذج القياسااااااي يجب تحديد طو  فترة اإلبذاي من قبر البدي بدجراي اختبار الت امر المشاااااات

، حيااث يتيا لنااا ضاالا االختبااار تحااديااد فترة  (VAR)خي  االطتماااد طل  نموذج متجااه االنحاادار الاالاتي 

اإلبذااي المثل  بااالطتمااد طل  مجموطاة معايير ومنها   معيار األكاي  ، معيار شاااااااوارتت ، معيار خنار 

وكوين ( ، حيث يتواااا من خي  الجدو  التالي أر أفوااار فترة إبذاي للنموذج ضي فترة اإلبذاي الرابعة 

 للمعايير جميعها .

 .(2  كما ضو مبين في الجدو  رق ARDL (4,4,3,4,3,4 ) فترة المثل  للنموذج كانالا حيث يتوا أر

 Bound Testاختبار الحدود 7-3

لل شااااا طن ما إذا كانا ضنال  طيقة ت امر مشااااترك طويلة األجر بين متغيرات الدراسااااة في 

نموذج االنحادار الالاتي للفجوات التمنياة المو طة المتباط ة يتذلب ذك إجراي اختبار مبني طل  النموذج 

حيث  ،(  (Pesaran et all ,2001واخرور   بياارار والمذور من قبر   Bound Testالاابق وضو  

،والل  يعتمد  I(0) & I(1)يشاااترط ضلا االختبار بأر ت ور المتغيرات مت املة متباينة في رتب ت املها  

التي من خيلها نختبر فرتاية وجود ت امر مشاترك مقابر طد  وجود ت امر مشترك  Fطل  اختبار قيمة 

 لش ر التالي  :حيث يت   ياغة الفرول التالية لهلا االختبار بابين متغيرات الدراسة ، 

H0: 𝛽1فرتية العد  : طد  وجود ت امر مشترك = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 = 𝛽5 = 𝛽6 = Ο 

:H1الفرتية البديلة : وجود ت امر مشترك 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 𝛽3 ≠ 𝛽4 ≠ 𝛽5 ≠ 𝛽6 ≠ Ο 

المحاااوبة بالقي  الجد ولية تاامن الحدود الحرجة وفي حا  كانا أكبر من  F ومنه يت  المقارنة بين قيمة 

قيمة الحد األطل  ضنا يت  رفض الفرتااية الصاافرية وقبو  الفرتااية البديلة التي تنو طل  وجود ت امر 

المحااااااااوبة أقر من قيمة الحد األدن  فهنا نقبر  Fمشاااااااترك بين متغيرات الدراساااااااة ، أما إذا كانا قيمة 

الصفرية ونرفض الفرتية البديلة بحيث ال يوحد ت امر مشترك بين متغيرات الدراسة ، أما إذا الفرتية 

المحااااااااوبة بين قيمة الحد األدن  و الحد األطل  ففي ضله الحالة ت ور النتيجة غير محددة  Fوقعاا قيماة 

 وال يم ننا اتخاذ القرار ما إذا كار ضناك ت امر مشترك أ  ال .
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( أكبر من القيمة الحرجة للحد 14.46266المحااااااااوبة   F نجاد أر قيمة (1 الجادو  وبناايا طل  نتاامج 

، وبنايا  طليه يت  رفض الفرتاااااااية   10% 5% 2.5% 1% األطل  طند جميع المااااااااتويات المعنوية

 .وجود طيقة ت امر مشترك طويلة األجر بين المتغيراتبالصفرية وقبو  الفرتية البديلة وذل  

 ARDL ERRORتقدير نموذج تصحيح الخطأ لالنحدار الذاتي -7-4

CORRECTION MODEL 

وبعد التحقق من وجود طيقة ت امر طويلة األجر بين متغيرات الدراسة ، سيت  قياس اثر 

عر الصر  س  لوغاريتسعر الفامدة ،   لوغاريتالناتج المحلي اإلجمالي ،   لوغاريتالمتغيرات الماتقلة   

العجت بعد المااطدات ، وذل  من   لوغاريتالدين الخارجي ( طل     لوغاريتمعد  التوخ  ،   لوغاريت، 

في األجر القصير واألجر الذوير تمن   التوا نية  خي  اختبار معنوية تصحيا االنحرافات للعيقة

للحصو  طل  مقدرات معلمات النموذج ، باالطتماد طل  معيار أكاي ا بفترة إبذاي   ARDLإطار نموذج 

2 . 

 CointEqنيحظ معنوية معامر حد تصحيا الخذأ (0جدو  رق   وبنايا طل  نتامج نموذج تصحيا الخذأ 

والل  يوتا سرطة دورار المتغيرات إل  حالة التوا ر وت ور قيمته  %1طند ماتو  معنوية   (1-)

اإلشارة الاالبة له تد  طل  مد   إر حيث ين الصفر والواحد الصحيا لعد  الوقو  في انحدار  اما،ب

تقار  النموذج الحركي في المد  القصير ، ومعنويته تد  طل  ار ضنال  طيقة سببية طويلة األجر بين 

  معنو  طند بدشارة سالبة وبماتو %91متغيرات الدراسة حيث بلغا قيمة معامر حد تصحيا لخذأ 

في اتجاه العيقة  %91.بمعن  ار االنحرافات طل  المد  القصير يت  تصحيحها بنابة 0.0003)  1%

 التوا نية في األجر الذوير ا  انه يم ن تصحيا أ  اختي  بعد سنه وربع للتعدير تجاه القيمة التوا نية.

 تقدير معلمات نموذج االجل الطويل 

طويلة األجر بين المتغير التابع و المتغيرات الماتقلة ، نقو   توا نيهبعد التأكد من وجود طيقة 

 (9 بتقدير طيقة الت امر المشترك بين المتغيرات كما ضو موتا في الجدو  

من خي  المعادلة التالية  ARDLويم ن تلخيو نتامج التقدير النهامية في االجر الذوير باستخدا  تحلير 

: 

𝒍𝒏 𝑩𝑫 =  −𝟔𝟗. 𝟐𝟑𝟗𝟑𝟓𝟖 + 𝟔. 𝟗𝟓𝟐𝟖𝟑𝟒 𝑳𝑵 𝑰𝑹𝒕 + 𝟐. 𝟒𝟓𝟐𝟐𝟖𝟔𝑳𝑵 𝑬𝑿𝑫𝒕
− 𝟏. 𝟑𝟒𝟕𝟓𝟎𝟕𝑳𝑵 𝑮𝑫𝑷𝒕 + 𝟏𝟎. 𝟓𝟖𝟒𝟖𝟔𝟒𝑳𝑵 𝑹𝑬𝑬𝑹𝒕
+ 𝟏. 𝟐𝟗𝟒𝟎𝟏𝟎𝑳𝑵 𝑰𝑵𝑭𝒕 

ويتبين من خي  الجدو  الاااااااابق إر المتغيرات الماااااااتقلة التي ت  اختيارضا والتي تفااااااار المتغير التابع 

العجت بعد المااااااطدات كانا بعوااااها تحمر اإلشااااارة الموجبة واألخر  الاااااالبة  ، حيث ارتبا كر من 

الناتج المحلي اإلجمالي ( بعيقة ساااااالبيه مع العجت بعد الماااااااااطدات واختلفا ضله النتيجة مع دراساااااااة (

Ramzan, Mohammed,2013))  إيجاابياة مع العجت  بعيقاة  الادين الخاارجي ارتبا  وفي حين إر

سة طمر ، درا2112 ,دراسة طبدالله العصيميبعد الماااطدات وضنا اتفقا الدراسة مع نتيجة الدراسات  

، دراسااااة  Sinan Cukurcayir, 2016 ، دراسااااة 1881,، دراسااااة ريال المومني1888 ,سااااماره

Alam and Taib,2013 2119 , ،  واختلفا مع نتيجة دراسة تامر النويرار. 

في حين أر كر من  ساعر الفامدة ، سعر الصر  ، التوخ ( ارتبا بعيقة ايجابية مع طجت الموا نة بعد 

 المااطدات.

 :وتتلخو العيقة طويلة األجر بالش ر التالي

 وجود أثر ايجااابي معنو  لمتغير الاادين الخااارجي طل  متغير العجت بعااد الماااااااااطاادات في األجاار

(  ويعني ضلا أر التيادة في الدين الخارجي بنااااابة 2.452286الذوير ، فقد بلغا قيمة المعلمة المقدرة  

 في األجر الذوير. %2.4المااطدات بنابة  ستؤد  إل  ارتفا  في قيمة العجت بعد 1%

 يمة ق وجود أثر إيجابي معنو  لاعر الفامدة طل  العجت بعد المااطدات في األجر الذوير ، فقد بلغا

 التيادة ستؤد  إل   %1( ويعني ضلا ار التيادة في سعر الفامدة بنابة 6.952834المعلمة المقدرة  

 في األجر الذوير. %6.9في العجت بعد المااطدات بنابة 
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 وجود أثر سالبي معنو  لمتغير للناتج المحلي اإلجمالي طل  متغير العجت بعد الماااطدات في األجر

( ويعني ضلا أر التيادة في الناتج المحلي اإلجمالي 1.347507-الذوير ، فقد بلغا قيمة المعلمة المقدرة  

 في األجر الذوير. %1.3بة ستؤد  إل  انخفال في العجت بعد المااطدات بنا %1بنابة 

 وجود أثر إيجابي معنو  لمتغير سعر الصر  طل  متغير العجت بعد المااطدات في األجر الذوير

 %1( ويعني ضلا إر التيادة في سااااعر الصاااار  بنااااابة 10.584864، فقد بلغا قيمة المعلمة المقدرة  

 الذوير. في األجر %10.5ستؤد  إل   يادة في العجت بعد المااطدات بنابة 

  وجود أثر إيجابي معنو  لمتغير التوخ  طل  متغير العجت بعد المااطدات في األجر الذوير ، فقد

سااااتؤد  إل   %1( ويعني ضلا أر التيادة في التوااااخ   بنااااابة 1.294010بلغا قيمة المعلمة المقدرة  

 في األجر الذوير. %1.29 يادة في العجت بعد المااطدات بنابة 

   ECM) –(ARDLستقرار الهيكلي للمعلماتاختبار اال7-5

تتمثر في  ARDLلنموذج  UECMفدر الخذوة التي تلي تقدير  ااايغة  Pesaranوفقا  لـااااااااا 

اختبار االساتقرار الهي لي لمعاميت األجلين القصير والذوير، بمعن  خلو البيانات الماتخدمة من وجود 

أ  تغييرات ضي لية فيها طبر التمن ولتحقيق ذل  يت  اسااااااتخدا  اختبارين ضما: اختبار المجمو  التراكمي 

اختبار المجمو  التراكمي ، و(Cumulative Sum of Recursive Residual, CUSUM)للبواقي 

 .(Cumulative Sum of Square Recursive Residual, CUSUMSQ)لمربعات البواقي 

، حيث يت  التأكد من طد   ARDL يوتا ضلا االختبار مد  االستقرار الهي لي لمعلمات النموذج المقدر

 Test CUSUM  الختباروجود تغيرات ضي لية في بيانات الدراسااااااة وذل  من خي  الرساااااا  البياني 

حياث يت  التحقق من ماد  االساااااااتقرار في حا  وقع الشااااااا ر البياني داخر الحدود الحرجة طند  للبواقي،

 . %5ماتو  المعنوية 

الماااتخد  ماااتقر ضي ليا خي  فترة  ARDL( أر المعاميت المقدرة لنموذج 2يتوااا من خي  الشاا ر  

مد  القصااير والذوير، حيث وقع الشاا ر البياني إلحصاااي الدراسااة واناااجا  نتامج تصااحيا الخذأ في ال

 .%5االختبارين داخر الحدود الحرجة طند ماتو  معنوية 
 CUSUM Test (  نتائج اختبار8الشكل رقم )

 
 Eviews 9: من إطداد الباحث باالطتماد طل  مخرجات برنامجالمصدر 

 النتائج 

مليور  (1339 مليور دوالر مقارنة مع  (10911 2119بلغ حج  الادين العاا  الخارجي في نهاية طا   -1

 .الدراسةمره خي  فترة  12 وتواطا  (%1101 أ  بنابة نمو 1891دوالر طا  

(% من الناتج المحلي 180و ااااااار الدين العا  الخارجي في األردر لمااااااااتويات حرجة حيث شااااااا ر   -2

طاااا   % (121، و  1881(% طاااا  190، و  1881(% طاااا  193، و 1898اإلجماااالي في طاااا  

وضاله نااااااااباة تنالر باالخذر لتجااو ضاا الحد  1888(% طاا  81، و  1881(% طاا  112، و  1899

في حين بدأت نابة الدين  2111حااب ما ورد في قانور الدين العا  األردني لعا     %01األطل  وضو 

 2119طا  (% في 21لتصاااااار إل    2112العا  الخارجي للناتج المحلي اإلجمالي باالنخفال من طا  
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 .2119وضلا يتناسب مع قانور الدين العا  األردني لعا  

( مليور 238( مليور دوالر مقارنة مع  939  2119بلغ طجت الموا نة بعد الماااطدات في نهاية طا   -3

 (%.  09أ  بنابة نمو   1891دوالر طا  

ن المتغيرات  طجت أشااارت نتامج اختبار جلر الوحدة بوجود اساااتقراريه وسااا ور طل  المااااتو  ل ر م -2

الموا نة بعد الماااااطدات، التواااخ ( ووجود اساااتقراريه وسااا ور طل  الفر  األو  ل ر من المتغيرات 

الناتج المحلي اإلجمالي، سااعر الفامدة، سااعر الصااار ( وضلا يعني أر الااايسااار الدين العا  الخارجي ، 

قدير د لفاطلية اسااتخدا  اختبار تتختلا في اساتقراريتها ولياااا مت املة من نف  الدرجة وضلا مؤشاار جي

 .ARDLالت امر المشترك وفقا  لمنهجية 

أظهرت نتامج تقدير الت امر المشاااااااترك بدجراي اختبار الحدود طن وجود طيقة ت امر مشاااااااترك طويلة  -1

 األجر بين متغيرات الدراسة.

 المتغيرات الماااااتقلةأظهر اختبار تقدير معلمات نموذج األجر الذوير طن وجود طيقة إيجابية ل ر من  -0

 الدين العا  الخارجي، التواااااخ ، ساااااعر الفامدة، ساااااعر الصااااار ( والمتغير التابع  طجت الموا نة بعد 

المااااااطدات( وطن وجود طيقة ساااالبية بين المتغير الماااااتقر  الناتج المحلي اإلجمالي( والمتغير التابع 

  طجت الموا نة بعد المااطدات( وضلا يعني :

وجود طيقاة ايجاابية بين الدين العا  الخارجي وطجت الموا نة بعد الماااااااااطدات أ  أر التيادة في  -أ

حج  الدين العا  الخارجي تؤد  إل  التيادة في طجت الموا نة بعد المااااطدات وضلا ناتج من أطباي 

 العامة. خدمة الدين الخارجي التي تاتنت  الموا نة 

وطجت الموا نة بعد المااااطدات أ  أنه طند ارتفا  األسااعار يقر  وجود طيقة إيجابية بين التوااخ  - 

الذلااب وبااالتااالي تنخفض اإليرادات المتااأتيااة من الوااااااارامااب ممااا يؤد  إل   يااادة طجت الموا نااة 

 العامة.

وجود طيقة إيجابية بين سااااعر الفامدة طل  قرول العميي وطجت الموا نة بعد المااااااطدات ف لما  -ج

  إل  انخفال االسااتثمار والل  يؤد  إل  انخفال الناتج المحلي اإلجمالي سااعر الفامدة ساايؤد د ا

 د من طجت الموا نة بعد المااطدات.مما يتي

وجود طيقة إيجابية بين سااعر الصاار  وطجت الموا نة بعد المااااطدات ف لما  اد سااعر الصاار   -د

 .العامةلموا نة يؤد  إل  انخفال الصادرات و يادة الماتوردات مما يؤد  إل   يادة طجت ا

وجود طيقة سااااالبية بين الناتج المحلي اإلجمالي وطجت الموا نة بعد الماااااااطدات ف لما  اد الناتج  -ه

 .العامةالمحلي اإلجمالي ينخفض طجت الموا نة 

 :التوصيات

الرأسمالي ل سها  في تراك  رأس الما  وتخفيض أطباي خدمة الدين  ل نفا  توجيه القرول الخارجية         

 العا  الخارجي مما ياه  في خفض طجت الموا نة العامة ودفع طجلة النمو االقتصاد 

تفعير دور إدارة الدين العا  ووتاااع اساااتراتيجية وطنية إلدارة الدين العا  الخارجي واالقترال بما  -1

الوطني وإدارة الادين العا  ب فاية والتوجه للقرول طويلة األجر يتنااساااااااب مع قادرات االقتصااااااااد 

 وبشروط ميارة واستبدا  القرول ذات الشروط الصعبة باستثمارات أجنبية.

 يادة التحصير الوريبي بالحد من التهر  الوريبي ومحاربة الفااد والرشوة ومراجعة اإلطفايات  -2

الوااااريبي لتحقيق العدالة الوااااريبية وتخفيا األثار الااااالبية طل  الوااااريبية وإطادة تو يع العبي 

.اإليرادات لتخفيض طجت الموا  النشاط االقتصاد  و يادة
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 الملحق        

 (.8109 -0891) األردن،لموازنة والناتج المحلي ا وعجز تطور الدين الخارجي(1):ل جدو

 GDP السنة

 )مليون دوالر(

 عجز الموازنة 

 )مليون دوالر(

 عجز الموازنة 

 GDPمن  %

الدين العام 

 الخارجي 

 )مليون دوالر(

الدين العام 

 الخارجي

 GDPمن  %

1980 3809 -439 12 1337  50 

1981 4288 -303 7 1640 51 

1982 4653 -319 7 1930 57 

1983 4788 -184 4 2245 63 

1984 4717 -351 7 2444 70 

1985 5320 -303 6 2964 74 

1986 6475 -442 7 3373 74 

1987 6883 -597 9 3660 90 

1988 4981 -434 9 8134 120 

1989 3759 -213 6 8385 196 

1990 4141 -142 3.4 7596 183 

1991 4348 -217 5 7290 168 

1992 5235 -20 0.4 6638 127 

1993 5516 -7 0.13 6007 119 

1994 6188 -72 1 6704 109 

1995 6648 -104 2 6926 104 

1996 6925 -58 1 7281 105 

1997 7244 -467 6 7047 97 

1998 7910 -502 6 7521 95 

1999 8147 -316 4 7769 95 

2000 8458 -288 3 7112 84 

2001 8973 -316 4 7008 78 

2002 9580 -310 3 7544 79 

2003 10193 -287 3 7603 75 

2004 11408 -313 3 7542 66 

2005 12585 -673 5 7130 57 

2006 15052 -625 4 7314 50 

2007 17105 -867 5 7407 44 

2008 21987 -477 2 5132 24 

2009 23846 -2128 9 5455 23 

2010 26454 -1474 6 6502 25 

2011 28872 -1950 7 6327 22 

2012 30971 -2572 8 6954 22 

2013 33631 -1858 6 10201 30 

2014 

2015 

2016 
2017 

2018 

35866 

37559 

38697 
40112 

41242 

-823 

-1306 

-1239 
-1054 

-737 

2 

4 

3 
3 

2 

11322 

13241 

14522 
16733 

16850 

32 

35 

37 
42 

41 

الناب إطداد  ,طمارة لعاما الموا نة مديرية ،المالية و ارة مختلفة، سنويةالمصدر: البن  المركت  ، تقارير 
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 (.8109-0891معدل سعر الصرف الحقيقي الفعال ،معدل التضخم ،سعر الفائدة في الفترة  )  (8ل )جدو

 % سعر الفائده % التضخم REER السنة

1980 126.2 11.1 8.5 

1981 125.4 7.7 8.5 

1982 127.7 7.4 8.5 

1983 129.3 5.1 8.375 

1984 131.3 3.8 8.375 

1985 134.5 3 8.375 

1986 130.3 0.2 7.625 

1987 120.1 -0.2 7.625 

1988 109.0 6.6 9 

1989 87.6 25.6 10 

1990 81.5 16.2 10.51 

1991 87.2 8.2 10.22 

1992 89.3 3.9 10.2 

1993 88.6 3.3 10.27 

1994 88.8 3.5 10.42 

1995 83.0 2.4 10.74 

1996 86.4 6.5 11.6 

1997 91.9 3 12.55 

1998 96.6 3.1 12.89 

1999 96.7 0.6 12.67 

2000 99.8 0.7 11.38 

2001 103.9 1.8 10.45 

2002 106.0 1.8 9.85 

2003 101.9 2.3 8.92 

2004 100.8 2.6 7.59 

2005 100.0 3.7 8.1 

2006 101.8 6.3 8.56 

2007 100.3 4.7 8.86 

2008 105.3 14 9.48 

2009 105.0 -0.7 9.07 

2010 104.9 4.8 9.01 

2011 104.4 4.2 8.67 

2012 116.3 4.5 8.95 

2013 120.2 4.8 9.03 

2014 121.7 2.9 8.84 

2015 124.4 -0.9 8.24 

2016 124.3 -0.8 7.83 

2017 124.5 3.3 8.64 

2018 125.0 4.5 8.69 

 ، طمارالمصدر: البن  المركت  األردني، تقارير سنوات مختلفة
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 ADF(  نتائج اختبار جذر الوحدة لديكي فولر الموسع 3جدول رقم )

 المتغيرات
درجة  الفرق االول المستوى االصلي

 ثابت و اتجاه ثابت ثابت و اتجاه ثابت التكامل

 Prob ADF Prob ADF Prob ADF Prob ADF  

Log BD 0.0012 -4.407216 0.0014 -4.960097     I(0) 

Log INF 0.0011 -4.445268 0.0062 -4.408146     I(0) 

Log EXD 0.2984 -1.969582 0.3547 -2.439358 0.0001 -5.239790 0.0008 -5.210839 I(1) 

Log GDP 0.9757 0.308116 0.8613 -1.343148 0.0097 -3.637757 0.0309 -3.758019 I(1) 

Log IR 0.6507 -1.230808 0.3807 -2.385463 0.0055 -3.855201 0.0281 -3.794977 I(1) 

Log 
REER 

0.9810 0.413522 0.8940 -1.210284 0.0001 -5.335261 0.0003 -5.530518 I(1) 

 EViews 9من إطداد الباحث باالطتماد طل  مخرجات برنامج   المصدر  
 

 lag length criteria( نتائج اختبار 4جدول رقم )

HQ SC AIC FPE LR LogL Lag 

0.784675 0.959265 0.692634 8.05e-08 NA -6.121096 0 

-8.503431 -7.281301 -9.147718 4.43e-12 333.1299 202.0851 1 

-8.497981 -6.228310 -9.694514 3.11e-12 57.28666 247.6540 2 

-9.727980 -6.410769 -11.47676 9.15e-13 61.43021 314.8433 3 

-13.24683* -8.882074* -15.54785* 6.30e-14* 61.28235* 422.0874 4 

 EViews 9: من إطداد الباحث باالطتماد طل  مخرجات برنامج   المصدر
 

  Bound Testنتائج اختبار الحدود :(5جدول رقم )

 قيمة

F-statistic 

Critical Value Bounds 

Upper Bound Value I(1) 
Lower Bound Value 

I(0) 
 مستوى المعنوية

14.46266 

3.35 2.26 10% 

3.79 2.62 5% 

4.18 2.96 2.5% 

4.68 3.41 1% 

 EViews 9من إطداد الباحث باالطتماد طل  مخرجات برنامج   المصدر  

 

 ARDL(  نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ باستخدام 6جدول رقم )

P-Value احصائبةt المتغير التابع المتغيرات المستقلة المعلمات 

0.0096 3.273376 2.578529 D(GENRTLINR) LN BD 

0.1846 -1.436844 -1.120044 D(GENRTLINR(-1)) 

0.8697 -0.168808 -0.129115 D(GENRTLINR(-2)) 

0.0407 -2.387527 -2.492723 D(GENRTLINR(-3)) 

0.0074 3.439932 0.863814 D(LNEXD) 

0.0085 3.353506 1.222528 D(LNEXD(-1)) 
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P-Value احصائبةt المتغير التابع المتغيرات المستقلة المعلمات 

0.0131 -3.082707 -1.010184 D(LNEXD(-2)) 

0.0012 4.639340 2.633696 D(LNGDP) 

0.2855 1.135518 0.582271 D(LNGDP(-1)) 

0.0997 -1.8351193 -0.846927 D(LNGDP(-2)) 

0.0008 4.934747 3.277466 D(LNGDP(-3)) 

0.0540 2.215512 2.644690 D(LNREER) 

0.0023 -4.194503 -6.901040 D(LNREER(-1)) 

0.2044 -1.368444 -2.202991 D(LNREER(-2))  

0.0498 -2.264560 -1.853962 D(LNREER(-3))  

0.1022 1.819219 0.179027 D(LOG_INF)  

0.0034 -3.933035 -0.378524 D(LOG_INF(-1))  

0.0009 -4.865411 -0.410874 D(LOG_INF(-2))  

0.0134 3.069044 0.162900 D(LOG_INF(-3))  

0.0003 -5.749501 -0.818963 CointEq(-1)  

 EViews 9من إطداد الباحث باالطتماد طل  مخرجات برنامج  المصدر   

 

 (  نتائج تقدير معلمات التكامل المشترك في المدى الطويل 7جدول رقم )

P-Value احصائبةt  المتغيرات  المعلمات

 المستقلة 

 المتغير التابع 

0.0095 3.283216 6.952834 LN IR LN BD 

0.0001 7.012841 2.452286 LN EXD 

0.0000 -7.639320 -1.347507 LN GDP 

0.0005 5.227524 10.584864 LN REER 

0.0110 3.192750 1.294010 LN INF 

0.0027 -4.084787 -69.239358 C 

 Eviews 9من إطداد الباحث باالطتماد طل  مخرجات برنامج  المصدر   

 المصادر

 المصادر العربية أ.
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