
24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of 

TANMIYAT AL-

RAFIDAIN 
(TANRA) 
A scientific, quarterly, international, 

open access, and peer-reviewed journal 

 

 

Vol. 39, No. 127 

Sep., 2020 
 

© University of Mosul | 

College of Administration and 

Economics, Mosul, Iraq. 
 

 
TANRA retain the copyright of 

published articles, which is released 

under a “Creative Commons Attribution 

License for CC-BY-4.0” enabling the 

unrestricted use, distribution, and 

reproduction of an article in any 

medium, provided that the original 

work is properly cited. 

 

Citation: Alsaour, Laura Bassem 

(2020).“Monetary Policy and its 

Impact on Agricultural Output for 

the Period (1990-2017) Republic of 

Iraq and Egypt as a Model. 
TANMIYAT AL-RAFIDAIN,  

39 (127), 24-48, https://doi.org/ 
10.33899/tanra.2020.126974.10

15 
 

P-ISSN: 1609-591X 

e-ISSN: 2664-276X 
tanmiyat.mosuljournals.com 

 

Research Paper 

Monetary Policy and its Impact on Agricultural 

Output for the Period (1990-2017) Republic of Iraq 

and Egypt as a Model 
 

Laura Bassem Alsaour1 
1 Hamdaniya University, College of Administration and Economics. 

 

Corresponding author: Laura Bassem Alsaour, Lora.basim @yahoo.com 

 

 

 

DOI: 10.33899/tanra.2020.126974.1015 

 

Article History: Received: 19/4/2020; Revised:22 /5 /2020; Accepted: 2/6/2020; 
Published: 1 /9 /2020. 

 

Abstract 
The subject of monetary policy is one of the topics that has received attention 
by economic policy makers through its role in achieving stability in all 
economic sectors, and the research aims to know the effectiveness of 
monetary policy in its impact on agricultural output in Iraq and Egypt for 
the period (1990-2017) through the use of Model (ARDL), and the research 
found that there are long-term balanced relationships in both Iraq and 
Egypt through the statistical (F) test as it reached (2.38) and (1.13), 
respectively, as the research results showed that the money supply has a 
direct relationship in agricultural output And it has a significant effect in 
the long and short term for both countries. 
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 ورقة بحثية

 

-1990على الناتج الزراعي للمدة ) السياسة النقدية واثرها

 ( جمهوريتي العراق ومصر أنموذجا"2017

 

 
 1 باسم الساعور ةلور 

 كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة الحمدانية 1

 
  yahoo.comLora.basim@ر، باسم الساعو  ةلور   :المؤلف المراسل

 

DOI: 10.33899/tanra.2020.126974.1015 

 

  ؛2/6/2020: القبول؛ 2020/ 22/5: التعديل والتنقيح؛ 19/4/2020 : االستالمتاريخ المقالة: 
 .1/9/2020: النشر 
 

 المستخلص
نال موضوع السياسة النقدية اهتماماً من قبل واضعي السياسة االقتصادية من خالل دورها في تحقيق االستقرار 

السياسة النقدية في تأثيرها على الناتج في جميع القطاعات االقتصادية، ويهدف البحث إلى معرفة مدى فعالية 
(، وتوصل البحث بأن ARDL( من خالل استخدام أنموذج )2017-1990الزراعي في العراق ومصر للمدة)

( االحصائية حيث Fهناك عالقات توازنية طويلة األجل في كل من العراق ومصر من خالل اختبار)
البحث بأن عرض النقود له عالقة طردية في الناتج  ( على التوالي، كما أظهرت نتائج1.13(و)2.38بلغت)

 الزراعي، وأنه ذو تأثير معنوي في األجل الطويل والقصير لكال البلدين.

 

 الكلمات المفتاحية

  ( ، التضخم ، الناتج الزراعي.ARDLالسياسة النقدية ، أنموذج) 
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 :مقدمة
تتباين االوضـــاع االقتصـــادية من دولة إلى أخرى ولحســـب الندم االقتصـــادية واالجتماةية والســـياســـية 
المطبقة في الدولة، فالســــــــياســــــــة النقدية تختل  من حيث التطبيق بين الدول بحســــــــب الم  ــــــــرات واألهداف 

قدي وتقليل معدالت المتحققة فيها، لذلك فان هدف الســـياســـة النقدية الرئيل هو الحصـــول على االســـتقرار الن
التضــــــخم، لذلك فهي تتبع ســــــياســــــات اقتصــــــادية تعتمد على نمو ريكل اقتصــــــاد الدولة وتطوير أدواتها التي 

 الســـــــياســـــــات واضـــــــعي اهتماما من قبل النقدية نالت العالقات تســـــــخدمها في تحقيق أهدافها العامة، ونجد أن
 بنشـــــاط االقتصـــــاد النقود عالقة من خالل تهالدراســـــ موضـــــوعا النقدية المتغيرات من تتخذ فهي االقتصـــــادية،

ولغرض الوصــــــــــول إلى تلك  آخر، جانب من االقتصــــــــــادي للنشــــــــــاط مناســــــــــبة وايجاد بيئة جانب، من الكلي
 تزويدها باألدوات فضـــــــــــاًل عن ومتكاملة، مترابطة اســـــــــــتراتيجية بناء النقدية الســـــــــــلطات يتطلب من األهداف
االقتصـــــــادي، ولناًء على ذلك ســـــــيتم  االســـــــتقرار تحقيق فعال في دورها بشـــــــكل أداء من تمكنها التي الالزمة

تطبيق الدراســـــــــــة على العراق ومصـــــــــــر لكونهما دولتين زراعيتين، وينصـــــــــــب اهتمامهما بدرجة كبيرة بالقطاع 
 الزراعي مقارنة بالدول العرلية األخرى.

 أهمية البحث
ي تأثيرها على الناتج الزراعي نتيجة تكمن أهمية البحث من خالل الدور الذي ت ديه السياسة النقدية ف

مصــــر(  –لم  ــــرات الســــياســــة النقدية ونقل آثارها إلى النشــــاط االقتصــــادي الزراعي في كال البلدين) العراق 
وذلك من خالل توضــيح وتحديد  ــكل العالقة بين المتغيرات االقتصــادية موضــوع البحث ولاســتخدام أنموذج 

(ARDL.) 
 مشكلة البحث

بحث في ضــــــع  الســــــياســــــة النقدية وضــــــع  أثر المتغيرات االقتصــــــادية الداخلية تتلخص مشــــــكلة ال
(. مما جعل من عرض النقد وزيادته المحدودة ذي تأثير على Ibrahim، 120:2019) والخارجية التابعة لها

النمو االقتصــــادي بشــــكل عام وعلى النمو الزراعي بشــــكل خام ، على الرغم من توافر عرض النقد بشــــكل 
وف ينعكل على خفض القوة الشـــــــــــرائية للنقود وتدني الدخول الحقيقية للغالبية العدمى من أفراد محدود ســـــــــــ

 المجتمع لذلك تكمن مشكلة البحث في قياس السياسة النقدية وعالقتها بالناتج الزراعي.
 أهداف البحث

ومصـــــــــــــر يهدف البحث إلى قياس وتحليل تأثير الســـــــــــــياســـــــــــــة النقدية على الناتج الزراعي في العراق 
( لتحديد  ــــــــــكل العالقة بين متغيرات الســــــــــياســــــــــة النقدية ومتغيرات الناتج الزراعي ardlباســــــــــتخدام أنموذج )

 ومحاولة تقديرها بنماذج قياسية كلية.
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 فرضية البحث
الناتج الزراعي لكل من  ينطلق البحث من فرضــــــــية مفادها أن متغيرات الســــــــياســــــــة النقدية وأثرهاعلى

 (.2017-1990العراق ومصر في المدى القصير والطويل خالل المدة )
 منهج البحث

اســـتند البحث على أســـلولين هما، األســـلوظ األول: ندري مســـتندًا على الدراســـات الندرية التي تطرق 
ومعتمدين على مجموعة  إليها موضــوع البحث ، واألســلوظ ال:اني: قياســي مســتندًا على أدوات التحليل الكمي

من االختبارات القياســـــية واالحصـــــائية وتطبيق اســـــلوظ تحليل الســـــالســـــل الزمنية لمعرفة اســـــتقرارها وتكاملها 
باســتخدام أنموذج تصــحيح الخطأ واالعتماد أيضــا على المعلمات في احتســاظ المرونات في المدى القصــير 

إذ تم جمع البيانات لدول العينة )العراق ومصر(  (،Eviews.10والطويل، مستخدمين في ذلك برنامج)افيوس 
( ،أما عن ســــــــبب اختيار هذف الدول فلكونها دواًل زراةية، فضــــــــاًل عن أن العراق يعتبر 2017-1990للمدة)

 بلدًا نفطيًا، ومصر بلد غير نفطي.
 هيكل البحث

خصص  للوصول إلى هدف البحث وصحة فرضيته فقد قسم البحث على ثالثة مباحث رئيسة، حيث
األول لالطار الندري للســــياســــة النقدية وأدواتها، أما ال:اني فيتضــــمن نبذة مختصــــرة المالمح الرئيســــة لتطور 

مصر( أما ال:الث فقد تضمن التحليل الكمي لفعالية السياسة  -المتغيرات النقدية والزراةية في كل من)العراق
 ألنموذج ، وأخيرًا االستنتاجات والتوصيات. النقدية وأثرها في الناتج الزراعي وكيفية بناء وتوصيف ا

 المبحث االول
 اإلطار النظري للسياسة النقدية وأدواتها

 مفهوم السياسة النقدية -أوال:
تتعدد مفاريم الســـياســـة النقدية  ـــأنها كبقية المفاريم األخرى، فمفهوم الســـياســـة النقدية يعد مصـــطلحًا 

عديد من المشــــــــــــكالت التي تبينت نتيجة الدورات االقتصــــــــــــادية حدي:ًا ويتميز بالحداثة، وتســــــــــــتخدم في حل ال
(. Yahya,2001:129المتكررة، وأصـــــــبحت دراســـــــتها جزءًا مهمًا من الســـــــياســـــــة االقتصـــــــادية العامة للدولة )

وتعرف السياسة النقدية بأنها مجموعة االجراءات والترتيبات التي اعتمدتها الدولة في إدارة النقد واالئتمان من 
(. وتعرف بأنها السـياسة Agamia,2009:362-363نديم السـيولة العامة لالقتصـاد من جانب آخر) جانب وت

التي ت ثر في المعروض النقــدي وحجم االئتمــان ايضــــــــــــــــا من خالل تغيير االحتيــاطيــات المصــــــــــــــر يــة في 
في  (. فالســـــياســـــة النقدية هي تلك الســـــياســـــة التي تعتمدها الســـــلطات النقدية,david 312:2006االقتصـــــاد)

تحقيق النمو الذاتي من اجل زيادة الناتج القومي قدر المستطاع ليضمن للدولة تحقيق حالة االستقرار النسبي 
لكل من االســــعار المحلية وســــعر الفائدة وســــعر صــــرف العملة من خالل توفير الســــيولة المناســــبة لالقتصــــاد 

 (.39:2000Hassan, and Mustafaبشكل عام)
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ومين، الضـــيق والواســـع، المقصـــود بالمفهوم الضـــيق هو كل الوســـائل التي عرض النقد يتكون من مفه
يســــــــتخدمها البنك المركزي لمراقبة جميع التغيرات في عرض النقود التي قد ت ثر على النشــــــــاط االقتصــــــــادي 
وعلى ســـــــــــعر الفائدة من الســـــــــــوق النقدي، وان عرض النقد بالمفهوم الضـــــــــــيق يتكون من العملة المحلية في 

(، كما ينبغي أن يتضـــمن هذا المفهوم LDD( فضـــاًل عن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية)LCCالتداول)
( واال ســـيعتبر قاصـــرًا عن تحديد مفهوم عرض النقد الضـــيق ،أما FCCاحتســـاظ العملة االجنبية في التداول)

مركزي والخزينة، من المفهوم الواســـــــــــع فهو كافة الوســـــــــــائل التي تم االعتماد عليها من قبل الحكومة والبنك ال
 (.,2014Abdul Razzaq and al Tayyib: 339-338اجل التأثير على النقد ومقدار االئتمان)

 أهداف السياسة النقدية: -ثانيا:
تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق االستقرار االقتصادي وتخفيف حدة التقلبات االقتصادية عن طريق 
الوصــــــــول إلى مســــــــتويات االنفاق الكلي المطلولة لغرض تحقيق أقصــــــــى قدر من التشــــــــغيل ولأقل التكاليف 

العوامل الم ثرة الممكنة، وتســــعى ايضــــا إلى تحقيق مســــتويات مقبولة من االســــتقرار النقدي من خالل توخي 
في قيمة العملة الوطنية داخليًا وخارجيًا والتي تنشــــــأ نتيجة التغيرات في المســــــتوى العام لالســــــعار عن طريق 
سعر الصرف الذي يعبر عن مستوى النشاط االقتصادي بصورة صحيحة، كما أنها تسهم في تعجيل عملية 

از مشــــــــــاريع ولرامج التنمية االقتصــــــــــادية في البلدان التنمية االقتصــــــــــادية بتوفير البيئة المناســــــــــبة لتنفيذ وانج
 (., Mustafa 43:2012-42النامية)
 آلية عمل السياسة النقدية:-ثالثا:

تستند السياسة النقدية الفعالة على ندرة  املة تضمن توفير معلومات عن كل القطاعات االقتصادية 
التي تتيح لها معرفة  املة حول تشغيل االقتصاد، وهذف المعرفة ستساعد السلطات النقدية باتخاذ االجراءات 

ــدفع االقتصــــــــــــــــاد نحوتحقيق األهــداف المرجوة ، ويمكن اجمــالي دور  الســــــــــــــيــاســــــــــــــــة النقــديــة في المالئمــة ل
( من خالل تحقيق تلــك األهــداف المرجوة من خالل and Al-Tuwaijri:2018,6-7 Darwishاالقتصـــــــــــــــاد)

 اآلتي:
 إيجاد الحلول لالزمات االقتصادية التي قد يتعرض لها االقتصاد القومي م:ل)التضخم واالنكماش(. -أ

وة الشــــــــرائية للنقود من خالل التحكم في تحقيق االســــــــتقرار االقتصــــــــادي عن طريق المحافدة على الق -ظ
 العمل على تقليص الفجوة في الميزان التجاري . -عرض النقود والطلب على النقود. ج

 تطوير مساهمتها في التنمية االقتصادية للدول النامية ايضا. -د
 -أدوات السياسة النقدية: -رابعا:

 هي:األدوات الكمية: ويقسم هذا النوع على ثالث أدوات  -1
 عمليات السوق المفتوحة -أ

عامة بشـــــــــكل  ـــــــــراء االوراق المالية  وأبيع  عن طريق تدخل البنك المركزي في الســـــــــوق الماليةهي 
، الدروف االقتصـــادية مقتضـــياتحســـب بخاصـــة بهدف التأثير في عرض النقود  بشـــكلوالســـندات الحكومية 
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مالية ذات الوراق كأمن االوراق المالية الحكومية  ك:يرةالبنوك المركزية تحتفظ بكمية  نجد أن الســــــــــــــبب ولهذا
أدوات السـياسـة النقدية  ابرزسـياسـة السـوق المفتوحة من ،لذلك تعتبر سـندات القرض العام و القيم المضـمونة 

ن أســــــمح لها بي ممايدها دائما ، ب األولويةبقاء إ، فهي تمكن الســــــلطة النقدية من  االســــــواق االقتصــــــاديةفي 
 Barry and)في الوقــت المنــاســــــــــــــــب.  خطــاء النقــديــةلتصــــــــــــــليح األ تســــــــــــــت:مرهــاو أوطنيــة تحقق العملــة ال

Siegel,1987:251) . 
 -:االحتياط القانوني سياسة -ب

رصدة النقدية لدى المصارف دنى من األأن السياسة التي تستخدمها المصارف التجارية تحتفظ بحد إ
مقدرة المصـــــارف التجارية على خلق الودائع وتقديم االئتمان من خالل النســـــبة القانونية  فيبالتحكم  المركزية

ن إعن طريق تخفيض هذف النســــــــبة فة الســــــــياســــــــة في البلدان النامي فوتزداد أهمية اســــــــتخدام هذ ،لالحتياطي
النقدية  عدةالقازيادة  من خاللزيادة حجم االئتمان لمواجهة الركود االقتصــــــــــــادي بالمصــــــــــــرف المركزي يقوم 

 (.and Damad Al Hamdi, 2011:204,)وحجم االئتمان لدى المصارف التجارية
   -سياسة سعر الصرف : -ج

حيث يعمل  ة التي ينعكل عليها مركز الدولة االتجاري مع العالم الخارجيآ ر مســـــعر الصـــــرف اليعتبر 
 للدول. بين العمالت المختلفةماالعالقات المتبادلة  عن طريقعلى رلط االقتصـاد المحلي باالقتصـاد العالمي 

ولالتالي ي دي إلى انخفاض عرض النقود  وهذا ،من خالل ســــعر الفائدة يتم:لداة ســــعر الصــــرف أ واســــتخدام
، ويمكن توضــــيح تلك العالقة ســــعر الفائدة الحقيقي في  االقتصــــاد المحلي بالنســــبة لنديرف في الخارج ارتفاع

ســـعر الصـــرف في زيادة الطلب على عملة دولة ما عندما يكون معدل الفائدة مرتفعًا، مما بين ســـعر الفائدة و 
-Al 2017:29,يجعل ســــــــــعر صــــــــــرف عملة لهذف الدولة تميل نحو التزايد فترتفع قيمتها والعكل صــــــــــحيح )

Ghalbi.) 
 -عادة الخصم :إسعر -د

ال:من  ويعرف أيضا بأنه ذلك  األوراق، خصم المركزي البنك  " وهو إعادةسعر الفائدةويعرف أيضا ب
الــذي يتقــاضــــــــــــــــاف البنــك المركزي مقــابــل تقــديم القروض وخصــــــــــــــم االوراق التجــاريــة في المــدى القصــــــــــــــير 

(Shiha,1985:244  ). 

  -األدوات الكيفية :-2 
 -سياسة الرقابة الكيفية على االئتمان: -أ

لتأثير في توزيع االئتمان بين القطاعات من خالل ا هذف الســــــــــياســــــــــةمع المصــــــــــرف المركزي  يتعامل 
ســـــياســـــة المتقدمة أك:ر، فكانت زيادة حصـــــة المناطق النامية على المناطق من خالل  المختلفة،االقتصـــــادية 

شــــجع على  ــــراء مما ي ،المصــــرف المركزي  ا من قبلســــتخدمهتم اعادة ســــعر الخصــــم من الســــياســــات التي إ 
 .(Ghadeer 2010:53,).لقطاع معين دون غيرف تعوداالوراق المالية التي 
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 -غراء المعنوي : اإل -ب

يمكنها من  بحيثبين مجموعة المصـــارف األخرى،  ةمعنوي بمكانةالمصـــارف المركزية العريقة  تتميز
التوســــع في م:ل ســــياســــة ائتمانية لوصــــول إلى ضــــامن معها تالتأثير المعنوي في بقية المصــــارف التجارية وال

 Ben ,125:2004)المتقدمة الدول النامية تعتمد على الوســـــائل المعنوية  ومن هنا نجد أن بعضاالئتمان، 

Ali). 

 -الدراسات السابقة:
بعنوان" أثر الســــياســــة النقدية في حجم االئتمان المصــــرفي  2018(others and  Al-Maali) دراســــة

رفة دور ســـــــعر الفائدة واالرقام (" وتوصـــــــلت دراســـــــة البحث إلى مع2014-2000) الزراعي في العراق للمدة
القياســـية لالســـعار وأثرف على الســـياســـة النقدية من خالل تأثير تلك الم  ـــرات على حجم االئتمان المصـــرفي 

(، فضــاًل عن أن حجم التضــخم النقدي يعد من أبرز العوامل في تأثيرف SPSSباســتخدام البرنامج االحصــائي)
فقد نسبة من أموالها نتيجة تدهور قوتها الشرائية، وان عدم استقرار على االقراض الزراعي في العراق لكونها ي

سعر الفائدة انعكل بشكل كبير على اسعار السلع الزراةية، مما يجعل االئتمان ضعيفًا خالل مدة الدراسة . 
، دراســــة حول دور الســــياســــة النقدية وانعكاســــاتها على النمو 2014( Farhan and Ibrahimوقدم الباح:ان )

القتصادي في عدد من الدول النامية)االردن، تايلند، كوريا الجنولية،ومصر(، كان هدفها العالقة بين عرض ا
(، واســـتنتج البحث أن هناك عالقة عكســـية 2010-1990) النقد وســـعر الفائدة على النمو االقتصـــادي للمدة

ارتفاع معدالت التضــــــــــخم. وقد بين عوامل االســــــــــتقرار النقدي مع النمو االقتصــــــــــادي، وهذا بدورف ي دي إلى 
، دراســــــــة حول تحليل أثر بعض الســــــــياســــــــات المالية والنقدية في قيمة الناتج 2018(Al-Mashhadaniقدم)

(، ووجد الباحث بأن تأثير الســــياســــة المالية والنقدية في 2010-1990الزراعي في دول عرلية مختارة للمدة)
ي عا ــها العراق، ولم تكن واضــحة بعكل ما كانت عليه العراق كانت محدودة نتيجة لدروف االقتصــادية الت

في مصــر، ألن القطاع الزراعي في مصــر له دور أكبر لقيمة الناتج المحلي االجمالي عكل ماهو عليه في 
العراق ، فمن ضــــروري تدخل الدولة في رســــم الســــياســــات لتحســــين دور االقتصــــاد ولالتالي رفع مســــتوى أداء 

، حول عالقة تأثير الســـــــياســـــــة النقدية وأثرها 2015( Emmanuel and otherالقطاع الزراعي.وفي دراســـــــة)
( ومن خالل اســـــتخدام بيانات توصـــــلت الدراســـــة إلى 2013-1986على التنمية الزراةية في نيجيريا للمدة )

وجود عالقات توازنية ذات أثر إيجابي على الناتج الزراعي، وذلك من خالل زيادة المخصــــــــــــصــــــــــــات المالية 
لزراعي ، وتبين ايضـــــــا من خالل التحليل بأن أســـــــعار الفائدة المنخفضـــــــة ذات أثر في زيادة عرض للقطاع ا

 االست:مار الذي ي دي إلى تطور القطاع الزراعي.
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 المبحث الثاني
 تحليل بعض المالمح الرئيسة لتطور المتغيرات النقدية والزراعية في دول العينة:

 العراق: -أوال:
 الناتج الزراعي -1

إن االقتصاد في العراق يعاني من ضع  الكفاءة في تخصيص الموارد الزراةية، مما سبب أثر على 
الهياكل االنتاجية الزراةية، وقد ازدادت تفاقم هذف المشــــــــــــــكلة في االونة االخيرة نتيجة للهبوط المتواصــــــــــــــل 

حاجاتها المحلية لغرض  لمعدالت االنتاج في غالبية المحاصـــيل الزراةية ، فاعتمدت على االســـتيراد في ســـد
ـــة أخرى  ـــاجي من نـــاحي ـــب االنت ـــة ونمو الطل ـــب االســــــــــــــتهالكي من نـــاحي ـــة نمو الطل  ,  52014-4:) مواكب

Khazaal( ولعد أحداث عام .)الســـياســـات االقتصـــادية التي اتخذها العراق أثرت بصـــورة مبا ـــرة أو 2003 )
باستخدام سياسات التحول من ندام المخطط  غير مبا رة في القطاعات االقتصادية الزراةية، ولا ر العراق 

وادارة ســــــــــعر الصــــــــــرف من خالل  -إلى ندام الســــــــــوق ) قوى العرض والطلب( منها إلغاء الدعم الحكومي 
عمليات البيع و ـــــراء العمالت االجنبية، وهو أحد أنماط الســـــياســـــات النقدية التي ت ثر على اســـــتقرار الطلب 

بل العملة االجنبية ذات دافع  إيجابي لزيادة القدرة على اســــــــــتيراد الكلي، وثبات ســــــــــعر الصــــــــــرف الدينار مقا
مســتلزمات االنتاج الزراعي منها)االســمدة والبذور(، ولالتالي زيادة القوة التنافســية للصــادرات الزراةية وخفض 

( ويمكن توضــيح ذلك من خالل and Baqir,2014:14 Aliالعجز في الميزان التجاري في االســواق الدولية )
 (:1جدول)
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-1٩٩٠تطور مسااااهمة الناتج الزراعي وعرل النقود فل النشااااط االقتصاااادي العراقي للمدة (: 1جدول)
 )مليون دينار(                                                          .باألسعار الجارية 2٠1٧

الناتج المحلي  الناتج الزراعي السنة
 االجمالي

مساهمة الناتج نسبة 
الزراعي في الناتج 
 المحلي االجمالي

معدل التغيرفي  عرل النقود
 عرل النقود

1990 4613.3 55927 8.24% 15359 25.3% 
1995 1378274.3 6695483 20.5% 705064 19.5% 
2000 5635053.8 50213700 11.2% 1728006 16.4% 
2005 7286558.3 73533598 10.1% 11399125 12.3% 
2010 5560828.4 162064565 3.4% 51743489 12.8% 
2017 5754367.7 225995179 2.54% 71161551 1.2% 

المعدل السااانوي 
الااااااااامااااااااار ااااااااا  

لمااااادة -1٩٩٠ل
2٠1٧ 

٠.٠8% ٠.12%  ٠.13%  

 المصدر: اعتمدت الباحثة على بيانات الجدول من خالل اآلتي:
1- Central Bank of Iraq, General Directorate for Statistics and Research, annual economic reports of 

the Central Bank of Iraq for the years (2004-2018).               
2- Ministry of Planning and Development Cooperation, Central Statistical Organization, Iraq, annual 

releases for years (1995-2003-2010).   

القيمة /(2017) القيمة الحاليةعدل النمو = )وقد تم احتســـــــــــاظ معدل النمو المركب : من خالل المعادلة اآلتية م -3
 .n/1-1((1990) السابقة
 

مختلفة خالل مدة ( تبين أن مساهمة الناتج الزراعي في الناتج االجمالي تطورات 1من خالل الجدول)
الدراســـــــــــة باالرتفاع مرة واالنخفاض مرة أخرى ، والســـــــــــبب في ذلك يعود بأن هناك اهتمامًا من قبل الحكومة 
العراقية للقطاع الزراعة من خالل تبني اســــتراتيجية ســــياســــات االســــعار بالنســــبة للمنتجات الزراةية، ما جعله 

 Iraqi Economists 60-1995:59,الصـــــــناعات األخرى)ســـــــببًا هامًا لتلبية الحاجات الغذائية واســـــــهامه في 

Association أما بالنســــــــــــــبة لمعدالت التغير للناتج الزراعي من الناتج المحلي االجمالي فكانت أكبر قيمة.)
( 2017( على التوالي، وأدنى قيمة للعام )%11.2و %20.5( بنســــــبة )2000(و)1995مســــــجلة للفترتين )

اضـــــــها يرجع إلى مجموع عوامل طبيعية )كاألمطار وانخفاض إنتاجية ( والســـــــبب في انخف%2.54) ســـــــجلت
كافة المحاصـــــيل الزراةية( والى عوامل اقتصـــــادية وزراةية )كالدعم المقدم للمزارعين والتأمين ضـــــد المخاطر 

( . أما بالنســـبة 1الزراةية( وغيرها، مما جعل نســـبة مســـاهمته في الناتج المحلي يتراجع كما ورد في الجدول)
(  باتجاف 1990رض النقود في العراق فقد حصــــــــــــــلت تغيرات في معدالت نمو عرض النقود بعد العام )لع
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( وهذا 1995االنخفاض خالل مدة الدراســـــة، والســـــبب هو تطبيق مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء في عام )
لة من الركود أدى إلى انخفاض ســــــــــــــعر الصــــــــــــــرف الدينار العراقي مقابل العمالت االجنبية، مما حدث حا

 (.others,2016:41 Albitat andاالقتصادي)

 

 أما بالنسبة للموشرات )معدل التضخم ووسعر الصرف وسعر الفائدة(: -2
إن الهدف الرئيل للســياســة االقتصــادية الكلية هو الحصــول على معدالت تضــخم منخفضــة مع زيادة 

منها، وذلك ألن التضــخم المرتفع يفرض قيدًا ليل فقط معدالت نمو الناتج المحلي والزراعي وال ســيما النقدية 
على النمو، وانما على توزيع الدخل ايضــــــا، ومن هنا جاء آلية عمل أدوات الســــــياســــــة النقدية، ألن المعنيين 

 Ayyoub and) بالمصــــــــــــارف المركزية يعتقدون أن التضــــــــــــخم ســــــــــــوف يضــــــــــــر بالنشــــــــــــاط االقتصــــــــــــادي

athers,2011:52)(:2لتضخم والمتغيرات االقتصادية األخرى من خالل الجدول). ويمكن توضيح معدالت ا 
 

 (: تطور مؤشااارات االقتصاااادية لمعدل التضاااخم وساااعر الفائدة وساااعر الصااارف في العراق للمدة2جدول)

(1٩٩٠-2٠1٧.) 
 سعر الصرف سعر الفائدة % معدل التضخم السنة
1990 51.6 6.13 4 

1995 351.3 7.25 1674 

2000 4.9 7.35 1930 

2005 30.8 7 1472 

2010 2.9 6.25 1186 

2017 0.6 4 1290 
المعااااادل الساااااااااانوي المر ااااا  

 2٠1٧-1٩٩٠للمدة
-٠.٠8% -٠.٠1% ٠.٠5% 

 المصدر: اعتمدت الباحثة على بيانات الجدول من خالل اآلتي:
1-Central Bank of Iraq, General Directorate for Statistics and Research, annual economic reports of 

the Central Bank of Iraq for the years (2004-2018).                                                                                                      
 

( حيث كان 2017-1990( يتضـــــــــــــح بأن معدل التضـــــــــــــخم كان متفاوتًا خالل مدة )2ومن الجدول)
( والســــبب 0.6( حيث بلغ )2017التضــــخم هو نتيجة لزيادة الكتلة النقدية، وســــجلت أدنى قيمة له في عام )

لعراقي يعود إلى انخفاض أســعار المشــتقات النفطية)أســعار الوقود( فضــاًل عن تحســن ســعر الصــرف الدينار ا
(Central Bank of Iraq,2011:7 ،ومن خالل الجدول نالحظ أن ســـعر الفائدة تتطور خالل مدة الدراســـة .)

( بدأ البنك المركزي العراقي برفع ســــــــعر الفائدة ليصــــــــل 2000( ، وفي عام )%4( قد بلغ )1990ففي عام)
نقدية، ثم انخفض سعر الفائدة في ( ليكون هذا السعر قاباًل للتغيير بحسب متطلبات السياسة ال%7.35إلى )
( وورد هذا االنخفاض اســــــــتنادًا إلى أهداف الســــــــياســــــــة النقدية التي اعتمدتها %4( ليصــــــــل إلى )2017عام)
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ســــياســــة البنك العراقي لغرض الحصــــول على االســــتقرار النقدي عن طريق تشــــجيع النشــــاط االئتماني لتمويل 
(. ومن خالل الجدول تبين أيضا بأن %0.01-مركب فقد بلغ )المشاريع التنموية، أما معدل النمو السنوي ال

ســـعر الصـــرف يحتل مكانة مهمة في الســـياســـة النقدية، ألن عرض العملة المحلية يســـتند بالدرجة األســـاســـية 
على السياسة النقدية للدولة، بافتراض أنه كلما زاد العرض النقدي للعملة المحلية سي دي إلى انخفاض سعر 

 المحلية العملة نعاشال المركزي  البنك محاولة إن (.Al-Halawani 2019:21,صـــــــحيح )الصـــــــرف والعكل 

 كانت أن ( بعد2000( دينارًا في عام )1930) إذ بلغ المدة، خالل هذف الدوالر مقابل ســـــــــعر الصـــــــــرف ورفع
الدوالر له أثر (، وان تحقيق االســتقرار في  ســعر الصــرف الدينار العراقي مقابل 1995) عام ديناراً (  (1674

إيجــابي عن طريق زيــادة القــدرة على اســــــــــــــتيراد مســــــــــــــتلزمــات االنتــاج الضــــــــــــــروريــة للقطــاع الزراعي أهمهــا 
)البذورواالســمدة(مما يســهم في رفع القدرة التنافســية للصــادرات الزراةية في االســواق العالمية، أما معدل النمو 

 (.%0.05السنوي فقد بلغ)
 مصر  -:أواًل 

 الزراعيالناتج  -1

إن القطاع الزراعي المصـــري يســـهم بدور مهم في التنمية االقتصـــادية لكونه الركيزة االســـاســـية لتوفير 
أكبر قدر من االحتياجات الغذائية وتوفير المواد الخام الالزمة لباقي الصــــــــــــــناعات األخرى، إال أن القطاع 

دية في القطاع الزراعي لم تحقق النتائج الزراعي بدأ بتراجع في االونة االخيرة كما أن الســــــــياســــــــات االقتصــــــــا
المطلولـــة، ولعـــل من أهم أســــــــــــــبـــاظ التراجع هو قلـــة الموارد المتـــاحـــة وانخفـــاض كفـــاءة اســــــــــــــتخـــدام الموارد 

إذ انخفضــت نســبة مســاهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي االجمالي  (.Hariri 142-2012:141,)الزراةية
( 2017(، ويرجع الســبب ارتفاعه في عام)2010(عام )%1.32( إلى نحو)1995( في عام )%4.11من )
(، هو الزيادة في االنتاج الزراعي من خالل اســـــتخدام االســـــاليب جديدة فضـــــاًل عن الســـــياســـــات %19.9إلى)

( خالل مدة %0.06المشـــــــــــجعة والداعمة للقطاع الزراعي، أما معدل النمو الســـــــــــنوي للناتج الزراعي فقد بلغ)
 عام بعد  نحو االرتفاع نموها معدالت في تغيرات فقد حدثت مصـــر، في النقود لعرض بالنســـبة الدراســـة، أما

يعود إلى ان الســــلطة النقدية في البنك المركزي تحولت من اســــتخدام  والســــبب الدراســــة، مدة خالل( 1995)
ادى  أدوات ســـياســـة نقدية مبا ـــرة إلى اســـتخدام أدوات غير مبا ـــرة كتخفيض نســـبة االحتياط القانوني والذي

بدورف إلى ارتفاع مستوى االست:مار االجنبي في االقتصاد المصري، إذ تراوح معدل التغيير في عرض النقود 
 ( اآلتي:3(.ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول)2017( في عام )23.4%)
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-1٩٩٠للمدة  المصاري  يوعرل النقود فل النشااط االقتصااد يتطور مسااهمة الناتج الزراع(: 3جدول)

 مليون جنيه()                                                        .باألسعار الجارية 2٠1٧
الناتج المحلي  الناتج الزراعي السنة

 االجمالي
نسبة مساهمة الناتج الزراعي 

 في الناتج المحلي االجمالي
معدل التغيرفي  عرل النقود

 عرل النقود
1990 3675 100157.5 3.66% 14856 10.4% 
1995 8806 214185 4.11% 15977 10.2% 
2000 15093 332544 4.53% 52517 7.5% 
2005 12545 581144 2.15% 89685 15.56% 
2010 17325 1309906 1.32% 214040 8.6% 
2017 338768 1698578 19.9% 707427 23.4% 

المعدل السنوي 
المر   

-1٩٩٠للمدة
2٠1٧ 

٠.٠6% ٠.٠3%  ٠.٠٧%  

 المصدر: اعتمدت الباحثة على بيانات الجدول من خالل اآلتي:
1- Ministry of Planning, Economic and Social Development Plan, Central Bank of Egypt, Cairo, 

separate numbers.                                                   

2- The Central Authority The Central Agency for Public Mobilization and Statistics and the Central 

Bank of Egypt.  
 
 

 أما بالنسبة للموشرات )معدل التضخم وسعر الصرف وسعر الفائدة(: -2
يحتل االقتصـــــــــــاد المصـــــــــــري المركز ال:اني اقتصـــــــــــاديًا في الوطن العرلي، لكونه يعد واحدًا من أك:ر 
اقتصــــــــاديات انتشــــــــارًا وتنوعًا، إذ يشــــــــارك قطاعات الزراعة والصــــــــناعة والخدمات بنســــــــب متقارلة من الناتج 

 (: 4االجمالي، ويمكن توضيح بعض الم  رات االقتصادية من خالل الجدول )
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 (: تطور مؤشاارات االقتصااادية لمعدل التضااخم وسااعر الفائدة وسااعر الصاارف في مصاار للمدة4) ولجد

(1٩٩٠-2٠1٧) 
 سعر الصرف سعر الفائدة % معدل التضخم السنة
1990 16.7 19.1 2.718 
1995 15.7 16.5 3.391 

2000 2.7 13.2 3.472 

2005 4.9 13.1 5.79 
2010 13.1 11.9 5.635 
2017 13.9 12.9 8.343 

 %0.01 %0.007 %0.003 2٠1٧-1٩٩٠المعدل السنوي المر   للمدة
 المصدر: اعتمدت الباحثة على بيانات الجدول من خالل اآلتي:

1- The Central Authority The Central Agency for Public Mobilization and Statistics and the Central 

Bank of Egypt.                                                                                                                                                                         
 
ن مســـــار معدل التضـــــخم يتســـــم باالنخفاض التدريجي خالل مدة الدراســـــة،  بعد أن كان هذا المعدل إ

(، وان الســبب في االنخفاض 4.9( ليصــل إلى)2005(، نجدف انخفض في عام)1990( في عام)16.7يبلغ)
 في معدالت التضـــخم في مصـــر يعود إلى الســـياســـات االقتصـــادية ضـــمن برامج االصـــالحات التي قامت بها
الحكومة المصرية، وان هذا االنخفاض سوف ي دي إلى تحفيز صادرات المنتجات الزراةية الذي بدورف ي دي 

( ارتفع 2010إلى توظيف عوائد هذف الصادرات في مجال االست:مار، ولالتالي زيادة الناتج الزراعي، أما في)
(. Kitan 2012:6,ذائية المستوردة )( بسبب ارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الغ13.1معدل التضخم إلى)

أهمية ســعر الصــرف تأتي بصــورة مبا ــر على أســعار الســلع والخدمات، مما ي ثر على معدل التضــخم  واإن
( بأن ســـعر الصـــرف كان ثابتًا 4الســـائد في االقتصـــاد، ولالتالي على األســـعار النهائية، ونالحظ من الجدول)

اض ســـــعر ( بســـــبب ســـــيطرة الدولة على أســـــعار الصـــــرف، وذلك ألن انخف2010-1990نســـــبيا في المدة )
الصــــــرف الجنيه المصــــــري بشــــــكل خام ســــــيوثر على القطاع الزراعي، ولالتالي زيادة الناتج الزراعي،  يما 

( والذي 2010(في عام)11.9( إلى )1990( عام)19.1يخص ســــــــــــعر الفائدة، فهناك تراجع مســــــــــــتمر من)
 ة نفسها.انعكل بشكل إيجابي في استقرار أسعارها الحقيقية بفضل تراجع معدالت التضخم للمد
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 المبحث الثالث
في العراق ومصر بناء وتوصيف  الزراعي الناتج على وأثرها النقدية السياسة التحليل الكمي لفعالية

 األنموذج
من خالل الدراســــــــــة ســــــــــنقوم ببناء أنموذج يوضــــــــــح مدى العالقة بين نمو الناتج الزراعي بالعديد من 
متغيرات السياسة النقدية، وهي عرض النقود ومعدل التضخم وسعر الصرف وسعر الفائدة خالل مدة الدراسة 

 (، والتي يمكن التعبير عنها باستخدام العالقة الدالية اآلتية :1990-2017)
Y=f( x1, x2,x3,x4) 

 إذ إن :
Y(مع بقيـة المتغيرات المســــــــــــــتقلـة وهي )النـاتج الزراعي )والذي يم:ـل المتغير التـابع =X1 عرض النقـد و =

X2معدل التضخم و =x3سعر الصرف و =x4. )سعر الفائدة = 
ومصر(  ومن أجل قياس فعالية السياسة النقدية في تأثيرها على الناتج الزراعي في كل من ) العراق

 Autoregressive Distributed Lag Modelسيتم استخدام )أنموذج االنحدار الذاتي إلبطاء الموزع( 

(ARDL وهو أحد نماذج تحليل السالسل الزمنية حيث يجمع المتغيرات اإلبطاء كمتغيرات داخلية  مع متغير )
نماذج فترات اإلبطاء الموزعة ومن خارجي آخر في السلسلة الزمنية، إذ يتم دمج نماذج االنحدار الذاتي و 

خاللها ستكون السلسلة الزمنية دالة في إبطاء قيمتها. وكذلك اختبار الحدود والتكامل المشترك للعالقات 
الطويلة والقصيرة األجل، ومن مميزاته أنه يمكن تطبيقه سواء كانت متغيرات المستخدمة في البحث متكاملة 

أومزيج من كليهما. وللتأكد من استقرارية السالسل الزمنية لكل  I(1)أو متكاملة من الرتبة  I(0)من الرتبة 
 متغيرات البحث من )العراق و مصر( وسوف يتم استخدام الطرق اآلتية:

 العراق :  -1
ياني لمتغيرات البحث في العراق للتأكد من اســـتقراريتها من خالل الشـــكل البيتم رســـم الســـلســـلة الزمنية  :أوال

 الموضح أدناف: (Eviews .10حصائي )إلالبرنامج ا( باستخدام 1)
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 .(2٠1٧-1٩٩٠للمدة ) العراق في البحث االتجاه الزمني لمتغيرات ( يوضح 1الشكل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .(Eviews .10حصائي )إلالبرنامج ا إلىباالستناد  ةداد الباح:إعمن المصدر: 
 

بأن اتجاف السلسة الزمنية في العراق غير مستقرة عند المستوى بوجود حد  (1) الشكل يتبين من خالل
 ال:ابت، مما يتطلب إجراء العديد من االختبارات للتأكد من مدى استقرارية هذف المتغيرات.

 ثانيًا: اختبار جذر الوحدة 

يهدف هذا االختبار التأكيد من اســـــــــتقرارية الســـــــــلســـــــــلة الزمنية وتحديد رتبة التكامل المشـــــــــترك لجميع 
متغيرات البحث، وللتأكد من اســـــتقرارية الســـــلســـــلة الزمنية وخلوها من جذر الوحدة تم اســـــتخدام اختبار فليبل 

ا للتخلص من االرتباط ومن ثم يحوله إحصـــــــائي ،الوحدة جذر حســـــــاظ وهذا االختبار يعمل على PP))بيرون 
 ( اختبار جذر الوحدة نستنتج اآلتي: 5) ومن خالل الجدول الذاتي
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 ( اختبار جذر الوحدة5جدول )

 

 .(Eviews .10حصائي )إلالبرنامج ا إلىباالستناد  ةعداد الباح:إ من المصدر: 
 

تكون المتغيرات  تبين بــانة في األنموذج ، المســــــــــــــتقلــالتــابع و  للمتغير ةنتــائج اختبــار جــذر الوحــدإن 
ولانها مســــــــــتقرة ســــــــــواء بوجود  (،Unit Root Test Table (PP)) ول من االختبارألالفرق ا عندســــــــــاكنة 

  Probقيمــة  ( بــاالعتمــاد علىWith Constant & Trendأو قــاطع واتجــاف عــام ) (With Constant)قــاطع
 .ARDL أأنموذجنية تطبيق مكاإ ولالتاليسكون المتغيرات  مما يدل على%( 5أقل من )وهي 

 

 لبيانات البحث  ARDL أأنموذجنتائج تطبيق . ثالثاً 

حصائية تشير إلن االختبارات اأتبين  ARDLوفق منهجية  على التكامل المشترك أنموذج بعد تقدير
الحاصــلة التغييرات  من (%91)بان يفســر والذي  R2المقدر من خالل معامل التحديد  األنموذج معنوية إلى
 أخرى متغيرات  هي( %9) وانفي المتغيرات المســــــــــــــتقلــة  للتغير( نتيجــة النــاتج الزراعيالمتغير التــابع ) في

 األنموذج .خارج 
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 ARDL أأنموذجنتائج تطبيق ( 6جدول )

 

 .(Eviews .10حصائي )إلالبرنامج ا إلىباالستناد  ةعداد الباح:إ من المصدر: 
 
ي ثر طرديًا ومعنويًا في الناتج المحلي اإلجمالي، وهذا  عرض النقود ( بأن6) الجدول ظهرت النتائجأ

 اإلجمالي  بمقدار الزراعي ارتفاع قيمة الناتج المحلي إلىي دي ، بوحدة واحدة عرض النقوديعني أن زيادة 
 كان التضـــــــــخم بطاء الموزعة إلاومن نتائج االنحدار الذاتي لفترات .(%5) عند مســـــــــتوى معنوية%(  0.11)

أي إن التضـــخم ال ي ثر في الناتج الزراعي في العراق، أن بمعنى ارتفاع االســـعار ســـي دي إلى  ،معنوي  رغي
ارتفاع أسعار مستلزمات االنتاج، مما يصعب على المزارعين  ذوي الدخول المنخفضة في العراق من قدرتهم 

 حين إن ســـــــــعر الصـــــــــرف يرتبطفي  .على زيادة انتاجهم،  ولالتالي حدوث انخفاض في قيمة الناتج الزراعي
ي دي  ، بوحدة واحدة سـعر الصـرفوهذا يعني أن زيادة ، اإلجمالي الزراعيمع الناتج  طردية ومعنويةبعالقة 

 مســــــــــــــتوى معنويـــة ( مليون دينـــار وعنـــد599) اإلجمـــالي  بمقـــدار الزراعي قيمـــة النـــاتج المحلي زيـــادة إلى
أي إن ســـــــعر  اإلجمالي الزراعيمع الناتج  غير معنويةعكســـــــية ولكنها بعالقة  ســـــــعر الفائدة يرتبط و .(5%)

 .  الفائدة ال ي ثر في الناتج الزراعي وليل له  أهمية في العراق

 
 رابعًا. اختبار العالقة التوازنية طويلة األجل )التكامل المشترك( 

ألجل بين ( نتائج اختبار التكامل المشــــــــــــــترك والذي يم:ل العالقة التوازنية طويلة ا7يبين الجدول )
( F( ومن خالل هـــذا االختبـــار بلغـــت قيمـــة )F- Bounds Test) متغيرات البحـــث، تم اســــــــــــــتخـــدام اختبـــار

Dependent Variable: Y

Method: ARDL

Date: 04/06/20   Time: 19:18

Sample (adjusted): 1990S2 2017S2

Included observations: 55 after adjustments

Maximum dependent lags: 1 (Automatic selection)

Model selection method: Schwarz criterion (SIC)

Dynamic regressors (1 lag, automatic): X1 X2 X3 X4  

Fixed regressors: C

Number of models evalulated: 16

Selected Model: ARDL(1, 1, 0, 0, 0)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

Y(-1) 0.823167 0.076032 10.82663 0.0000

X1 0.113230 0.033328 3.397466 0.0014

X1(-1) -0.109753 0.034025 -3.225620 0.0023

X2 -72.53926 1239.065 -0.058544 0.9536

X3 599.4171 262.8003 2.280884 0.0270

X4 -42939.25 36000.64 -1.192736 0.2388

C 183407.5 466459.2 0.393191 0.6959

R-squared 0.911160     Mean dependent var 4151356.

Adjusted R-squared 0.900055     S.D. dependent var 2627633.

S.E. of regression 830702.0     Akaike info criterion 30.21634

Sum squared resid 3.31E+13     Schwarz criterion 30.47182

Log likelihood -823.9494     Hannan-Quinn criter. 30.31514

F-statistic 82.04953     Durbin-Watson stat 2.172952

Prob(F-statistic) 0.000000

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model

        selection.
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( مما يدل %5( عند مســــــــــتوى معنوية )3.49( وهي أكبر من القيمة الجدولية والبالغة )2.38اإلحصــــــــــائية )
 على عدم  وجود عالقة تكامل مشترك  طويلة األجل بين متغيرات البحث.

 
 
 للمدة في العراق لمتغيرات البحث طويلة األجل  التوازنيةنتائج اختبار العالقة  (٧الجدول )

                     (1٩٩٠-2٠1٧) 

 
 

 خامسا:االختبارات التشخيصية 
( أظهرت النتائج االختبارات القياســـــــية الضـــــــرورية إلى عدم وجود أي مشـــــــاكل 8) ومن نتائج الجدول

( أظهرت النتائج عدم F-Testحصــــائية )ا( و ARCH) النتائج ولحســــب داللة اختبار قياســــية م ثرة على دقة
-Fحصــــائية )ا( و LMبحســــب اختبار )وجود مشــــكلة تجانل تباين الخطأ. ويتبن ايضــــا بان نتائج األنموذج 

Test) (8إلى عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي كما هو موضح في الجدول:) 
 ( االختبارات التشخيصية8جدول )

 

 

 .(Eviews .10حصائي )إلالبرنامج ا إلىباالستناد  ةعداد الباح:إ : من المصدر
 

 مصر: -2
( 2لمتغيرات البحث في مصر للتأكد من استقراريتها من خالل الشكل البياني )يتم رسم السلسلة الزمنية  :أوال

 الموضح  يما يأتي: (Eviews .10حصائي )إلالبرنامج اباستخدام 
 
 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

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

Asymptotic: n=1000

F-statistic  2.383340 10%  2.2 3.09

k 4 5%  2.56 3.49

2.5%  2.88 3.87

1%  3.29 4.37

Actual Sample Size 55 Finite Sample: n=55

10%  2.345 3.28

5%  2.763 3.813

1%  3.738 4.947

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.253516     Prob. F(2,46) 0.7771

Obs*R-squared 0.599625     Prob. Chi-Square(2) 0.7410

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 0.347586     Prob. F(1,52) 0.5580

Obs*R-squared 0.358558     Prob. Chi-Square(1) 0.5493
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 .(2٠1٧-1٩٩٠للمدة ) مصرفي البحث االتجاه الزمني لمتغيرات ( يوضح 2الشكل)
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 (Eviews .10حصائي )إلالبرنامج ا إلىباالستناد  ةداد الباح:إع: من المصدر 

 

بأن اتجاف الســــلســــة الزمنية في مصــــر أيضــــا غير مســــتقر عند المســــتوى  (2الشــــكل) يتبين من خالل
 ولوجود حد ال:ابت، مما يتطلب إجراء العديد من االختبارات للتاكد من مدى استقرارية هذف المتغيرات.

 
الســــلســــلة الزمنية وتحديد رتبة التكامل  يهدف هذا االختبار التأكيد من اســــتقراريةثانيا: اختبار جذر الوحدة: 

المشـــترك لجميع متغيرات البحث، وللتأكد من اســـتقرارية الســـلســـلة الزمنية وخلوها من جذر الوحدة تم 
،ومن ثم يحوله  الوحدة جذر حســــــاظ وهذا االختبار يعمل على PP)اســــــتخدام اختبار فليبل بيرون )

 ( اختبار جذر الوحدة نستنتج اآلتي: 9لجدول)ومن خالل ا إحصائيا للتخلص من االرتباط الذاتي
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 ( اختبار جذر الوحدة٩جدول )

 

 (Eviews .10حصائي )إلالبرنامج ا إلىباالستناد  ةداد الباح:إعمن المصدر: 
 

تكون المتغيرات  ة في األنموذج ، تبين بــانالمســــــــــــــتقلــالتــابع و  للمتغير ةنتــائج اختبــار جــذر الوحــدإن 
ولأنها مســــــــــتقرة ســــــــــواء بوجود  (،Unit Root Test Table (PP)) ول من االختبارألالفرق ا عندســــــــــاكنة 

  Probقيمة  ( باالعتماد علىWith Constant & Trendأو قاطع واتجاف عام )  (With Constant)قاطع
 .ARDL األنموذجمكانية تطبيق إ ولالتاليسكون المتغيرات  مما يدل على%( 5أقل من )وهي 

 

 على التكامل المشــــــترك أنموذج بعد تقدير: لبيانات البحث في مصاااار  ARDL أنموذجنتائج تطبيق . ثالثاً 
المقدر من خالل  األنموذج معنوية إلىحصائية تشير إلن االختبارات اأتبين ، ARDLوفق منهجية 

 الناتجفي المتغير التابع )الحاصـــــــــــــلة التغييرات  من (%94)بأن يفســـــــــــــر والذي  R2معامل التحديد 
األنموذج كما خارج  أخرى متغيرات  هي( %6) و ،في المتغيرات المســــــــــــــتقلة للتغير( نتيجة الزراعي

 (.10) في الجدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT ROOT TEST TABLE (PP)

At Level

Y X1 X2 X3 X4

With Cons... t-Statistic  0.1512  13.3628 -2.1635  0.3291 -2.0921

Prob.  0.9668  1.0000  0.2217  0.9778  0.2486
n0 n0 n0 n0 n0

With Cons... t-Statistic -1.4088  3.8297 -1.9818 -1.8792 -0.9288

Prob.  0.8475  1.0000  0.5981  0.6518  0.9450
n0 n0 n0 n0 n0

Without C... t-Statistic  0.9127  17.3448 -0.9977  2.7635 -1.8187

Prob.  0.9014  1.0000  0.2819  0.9983  0.0659
n0 n0 n0 n0 *

At First Difference

d(Y) d(X1) d(X2) d(X3) d(X4)

With Cons... t-Statistic -7.4947 -9.2842 -7.4258 -8.3613 -7.5790

Prob.  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
*** *** *** *** ***

With Cons... t-Statistic -7.6836 -12.1112 -8.0456 -8.4215 -8.0236

Prob.  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
*** *** *** *** ***

Without C... t-Statistic -7.2801 -7.8366 -7.5066 -7.5449 -7.3639

Prob.  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
*** *** *** *** ***
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 لبيانات مصر ARDL أنموذجنتائج تطبيق ( 1٠جدول )

 

 (Eviews .10حصائي )إلالبرنامج ا إلىباالستناد  ةداد الباح:إعمن المصدر: 
اإلجمــالي،  الزراعيي ثر طرديــًا ومعنويــًا في النــاتج  عرض النقود ( بــأن10) الجــدول ظهرت النتــائجأ

 الزراعي ارتفــاع قيمــة النــاتج المحلي إلىن ذلــك ي دي إفــ، بوحــدة واحــدة عرض النقودوهــذا يعني أن زيــادة 
( وذلك من خالل االصــــــــالحات االقتصــــــــادية التي %5) عند مســــــــتوى معنوية%(  0.11) اإلجمالي  بمقدار
أي إن  ،معنوي  غير كان التضــــــــــــــخم بطاء الموزعة إلاومن نتائج االنحدار الذاتي لفترات .مرت بها مصــــــــــــــر

التضـــخم ال ي ثر في الناتج الزراعي في مصـــر، أي إن ســـبب ارتفاع االســـعار يعود إلى ارتفاع أســـعار النفظ 
في حين  .الدراســـــة، مما أدى إلى حدوث انخفاض في قيمة الناتج الزراعي وأســـــعار المواد الغذائية خالل مدة

ســـــعر وهذا يعني أن زيادة ، اإلجمالي الزراعيمع الناتج  عكســـــية  ومعنويةبعالقة  إن ســـــعر الصـــــرف يرتبط
( 1163) اإلجمالي  بمقدار الزراعي قيمة الناتج المحلي خفض إلىن ذلك ي دي إف، بوحدة واحدة الصـــــــــــــرف
مع الناتج  عكســـية ولكنها غير معنويةبعالقة  ســـعر الفائدة يرتبط و .(%5) مســـتوى معنوية نار وعندمليون دي
، أي إن ســــــــــــــعر الفــائــدة ال ي ثر في النــاتج الزراعي وليل لــه  أهميــة في مصــــــــــــــر نتيجــة اإلجمــالي الزراعي

رت على إنتاجية للســــياســــات االئتمانية التي اتخذتها م ســــســــات االقراض وعدم اســــت:مار تلك القروض مما أث
 .  الزراةية في مصر

 رابعًا. اختبار العالقة التوازنية طويلة األجل )التكامل المشترك( 
( نتائج اختبار التكامل المشــــــــــــــترك والذي يم:ل العالقة التوازنية طويلة األجل بين 11يبين الجدول )

( اإلحصائية Fاالختبار بلغت قيمة )( ومن خالل هذا F- Bounds Test) متغيرات البحث،تم استخدام اختبار
( مما يدل على وجود عالقة تكامل مشــــترك  %5( وهي أقل من القيمة الجدولية عند مســــتوى معنوية )1.13)

 طويلة األجل بين متغيرات البحث.

Dependent Variable: Y

Method: ARDL

Date: 04/06/20   Time: 21:19

Sample (adjusted): 1990S2 2017S2

Included observations: 55 after adjustments

Maximum dependent lags: 2 (Automatic selection)

Model selection method: Schwarz criterion (SIC)

Dynamic regressors (2 lags, automatic): X1 X2 X3 X4 

Fixed regressors: C

Number of models evalulated: 162

Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 0, 0)

Note: final equation sample is larger than selection sample

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

Y(-1) 0.845298 0.088277 9.575571 0.0000

X1 0.118340 0.079858 1.481877 0.1448

X2 -114.6436 1381.538 -0.082983 0.9342

X3 -1163.281 6822.931 -0.170496 0.8653

X4 -887.5499 3391.417 -0.261705 0.7946

C 17867.70 62404.26 0.286322 0.7758

R-squared 0.942740     Mean dependent var 84658.07

Adjusted R-squared 0.936897     S.D. dependent var 126139.8

S.E. of regression 31686.73     Akaike info criterion 23.66785

Sum squared resid 4.92E+10     Schwarz criterion 23.88683

Log likelihood -644.8659     Hannan-Quinn criter. 23.75253

F-statistic 161.3485     Durbin-Watson stat 1.892222

Prob(F-statistic) 0.000000

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model

        selection.
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-1٩٩٠) للمدةفي مصاااااااار  لمتغيرات البحث طويلة األجل  التوازنية( نتائج اختبار العالقة 11الجدول )

2٠1٧) 

 
 .(Eviews .10حصائي )إلالبرنامج ا إلىباالستناد  ةداد الباح:إعمن لمصدر: ا

 االختبارات التشخيصية خامسا:
( أظهرت نتائج االختبارات القياســية الضــرورية عدم وجود أي مشــاكل قياســية 12) ومن نتائج الجدول

وجود ( أظهرت النتائج عدم F-Testحصــــــــائية )ا( و ARCH) م ثرة على دقة النتائج ولحســــــــب داللة اختبار
 (F-Testحصــــائية )ا( و LMبحســــب اختبار )مشــــكلة تجانل تباين الخطأ. ويتبن أيضــــا بأن نتائج األنموذج 
 (:12) إلى عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي كما هو موضح في الجدول

 
 ( االختبارات التشخيصية12جدول)

 

 

 (Eviews .10حصائي )إلالبرنامج ا إلىباالستناد  ةداد الباح:إعمن المصدر: 
 

 االستنتاجات:
إن اتجاهات السلسلة الزمنية كانت غيرمستقرة  لجميع متغيرات البحث في كل من العراق ومصر، ومن  -1

 .ول من االختبارألالفرق ا عندساكنة أصبحت المتغيرات  ة تبين بأناختبار جذر الوحدنتائج 

     

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
     
     

   
Asymptotic: 

n=1000  

F-statistic  1.130498 10%   2.2 3.09 

k 4 5%   2.56 3.49 

  2.5%   2.88 3.87 

  1%   3.29 4.37 

     

Actual Sample Size 55  
Finite Sample: 

n=55  

  10%   2.345 3.28 

  5%   2.763 3.813 

  1%   3.738 4.947 
     
     

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.597614     Prob. F(2,47) 0.5542

Obs*R-squared 1.363985     Prob. Chi-Square(2) 0.5056

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 0.005434     Prob. F(1,52) 0.9415

Obs*R-squared 0.005642     Prob. Chi-Square(1) 0.9401
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( باستخدام اختبار جذر الوحدة في المدى القصير تبين بأن المتغيرات ARDLمن نتائج تطبيق أنموذج) -2
ولأنها مســـــتقرة ســـــواء بوجود قاطع أو قاطع واتجاف  ، (PP) من االختبارتكون ســـــاكنة عند الفرق األول 

ولعد تطبيق نتائج أنموذج التكامل المشـــــــــترك في المدى القصـــــــــير تبين  Probقيمة  عام باالعتماد على
( من التغيرات الحاصـــــــلة في %94( و)%91وذج من خالل معامل التحديد والذي يفســـــــر)معنوية األنم

 الناتج الزراعي نتيجة للتغير في المتغيرات المستقلة لكل من العراق ومصر على التوالي.
تبين من خالل نتائج البحث بأن الناتج الزراعي يتأثر بمتغيرات الســـــياســـــة النقدية ســـــواء أكان في المدى  -3

 ر والطويل.القصي
 F-Boundsأظهرت نتائج اختبار التكامل المشــــترك للعالقات التوازنية طويلة األجل باســــتخدام اختبار ) -4

Test ،عدم وجود عالقة تكامل مشترك طويل األجل بين متغيرات البحث لدول العينة ) 
ن واالرتباط الذاتي من اســـتنتج البحث أيضـــا من خالل االختبارات القياســـية إلى عدم وجود مشـــكلة التباي -5

 ( خالل مدة البحث.LM( واختبار)ARCHخالل استخدام اختبار)
 التوصيات:

ضـــــرورة إيجاد األدوات المناســـــبة والمالئمة لغرض إدارة الســـــياســـــة النقدية ورفع مســـــتوى أداء القطاعات  -1
القطاع الزراعي بهدف تحقيق االســــــــــتقرار المناســــــــــب والحد من الضــــــــــغوطات  االقتصــــــــــادية ولاالخص

 التضخمية.
دعم أسـعار المحاصـيل الزراةية المحلية ومقارنتها مع االسـواق العالمية سـوف يشـجع المنتجين المحليين  -2

 على زيادة إنتاجهم وتك:يفه.
لى صــــادرات النفط، ألن ذلك ســــوف ضــــرورة االعتماد على مصــــادر الدخل المتنوعة وتقليل االعتماد ع -3

 يساعد على استقرار أسعار الصرف مقابل العمالت االجنبية.
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