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   0202ديشاميكية التقلب في أسعار السهاد الغذائية وأسعار الهقهد في السسلكة العربية الدعهدية في ظل رؤية 
 .0206 -0662خالل الفترة 

 1.0أحسد السلثمنجاة و  0.0عبير عبد هللا الديد قشاوي  ،0.0مريم أحسد الجبران

 .الدعؾدية العخبية السسمكة ، اإلحداء ، فيرل السمػ جامعة ، واألغحية الدراعية العمؾم كمية ، السدتيمػ وعمؾم الدراعية األعسال قدؼ1              
  فيرل السمػ جامعة – السدتيمػ وعمؾم الدراعية األعسال ،قدؼ التظبيقي االقتراد بخنامج عميا دراسات طالبة2              
 .مرخ ـ شسذ عيؽ جامعة ـ  ، الدراعة كمية ، الدراعي االقتراد قدؼ ـ اقتراد أستاذ3              
 . الدؾدان  -  الجديخة جامعة ، الدراعية العمؾم كمية ، الدراعي االقتراد بقدؼ أستاذ4             

 العربي السلخص
الزخورية التي تختبط ارتباطًا وثيقًا بأي مجتسع، حيث تختبط عسمية إنتاج واستيالك الغحاء بالؾقؾد كأحج عؾامل يعتبخ الغحاء و الؾقؾد مؽ الدمع 

الجراسة إلى إيجاد العالقات طؾيمة وقريخة السجى بيؽ تقمب أسعار الؾقؾد )البشديؽ والجيدل( وتقمب أسعار الغحاء باإلضافة  التكمفة ، لحا ىجفت
( وقج تؼ جسع البيانات مؽ مرادر مختمفة، 2119-1991بيشيسا، وذلػ باستخجام بيانات الدالسل الدمشية خالل الفتخة ) إلى العالقة الدببية

 ولتحقيق أىجاف الجراسة تؼ استخجام األساليب اإلحرائية والكياسية السشاسبة ، حيث تؼ اختبار استقخار الدمدمة عؽ طخيق اختبارات فيمبذ
، وكحلػ  VECM،باإلضافة الى استخجام  نسؾذج ترحيح الخظأ السؾجو  Johansenكامل السذتخك وفقًا لسشيجية (، واختبار الت(P-Pبيخون 

وفي األخيخ استخجمت الجراسة اختبار معامل ثايل لمتشبؤ بالكيؼ  جخانجخ لفحص العالقة الدببية بيؽ الستغيخات، استخجمت الجراسة نيج سببية
حيث كذفت نتائج االستقخاريو عجم استقخار متغيخات الجراسة عشج السدتؾى األصمي واستقخارىا عشج  ، الغحاء السدتقبمية لمخقؼ الكياسي ألسعار

في  أخح الفخوق األولى ليا، كسا تبيؽ مؽ اختبار التكامل السذتخك لجؾىاندؾن أن ىشاك عالقات تؾازنيو طؾيمة السجى بيؽ الستغيخات السذسؾلة
البشديؽ إلى الخقؼ الكياسي ألسعار  ار الدببية لجخانجخ إلى وجؾد عالقة سببية أحادية االتجاه تستج مؽ أسعاراختب الجراسة ، و أشارت نتائج
كسا بَيؽ اختبار معامل ثايل مقجرة وكفاءة الشسؾذج عمى التشبؤ بالكيؼ السدتقبمية لمخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء،  لحا الغحاء و ليذ العكذ، 

ياسات والتجخالت التي تداعج عمى تقميل التؾقعات بذأن أسعار السؾاد الغحائية والؾقؾد مثل معمؾمات الدؾق أوصت الجراسة بتذجيع الد
 واالعتساد عمى الجراسات والبحؾث بجاًل عؽ ذلػ.

اختبار  –نسؾذج ترحيح الخظأ السؾجو  -سببية جخانجخ -تقمب أسعار الغحاء -اختبار فيمبذ بيخون  -: التكامل السذتخكالكلسات السفتاحية
 . ثايل

  . مقدمة0

تعتبخ عسمية إنتاج الغحاء أحج الستظمبات الؾطشية والقؾمية 
الزخورية ألي مجتسع يبحث عؽ األمؽ واالستقخار، حيث يعج األمؽ 
الغحائي أحج أكبخ التحجيات في العالؼ و في الؾطؽ العخبي عمى وجو 
الخرؾص فبالخغؼ مؽ تؾفخ األراضي والسؾارد السائية والبذخية إال إن 

فذمت في تحقيق الديادة السخجؾة في اإلنتاج لتمبية  الدراعة العخبية
الظمب عمى الغحاء ، لحلػ ازدادت الفجؾة الغحائية واستؾردت الجول 
العخبية حؾالي نرف غحائيا مؽ الدمع األساسية ، ولقج اعتشت الجول 
العخبية بتؾفيخ احتياجاتيا الغحائية بعج أزمة الغحاء العالسية والتي 

 1. (Al-Issawi,2010)    2118 بمغت حجتيا في عام

                                                           
1Al-Issawi, Abdul Karim. (2010). Common Arab Food Security 

in Light of the Global Economic and Food Crisis, AL GHAREE 

Journal of Economics and Administrative Sciences, 3 (16). 

لحلػ تحتاج الجول العخبية إلى تظؾيخ نيج لمتشسية يزع 
األمؽ الغحائي عمى قائسة األولؾيات لجييا وذلػ مؽ خالل زيادة 
الظاقة اإلنتاجية مؽ أجل زيادة اإلنتاج الغحائي السحمي ، ويعج إنتاج 
السحاصيل الدراعية أحج السكؾنات الخئيدية لتمبية احتياجات 

لتحقيق األمؽ الغحائي، كسا يؾجج العجيج  االستيالك الغحائي السحمي
مؽ العؾامل والسحجدات األخخى التي تتحكؼ في حجؼ اإلنتاج الدراعي 

 2(.2112والفجؾة الغحائية في الؾطؽ العخبي )عبج القادر،
 كغيخىا مؽ الجول وقج واجيت السسمكة العخبية الدعؾدية

الغحاء  بعض الرعؾبات في اإلنتاج السحمي والجولي مؽ أجل تؾفيخ
الالزم لمدكان ، مسا أدى إلى اعتساد السسمكة بذكل كبيخ عمى استيخاد 
الغحاء مؽ الخارج لتمبية احتياجاتيا، لحا فقج شكمت الؾاردات الغحائية 

                                                           
األوضاع -(. األمؽ الغحائي في الؾطؽ العخبي2112عبج القادر، مظاي. ) 2

 (1)12 ,والحمؾل. دراسات اقترادية
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مؽ إجسالي   %15.8 والدراعية في  السسمكة العخبية الدعؾدية حؾالي
في  %75 حيث بمغت ندبة متؾسط أسعار السؾاد الغحائيةالؾاردات 

، ومؽ الستؾقع أيزًا أن تزاعف السسمكة   2118-2117عامي 
ارتفاعًا عؽ  2121مميار ريال بحمؾل  132 وارداتيا الغحائية إلى 

بمغ استيالك الغحاء في ، كسا  2111مميار ريال في عام  63
مميؾن طؽ ، حيث تؼ استيخاد  28السسمكة خالل نفذ العام  حؾالي 

 1(.2113)شغخاب، الخارجمؽ كسية الغحاء مؽ   81%
وقج أدى ارتفاع أسعار السؾاد الغحائية في األسؾاق 
العالسية، والشسؾ الدكاني في السسمكة، وزيادة الجخل الفخدي إلى 
ارتفاع الظمب عمى السشتجات الغحائية، حيث تسكشت السسمكة العخبية 
الدعؾدية مؽ تأميؽ جدء كبيخ مؽ احتياجاتيا الغحائية، مثل التسؾر 

مشتجات األلبان، وىحا بجوره سيداعجىا عمى تقميص الفجؾة الغحائية و 
 2.(2113)البذايخة، 

تتظمب وال شػ أن أسعار الغحاء تتأثخ بعجة عؾامل  حيث 
أساليب الدراعة الحجيثة وعسميات إنتاج الغحاء جدءًا كبيخًا مؽ 

، ومؽ الستعارف عميو أن عسمية إنتاج الغحاء مختبظة استيالك الظاقة 
بالؾقؾد كجدء مؽ التكمفة، حيث يمعب البشديؽ والجيدل دورًا حيؾيًا في 

دورًا ميسًا في تعديد التشسية  انجسيع قظاعات اإلنتاج وكحلػ يمعب
أحج أكثخ السشتجات االستخاتيجية تجاواًل في  ؼوالتقجم واالستقخار، وى

نَسا استيالكً  الظاقة الحي تزاعف عذـخ مـخات تقخيبا   العالؼ ، فقج
خالل العقؾد الساضيـة، ففـي مجال الشقل ارتفـع الظمـب عمى البشديؽ 

مميـؾن بخميـل في  214إلـى  1979مميؾن بخميل في عام  25مـؽ 
et  Atalla)  .سـشؾيا %6،أي بسعجل نسؾ بمغ نحؾ  2115عام 

al,2018.)3  
مكؾنًا رئيديًا لقظاع الخجمات في كل حيث يعتبخ الشقل 

اقتراد وىؾ بالفعل محخك لمتشسية االقترادية، وتعج قجرة األشخاص 
والدمع والخجمات عمى االنتقال إلى األماكؽ التي يسكشيؼ الحرؾل 
عمى الكيسة السثمى فييا أمخًا حيؾيًا لمتشسية، ونغخًا ليحه التبادالت التي 

االقترادية عمى األمؼ فقج أثبت أن تديج مؽ فخص العسل والخفالية 
استيالك البشديؽ والجيدل ىؼ أحج السحخكات التي تديل التشقل الخاص 

 4(.Pock ,2010واالقترادي )

                                                           
اسات السدتقبمية لتحقيق األمؽ (. الفجؾة الغحائية والدي2113شغخاب، كؾثخ. ) 1

الغحائي في السسمكة العخبية الدعؾدية. مجمة الجديخة لمعمؾم االقترادية 
 (.2,1) 4واالجتساعية،

(. واقع ومدتقبل الغحاء في السسمكة العخبية الدعؾدية خالل 2013البذايخه، راتب. ) 2
 (.17)1.  مجمة كمية اآلداب،2009-2000الفتخة بيؽ عامي 

5Atalla, T. N., Gasim, A. A., & Hunt, L. C. (2018). Gasoline 
demand, pricing policy, and social welfare in Saudi Arabia: A 
quantitative analysis. Energy policy, 114, 123-133 
6Pock, M. (2010). Gasoline demand in Europe: New 

insights. Energy Economics, 32(1), 54-62. 

ن مذكمة إونغخًا ألن الشفط مؾرد طبيعي غيخ متججد ف
استيالكو تديج مؽ نزؾبو كسا ساىست إعانات الؾقؾد السحمية في 

يادة االستيالك السحمي لمشفط السسمكة بذكل غيخ مباشخ إلى ز 
                      تعج السسمكة مؽ الجول األرخص في أسعار الؾقؾد و  ،ومذتقاتو 

إلى  5  (Fiscal Balance Program , 2017) أفاد حيث 
ضخورة تعجيل األسعار بسا يشاسب الؾضع االقترادي العالسي وذلػ 
تساشيًا مع إجخاءات الحؾكسة لتعجيل أسعار مشتجات الظاقة والسياه 
السعتسجة ، مع اإلشارة إلى أنو مؽ السخجح أن تتقمب أسعار الؾقؾد 
السحمية ارتفاعًا وانخفاضًا بدبب التغيخات في أسعار صادرات السسمكة 

بية الدعؾدية إلى األسؾاق الجولية ، كسا أن ىشاك أسباب ومبخرات العخ 
 6(2117أخخى لكيام السسمكة بخفع أسعار الؾقؾد ) الذعيبي، وآخخون 

حلػ تؼ تدميط الزؾء عمى ارتفاع أسعار السؾاد الغحائية ل
وأثخ تغيخ الدياسة الدعخية لمؾقؾد )البشديؽ والجيدل( عمييا، ومسا ال 

ر الغحاء السختفعة تذكل خظخًا كبيخًا عمى االستقخار شػ فيو أن أسعا
وقج أشار السخترؾن إلى أن زيادة الجعؼ الدياسي واالقترادي، 

السقجم لمؾقؾد والغحاء ساىؼ في تذجيع االستيالك السفخط وتخفيف 
سياسات التقذف الحي عدز الشذاط االقترادي مسا أدى إلى ارتفاع 

 ,Woertz, pradhan, Biberovic, & Koch)التزخؼ مؤخخًا 
2008).7 

ويعج قخار السسمكة بذأن رفع أسعار الؾقؾد وضخيبة الكيسة 
السزافة عمى جسيع األغحية والسذخوبات جدءًا رئيديًا مؽ خظة 
السسمكة الذاممة لتعديد االستجامة السالية وتشؾيع اإليخادات الحكؾمية 

وإجخاءات صارمة ومع تمػ االستخاتيجيات فقج اتخحت السسمكة تجابيخ 
لسشع انتياك ذوي الجخل السشخفض وىحا ىؾ ىجف بخنامج حداب 
السؾاطؽ الحي تعتسج عميو السسمكة مؽ أجل تعؾيض الدعؾدييؽ عؽ 
جسيع اإلجخاءات االقترادية التي يجب اتخاذىا بدبب الغخوف 

 االقترادية الجولية غيخ السدتقخة
(Hasanov et al ,2021   ).8 
 
 

                                                           
5 Fiscal Balance Program .(2017). Fiscal Balance Program. 

Riaydh: Government of Saudi Arabia. 
6

منصور, حسام الدٌن.  ;إسماعٌل, أحمد ;السباعً, ممتاز ;الشعٌبً, عبد العزٌز 

أثر التغٌر فً أسعار الولود على المطاع الزراعً بالمملكة العربٌة  (.7102)

معهد البحوث واالستشارات جامعة الملن فٌصل, بحث ممدم إلى وزارة السعودٌة. 

 البٌئة والمٌاه والزراعة.
7 Woertz, E., Pradhan, S., Biberovic, N., & Koch, C. (2008). 

Food inflation in the GCC countries. Gulf Research Center, 

Dubai. 
8 Hasanov, F. J., AlKathiri, N., Alshahrani, S. A., & Alyamani, 

R. (2021). The impact of fiscal policy on non-oil GDP in Saudi 

Arabia. Applied Economics, 1-14.  
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 الدراسةمذكلة  .0.0

واقع أثخ تغيخ الدياسة الدعخية في تتسثل مذكمة البحث 
لمؾقؾد عمى أسعار الغحاء في السسمكة العخبية الدعؾدية خالل السجة 

 مؽ خالل التداؤالت اآلتية: 1991-2119
في السسمكة وما عمى أسعار الغحاء السؤثخة  سحجدات/ ماىي أىؼ ال1

 طبيعة كال مشيا؟
خات الستزسشة في الجراسة عمى الخقؼ الكياسي / ما ىؾ تأثيخ الستغي2

ألسعار الغحاء في السسمكة العخبية الدعؾدية في األجميؽ القريخ 
 والظؾيل؟

/ ما ىؾ اتجاه العالقة الدببية بيؽ الخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء في 3
 السسمكة وبيؽ كل مؽ الستغيخات التفديخية كاًل عمى حجه؟

 ف الدراسةاأىد. 0.0

الجراسة برؾرة رئيديو معخفة مجى تكامل الستغيخات  استيجفت
السذسؾلة في الجراسة والستسثمة في الخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء 

لمفتخة  GDPوإنتاج البشديؽ والجيدل وأسعارىسا ومتؾسط نريب الفخد و
في السسمكة العخبية الدعؾدية وذلػ مؽ خالل   2119-1991 مؽ

 عجة أىجاف فخعية:
  .تحجيج طبيعة العالقة التكاممية بيؽ متغيخات الجراسة 
   دراسة اتجاه العالقة الدببية بيؽ الخقؼ الكياسي ألسعار

 الغحاء ومتغيخات الجراسة السختارة كل عمى حجه.
  التشبؤ بالخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء في عل األوضاع

 االقترادية الججيجة في السسمكة العخبية الدعؾدية.

 ضية الدراسةفر  .0.0

تشظمق الجراسة مؽ فخضية مفادىا )تؾجج عالقة تؾازنيو 
طؾيمة األجل بيؽ الستغيخات الستزسشة في الجراسة ، كسا تؾجج عالقة 
سببية أحادية االتجاه بيؽ الخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء وبيؽ 

 (.الستغيخات التفديخية كاًل عمى حجه

 الدراسات الدابقة .0.1

يعتبخ االطالع عمى مرادر ومخاجع لدمدمة مؽ الجراسات 
العمسية الدابقة حؾل مؾضؾع الجراسة ىي نقظة انظالق ضخورية ، 

حيث يجب أن يبجأ البحث العمسي وليا دور ميؼ في تعديد الجراسة، 
مؽ حيث استخمص اآلخخون الشتائج لتؾفيخ الجيج والؾقت في األمؾر 

ل الجراسة واالختبار والؾصؾل فييا التي سبق التعامل معيا مؽ خال
إن التعخف عمى نتائج الجراسات الدابقة كسا إلى نتائج ذات معشى، 

مفيج دائًسا في استخجاميا لمبشاء عمييا دون تكخارىا، فالجراسات الدابقة 
 ىي كل مالو صمة بسؾضؾع الجراسة بظخيقة مباشخة أو غيخ مباشخة .

  اىتست دراسةNazlioglu & Soytas, 2012))0 
بالعالقة الجيشاميكية بيؽ أسعار الشفط العالسية وأسعار الدمع 
الدراعية العالسية، والتي تسثل التغيخات في القؾة الشدبية لمجوالر 

 األمخيكي، واستخجمت الجراسة أساليب التكامل السذتخك وسببية 
Granger  واستشاًدا إلى األسعار الذيخية خالل الفتخة مؽ يشايخ ،

لسجؾعة مكؾنة مؽ أربعة وعذخيؽ مشتجًا  2111ى فبخايخ إل 1981
زراعيًا، حيث أعيخت الشتائج التجخيبية أدلة قؾية عمى تأثيخ تغيخات 
أسعار الشفط العالسية عمى أسعار الدمع الدراعية مقارنة بشتائج 
العجيج مؽ الجراسات حؾل حيادية أسعار السشتجات الدراعية وتغيخات 

أن أسعار الشفط تمعب دورًا قؾًيا في أسعار  أسعار الشفط، كسا وجج
  .العجيج مؽ الدمع الدراعية

  ىجفت دراسة(Mumtaz & Naresh, 2014)2  إلى
تحميل السحجدات الخئيدية لتزخؼ الغحاء في اليشج باستخجام 

  2113إلى ديدسبخ  2116البيانات الذيخية لمفتخة  مؽ يشايخ 
، حيث وجج أن جسيع  Johansenباستخجام تقشية تكامل 

السحجدات الخئيدية لتزخؼ أسعار الغحاء مثل العخض الشقجي 
،أسعار الفائجة ،أسعار الرخف، الشفط الخام واألمظار ليا تأثيخ 
قؾي عمى تزخؼ أسعار الغحاء في السجى الظؾيل، كسا تؼ استخجام 
نسؾذج ترحيح الخظأ لفيؼ سمؾك تزخؼ الغحاء ومحجداتو عمى 

، وتبيؽ مؽ ذلػ أن مرظمح ترحيح الخظأ ذو السجى القريخ
أىسية إحرائية ، وىؾ والحي أكج عمى الدببية والتقارب الدخيع نحؾ 
التؾازن عمى السجى الظؾيل، أما عمى السجى القريخ وجج أن 
أسعار الغحاء العالسية والشفط الخام ىي التي تؤثخ عمى تزخؼ 

 أسعار الغحاء.
    ( درسDing et al, 2020)3 جة تأثيخ تقمبات نسح

أسعار الشفط عمى أسعار السؾاد الغحائية في البمجان السرجرة لمشفط 
والبمجان مختفعة ومشخفزة الجخل ، وذلػ ألن االقترادات في 
البمجان السرجرة لمشفط ىي األكثخ تزخرًا مؽ صجمة أسعار الشفط 
األخيخة التي تدخبت إلى أسؾاق السؾاد الغحائية ، وقج استخجمت 

اسة بيانات فخعية قدست إلى مخحمتيؽ مخحمة ما قبل األزمة مؽ الجر 
(Q1 2013-Q1 2000(والسخحمة الثانية أثشاء األزمة مؽ )Q4 

2019 -Q2 2013 كسا استخجمت الجراسة لمكياس مشيجية، )

                                                           
1Nazlioglu, S., & Soytas, U. (2012). Oil price, agricultural 

commodity prices, and the dollar: A panel cointegration and 

causality analysis. Energy Economics, 34(4), 1098-1104. 
2Mumtaz, A., & Naresh, S. (2014). An analysis of major 

determinants of food inflation in India. Indian Journal of 

Economics and Development, 10(3), 275-282. 
3Ding, C., Gummi, U. M., Lu, S. B., & Muazu, A. (2020). 

Modelling the impact of oil price fluctuations on food price in 

high and low- income oil exporting countries. Agricultural 

Economics, 66(10), 458-468.  
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( والسخبعات FMOLSالسخبعات الرغخى السرححة كميًا )
ئج إلى أن ( ، وتذيخ الشتاDOLSالرغخى العادية الجيشاميكية )

الييكل االقترادي واألحجاث غيخ السؤكجة )األزمات( ىي التي 
تسمي الدمؾك والعالقة بيؽ أسؾاق الغحاء والشفط وأن أسعار السؾاد 
الغحائية قج تشجخف بعيجًا في السجى القريخ لكؽ قؾى الدؾق 
تحؾليؼ نحؾ التؾازن عمى السجى الظؾيل ،عالوة عمى ذلػ فإن 

خل غيخ مبالية في كمتا الفتختيؽ بدبب القجرة البمجان مشخفزة الج
السحجودة عمى تحقيق التؾازن بيؽ الظمب والعخض الستدايجيؽ لمسؾاد 

 الغحائية.

 السهاد وطرق العسل .0

 البيانات وطريقة جسعيا: .0.0

اعتسجت الجراسة عمى سمدمة بيانات ثانؾية خالل الفتخة 
قج العخبي ( تؼ الحرؾل عمييا مؽ: صشجوق الش1991-2119)

الدعؾدي، السشغسة العخبية لمتشسية الدراعية وزارة الظاقة والرشاعة 
والثخوة السعجنية، الييئة العامة لإلحراء، صشجوق الشقج الجولي، إدارة 
معمؾمات الظاقة ، وشسمت البيانات األرقام الكياسية ألسعار الغحاء 

تؾسط نريب وكسية إنتاج كل مؽ الجيدل والبشديؽ وأسعارىسا وأيزًا م
 الفخد مؽ الجخل والشاتج السحمي اإلجسالي.

 طرق تحليل البيانات:  .0.0

اعتسجت الجراسة لتحقيق األىجاف عمى التحميل الؾصفي 
(  (P-Pبيخون -فيمبذ  تؼ استخجام اختباروالكياسي والكسي، حيث 

لمتحقق مؽ استقخاريو الدالسل الدمشية لمستغيخات مؾضع الجراسة، 
وإليجاد العالقة التكاممية بيؽ الستغيخات تؼ استخجام اختبار التكامل 

،إضافة إلى   Johansen  & Juseliusالسذتخك وفقًا لسشيجية 
جخانجخ لفحص العالقة الدببية قريخه السجى بيؽ  استخجام نيج سببية

لتقجيخ VECM)  واختبار نسؾذج ترحيح الخظأ السؾجو) الستغيخات،
العالقة الجيشاميكية بيؽ متغيخات الجراسة في األجل القريخ ، ثؼ 

. 2131التشبؤ بالخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء بالشسؾذج السقجر حتى 
 .EViews 9وقج تؼ االعتساد في التحميل عمى بخنامج 

 ة باستخدام طريقة التكامل:تحليل الدالسل الزمشية لستغيرات الدراس

  Root unit tests اختبار جذر الهحدة .0.0.0

يتؼ إجخاء اختبارات جحر الؾحجة لتحقق مؽ استقخاريو الدالسل 
الدمشية، حيث تفتخض كل الجراسات التظبيكية التي تدتعسل بيانات 
الدالسل الدمشية أن تكؾن مدتقخة لتجشب مذكمة االنحجار الدائف كسا 

( والتي استذيج بيا 1974) Newboldو Grangerوصفيا 
Gogoi (2014 فعشج العثؾر عمى جحر الؾحجة فإن شخوط ،)

االستقخاريو تشتيػ ويؤدي إلى مذكمة االنحجار الدائف، لحلػ يجب 

إجخاء اختبارات جحر الؾحجة لمتحقق مؽ استقخاريو الدالسل الدمشية 
 .1(2114،)القجيخ، خالجلستغيخات البحث ودرجة تكامميا  

حيث أن ىشاك عجة اختبارات لجحر الؾحجة إال أنشا سؾف نعتسج في 
 التالي بدبب دقتو وانتذاره: ىحه الجراسة عمى االختبار

  phillips and Perron( ppبيرون )-اختبار فيلبس  .0.0.0

يعتسج فيمبذ وبيخون عمى طخيقة إحرائية غيخ معمسية إلزالة 
الستبكية دون إضافة فخوق مع الفجؾات االرتباط التدمدمي بيؽ الكيؼ 

الدمشية، حيث افتخض أن الدمدمة الدمشية الستؾلجة عؽ طخيق عسمية 
(، أي أن ARIMAالستؾسط الستحخك الستكامل ذو االنحجار الحاتي )

(، لحلػ يخى العجيج ADF( أكثخ عسؾمية مؽ اختبار )ppافتخاض )
 (ADF)تبار ( أدق وأفزل مؽ اخPPمؽ اإلحرائييؽ أن اختبار )

 .0 (2117وخرؾصًا عشجما تكؾن العيشة صغيخة الحجؼ )العبجلي، 
 3(2118:) الثعمبي، فيلبس بيرون بأربع خطهات ىي -ويسر اختبار

واستخخاج  OLSفؾلخ بظخيقة -/ تقجيخ نساذج اختبار ديكي 1
 اإلحرائيات السخافقة.

 / تقجيخ التبايؽ في السجى القريخ وفق السعادلة التالية:2

 
، ويدسى أيزًا  / تقجيخ التبايؽ في السجى الظؾيل 3

 السعامل السرحح ويتؼ استخخاجو وفق السعادلة التالية:

 
  Nيسثل عجد التباطؤ السقجر بجاللة عجد السذاىجات  pحيث أن 

 ( وفق السعادلة التالية:PPثؼ يتؼ حداب إحرائية )

 
 وتقارن ىحه اإلحرائية مع الكيؼ الججولية حيث أن:  

  Cointegration testاختبار التكامل السذترك  .0.0.0

اليجف مؽ اختبار جحر الؾحجة ىؾ تحجيج رتبة التكامل حيث 
يتظمب حجوث التكامل السذتخك أن تكؾن الدمدمتيؽ مؽ نفذ الختبة 

 وتتمخصلمتأكج مؽ وجؾد عالقة بيؽ الستغيخات في السجى الظؾيل، 
بحيث تؤدي (   )فكخة التكامل السذتخك بيؽ سمدمتيؽ زمشيتيؽ

                                                           
0

(. تأثٌر التطور المالً على النمو االلتصادي فً المملكة 7112لمدٌر, خالد. ). ا 
 (.0)8 العربٌة السعودٌة.  مجلة الملن عبد العزٌز لاللتصاد,

7
(. محددات الطلب علة واردات المملكة العربٌة السعودٌة 7112العبدلً, عابد. ) 

كامل لاللتصاد فً إطار التكامل المشترن وتصحٌح الخطأ. مجلة مركز صالح 
 (.27اإلسالمً, )

2
(. االستثمارات العربٌة البٌنٌة ودورها فً تحمٌك النمو 7108الثعلبً, ساهرة. ) 

دراسة لٌاسٌة. المجلة العالمٌة لاللتصاد  –( 7102-0880االلتصادي للمدة )
 (.2) 5واألعمال ,
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التقمبات في أحجىسا إلى إلغاء التقمبات في األخخى بظخيقة تجعل 
 الشدب بيؽ قيسيؼ ثابتة بسخور الدمؽ

 . 1(2115)عظية،  
تهجد طرق ومشاىج قياسية يسكن استخداميا الختبار التكامل 

 الزمشية من أىسيا:السذترك للدالسل 

 Johansen andجدليهس -اختبار جهىاندن .0.0.1
Juselius Test  

)انحجار ذاتي  VARكتابة نسؾذج  Johansen-Juseliusيقتخح 
 متجو( عمى الشحؾ التالي:

 
 حيث إن:

                          عجد متجيات التكامل السذتخك : 
rتسثل رتبة السرفؾفة / 

 جدليهس على عدة خطهات مشيا: -وتعتسد مشيجية جهىاندهن 

 الخطهة األولى/ اختبار درجة تكامل الستغيرات

إن اختبار درجة تكامل الستغيخات السذسؾلة بالجراسة تعتبخ 
الخظؾة األولى الختبار جؾىاندؾن مؽ أجل الكذف عؽ العالقات 

لدائفة. التكاممية السذتخكة بيؽ الستغيخات وتجشب االنحخافات ا
 .2(2112)السعسؾري، عامخ; الدبيجي، سميؼ، 

 الخطهة الثانية/ تحديد عدد الستباطئات السشاسبة للشسهذج

مؽ السيؼ إيجاد طؾل الستباطئة األندب لمشسؾذج مؽ أجل 
الحرؾل عمى حج الخظأ الخالي مؽ االرتباطات الحاتية، حيث إن 
ححف بعض الستغيخات يؤثخ في تحجيج ومعخفة طؾل الستباطئة والتي 
قج تؤثخ بجورىا عمى سمؾك الشسؾذج في السجى القريخ، ويتؼ فحص 

)عبج  SCومعيار  AICا: معيار الشسؾذج باستخجام عجة معاييخ مشي
 .3(2116الخزاق، كشعان; الجبؾر، أندام،

الخطهة الثالثة/ تحديد عدد متجيات التكامل أو تحديد رتبة 
 2(0205السرفهفة )ىادي، مرتزى،

                                                           
0

التطبٌك. (. االلتصاد المٌاسً بٌن النظرٌة و7102عطٌة, عبد المادر دمحم. ) 

 اإلسكندرٌة: الدار الجامعٌة.
7

(. أثر تملبات أسعار الصرف على 7107المعموري, عامر; الزبٌدي, سلٌم. ) 

فً سوق العراق لألوراق المالٌة للمدة -المؤشر العام ألسعار األسهم دراسة تطبٌمٌة
 (.07) 2. مجلة اإلدارة وااللتصاد,7115-7100

2
( دراسة ممارنة فً طرائك تمدٌر 7107ام. )عبدالرزاق, كنعان; الجبوري, أنس 

انحدار التكامل المشترن مع تطبٌك عملً. المجلة العرالٌة للعلوم االلتصادٌة 
,01(27.) 
2

(. تملبات أسعار النفط الخام العالمٌة وأثرها على 7108هادي, مرتضى. ) 
لة مج ".7105-0888التضخم والنمو االلتصادي فً العراق "دراسة لٌاسٌة للمدة 

 (.015)72العلوم االلتصادٌة واإلدارٌة 
 

ىؾ عبارة عؽ اختبار رتبة السرفؾفة ويتظمب وجؾد تكامل 
يتؼ مذتخك بيؽ الستغيخات وأال تكؾن السرفؾفة ذات رتبة كاممة، و 

إجخاء التكامل السذتخك لمستغيخات وتحجيج عجد متجيات التكامل عؽ 
 طخيق اختباريؽ ىسا:

  اختبار اإلمكانية الععسىThe lambda-max test 
يختبخ الفخض العجمي الحي يشص بأن عجد متجيات التكامل 

مقابل الفخض البجيل التي تكؾن فييا عجد الستجيات تداوي  rتداوي 
r+1 االختبار مؽ خالل السعادلة األتية:، وتحدب قيسة 

 
 حيث أن:

Tالجحور السسيدة  :                 : عجد السذاىجات
 ∏السقجرة لمسرفؾفة 

 The trace testاختبار األثر 

يختبخ ىحا االختبار الفخضية العجمية والتي تشص عمى أن عجد 
( رتبة السرفؾفة rمعادالت التكامل السذتخك بيؽ الستغيخات تداوي )

، ويتؼ rمقابل الفخضية البجيمة القائمة إن عجد الستجيات أكبخ مؽ 
 حداب قيسة االختبار مؽ خالل السعادلة التالية:

 
 Vector Errorنسهذج ترحيح الخطأ السهجو .0.0.2

Correctio Model   (VECM) 

عمى تقجيخ السعادلتيؽ عمى  VECMيدتشج نسؾذج ترحيح الخظأ 
 تالي:الشحؾ ال

 

 
 حيث أن:

n, m                       رقؼ : عجد الفجؾات الدمشية :
 الفجؾة

: : فخوق الستغيخات التؾضيحية               
 الفخوق السبظأة لمستغيخات التؾضيحية

: : الفخق في الستغيخ التابع                    
 الفخوق السبظأة لمستغيخ التابع

 : حجي ترحيح الخظأ 
: معامل سخعة التعجيل )معامل حج ترحيح الخظأ( وىؾ   

يؾضح مقجار التغيخ في الستغيخ التابع بدبب انحخاف قيسة 
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الستغيخ التؾضيحي في األجل القريخ عؽ قيستو التؾازنية في 
 الظؾيل بسقجار وحجة واحجة.األجل 

  (Granger causalityجرانجر للدببية ) .0.0.3

يدتخجم نسؾذج جخانجخ في اغمب دراسات الدالسل الدمشية 
وتدسى العالقة الدببية بيؽ الستغيخات االقترادية بتغييخ الكيؼ الحالية 

)العارية، حديؽ;  والدابقة لستغيخ ما يدبب التغيخ في متغيخ آخخ
 .0(2118عبج الخحسؽ، عبج القادر، 

ويسكؽ تحجيج اتجاه الدببية بيؽ متغيخيؽ اقترادييؽ مؽ خالل 
 تقجيخ السعادلتيؽ 

 

 
ميؼ ألنو يدمط الزؾء عمى وجؾد  Granger لحا فإن اختبار الدببية 

 الدببية ويسكؽ أن تكؾن ىشاك أربع احتساالت التجاه الدببية:
                          Yالى  Xأحادي الدببية مؽاتجاه  -
 Xالى  Yاتجاه أحادي الدببية مؽ  -
سببية ثشائية االتجاه                                           -
 االستقاللية. -

 التشبؤ باستخدام معامل ثايل  .0.0.4

مؽ أجل الكفاءة التشبؤية لمشسؾذج يتؼ استخجام معامل عجم 
)الذؾربجي، مججي،  Theil’s m-statistic ي لثايل  التداو 

1994)2. 
 :يسكؽ التحقق مؽ دقة التشبؤات باستخجام الريغة التالية

 
 حيث إن:

 : T معامل ثايل                         yi الكيسة الحكيكية :
 .الكيسة الستشبأ بيا :              لمستغيخ التابع

  فاذا كان معاملT  يداوي صفخ يجل عمى مقجرة الشسؾذج
 العالية لمتشبؤ

  1 أما إذا كان معامل ثايل=T فيحا يعكذ ضعف قجرة
 الشسؾذج عمى التشبؤ

                                                           
0

(. تحلٌل دٌنامٌكٌة التضخم فً 7108العارٌة, حسٌن; عبدالرحمن, عبدالمادر. ) 
-75 ( ,7)05. مجلة دراسات العدد االلتصادي, (7102-0881) الجزائر للفترة

22 . 
7

الماهرة: (. االلتصاد المٌاسً بٌن النظرٌة والتطبٌك. 0882الشوربجً, مجدي. ) 
 الدار المصرٌة اللبنانٌة.

 

عؽ الؾاحج الرحيح كمسا انخفزت القجرة التشبؤية  Tوكمسا زاد معامل 
 لمشسؾذج

          ألن معامل ثايل يسكؽ أن يأخح قيسا مختمفة كاالتي:

 
 والسشاقذةالشتائج  .0

 تهصيف الشسهذج القياسي .0.0

لكي نتسكؽ مؽ تؾضيح العالقات االقترادية يتؾجب عميشا وصف 
 السؤشخات االقترادية كستغيخات اقترادية كسا يمي:

: يسثل الخقؼ الكياسي Dependent variablesالستغيخات التابعة 
 . 2117ألسعار الغحاء لدشة األساس 

: وتتزسؽ عجة Independent variablesالستغيخات التؾضيحية 
 متغيخات ىي:

      استيالك الجيدل )بآالف البخاميل(
 استيالك البشديؽ )بآالف البخاميل(  

                               ريال(  أسعار الجيدل )لتخ/
 ريال(   أسعار البشديؽ)لتخ/

       متؾسط نريب الفخد مؽ الجخل )مميؾن ريال( 
 الشاتج السحمي اإلجسالي )مميؾن ريال(  

وبخرــؾص الستغــيخات الشقجيــة فقــج تــؼ تحؾيميــا كميــا إلى قيــؼ 
 2007حكيقيــة وذلــػ باســتخجام الخقــؼ القيـاسي لمشقـل لدشة األساس

لمحرـؾل عـمى الدـعخ الحكيقي لـكل مـؽ البشديـؽ والجيـدل، في حـيؽ تـؼ 
استخجام الخقؼ الكياسي لألسعار لمحرؾل عمى متؾسط نريب الفخد 
الحكيقي مؽ الجخل، كسا اسـتخجمشا معامـل االنكساش لمحرـؾل عـمى 

  .إجسالي الشاتـج السحمي الحكيقي
 نتائج تحليل البيانات .0.0

في تحميل البيانات نحتاج إلى دراسة وفحص الدالسل قبل البجء 
الدمشية لستغيخات الجراسة لمحرؾل عمى أفزل الشتائج وفقًا لمسشظق 
االقترادي والتحميل الكياسي، ثؼ نقؾم بتحميل الستغيخات وفقًا لسشيج 

 التكامل السذتخك عمى الشحؾ التالي:
 دراسة:نتائج التحليل اإلحرائي الهصفي لستغيرات ال .0.0.0

في بجاية األمخ مؽ الزخوري معخفة سمؾك الستغيخات خالل فتخة 
 الجراسة، ويتؼ ذلػ عؽ طخيق وصف متغيخات الجراسة وذلػ كسا يمي:

 / الدراسة البيانية1

بيانات الدالسل الدمشية لستغيخات الجراسة سشؾية مستجة مؽ سشو 
مذاىجة ونالحع أن قيسيا  31وىي مكؾنة مؽ   1991-2119

از بالتحبحب في بعض الحاالت، واألشكال البيانية اآلتية تؾضح تست
 ذلػ:
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 الرسم البياني لستغيرات الدراسة .0 شكل
 ((EViews 9السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمى بخنامج  

 من خالل تحليل الذكل البياني الدابق نجد ما يلي: 
شيجت قيؼ الدمدمة الدمشية   (:/ الرقم القياسي ألسعار الغذاء )1

لمخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء السبيشة في الذكل أعاله نؾعًا مؽ 
االنتغام في بجاية الدمدمة الدمشية ، ثؼ أخحت مياًل مؾجبًا مؽ عام 

 2117، ثؼ تشاقرت قيسيا حتى سشة  2114إلى عام  2113
وذلػ  2119-2118وبعجىا ارتفعت قيسيا بدخعة خالل الدشتيؽ 

نتيجة فخض السسمكة ضخيبة الكيسة السزافة عمى الدمع والخجمات 
والتي تيجف إلى ضسان زيادة الشاتج السحمي، وزيادة إيخادات السسمكة 

خظط السسمكة الذاممة غيخ الشفظية حيث تعتبخ الزخيبة إحجى 
 لتؾجيو الجولة إلى اقتراد مدتجام.

أما بالشدبة لكيؼ الدمدمة الستيالك  (:/ استيالك الديزل )0
الجيدل في الذكل أعاله نجج التدايج التجريجي لالستيالك مؽ بجاية 

، ثؼ أخح االستيالك في  1994إلى سشة  1991الدمدمة مؽ سشة 
نتيجة زيادة أسعار الؾقؾد مؽ قبل حكؾمة  1995االنخفاض في سشة 

السسمكة لديادة اإليخادات الحكؾمية كأحج اإلجخاءات واإلصالحات 
االقترادية وىحا بجورة أثخ عمى االستيالك ، وبعج ذلػ أخحت 

، 2115إلى  1996الدمدمة الدمشية مياًل مؾجبًا مدتقخًا مؽ سشو 
ثالث أعؾام متتالية، و وبعجىا سجل استيالك الجيدل تخاجعًا لسجة 
مميؾن  188نحؾ  2119بمغت الكسية السدتيمكة مؽ الجيدل في عام 

محققة بحلػ  2118مميؾن بخميل في عام  183بخميل مقارنة بشحؾ 
 نسؾًا جاء بعج التخاجع الحي حرل في الدشؾات الثالث الدابقة. 

نجج أن قيؼ سمدمة استيالك البشديؽ  (:/  استيالك البشزين )0
في الذكل أعاله أخحت مياًل مؾجبًا في بجاية الدمدمة ، حيث تدايج  

وذلػ بدبب الجعؼ   2115إلى  1991استيالك البشديؽ خالل الفتخة 
السقجم مؽ حكؾمة السسمكة لسشتجات الظاقة ، وبعج قخار السسمكة 

القترادي العالسي ، بتعجيل أسعار الؾقؾد بسا يتشاسب مع الؾضع ا
نجج أن استيالك البشديؽ قج انخفض قمياًل، ليعؾد لالرتفاع مخة أخخى  

مميؾن  218حيث بمغت الكسية السدتيمكة مشو حؾالي  2017في عام 
بخميل ، ثؼ انخفض إلى أن وصمت كسية البشديؽ السدتيمكة في عامي 

ميؾن بخميل عمى التؾالي، م 194.1 -149.5حؾالي  2118-2119
وبالخغؼ مؽ إلغاء الجعؼ التجريجي إلى أنشا نالحع أن الكسية 
السدتيمكة انخفزت لكؽ ليذ بالذيء الكثيخ ويخجع ذلػ إلى أن 
البشديؽ يعتبخ أحج السحخكات السدتخجمة في قظاع الشقل األساسية في 
السسمكة حيث أن عجد كبيخ مؽ سكان السسمكة يدتخجمؾن الديارات 

 ل داخل وخارج السجن الدعؾدية.كؾسيمة شبو وحيجة لمتشق
فيسا يتعمق بأسعار الجيدل نخى استقخارًا أما  (:/ أسعار الديزل)1

في بجاية الدمدمة الدمشية ، كسا ىؾ مؾضح في الذكل أعاله، وفي 
كان ىشاك ارتفاع  شجيج في األسعار نتيجة لقخار السسمكة  1994عام 

بخفع أسعار الؾقؾد ، وىؾ أحج اإلجخاءات التي اتخحتيا حكؾمة 
السسمكة لديادة عائجاتيا الشفظية،  بعج ذلػ استقخت الدمدمة خالل 

، ثؼ  2116، لتشخفض بعجىا في عام 2115-1995الفتخة مؽ 
، و في عام 2115-2117استقخت مخة أخخى خالل الفتخة مؽ 

ارتفعت األسعار بذكل ممحؾظ نتيجة إصالحات أسعار  2115
الظاقة  ، وبعج ذلػ بجأت الدمدمة تتقمب بانخفاض طفيف وزيادة 

 .2119-2116طفيفة خالل الفتخة 
أما بالشدبة ألسعار البشديؽ السؾضحة في (:/ أسعار البشزين )2

ي بجاية الدمدمة مدتقخة، ثؼ تدايجت الذكل أعاله نجج أن األسعار ف
نتيجة قخار السسمكة بخفع أسعار البشديؽ،  1994األسعار في عام 

وبعجىا أخحت الدمدمة في التحبحب والتغمب حيث استقخت الدمدة 
 2116،  ثؼ انخفزت في عام  2115-1998 خالل الفتخة مؽ عام
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-2117 مؽ، لتعؾد إلى استقخارىا وثباتيا مخة أخخى خالل الفتخة 
، ثؼ ارتفعت أسعار البشديؽ نتيجة قخار السسمكة بخفع أسعار  2115

 2115البشديؽ  ) تخفيض الجعؼ( لمسخة األولى مؽ شيخ ديدسبخ عام 
، وىؾ ما يعخف بالسؾجة األولى إلصالح أسعار الظاقة،  ثؼ ارتفعت 

ليكؾن ىحا االرتفاع جدءًا مؽ   2118األسعار بذكل أكبخ في عام 
الثانية مؽ إصالحات أسعار السسمكة لمظاقة، ومع بجاية عام السؾجة 
تؼ ربط التغيخات في أسعار البشديؽ باألسعار العالسية لمشفط ،  2119

حيث يتؼ مخاجعتيا بذكل ربع سشؾي ، و تتغمب ىحه األسعار 
انخفاضًا وارتفاعًا بدبب التغيخات في أسعار صادرات السسمكة إلى 

اإلصالحات والتعجيالت جعمت أسعار البشديؽ األسؾاق الجولية ، وىحه 
 السحمية مقاربة لألسعار العالسية.

نجج أن قيؼ متؾسط دخل  (:/ متهسط نريب الفرد من الدخل )3
متحبحبة نؾعًا ما باالرتفاع  2112الفخد مؽ بجاية الدمدمة حتى عام 

 الفتخة مؽالبديط واالنخفاض ، ثؼ أخحت الدمدمة مياًل مؾجبًا خالل 
 ، ثؼ انخفض متؾسط نريب الفخد في عامي 2113-2118
ارتفعت قيسيا مؽ ججيج  2113-2111، ومؽ سشة  2119-2111

، وبعج  2117-2114 ، ثؼ عادت إلى االنخفاض خالل الفتخة مؽ
 .2119-2118ذلػ شيجت الدمدة ارتفاع في عامي 

يؾضح الذكل أعاله السدار  (:/ الشاتج السحلي اإلجسالي )4
   التراعجي لمشاتج السحمي اإلجسالي حيث سجل الشاتج السحمي

، وىحا ىؾ ما  2118تخليؾن ريال باألسعار الثابتة خالل عام  2.63
يثبت التأثيخ اإليجابي لإلجخاءات واإلصالحات االقترادية والتجابيخ 

و  2131لخؤية السالية التي تشفحىا حكؾمة السسمكة ووفقًا لبخنامج ا
 بخنامج التؾازن السالي.

  وكخالصة للتحليل الدابق ندتشتج أن التذبذبات والتقلبات
تؤثر على استقراريو الدالسل الزمشية لستغيرات الدراسة، ولكن 
السالحعات البيانية ال يسكن ليا أن تؤكد استقراريو الدالسل 

 الزمشية للستغيرات من عدميا.

 استقرار الدالسل الزمشية لستغيرات الشسهذجاختبار سكهن أو  .0.0

قبل البجء باختبار وجؾد العالقة التؾازنية في األجل الظؾيل 
بيؽ متغيخات الجراسة، فال بج أواًل مؽ تحميل الدالسل الدمشية لمتأكج 
مؽ استقخارىا عبخ الدمؽ وتحجيج درجة تكامميا، حيث تؼ استخجام 

( وذلػ Test Root Unitدمشية )اختبار جحر الؾحجة ليحه الدالسل ال
بيجف التحقق مؽ العالقة بيؽ الستغيخات مؾضع الجراسة، عؽ طخيق 

( ، والحي يقؾم عمى اختبار p-pبيخون )-إجخاء اختبار فيمبذ
الفخضية العجمية بتؾفخ خاصية االستقخار الدمشي لمدالسل أو 

 الدكؾن.

-Phillips( P-Pبيرون ) –نتائج اختبار فيليبس  .0.0.0
Perron 

وىؾ مؽ أشيخ اختبارات استقخار الدالسل الدمشية حيث 
في معالجة التجانذ واالرتباط الحاتي،  (ADF)يختمف عؽ اختبار 

يفتخض طخيقة غيخ معمسية لترحيح االرتباط الحاتي  P-Pفاختبار 
السؾجؾد في بؾاقي معادالت جحر الؾحجة ألنو يدسح بإلغاء التحيدات 
الشاتجة عؽ التحبحبات العذؾائية حيث يأخح األخظاء ذات التبايشات 

 غيخ الستجاندة بعيؽ االعتبار.

 (P-Pبيرون)-تقرار الدالسل الزمشية باستخدام فيلبسنتائج اس .0 جدول

عشد السدتهى مع وجهد  الستغيرات
 القاطع

عشد السدتهى مع وجهد الستجو 
 والقاطع

عشد السدتهى مع عدم وجهد 
 الشتيجة الستجو والقاطع

 غير مدتقرة االحتسالية القيسة االحتسالية القيسة االحتسالية القيسة 

 غيخ مدتقخة 1.99 3.38 1.91 1.14- 1.99 1.85 

 غيخ مدتقخة 1.78 1.36 1.94 1.91- 1.61 1.29- 

 غيخ مدتقخة 1.99 2.87 1.69 1.77- 1.93 1.11- 

 غيخ مدتقخة 1.71 1.11 1.37 2.38- 1.11 2.54- 

 غيخ مدتقخة 1.93 1.19 1.88 1.24- 1.87 1.51- 

 غيخ مدتقخة 1.92 1.11 1.88 1.21- 1.81 1.75- 

 غيخ مدتقخة 1.99 4.12 1.83 1.42- 1.97 1.32 
 ((EViews 9السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمى بخنامج 

يتبيؽ لشا مؽ الججول أعاله أن نتائج اختبار جحر الؾحجة 
( لكل الستغيخات السختارة في الجراسة تقبل الفخضية  (P-Pباستخجام 
( والتي تفتخض وجؾد جحر وحجة أي عجم استقخار H0الرفخية )

الدالسل الدمشية لستغيخات الجراسة عشج السدتؾى األصمي ليا وذلػ 
بدبب وجؾد جحر الؾحجة سؾاء كان بؾجؾد الستجو أو الستجو والقاطع 

 أو بجونيسا.
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( على متغيرات الدراسة عشد أخذ P-Pار )وبإعادة تطبيق اختب
الفروق األولى للدالسل الزمشية األصلية تعير لشا الشتائج كسا في 

 الجدول التالي:

 ( للستغيرات عشد الفرق األولP-Pنتائج اختبار ) .0 جدول

الفرق األول مع وجهد عشد  عشد الفرق األول مع وجهد القاطع الستغيرات
 الستجو والقاطع

عشد الفرق األول مع عدم وجهد 
 الشتيجة الستجو والقاطع

  االحتسالية القيسة االحتسالية القيسة االحتسالية القيسة 

 مدتقخة 1.11 *2.46- 1.13 3.77- 1.12 *3.31- 

 مدتقخة 1.11 *2.65- 1.25 2.68- 1.18 2.69- 

 مدتقخة 1.12 *2.22- 1.14 *3.58- 1.11 *3.59- 

 مدتقخة 1.11 *6.22- 1.11 *6.28- 1.11 *6.25- 

 مدتقخة 1.11 *5.11- 1.11 *5.41- 1.11 *5.34- 

 مدتقخة 1.11 *2.36- 1.44 2.25- 1.17 2.21- 

 مدتقخة 1.11 *3.47- 1.11 *4.83- 1.11 *4.61- 
  %5* تذيخ إلى درجة السعشؾية اإلحرائية عشج 

 ((EViews 9السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمى بخنامج 

الشتائج السؾجؾدة في الججول أعاله إلى أن جسيع  تذيخ
الفخق األول عشج انعجام القاطع والستجو،  مدتقخة في متغيخات الجراسة

( H1( وقبؾل الفخضية البجيمة ) H0وىحا يعشي رفض فخضية العجم ) 
والتي تجل عمى عجم وجؾد جحر وحجة لمدالسل الدمشية لستغيخات 
الجراسة عشج الفخق األول، لحلػ فإن كل متغيخات الجراسة متكاممة مؽ 

مع شدجؼ ، وىحه الشتيجة ت I(1)نفذ الجرجة وىي مؽ الجرجة األولى 
يخات االقترادية تكؾن الشغخية الكياسية والتي تفتخض أن غالبية الستغ

غيخ مدتقخة في السدتؾى وتربح ساكشو ومدتقخة عشج الفخق األول . 
وىحا يعشي إنشا استشجنا عمى اختبار فيمبذ بيخون لمحكؼ عمى 
استقخاريو الدالسل الدمشية حتى نتسكؽ مؽ إجخاء اختبار جؾىاندؾن 

 لمتكامل.
 

 CO-integrationنتائج اختبارات التكامل السذترك  .0.1

عشج إجخاء اختبار التكامل السذتخك يجب عميشا أواًل أن 
نقؾم بتحجيج عجد الستباطئات أو الفجؾات الدمشية السشاسبة لمشسؾذج، 

والحي يعتسج  (Eviewsa 9)وسشقؾم بيحه العسمية باالستعانة ببخنامج 
عمى مجسؾعة مؽ االختبارات يدتظيع مؽ خالليا قياس الكيسة السثمى 
لمفجؾات الدمشية، وىشاك عجة مجسؾعات مؽ السعاييخ التي تدتخجم 

ومعيار   Akaikeليحا الغخض ومؽ أكثخىا استخجامًا ىي معيار  
Schwarz  حيث أن ىحيؽ السعياريؽ يعتبخان مؽ السعاييخ الذائعة

م في تحميل الدالسل الدمشية ، بحيث يتؼ تحجيج الكيسة االستخجا
األدنى ليحه السعاييخ ومشيا نقؾم بتحجيج الفجؾات أو الستباطئات 

 األندب ليحا الشسؾذج.

 نتائج اختبار تحديد الفجهات الزمشية )مدة اإلبطاء السثلى( . 0جدول 
HQ SC AIC FPE LR LogL Log 

84.747 84.978 84.645 1.36 e +28 NA -1178.03 0 
73.530* 75.380* 72.715 1.01 e +23* 308.58* -962.02 1 
73.620 77.089 72.093* 1.15 e-23 53.59 -904.30 2 

 ((EViews 9السرجر: إعجاد الباحثة باالعتساد عمى بخنامج  

تغيخ نتائج الججول أعاله السعاييخ السدتخجمة في تحجيج 
عجد فتخات اإلبظاء السثمى لمشسؾذج، وبشاًء عمى الشتائج السؾجؾد في 
الججول فإن عجد فتخات اإلبظاء تداوي فتخة واحجة وفقًا لكافة السعاييخ 

( الحي وجج أن عجد فتخات اإلبظاء AICباستثشاء معيار أكايكي )
بالتالي ستكؾن عجد فتخات اإلبظاء السثمى ىي فتخة تداوي فتختيؽ، و 

 . p=1واحجة أي أن  

-Jجدليس للتكامل السذترك ) -نتائج اختبار جهىاندهن  .0.1.0
J:1990) 

عمى الخغؼ مؽ تعجد اختبارات التكامل السذتخك إال أنشا 
 Johnson and Jules  سشعتسج عمى استخجام اختبار جؾىاندؾن )

وذلػ ألن الشسؾذج يحتؾي عمى أكثخ مؽ متغيخ مدتقل ،  (1990
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مثل  وأيزا ألن اختبار جؾىاندؾن يتفؾق عمى االختبارات األخخى 
في قجرتو عمى  Angel-Grangerو  Durban-Watsonاختبار 

اختبار وجؾد عالقات تؾازن طؾيمة األجل بيؽ الدالسل الدمشية 
ختبار لختبة السرفؾفة لستغيخات الجراسة ، حيث يشغخ إليو عمى أنو ا

(r  ولتحجيج إمكانية وجؾد عجد مؽ متجيات التكامل السذتخك ووجؾد )
 التكامل فإن ىشاك اختباران إحرائيان يسكؽ استخجاميسا: 

                   (Trace-test)/ اختبار األثخ 1
 Maximal) / اختبار الستجيات الكامشة العغسى2 

eigenvectors.)

 نتائج اختبار جهىاندهن للتكامل السذترك .1جدول 
 (Trace-test)اختبار األثر 

وجهد قاطع وعدم وجهد اتجاه 
 القرار P-value القيسة الحرجة إحرائية األثر الجذور السسيزة عام

Hypothesized NO. of 
CE(s) Eigenvalue Trace Statistic Critical Value 

0.05 Prob.**  
يهجد 

متجيات 
للتكامل 
 السذترك

None* 1.91 171.92 125.61 1.11 
At most 1* 1.75 114.17 95.75 1.11 
At most 2 1.65 64.78 69.81 1.11 
At most 3 1.42 34.92 47.85 1.45 

 (.Maximal eigenvectorsاختبار الستجيات الكامشة الععسى )
اتجاه وجهد قاطع وعدم وجهد 

 القرار P-value القيسة الحرجة إحرائية األثر الجذور السسيزة عام

Hypothesized NO. of 
CE(s) Eigenvalue Trace Statistic Critical Value 

0.05 Prob.**  
 

يهجد 
متجيات 
للتكامل 
 السذترك

None* 1.91 67.74 46.23 1.11 
At most 1 1.75 39.39 41.17 1.15 
At most 2 1.65 29.85 33.87 1.14 
At most 3 1.42 15.27 27.58 1.72 

 (.(EViews 9السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمى بخنامج 

واختبار القيسة الذاتية الععسى  تعير نتائج اختبار األثر 
 في الجدول الدابق ما يلي:  

    و   تذيخ الكيسة الحاتية لألثخ
H0 :r، إلى أنشا نخفض الفخضية الرفخية ) 

( التي تذيخ إلى عجم وجؾد متجيات تكامل مذتخك بيؽ  
( التي تجل H1:r>0متغيخات الجراسة، ونقبل الفخضية البجيمة )

لمتكامل السذتخك، فيكؾن القخار بحلػ وجؾد عمى وجؾد متجو 
 متجييؽ لمتكامل السذتخك بيؽ متغيخات الجراسة .

   وتبيؽ   أما بالشدبة لمكيسة الحاتية العغسى ،
(  H0 :rالشتائج إلى أنشا نخفض الفخضية الرفخية )

( ، فيكؾن القخار وجؾد متجو H1:r>0ونقبل الفخض البجيل )
 وحيج لمتكامل السذتخك بيؽ متغيخات الجراسة .

لحا ندتشتج أن وجؾد متجو واحج عمى األقل يذيخ إلى وجؾد 
عالقة طؾيمة السجى وتؾازن بيؽ متغيخات الجراسة، ولتحجيج طبيعة 
العالقة التؾازنية البج مؽ تقجيخ نسؾذج ترحيح الخظأ السؾجو 

VECM . 

 VECMنتائج اختبار نسهذج ترحيح الخطأ السهجو  .0.1.0

بعج التأكج مؽ وجؾد العالقة التكاممية طؾيمة األجل بيؽ  
واعتسادًا عمى الغخض مؽ الجراسة الستغيخات الستزسشة في الجراسة 

، وسشحكؼ عمى طبيعة العالقة بيؽ VECMنسؾذج سشقؾم بتقجيخ 
حيح الخظأ معشؾيًا الستغيخات في األجل الظؾيل، فإذا كان معامل تر

وذات إشارة سالبة فيحا يعشي وجؾد عالقة سببية طؾيمة السجى تتجو 
 مؽ الستغيخ السدتقل إلى الستغيخ التابع.
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 نتائج نسهذج ترحيح الخطأ السهجو .2الجدول 

 ((EViews 9السرجر: إعجاد الباحثة باالعتساد عمى بخنامج 

على ضهء نتائج نسهذج ترحيح الخطأ السهجو في الجدول أعاله 
 يتزح ما يلي:

مؽ التغيخات في الستغيخ التابع    % 71أن / تذيخ نتائج التقجيخ 1
)الخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء( تفدخىا الستغيخات التؾضيحية في 
الشسؾذج ، ومؽ السالحع أن الشسؾذج مقبؾل إحرائيًا إذ بمغت قيسة 

أي أن   % 5( وىي أقل مؽ F-statistic))) Prob1.11احتسالية 
 .الشسؾذج معشؾي 

ادلة الخقؼ الكياسي ألسعار / أن معامل سخعة ترحيح الخظأ في مع2
الغحاء لو داللة إحرائية وذات إشارة سالبة، مسا يجل عمى وجؾد 
سببية في السجى الظؾيل بيؽ الستغيخات التؾضيحية والستسثمة في 
استيالك كاًل مؽ الجيدل والبشديؽ وأسعارىسا و متؾسط دخل الفخد 

 والشاتج السحمي اإلجسالي  
( وىحا ECT(T-1) -0.97 (لخظأ/ بمغت قيسة معامل ترحيح ا3

يذيخ إلى أن الخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء لو القجرة عمى الترحيح 
%( 97مؽ اختالل قيستو التؾازنية الستبكية مؽ كل فتخة سابقة بشحؾ )

، أي أنو عشجما يشحخف الخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء في األجل 
ألجل الظؾيل، فإنو ( عؽ قيستو التؾازنية في ا(t-1القريخ في الفتخة 

% مؽ ىحا االختالل أو االنحخاف عشج 97يتؼ ترحيح ما يعادل 
 (. tمدتؾى السعشؾية السحجد في الفتخة )

/ إن قيسة معامل الترحيح تعكذ سخعة تعجيل الشسؾذج لمتؾازن ، 4
وقج تؼ احتداب قيسة فتخة التعجيل عؽ طخيق الريغة التالية: فتخة 

لتعجيل( ، أي أن الخقؼ الكياسي ألسعار معامل سخعة ا÷ 1 (التعجيل=
باتجاه قيستو  (1.13= 1.97÷1) الغحاء يدتغخق ما يقارب سشة

التؾازنية بعج أثخ أي صجمة في الشسؾذج نتيجة لمتغيخ في الستغيخات 
 التكيف في الشسؾذج سخيع ندبيًا. السدتقمة، وىحا يذيخ إلى أن

ترحيح الخطأ  أظيرت نتائج اختبار ترحيح الخطأ تقدير معادلة
 للرقم القياسي ألسعار الغذاء وفق اآلتي:

 
 في السدى القرير: Yمع  VECM تقدير

 
في السدى الطهيل وفق  VECMمعادلة متجو التكامل السذترك 

 اآلتي: 
D  = - 0.97*( (-1) + 0.24*  (-1) -1.10(

)(-1) + 0.32* (-1) + 0.24* (-1) + 7.49*
(-1) + 2.11* (-1) – 76.99 

 في السدى الطهيل ما يلي: VECMويتبين من معادلة تقدير 
تذيخ السعادلة إلى وجؾد عالقة طخدية إيجابية بيؽ استيالك الجيدل 

الفخد مؽ الجخل وسعخ كاًل مؽ الجيدل والبشديؽ ومتؾسط نريب 
القؾمي والشاتج السحمي اإلجسالي وبيؽ الخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء 

 في األجل الظؾيل.
 يؤدي إلى زيادة الخقؼ 1 إن زيادة استيالك الجيدل بشدبة %

 .%24الكياسي ألسعار الغحاء بشدبة 
 يؤدي إلى انخفاض الخقؼ 1 إن زيادة استيالك البشديؽ بشدبة %

 .%111غحاء بشدبة الكياسي ألسعار ال
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  يؤدي إلى زيادة الخقؼ الكياسي 1إن زيادة سعخ الجيدل بشدبة %
 %. 32ألسعار الغحاء بشدبة 

  تؤدي إلى زيادة الخقؼ الكياسي 1إن زيادة سعخ البشديؽ بشدبة %
 %.24ألسعار الغحاء بشدبة 

  تؤدي إلى زيادة الخقؼ 1إن زيادة متؾسط نريب الفخد بشدبة %
 %.749الغحاء بشدبة الكياسي ألسعار 

  تؤدي إلى زيادة 1إن زيادة الشاتج السحمي اإلجسالي بشدبة %
 %.211الخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء بشدبة 

 
 

 نتائج اختبار جرانجر للدببية بين الستغيرات .0.1.0

بشاء عمى الشتائج الستؾصل إلييا في اختبار جؾىاندؾن 
الجراسة، وكسا أشخنا  والتي أثبتت وجؾد تكامل مذتخك بيؽ متغيخات

بأنو حدب سببية جخانجخ وفي حال وجؾد تكامل مذتخك بيؽ 
الستغيخات فيحا يجل عمى وجؾد عالقة سببية في اتجاه واحج عمى 
األقل، لحلػ يسكؽ أن نعدز نتيجة التكامل السذتخك باستخجام اختبار 
سببية جخانجخ لمتأكج مؽ اتجاه العالقات الجيشاميكية )في األجل 

ريخ( والتعخف عمى نؾعية العالقات ىل ىي أحادية االتجاه أو الق
 تبادلية االتجاه.

 نتائج اختبار جرانجر الدببية لستغيرات الدراسة .3جدول 
 الشتيجة االحتسالية Fاإلحرائية  اتجاه الدببية 

1 
 ال يدبب 1.85 1.15 لمخقؼ الكياسي ألسعار الغحاءاستيالك الجيدل ال يؤدي لدببية جخانجخ 

 ال يدبب 1.17 1.24 الخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء ال يؤدي سببية جخانجخ استيالك الجيدل

 ال يدبب 1.32 1.18 استيالك البشديؽ ال يؤدي لدببية جخانجخ لمخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء 2
 ال يدبب 1.16 1.93 لدببية جخانجخ الستيالك البشديؽالخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء ال يؤدي 

 ال يدبب 1.11 2.43 أسعار الجيدل ال يؤدي لدببية جخانجخ لمخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء 3
 ال يدبب 1.41 1.91 الخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء ال يؤدي لدببية جخانجخ ألسعار الجيدل

 يدبب 1.11 7.14 لمخقؼ الكياسي ألسعار الغحاءأسعار البشديؽ ال يؤدي سببية جخانجخ  4
 ال يدبب 1.22 1.61 الخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء ال يؤدي سببية جخانجخ ألسعار البشديؽ

 ال يدبب 1.12 2.33 متؾسط دخل الفخد ال يؤدي سببية جخانجخ لمخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء 5
 ال يدبب 1.28 1.33 جخانجخ لستؾسط دخل الفخد الخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء ال يؤدي سببية

6 
GDP ال يدبب 1.89 1.11 ال يؤدي سببية جخانجخ لمخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء 

 ال يدبب GDP 1.46 1.63الخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء ال يؤدي سببية 
 (.(EViews 9السرجر: إعجاد الباحثة باالعتساد عمى بخنامج 

 يتزح من خالل الجدول الدابق ما يلي:
/ تجل الشتائج عمى إن اتجاه الدببية يكؾن مؽ أسعار البشديؽ نحؾ 1

( السحدؾبة معشؾية Fالخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء حيث أن قيسة )
( ،   1.11إذ بمغت قيستيا ) probوىحا ما تأكجه قيسة   %5 عشج

أما عمى الجانب اآلخخ ال تؾجج عالقة سببية عكدية مؽ الخقؼ 
( Fالكياسي ألسعار الغحاء إلى أسعار البشديؽ حيث وجج أن قيسة )

 غيخ معشؾية إحرائيًا.

وعميو يسكؽ القؾل إنو عمى السجى القريخ تؾجج عالقة سببية بيؽ 
ائية أسعار البشديؽ وأسعار السؾاد الغحائية أي أن أسعار السؾاد الغح

تتأثخ بأسعار البشديؽ حيث يتؼ استخجام البشديؽ كأحج عشاصخ التكمفة 
 فيؾ يدتخجم في عسميات الشقل الشيائي لمسؾاد الغحائية.

 نتائج اختبارات تذخيص الشسهذج السقدر في الدراسة .0.1.1

تدتخجم اختبارات تذخيص الشسؾذج لمحكؼ عمى اجتياز الشسؾذج لكل 
 السذاكل االقترادية

 تذخيص الشسهذج السقدر للدراسة .4 جدول
 الشتيجة Chi-Square Prob االختبار

 ال يؾجج ارتباط ذاتي 1.14 1.56 (Serial Correlationاالرتباط الحاتي )
 يؾجج تجانذ في التبايؽ 21.27 1.12 (Hetroskedasticity)عجم تجانذ التبايؽ 

 مؾزعو تؾزيع طبيعي 1.11 1.99 (Jarque-Beraالتؾزيع الظبيعي لمبؾاقي ) 
 (.(EViews 9السرجر: إعجاد الباحثة باالعتساد عمى بخنامج 



Scientific Journal of Agricultural Sciences 3 (2): 470-487, 2021 

482 

 
 يهضح الجدول الدابق ما يلي:

 LM/ تذيخ إحرائية نتائج اختبار مزاعف الجخانج الستعجد )0
test مسا يجل عمى  %5مؽ ( وىي أكبخ 1.56بمغت قيستيا )( والتي

 أن الشسؾذج السقجر ال يحتؾي عمى مذكمة االرتباط الحاتي. 
( Breusch/ تذيخ إحرائية عجم ثبات التبايؽ باستخجام اختبار )2

بمغت قيستيا  % حيث5 أن الكيسة االحتسالية لالختبار أكبخ مؽ
 ثبات تبايؽ الخظأ.( مسا يعشي قبؾل فخضية العجم أي 1.12)

/ أما اختبار التؾزيع الظبيعي لمبؾاقي كسا ىؾ مؾضح في الذكل 3
( إلى قبؾل افتخاض أن Jarque-Bera( فتذيخ إحرائية )1-2)

األخظاء مؾزعو تؾزيع طبيعي في الشسؾذج السقجر ألن الكيسة 
الحي يجعؼ  % األمخ5 ( وىي أكبخ مؽ1.99االحتسالية ليا بمغت )

العجمية القائمة بأن ىشاك تؾزيع طبيعي في حجود  قبؾل الفخضية
 الخظأ.

 

 
 التهزيع الطبيعي للبهاقي .0شكل 

 (.(EViews 9السرجر: إعجاد الباحثة باالعتساد عمى بخنامج 

 
 اختبار الجذور السقلهبة .0شكل 

 (.(EViews 9السرجر: إعجاد الباحثة باالعتساد عمى بخنامج 
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الجحور يذيخ الذكل أعاله عمى استقخاريو الشسؾذج وذلػ ألن جسيع 

  .األحادية تقع داخل الجائخةالسقمؾبة 
 نتائج مراحل التشبؤ. 5.3

قبل إجخاء التشبؤ بالشسؾذج السقجر البج مؽ معخفة دقة وقجرة   

وذلػ عؽ طخيق تقارب الكيؼ الفعمية  الشسؾذج السقجر عمى التشبؤ
والتقجيخية )الستشبأ بيا( لمخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء خالل فتخة 

 الجراسة.
 
 

 
 0206-0662القيم الفعلية والتقديرية للرقم القياسي ألسعار الغذاء خالل الفترة . 1 شكل

 (.(EViews 9السرجر: إعجاد الباحثة باالعتساد عمى بخنامج 

نالحع أن الكيؼ الستشبئ بيا  (4) أعالهمؽ خالل الذكل 
متقاربة إلى حج ما مؽ الفعمية وىحا ىؾ ما يؤكج لشا أن الشسؾذج 

 السختار جيج ومقبؾل

نجج أن  (5في الذكل )بشاًء عمى الشتائج الستحرل عمييا 
الشسؾذج السقجر لو مقجرة تشبؤية عالية حيث بمغت قيسة معامل ثايل 

 ( وىي أقل مؽ الؾاحج الرحيح وتقتخب إلى الرفخ.1.11)

 قياس دقة الشسهذج للتشبؤ .2شكل 
 

 (.(EViews 9السرجر: إعجاد الباحثة باالعتساد عمى بخنامج 
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 0202التشبؤ بالرقم القياسي ألسعار الغذاء باستخدام الشسهذج السقدر حتى عام  .3شكل 
 (.(EViews 9السرجر: إعجاد الباحثة باالعتساد عمى بخنامج 

 الشتائج. 1

/ وفقًا الختبارات استقخار وسكؾن الدالسل الدمشية باستخجام 1
( وجج أن الدالسل P-Pختبار اجحر الؾحجة الستسثمة في )اختبارات 

، وبالتالي فيي متكاممة I( 1) الجرجة األولىعشج  الدمشية قج استقخت
 . I (1) مؽ الجرجة

/ بشاًء عمى نتائج اختبار جؾىاندؽ عؽ طخيق اختباري األثخ 3
واإلمكانية العغسى تبيؽ وجؾد متجو لمتكامل السذتخك بيؽ متغيخات 

%، وىحا يجل عمى وجؾد عالقة تؾازنيو 5الجراسة عشج مدتؾى معشؾية 
 بيؽ متغيخات الجراسة في األجل الظؾيل.

 / بعج تقجيخ نسؾذج ترحيح الخظأ السؾجو وجج أن:4
 مؽ التغيخات في )الخقؼ الكياسي  %71 تذيخ نتائج التقجيخ أن

 ألسعار الغحاء( تفدخىا الستغيخات التؾضيحية في الشسؾذج.
 ( وىي أقل مؽ 1.11بمغت قيسة احتسالية فيذخ )وىحا 5 ،%

دليل عمى قبؾل الشسؾذج السقجر إحرائيًا وىحه الشتيجة تجل أيزًا 
 عمى وجؾد عالقة قريخة السجى بيؽ متغيخات الجراسة.

  معامل سخعة ترحيح الخظأ لو داللة إحرائية مسا يجل عمى
فديخية الستسثمة وجؾد عالقة في األجل الظؾيل بيؽ الستغيخات الت

في استيالك الجيدل واستيالك البشديؽ وسعخ كمييسا، ومتؾسط 
نريب الفخد، والشاتج السحمي اإلجسالي والستغيخ التابع الخقؼ 
الكياسي ألسعار الغحاء، بسعشى أن الستغيخات السدتقمة تفدخ 

 الستغيخ التابع.
  ًإشارة معامل سخعة ترحيح الخظأ سالبة وىحا مقبؾل اقتراديا 

% مؽ عجم التؾازن يتؼ 97( أي أن 1.97-حيث بمغت قيستو )
 ترحيحو في األجل الظؾيل ويكؾن ترحيحو تقخيبًا كل سشة

(1÷1.97=1.13.)  
 ( وىي ألقل مؽ 1.11بمغت قيسة احتسالية فيذخ )وىحا 5 ،%

دليل عمى قبؾل الشسؾذج السقجر إحرائيًا وىحه الشتيجة تجل أيزًا 
 سجى بيؽ متغيخات الجراسة.عمى وجؾد عالقة قريخة ال

/ أعيخت نتائج اختبار جخانجخ لمدببية وجؾد عالقة سببية أحادية 5
االتجاه مستجة مؽ أسعار البشديؽ إلى الخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء 

 وليذ العكذ.
سذاكل ال/ تبيؽ نتائج تذخيص الشسؾذج السقجر خمؾ الشسؾذج مؽ 6

 اإلحرائية.
( وىي اقل مؽ الؾاحج 1.11ثايل ) / وأخيخًا بمغت قيسة معامل7

الرحيح، وتجل ىحه الكيسة عمى أن الشسؾذج لو قجرة تشبؤية عالية، 
 .2131وقج تؼ التشبؤ لستغيخ الخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء حتى 

 التهصيات. 2

بشاًء عمى االستشتاجات الدابقة التي تفيج بأن أسعار الؾقؾد والتي مشيا 
أسعار السؾاد الغحائية فأنو مؽ السخجح أن تكؾن البشديؽ ليا تأثيخ عمى 

ىحه التقمبات الحاصمة في األسعار مجعاة لمقمق لحا فقج أوصت 
 الجراسة

/ تذجيع الدياسات والتجخالت التي تداعج عمى تقميل التؾقعات 1
بذأن أسعار السؾاد الغحائية وأسعار الؾقؾد مثل تحديؽ معمؾمات 

 واألبحاث بجاًل عؽ ذلػ.الدؾق واالعتساد عمى الجراسات 
/ دراسة سمؾك الخقؼ الكياسي ألسعار الغحاء مع إضافة متغيخات 2

 .أخخى مثل أسعار الرخف والرادرات والؾاردات الغحائية
تكثيف وتظؾيخ االستخاتيجيات والدياسات الؾطشية الستكاممة / 3

 الستعمقة باستخجام وتخشيج الؾقؾد والغحاء لتحقيق التشسية السدتجامة.

 العربية السراجع. 3

واقع ومدتقبل الغحاء في السسمكة العخبية  (.0200البذايره، راتب. )
.  مجمة كمية 2119-2111الدعؾدية خالل الفتخة بيؽ عامي 

 (.17)1اآلداب،
االستثسارات العخبية البيشية ودورىا في  (.0205الثعلبي، ساىرة. )

دراسة قياسية.  –( 2117-1981تحقيق الشسؾ االقترادي لمسجة )
 (.3) 5السجمة العالسية لالقتراد واألعسال ،
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 مشرهر ،أحسد إسساعيل ز،الدباعي مستا ،عبد العزيز الذعيبي
أثخ التغيخ في أسعار الؾقؾد عمى القظاع  (.0204حدام الدين. )

الدراعي بالسسمكة العخبية الدعؾدية. معيج البحؾث واالستذارات 
 جامعة السمػ فيرل، بحث مقجم إلى وزارة البيئة والسياه والدراعة.

االقتراد الكياسي بيؽ الشغخية  (.0661الذهربجي، مجدي. )
 والتظبيق. القاىخة: الجار السرخية المبشانية.

تحميل ديشاميكية  (.0205عبدالرحسن، عبدالقادر. ) ،العارية، حدين
(. مجمة دراسات العجد 2114-1981التزخؼ في الجدائخ لمفتخة )

 .47-25( ،2)15االقترادي، 
محجدات الظمب عمة واردات السسمكة  (.0224العبدلي، عابد. )

العخبية الدعؾدية في إطار التكامل السذتخك وترحيح الخظأ. مجمة 
 (.32مخكد صالح كامل لالقتراد اإلسالمي، )

تأثيخ التظؾر السالي عمى الشسؾ االقترادي  (.0221القدير، خالد. )
 ، في السسمكة العخبية الدعؾدية.  مجمة السمػ عبج العديد لالقتراد

8(1.) 
أثخ تقمبات أسعار  (.0200السعسهري، عامر الزبيدي، سليم. )

في سؾق -الرخف عمى السؤشخ العام ألسعار األسيؼ دراسة تظبيكية
 . مجمة اإلدارة واالقتراد2111-2115 العخاق لألوراق السالية لمسجة

،3  (12.) 
الفجؾة الغحائية والدياسات السدتقبمية (. 0200شغراب، كهثر. )

يق األمؽ الغحائي في السسمكة العخبية الدعؾدية. مجمة الجديخة لتحق
 (.2,1) 4، لمعمؾم االقترادية واالجتساعية

دراسة مقارنة في  (0200الجبهري، أندام. ) عبدالرزاق، كشعان
طخائق تقجيخ انحجار التكامل السذتخك مع تظبيق عسمي. السجمة 

 (.32)11العخاقية لمعمؾم االقترادية ،
-األمؽ الغحائي في الؾطؽ العخبي (.0200القادر، مطاي. )عبد 

 . (1)12 ,األوضاع والحمؾل. دراسات اقترادية

االقتراد الكياسي بيؽ الشغخية  (.0201عطية، عبد القادر دمحم. )
 والتظبيق. اإلسكشجرية: الجار الجامعية.

تقمبات أسعار الشفط الخام العالسية وأثخىا (. 0205ىادي، مرتزى. )
 ى التزخؼ والشسؾ االقترادي في العخاق "دراسة قياسية لمسجةعم

 (.115)24مجمة العمؾم االقترادية واإلدارية  ."1988-2115
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ABSTRACT 

 
Food and fuel are essential commodities that are closely related to any society, as the process of food production and 

consumption is linked to fuel as one of the cost factors, so the study aimed to find long and short term relationships 

between fuel price volatility (gasoline and diesel) and food price volatility in addition to the causal relationship between 

them, by using time series data during the period (1990-2019), data were collected from various sources, and to achieve 

the study objectives, appropriate statistical and standard methods were used, where the stability of the series was tested 

by phillips perron tests (P-P), and a joint integration test according to Johansen methodology, in addition to using the 

VECM-directed error correction model, as well as the study used Granger's causal approach to examine the causal 

relationship between the variables, , Finally, the study used the Thail factor test to predict future values of the food price 

index, as the stability results revealed the instability of the study variables at the original level and their stability when 

taking their first differences, as indicated by the Johansson joint integration test that there Long-term equilibrium 

relationships between the variables included in the study, and the results of Granger's causation test indicated the 

existence of a single A trend that extends from gasoline prices to the food price index and not vice versa, Thail testing 

also demonstrated the model's ability and efficiency to predict future food price index values,as the study recommends 

encouraging policies and interventions that help reduce expectations about food and fuel prices, such as market 

information, and relying on studies and research instead.  

KEYWORDS: Co-integration – Phillip Perron test - Food price volatility - Granger's causation - Error 

correction model Vector – Thail test. 
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 السالحق
 (0206-0662) الستغيرات السدتخدمة في الدراسة في السسلكة العربية الدعهدية خالل الفترة .0ملحق رقم 

 
 الدشة

الرقم القياسي 
 ألسعار الغذاء

 
استيالك 

 الديزل

 
استيالك 

 الديزل

 
 أسعار
 الديزل

 
 البشزينأسعار 

متهسط نريب دخل 
 الفرد

الشاتج السحلي 
 اإلجسالي

1991 73.44 114.94 61.49 11.417 31.369 39719.79 111228 
1991 78.84 116.34 58.85 11.268 31.986 42595 1267649 
1992 82.24 114.24 66.14 12.766 35.116 43614.65 1318197 
1993 81.24 122.14 72.82 13.172 36.224 41865.71 1311221 
1994 79.96 122.92 76.8 39.572 35.294 38968.91 1317485 
1995 82.1 119.64 75.92 33.124 47.111 37591.45 1311258 
1996 83.6 113.95 78.72 33.454 47.468 38184.76 1344815 
1997 85.1 119.14 81.99 34.111 48.387 39115.97 1359658 
1998 84.1 121.34 83.66 34.387 69.713 38211.79 1398998 
1999 81.4 127.32 84.35 36.168 73.314 36987.49 1346351 
2111 81.6 134 86.85 36.198 73.171 39852 1422188 
2111 81 142.86 89.82 37.612 76.221 42133.72 1414871 
2112 81.7 142.8 93.51 37.149 75.311 41288.48 1365264 
2113 81.3 151.83 96.96 37.223 75.453 46482.74 1518748 
2114 84.2 156.44 112.69 37.298 75.615 53851.16 1639617 
2115 88.7 164.51 118.79 36.963 74.925 61417.77 1731116 
2116 93.1 178.97 115.3 25.773 54.124 67257.76 1779274 
2117 111 191.85 126.71 25.111 52.511 72145.23 1812139 
2118 113.7 218.12 136.7 25.773 54.124 76611.23 1925394 
2119 116.4 2114.8 145.12 25.458 53.462 71711 1885745 
2111 121.8 221.38 151.35 25.175 52.658 71312.5 1981776 
2111 127.1 234.11 162.46 24.248 51.921 73986.58 2178792 
2112 132.7 253.16 175.92 23.184 48.476 82812.79 2296697 
2113 141.5 259.4 184.14 22.523 47.297 84649.51 2358691 
2114 145.1 261.22 191.71 22.645 47.554 83148.92 2444841 
2115 147.5 276.17 213.98 41.251 73.792 76241.21 2545236 
2116 146.6 248.54 213.37 36.615 67.128 68181.58 2587758 
2117 145.3 217.91 218 37.416 68.579 63511.4 2568569 
2118 154.8 182.75 194.49 35.285 128.1131 67111.91 2631191 
2119 158 187.89 194.19 35.769 128.9951 72339.53 2639811 

 
 


