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 وصمً فطيمت                الهسوش ي خطاب                                          

 حامػت معخغاهم                        خمذ بً خمذ            ػالبت دهخىساه  2حامػت وهشان ػالب دهخىساه 

 أظخارة مإكخت حامػت معخغاهم                       أظخار معاغذ أ حامػت معخغاهم      

 امللخص:

حؽحر ول اإلاػؼُاث ئلى أن مػذالث الاهخفاء الزاحي مىخفظت بالجضائش و هىا هذسن 

خؼىسة جدذًاث الامً الغزائي خُث ًدعبب العجض في اظخجزاف حضء هبحر مً اإلاىاسد اإلاالُت سغم 

ت للنهىض بهزا اللؼاع. سغم ول هزا لم ٌعخؼؼ هزا اللؼاع  ما خصص معبلا مً بشامج جىمٍى

ع و هزا ما هداٌو ختى التراوح مياهه متراحػا لصالح الىاسداث التي لها أزش هبحر غلى همى اللؼا

 ىاوله مً خالٌ دساظت كُاظُت غً ازش الىاسداث الفالخُت غلى همى اللؼاع.ج

: Abstract 

All data indicate that self-sufficiency rates are low in Algeria and here we 

recognize the seriousness of the challenges of food security, as the deficit causes the 

depletion of a large part of the financial resources, despite the previously allocated 

development programs to promote this sector. Despite this, the sector has not even 

been able to decline in favor of imports, which have a significant impact on the growth 

of the sector. This is what we are trying to address through a standard study on the 

impact of agricultural imports on the growth of the sector. 
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 جمهيد :

الىػني الجضائشي هفعه أمام وحذ الاكخصاد بػذ الاصماث الاكخصادًت الػاإلاُت الاخحرة،  

راث مً أبشص اللؼاغاث حػخبر الفالخت ًجاد مذاخُل حذًذة خاسج كؼاع اإلادشوكاث، و سهان ئ

 لتي حعمذوا ،واوػاػ الاكخصاد الىػنيالىاجج اإلادلي الاحمالي  مت في سفؼالىبحرة اإلاعاه  اإلالىماث 

بخدلُم الاهخفاء الزاحي في الػذًذ مً اإلاىخىحاث الفالخُت، وغلُه الشفؼ مً مػذالث الخغؼُت 

أهم ما ًمىً الخؼشق الُه هى أزش   ولػل  وجىمُت اللؼاع الفالحي،  الفجىة الغزائُت خللُصب

اغذ في مما ٌع الىاسداث الفالخُت غلى هزا اللؼاع الاظتراجُجي و أيها ًإزش غلُه بالعلب و الاًجاب

  ي الىاسداث بما ًظمً همى اًجابي لللؼاع.أ ،جشؼُذ هزه الاخحرة

 :بالجزائس املىخهجت  الخىمويت الصياشاثمكاهت اللطاع الفالحي مً  – أوال

 

ت بذاًت مً ألالفُت الثالثت أهمُت هبحرة لللؼاع الفالحي  للذ أولذ الخيىمت الجضائٍش

ت جشمي مً خاللها ئلى جدلُم الخىاصن والاظخلشاس الغزائي، الزي ًمش  خُث ظؼشث بشامج جىمٍى

غبر حشجُؼ الضساغت وجىفحر الدعهُالث الالصمت للفالخحن، وفُما ًلي وعخػشض أهم جلً البرامج 

ت  واإلاخؼؼاث الخىمٍى

 ( :2004-2001مخطط الاوعاط الاكخصادي )  -1

ش الضساغت  كصذ النهىض باللؼاع الفالحي وحهذ ظُاظت حذًذة تهذف ئلى جؼٍى

ت وحػلها كاغذة مخِىت في الاكخصاد الىػني، خُث وطؼ مخؼؽ وػني للخىمُت الفالخُت  الجضائٍش

(PNDA)  ت للنهىض بلؼاع الضساغت في الجضائش، غحر أهه مغ  اإلاىاػم الضساغُت الزي ٌػذ  دفػت كٍى

فُت الاخشي التي بلُذ مهمؽتفلؽ خاصت راث اإلا  إهالث الؼبُػُت دون اإلاجاالث الٍش

ش وجىثُف الضساغاث كصذ جدعحن معخىي الامً الغزائي  ويهذف هزا اإلاخؼؽ ئلى جؼٍى

واظخغالٌ الاساض ي اظخغالال حُذا، مؼ حشجُؼ صغاس الفالخحن غلى الاظدثماس واغؼاءهم فشص 

م ؤلا  اث ألامً أهثر بفظل الذغم الضساعي اإلامىىح غً ػٍش غاهاث واللشوض، والىصٌى ئلى معخٍى

 1الغزائي التي جمىً العيان مً اكخىاء وجدعحن معخىي حغؼُت الاظتهالن باإلهخاج الىػني

خمدىس اإلاخؼؽ خٌى :  ٍو
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جىثُف الاهخاج الفالحي، ؼاملت اإلاىاد واظػت الاظتهالن وجشكُت الصادساث مً اإلاىخجاث  -

 الضساغُت

ل أهظمت  -  الاهخاج للخىفل أخعً بظاهشة الجفاف في ئػاس ئحشاء خاصئغادة جدٍى

في -  خماًت ألاخىاض اإلاىدذسة واإلاصباث وجىظُؼ مىاصب الؽغل الٍش

 خماًت الىظام البُئي الشغىي وجدعحن الػشض الػلفي -

بُت للخىمُت الجماغُت ومػالجت دًىن الفالخحن - ؼ ججٍش م مؽاَس  ميافدت الفلش، والظُما غً ػٍش

                                                                                                                            ملُاس دج                                                                                                                      65.4جيلفت هزا البرهامج وكذ كذسث 

 ( :2009-2005البرهامج الخكميلي لدعم الاوعاط الاكخصادي ) -2

غشف اللؼاع الفالحي جلذما مػخبرا خالٌ العىىاث الاخحرة بفظل اإلاخؼؽ الىػني للخىمُت 

الفالخُت، وبفظل اإلاىاسد اإلاالُت التي خصصذ له، ما هجم غىه حسجُل جلذم في الاهخاج الفالحي 

 2واظخدذار مىاصب الؽغلواظخصالح الاساض ي 

 ورلً مً خالٌ ما ًلي :

ً والاسؼاد -  جدعحن هخائج اإلاعدثمشاث مً خالٌ هُيلت الفشوع وحػمُم الخيٍى

ػها، والظُما في الهظاب الػلُا واإلاىاػم الجبلُت -  جىمُت جشبُت اإلاىاش ي والذواحً وجىَى

جىحُه اللذساث الفالخُت، وجشكُت الذغم الاهخلائي والاهخلالي لػملُاث جدٌى اليؽاغ وئغادة  -

 الصادساث الفالخُت

ذ،  - جدعحن مدُؽ اإلاعدثمشاث بىاظؼت جىمُت اإلاإظعاث الصغحرة للخذماث وصىاغت الخبًر

وحشجُؼ الخيامل بحن اإلاىخجحن والصىاغت الغزائُت الفالخُت، وجشكُت مىظىماث الظبؽ اإلانهي، 

ض ػاكاث غشف الفالخت ودوسها  وحػٍض

ض اظخد -  ذار مىاصب الؽغل في اللؼاع الفالحيحػٍض

 ووافم ئوػاػ الفالخت أًظا بمىاصلت بزٌ الجهىد ورلً مً خالٌ :

دغم اليؽاػاث اإلاذسة للمذاخُل واإلاعخدذزت إلاىاصب الؽغل، والاهخاج اإلاعاهم في جدعحن  -

 ألامً الغزائي للػائالث

 ؽ الؼبُعي ومداسبت الخصخشوطؼ بشامج حعُحر وجىمُت الغاباث والعهىب للمدافظت غلى الىظ -

 غصشهت ومىىىت اللؼاع الفالحي -
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م الامخُاص -   اظخصالح الاساض ي غً ػٍش

 ملُاس دج  312وكذ خصص للؼاع الفالخت في هزا البرهامج 

 ( :2014-2010بسهامج جوطيد الىمو الاكخصادي )  -3

فُت كصذ  1000جم  سصذ  ججعُذ مخخلف ملُاس دج مً البرهامج لذغم الخىمُت الفالخُت والٍش

ً الػمىمُحن أو الخىاص، هما خظي كؼاع الخجذًذ الفالحي  اإلاخؼؼاث اإلاىحهت ظىاء للمعدثمٍش

ض مىظىمت ألامً الغزائي، وجدعحن وعبت الىمى في الاهخاج الضساعي  200بـ  ملُاس دج مىحهت لخػٍض

 وكذ جمدىسث أهذاف هزا البرهامج خٌى ما ًلي :  اإلاخىظؽ،

 فالحي خلُلي بيل حىاهبه.ئسظاء اكخصاد   -

ض ألامً الغزائي وجللُص الخبػُت خاصت في مجاالث اإلاىخىحاث  - جشكُت الؽػب الاظتراجُجُت لخػٍض

 راث الاظتهالن الىاظؼ للمىاػىحن

ض اللذساث اإلاادًت لإلهخاج في اإلاعدثمشة ؤلاهخاحُت الفالخُت -  حػٍض

ض الػالكت بحن اإلاعدثمشة و مدُؼها بصفت  -  جفاغلُت مخبادلتحػٍض

ت -  ئدماج ول الفاغلحن في الخشهُت الخىمٍى

جدلُم الاهذماج داخل الذائشة ؤلاهخاحُت وبُنها و بحن الذوائش ألاخشي ما كبل و ما بػذ ؤلاهخاج  -

  خاصت دوائش جثمحن ؤلاهخاج

ت ووظائل الذغم الخلني و الػلمي - ض اللذساث البؽٍش  حػٍض

 ت لللؼاع خاصت منها راث الػالكت اإلاباؼشة باإلهخاجئغادة الاغخباس للبنى الخدخُ -

جىظُم اإلاهىت و جيؽُؼها خٌى الؽػب ألاظاظُت مؼ جىظُم هزه الؽػب في مجالغ بحن  -

 هفظاءاث خىاس اكخصادي  اإلاهً

جىطُذ الػالكت بحن الػلاس الفالحي و معخغله في ئػاس همؽ حذًذ جمحزه اإلاشوهت والؽفافُت و  -

 الؼابؼ الاكخصادي

 طبؽ خشائؽ للصخت الخُىاهُت والىباجُت وجفػُل الذوس الىكائي -

للؼاغاث وكذ واهذ مخصصاث كؼاع الفالخت مً جلً البرامج طػُفت هىغا ما ملاسهت بباقي ا

 ورلً غلى الىدى الخالي :
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الوحدة : ملياز  البرامج الخىمويت الاكخصادًت( : مخصصاث اللطاع الفالحي مً 01حدول زكم )

 دج

بشهامج الاوػاػ  البرامج

 الاكخصادي

(2001-2004) 

البرهامج الخىمُلي 

لذغم الاوػاػ 

-2005الاكخصادي )

2009) 

بشهامج جىػُذ الىمى 

 الاكخصادي

(2010-2014) 

 اإلاجمىع

اليصبت  املبالغ

% 

اليصبت  املبالغ

% 

اليصبت  املبالغ

% 

اليصبت  املبالغ

% 

اللؼاع 

 الفالحي

65.4 12.4 312 7.42 1000 4.71 1324.4 5.10 

 94.9 24616.7 95.29 20214 92.58 3890.7 87.6 459.6 باقي اللؼاغاث

 100 25941.1 100 21214 100 4202.7 100 525 اإلاجمىع

 املصدز : مً إعداد الباحثين بىاءا على :

ش خٌى الىطػُت الاكخصادًت والاحخماغُت للجضائش  - خالٌ  اإلاجلغ الىػني الاكخصادي والاحخماعي، جلٍش

 87، ص2001العذاس ي الثاوي مً ظىت 

خ   www.cg.gov.dz/psreسئاظت الخيىمت، البرهامج الخىمُلي لذغم الىمى الاكخصادي، مىكؼ  - )بخاٍس

20/04/2017) 

خ  -  2014-2010الخماس ي اإلاخظمً اإلاىافلت غلى البرهامج  2010ماي  24بُان مجلغ الىصساء، الصادس بخاٍس

 

ملُاس دج أي ما ٌػادٌ  1324.4خُث بلغ احمالي جخصُصاث البرامج اإلادىلت لللؼاع الفالحي 

مً ئحمالي اإلابلغ اإلاخصص للبرامج الثالر، وسغم ضخامت  اإلابالغ اإلاىحهت لللؼاع  5.10%

مىً جفعحر الفالحي ئال أن  وعبتها جبذو طئُلت ملاسهت باإلابلغ الاحمالي اإلاخصص للبرامج ه يل، ٍو

وجدلُل رلً غلى اهه لخدلُم الاهذاف اإلاعؼشة للذولت وفي ملذمتها الشفؼ مً مػذالث الىمى 

ل كؼاغاث مخػذدة ومُادًً مخىىغت وباألخص جلً التي جخجاوب بعشغت  الاكخصادي، ًخؼلب جمٍى

ؼ الخاصت أهبر مؼ البرامج اإلاىفزة، غلى غشاس كؼاع البىاء والاؼغاٌ الػمىمُت باإلطافت ئل ى اإلاؽاَس

بخدعحن اإلاعخىي اإلاػِش ي للعيان، وبالشغم مً رلً ًبلى الاهخمام بلؼاع الفالخت واضح 

لخظاغف حجم اإلابالغ اإلاشصىدة لللؼاع بأهثر مً أسبؼ مشاث بحن البرهامج الاٌو والثاوي، وأهثر مً 

http://www.cg.gov.dz/psre
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ت بالذوس الاظتراجُجي الزي زالر مشاث بحن البرهامج الثاوي والثالث، مما ًإهذ اهخمام وئًالء الخيىم

ض اظخلاللُت وظُادة الجضائش غلى اإلاعخىي الخاسجي  ًلػبه اللؼاع في دغم الاكخصاد الىػني، وحػٍض

 في خالت جدلُم ألامً الغزائي.  

 ( :2019-2015البرهامج الخماس ي ) -4

وجىُُف ، ًخؼلب جذغُم 2019-2015ئن اإلاععى الزي جم اغخماده في اػاس البرهامج الخماس ي 

ادة الػشض الىػني  الاػاس الخدفحزي واإلاشافلت لالظدثماس الخاص والؽشاهت غلى خذ ظىاء، لٍض

ػب للخصذًش، وكذ اسجىض هزا البرهامج غلى خمغ مداوس هي
ُ

ش الؽ  : 3وجؼٍى

: اإلادافظت غلى حهىد جذغُم وجىظُؼ اللاغذة الاهخاحُت، بخىظُؼ اإلاعاخت  املحوز الاول  -

ت اإلاىىىت وجثمحن اإلاىخجاث الفالخُت والغابُت  الفالخُت الىافػت وجلٍى

م مخابػت غملُت بىاء  املحوز الثاوي - : مىاصلت حهىد جىثُف اإلاىخجاث الفالخُت التي جخم غً ػٍش

ػب الاظتراجُجُت وجىُُف ظُاظت 
ُ

ل، والدعُحر الػلالوي وجىفحر أخعً لػىامل الؽ الذغم والخمٍى

 ووظائل الاهخاج، مؼ ئغادة تهُئت البيُت الخدخُت الفالخُت

ض  املحوز الثالث - ت الخماًت وخفظ اإلاىاسد الؼبُػُت بالدعُحر اإلاعخذام للغاباث، وحػٍض :  جلٍى

ت، واػالق بش  ت البرامج اإلاىحهت للفظاءاث الُعهبُت وؼبه الصخشاٍو امج جىظُؼ الدشجحر وجلٍى

 وظائل الخذخل للهُاول الاكلُمُت لإلداسة

ت هظام  املحوز السابع - م جىظُؼ وجلٍى ت آلُاث الذغم والخأػحر لإلهخاج الىػني غً ػٍش : جلٍى

الىكاًت واإلاشاكبت الصخُت والصخت الىباجُت، طذ آلافاث واليىاسر الؼبُػُت، ووطؼ أحهضة دغم 

 عحن الاهخاحُتمالئمت لالظدثماس وجد

ت والذغم الخلني غبر غصشهت ؤلاداسة الفالخُت،  املحوز الخامض - ت الىفاءاث البؽٍش : مخابػت جلٍى

ً والبدث والاسؼاد ووؽش الخلذم الخلني  واداسة الغاباث والخيٍى

 : 4ومً الاهذاف اإلاضمؼ جدلُلها مً خالٌ هزا البرهامج ما ًلي

ملُىن كىؼاس مً  10.2ملُىن كىؼاس مً الخظاس،  157ىب، ملُىن كىؼاس مً الخب 67.3اهخاج :   -

ملُاس لتر مً  4.3كىؼاس مً اللخىم البُظاء،  5.8ملُىن كىؼاس مً اللخىم الخمشاء،  6.4الخمىس، 

 الخلُب

ادة  - ش الشي الفالحي بٍض  هىخاس مً اإلاعاخت اإلاعلُت 1.000.000جؼٍى
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هىخاس جابػت لػؽش والًاث، ومخابػت دساظاث  172.000غابت بمعاخت احمالُت ملذسة بـ  13تهُئت  -

 والًت 23غابت غلى معخىي  61هىخاس ظدؽمل  413.000التهُئت إلاعاخت احمالُت ملذسة بـ 

 هىخاس  55.000ئًالء الػىاًت إلاىاػم العذ الاخظش بدشجحر معاخت  -

 %5ًلذس بـ  2019-2015جدلُم مػذٌ همى ظىىي مخىكؼ للفترة  -

 مىصب ؼغل دائم في اللؼاع الفالحي 1.500.000اوؽاء ما ًلاسب  -

 واكع اللطاع الفالحي بالجزائس: -ثاهيا 

 املصاحت الصالحت للززاعت:جطوز هصيب الفسد مً  -1

 2014-2000( شخص لكل هكخاز) للززاعت اللابلت ألازاض ي(  2الجدول زكم )

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 0,2212 0,2256 0,2282 0,2316 0,2359 0,2400 0,2457 اليصبت

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 0,1955 0,1998 0,2038 0,2077 0,2113 0,2148 0,2178 اليصبت

 2014 

 0,1910 اليصبت

  الىك الدولي: ملصدز ا

http://data.albankaldawli.org/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC?locations=DZ  

البُاهاث ًخطح لً أن هصِب الفش د مً اإلاعاخت الصالخت للضساغت ًدىاكص مً ظىت ئلى مً 

ادة العياهُت مً  ، خُث جىاكصذ اليعبتأخشي اي أن اظخصالح الاساض ي ال ًخماش ى و وزحرة الٍض

هزا باليعبت الظخصالح  2014هىخاس/ للفشد  0.1910ئلى  2000هىخاس/للفشد ظىت  0.2457

 فُمىً جلخُصها فُما ًليألاساض ي أما اإلاعاخت الضساغُت الفػلُت 

 

 

 

 

 

 

http://data.albankaldawli.org/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC?locations=DZ
http://data.albankaldawli.org/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC?locations=DZ
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 وصبت ألازاض ي املززوعت مً املصاحت الصالحت للززاعت -2

 2014-2000( الكليتوصبت مً املصاحت ) فػلُا املززوعت ألازاض ي(  3الجدول زكم )

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 17,2903 17,3029 17,2751 16,7548 16,7335 16,8402 16,8032 اليصبت

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 17,39553 17,38149 17,37721 17,37133 17,37385 17,34404 17,32011 اليصبت

 2014 

 17,39526 اليصبت

ملصدز الىك الدولي:  ا

http://data.albankaldawli.org/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC?locations=DZ  

 

 

 20014-2000الازاض ي املززوعت  وصبت  (1الشكل )

 
 اكصل  باشخعمال مً اعداد الباحثين املصدز : 

 

ادة كذسث  2004فان ظىت  هما هى مالخظ      غشفذ كفضة هىغُت في وعبت الاسض اإلاضسوغت بٍض

ادة  3.11%  مددؽمت. غً ما غذي رلً بلذ الٍض

 

 

 

16,4

16,6

16,8

17

17,2

17,4

17,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

http://data.albankaldawli.org/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC?locations=DZ
http://data.albankaldawli.org/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC?locations=DZ
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 :2013 - 2007جطوز امليزان الخجازي الززاعي -3

 الوحدة ملون دوالز                   ( الصادزاث و الوازداث الغرائيت4الجدول زكم )

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الصىت

 283 313 355 307 116 124 916 الصادزاث الغرائيت

 0.68 0.42 0.48 0.85 0.46 0.39 0.31 اليصبت مً الصادزاث الكليت

 6134 8983 9850 6058 5863 7813 4954 الوازداث الغرائيت

 19.08 19.19 20.85 15.06 14.92 26.50 18.05 اليصبت مً الوازداث

 5851- 8670- 9495- 5751- 5747- 7689- 4038- العجز 

 / http://www.douane.gov.dzاملصدز: 

 

 (  امليزان الخجازي الززاعي2الشكل زكم )

 
 اكصل  باشخعمال الباحثين اعداد مً:  املصدز:  املصدز

 

خُث  2007هى مالخظ فان اإلاحزان الخجاسي الضساعي ٌػشف عجضا معخمشا مىز ظىت هم 

ادة العياهُت التي ال ًلابها أهخاج  ئن الاهخاج اإلادلي ال ًلبي خاحت اإلاعتهلىحن و رلً بعبب الٍض

   مدلي خُث ًشجفؼ هصِب الفشد مً الىساداث الفالخُت مً ظىت الخشي.

916 
124 116 307 355 313 283 

4954,00 

7813,00 

5863,00 6058,00 

9850,00 
8983,00 

6134,00 

1 2 3 4 5 6 7

  الميزان التجاري الزراعي

 الواردات الصادرات

http://www.douane.gov.dz/
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أي أهه  0.35-اسداث و الصادساث جبحن أهه ًمثل  بػذ خعاب مػامل الاسجباغ بحن الى 

ًىحذ غالكت غىعُت طػُفت بحن الىاسداث و الصادساث خُث ال حػبر هزه الصادساث غً الىفشة 

 اإلادلُت. 

 

 الجزائس الوازداث الفالحيت وهمو اللطاع الفالحي في كياس وجحليل العالكت بين  -ثالثا 

الىاسداث الفالخُت  معاهمت واخخباس مذي جلذًشغلى طىء ما جم رهشه ظابلذ، ظىداٌو 

، وكذ كمىا باخخُاس زالر همزحت الػالكت بُنهم و (croiss agric) اللؼاع الفالحي همى غلى وأزشها

 imp)، واسداث الخُىاهاث (imp alim)اصىاف مً الىاسداث الفالخُت واإلاخمثلت في واسداث ألاغزًت 

anim)  و واساداث الػخاد الفالحي(imp equi agric) وزلل  سجباػهم اإلاباؼش باللؼاع الفالحي، هظشا ال

مىىىا الخػبحر غً هزه الػالكت مً خالٌ 2016-1990) جيلفت اظخحرادهم، وهزا خالٌ الفترة (، ٍو

 الىمىرج الخالي :

Croiss agric = α0 + α1imp anim + α2imp alim + α3imp equi agric + Ɛt   

 : الخؼأ الػؽىائي Ɛtهي مػامالث الاهدذاس،   α0, α1, α2, α3خُث :  

 

ظىذسط  جلً الىاسداث وهمى اللؼاع الفالحي،كبل البذء في مػشفت الػالكت بحن و 

ت والخ ورلً يامل اإلاؽترن وهمىرج جصخُذ الخؼأ، خصائص اإلاخغحراث مً اخخباس ؤلاظخلشاٍس

 Pesaranا وػىسها ول مً كذمهوهزا باالغخماد غلى مىهجُت خذًثت  eviews 9باظخخذام بشهامج 

(1997 ،)Shinand and Sun (1998 ،)Pesaran et Al(2001)5   واإلاخمثل في همىرج الاهدذاس الزاحي

مخاص هزا الاخحر غً باقي الىمارج في :(ARDL)للفجىاث الضمىُت اإلاىصغت اإلاخباػئت   ، ٍو

مػظم امياهُت جؼبُله في خالت ئرا وان حجم غُىت الذساظت صغحرا، وهزا غىغ  -

اخخباساث الخيامل اإلاؽترن الخللُذًت التي ًخؼلب أن ًيىن حجم الػُىت هبحر ختى جيىن 

 الىخائج أهثر هفاءة

أو مً  I(0)امياهُت جؼبُله فُما ئرا واهذ اإلاخغحراث معخلشة ومخياملت مً الذسحت صفش  -

 I(2)أو وليهما غذي الشجبت الثاهُت  I(1)الذسحت الاولى 
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 اإلاؽىالث اإلاخػللت بدزف اإلاخغحراث ومؽىالث الاسجباغ الزاحيٌعاغذ غلى الخخلص مً  -

لت الامذ بؽيل آوي وبىفغ  -  اإلاػادلتاميان جلذًش اإلاشهباث كصحرة ألامذ وػٍى

 وكذ واهذ الىخائج والخالي :

 جحليل هخائج الدزاشت اللياشيت :

ذف هزا الاخخباس ئلى فدص العالظل الضمىُت سغم حػذد اخخباساث ه: ي اخخباز حرز الوحدة -1

ٌ وكذ واهذ الىخائج مبِىت في ال،  Philip-Perronحزس الىخذة الا أهىا ظىف وعخخذم اخخباس   جذو

 الخالي :

 (PP)حرز الوحدة باشخخدام   ( : هخائج اخخباز05الجدول )

 

 Eviews 9مً اعداد الباحثين بىاءا على مخسحاث بسهامج املصدز : 

بىاءا غلى ما هى مىضح في الجذٌو اغاله أن ظلعلت همى اللؼاع الفالحي معخلشة غىذ 

الضمىُت مً واسداث ألاغزًت، واسداث الخُىاهاث الخُت، واسداث ، اما باقي العالظل  I(0)اإلاعخىي 

UNIT ROOT TEST  RESULTS  TABLE (PP)

Null Hypothesis: the variable has a unit root

At Level

CROISS_A... IMP_ANIM IMP_ALIM IMP_EQUI_AGRIC

With Constant t-Statistic -10.1473 -1.0487  0.1666 -0.7614

Prob.  0.0000  0.7200  0.9648  0.8134

*** n0 n0 n0

With Constant & Trend t-Statistic -20.9615 -2.2558 -2.3692 -2.8097

Prob.  0.0000  0.4415  0.3855  0.2064

*** n0 n0 n0

Without Constant & Trend t-Statistic -5.0210 -0.2915  1.5408  0.6876

Prob.  0.0000  0.5710  0.9660  0.8579

*** n0 n0 n0
At First Difference

d(CROISS... d(IMP_ANI... d(IMP_ALI... d(IMP_EQUI_AGRIC)

With Constant t-Statistic -27.7234 -4.5474 -8.8892 -7.4485

Prob.  0.0001  0.0014  0.0000  0.0000

*** *** *** ***

With Constant & Trend t-Statistic -27.2804 -4.4345 -12.1071 -18.7314

Prob.  0.0000  0.0088  0.0000  0.0000

*** *** *** ***

Without Constant & Trend t-Statistic -28.5489 -4.5385 -6.0035 -7.0611

Prob.  0.0000  0.0001  0.0000  0.0000

*** *** *** ***

Notes:

a: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 1% and (no) Not Significant  
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ٌ الػخاد الفالحي فهي معخلشة غىذ الفشق  ، وغلُه ًمىً جؼبُم مىهجُت الخيامل اإلاؽترن I(1) الاو

  ARDLباظخػماٌ همىرج 

 ARDLاخخباز الخكامل املشترك باشخعمال مىهج  -2

ًخم مً خالٌ جلذًش  ARDLئن ئحشاء اخخباس الخيامل اإلاؽترن بحن هزه اإلاخغحراث ػبلا إلاىهج 

خعب الصُغت الخالُت : UECMهمىرج جصخُذ الخؼأ غحر اإلالُذ 
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 خُث أن :

  مػلماث الفترة اللصحرة:  ,,,

  لت ألا  مذ: مػلماث الػالكت ػٍى

اللاػؼ : 

خذ الخؼأ الػؽىائي : 

 الىمىرج، جخم صُاغت الفشوض واالحي :والحشاء اخخباس وحىد الخيامل اإلاؽترن بحن اإلاخغحراث في 

:0   فشطُت الػذم : غذم وحىد جيامل مؽترن 43210  H 

:0   الفشطُت البذًلت : وحىد جيامل مؽترن   43211  H 

جم جدذًذ فتراث الابؼاء الضمني  Akaike info criterion (AIC)وكبل جلذًش الىمىرج واغخمادا غلى 

 هى الىمىرج ألامثل (1,0,0,0)للمخغحراث وجبحن أن الىمىج 
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Dependent Variable: CROISS_AGRIC

Method: ARDL

Date: 06/01/17   Time: 00:14

Sample (adjusted): 1991 2016

Included observations: 26 after adjustments

Maximum dependent lags: 1 (Automatic selection)

Model selection method: Akaike info criterion (AIC)

Dynamic regressors (0 lag, automatic): IMP_ANIM IMP_ALIM

        IMP_EQUI_AGRIC  

Fixed regressors: C

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

CROISS_AGRIC(-1) -0.443230 0.191007 -2.320489 0.0305

IMP_ANIM 0.000100 6.89E-05 1.455309 0.1604

IMP_ALIM -0.002025 0.001640 -1.234881 0.2305

IMP_EQUI_AGRIC 0.009723 0.014887 0.653107 0.5208

C 10.71662 4.321056 2.480094 0.0217

R-squared 0.238649     Mean dependent var 5.903846

Adjusted R-squared 0.093629     S.D. dependent var 9.186489

S.E. of regression 8.745859     Akaike info criterion 7.346079

Sum squared resid 1606.291     Schwarz criterion 7.588021

Log likelihood -90.49903     Hannan-Quinn criter. 7.415750

F-statistic 1.645634     Durbin-Watson stat 2.100559

Prob(F-statistic) 0.200185

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

        selection.

ىخائج اإلاىضخت في الجذٌو ًخم الخصٌى غلى ال ARDLوفلا الظلىب  UECMبػذ جلذًش همىرج 

 الخالي 

 ARD( : هخائج جلدًس هموذج 06الجدول )

 Eviews 9املصدز : مً اعداد الباحثين بىاءا على مخسحاث بسهامج 

غزًت والػخاد الفالحي ًخطح مً الجذٌو أن حمُؼ اإلاخغحراث مً واسداث الخُىاهاث وألا 

ت الا الىمى في اللؼاع الفالحي مػىىي، هما أن مػامل الخدذًذ طػُف هىغا ما  غحر مػىٍى

(R2=0.23) ؼاع مً الخغحراث الخاصلت في مػذٌ همى الل %23، وجىضح ان الىمىرج ًفعش

الفالحي، هما حؽحر الىخائج ئلى الخأزحر الاًجابي لىاسداث الخُىاهاث والػخاد الفالحي غلى همى اللؼاع 

ل، الفالحي مىً جفعحر رلً ئلى  في اإلاذي الؼٍى ما جذسه جشبُت اإلاىاش ي مً مىخجاث ألالبان ٍو

حي في غملُت الاهخاج وجدعحن الذخل وبالخالي الشفؼ مً واللخىم واظخغالٌ احهضة الػخاد الفال

، بِىما واسداث ألاغزًت جإزش ظلبا غلى همى اللؼاع وهزا مػذالث همى اللؼاع الفالحي ئحماال

اث الاكخصادًتخىافم مؼ ام  لىظٍش
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  ARDL لىمىرج جصخُذ الخؼأ لـفُما جظهش هخائج الجذٌو اإلاىالي 

  ARDLجلدًس هموذج جصحيح الخطأ لىموذج  ( :07الجدول )

 

 Eviews 9مً اعداد الباحثين بىاءا على مخسحاث بسهامج املصدز : 

ل، ال جخخلف هخائج  جلذًش همىرج جصخُذ الخؼأ في الاحل اللصحر غً الاحل الؼٍى

لىحىد الػالكت الؼشدًت بحن واسداث الخُىاهاث والػخاد الفالحي وبحن مػذٌ الىمى الفالحي، وهزا 

ئلى أن مػامل  حؽحر الىخائجالػالكت الػىعُت بحن الىاسداث الاغزًت وهمى اللؼاع الفالحي، هما 

ت اخصائُت ورو اؼاسة ظالبت، جإهذ غلى جلاسب الخىاصن مً لذ (1.44-)جصخُذ الخؼأ  ًه مػىٍى

ل،  بىمى اللؼاع أي حمُؼ الاهدشافاث والاخخالالث في الخىاصن اإلاذي اللصحر ئلى اإلاذي الؼٍى

ARDL Cointegrating And Long Run Form

Dependent Variable: CROISS_AGRIC

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

Date: 06/01/17   Time: 00:14

Sample: 1990 2016

Included observations: 26

Cointegrating Form

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(IMP_ANIM) 0.000100 0.000069 1.455309 0.1604

D(IMP_ALIM) -0.002025 0.001640 -1.234881 0.2305

D(IMP_EQUI_AGRIC) 0.009723 0.014887 0.653107 0.5208

CointEq(-1) -1.443230 0.191007 -7.555890 0.0000

    Cointeq = CROISS_AGRIC - (0.0001*IMP_ANIM  -0.0014*IMP_ALIM +

        0.0067*IMP_EQUI_AGRIC + 7.4254 )

Long Run Coefficients

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

IMP_ANIM 0.000069 0.000046 1.495792 0.1496

IMP_ALIM -0.001403 0.001125 -1.246752 0.2262

IMP_EQUI_AGRIC 0.006737 0.010343 0.651351 0.5219

C 7.425443 2.875557 2.582263 0.0174
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هشفع فشطُت الػذم وهلبل بالفشطُت  مىهو ( أؼهش، 08الفالحي ًخم جصخُدها في غظىن زماوي )

جيامل مؽترن بحن همى اللؼاع الفالحي وواسداث ألاغزًت  هىانالبذًلت التي جىص غلى ان 

 والخُىاهان والػخاد الفالحي

 : ARDLلىموذج  Bounds Testeإخخباز الحدود  

لت الاحل بحن  يهذف هزا الاخخباس ئلى سؤٍت ما ئرا وان هىان دلُل غلى غالكت ػٍى

ل اإلاخغحراث، ورلً مً خالٌ اخخباس فشطُت الػذم التي حؽحر ئلى أهه  ال جىحذ غالكت في ألاحل الؼٍى

ىضح الجذ  ٌو هخائج هزا الاخخباس هما ًلي :بحن اإلاخغحراث ٍو
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 ARDLلىموذج  Bounds Testeهخائج إخخباز الحدود ( : 08الجدول )

 

 Eviews 9املصدز : مً اعداد الباحثين بىاءا على مخسحاث بسهامج 

التي  « Bounds Test »الخخباس الخذود  F-statisticجبحن الىخائج أن كُمت اخصائُت فِؽش 

ووفلا لزلً فاهه ًخم كبٌى  %10 ,%5 ,%2.5 ,%1وهي أهبر مً اللُم الخشحت  13.8271جلذس بـ 

لت الاحل بحن اإلاخغحراث  الفشطُت البذًلت التي حؽحر ئلى أن هىان غالكت ػٍى

ARDL Bounds Test

Date: 06/01/17   Time: 00:15

Sample: 1991 2016

Included observations: 26

Null Hypothesis: No long-run relationships exist

Test Statistic Value k

F-statistic  13.82711 3

Critical Value Bounds

Significance I0 Bound I1 Bound

10% 2.72 3.77

5% 3.23 4.35

2.5% 3.69 4.89

1% 4.29 5.61

Test Equation:

Dependent Variable: D(CROISS_AGRIC)

Method: Least Squares

Date: 06/01/17   Time: 00:15

Sample: 1991 2016

Included observations: 26

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 2.827240 4.364487 0.647783 0.5241

IMP_ANIM(-1) -6.77E-05 6.98E-05 -0.971086 0.3426

IMP_ALIM(-1) 0.001786 0.001664 1.073299 0.2953

IMP_EQUI_AGRIC(-... 0.001580 0.016638 0.094989 0.9252

CROISS_AGRIC(-1) -1.351330 0.191303 -7.063830 0.0000

R-squared 0.724801     Mean dependent var 0.557692

Adjusted R-squared 0.672382     S.D. dependent var 15.52274

S.E. of regression 8.884888     Akaike info criterion 7.377622

Sum squared resid 1657.766     Schwarz criterion 7.619564

Log likelihood -90.90909     Hannan-Quinn criter. 7.447293

F-statistic 13.82711     Durbin-Watson stat 2.177603

Prob(F-statistic) 0.000011
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 لألخطاء : وججاوض الخباًً اخخباز الكشف عً مشكلت الازجباط الراجي

في هزا الصذد ومً اإلاهم أن جيىن أخؼاء الىمىرج معخللت بؽيل حعلعلي، ولهزا ًخم اظخخذام 

 ًٍ هما :اخخباس 

  لألخطاءالفسوق  اخخبازBreusch-Godfrey Serial correlation LM Teste   : 

 وواهذ الىخائج بالجذٌو اإلاىالي واآلحي :

 الراحي لألخطاء( : هخائج اخخباز الازجباط 09الجدول )

 

 Eviews 9املصدز : مً اعداد الباحثين بىاءا على مخسحاث بسهامج 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.520878     Prob. F(2,19) 0.1069

Obs*R-squared 5.452416     Prob. Chi-Square(2) 0.0655

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: ARDL

Date: 06/01/17   Time: 00:16

Sample: 1991 2016

Included observations: 26

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CROISS_AGRIC(-1) -0.521209 0.452624 -1.151528 0.2638

IMP_ANIM 6.03E-05 7.02E-05 0.859299 0.4009

IMP_ALIM -0.000665 0.001572 -0.423447 0.6767

IMP_EQUI_AGRIC -0.002302 0.014233 -0.161715 0.8732

C 3.240494 4.649389 0.696972 0.4943

RESID(-1) 0.379866 0.474343 0.800825 0.4331

RESID(-2) -0.633463 0.290339 -2.181803 0.0419

R-squared 0.209708     Mean dependent var 8.20E-16

Adjusted R-squared -0.039858     S.D. dependent var 8.015712

S.E. of regression 8.173895     Akaike info criterion 7.264572

Sum squared resid 1269.439     Schwarz criterion 7.603290

Log likelihood -87.43944     Hannan-Quinn criter. 7.362111

F-statistic 0.840293     Durbin-Watson stat 2.238711

Prob(F-statistic) 0.554345
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خؼاء، ؽحر ئلى غذم وحىد اسجباغ راحي لل جظهش الىخائج غلى كبٌى فشطُت الػذم التي ح

ت اي  0.1069والتي ًخلذس بـ  F-statistic    لُمت الاخخمالُتالخُث   0.05اهبر مً أنها غحر مػىٍى

 خؼاءال ٌػاوي مً الاسجباغ الزاحي لل  الىمىرجخالي الوب

  اخخباز ججاوض الخباًً لألخطاءBreusch –Pagan-Godfrey  Heteroskedasticity 

T test   

 وواهذ الىخائج بالجذٌو اإلاىالي واآلحي :      

 ئج اخخباز ججاوض الخباًً لألخطاء( :  هخا10الجدول )

 
 Eviews 9املصدز : مً اعداد الباحثين بىاءا على مخسحاث بسهامج 

التي جىص غلى ججاوغ جباًً ألاخؼاء، خُث لبل فشطُت الػذم مً الجذٌو اغاله ه

ت اي  F-statistic لـ لُمت الاخخمالُتال   0.05اهبر مً  0.6483غحر مػىٍى

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.627303     Prob. F(4,21) 0.6483

Obs*R-squared 2.775060     Prob. Chi-Square(4) 0.5961

Scaled explained SS 3.420298     Prob. Chi-Square(4) 0.4901

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/01/17   Time: 00:17

Sample: 1991 2016

Included observations: 26

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 84.16371 62.39802 1.348820 0.1918

CROISS_AGRIC(-1) 1.684801 2.758233 0.610826 0.5479

IMP_ANIM -0.000595 0.000995 -0.598280 0.5561

IMP_ALIM 0.004597 0.023679 0.194123 0.8479

IMP_EQUI_AGRIC -0.114057 0.214975 -0.530559 0.6013

R-squared 0.106733     Mean dependent var 61.78043

Adjusted R-squared -0.063413     S.D. dependent var 122.4708

S.E. of regression 126.2942     Akaike info criterion 12.68615

Sum squared resid 334954.7     Schwarz criterion 12.92809

Log likelihood -159.9199     Hannan-Quinn criter. 12.75582

F-statistic 0.627303     Durbin-Watson stat 2.274475

Prob(F-statistic) 0.648309
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 خباًً اخخالف الوغلُه فالىمىرج ال ٌػاوي مً مؽاول الاسجباغ الزاحي للخؼاء  وال مً 

 امللدز : ARDLاخخباز الاشخلساز الهيكلي لىموذج  -

الاظخلشاس الهُىلي إلاػامالث ألاحلحن  (، ًجب الخدلم م1997ً) Pesaran and Pesaran  وفلا لـ 

ل أي خلى البُاهاث اإلاعخخذمت في الذساظت مً وحىد أي حغحراث هُيلُت غبر الضمً،  اللصحر والؼٍى

ً هما  :6ولخدلُم رلً ًخم اظخخذام اخخباٍس

 Cumulative Sum of Recursive)اخخباس اإلاجمىع التراهمي للبىاقي اإلاخابػت  -

Residual, CUSUM) 

 Cumulative Sum of Recursive)اإلاجمىع التراهمي إلاشبػاث البىاقي اإلاخابػت  اخخباس  -

Residual Residual CUSUMSQ) 

 والؽيلحن اإلاىالُحن ًظهشان هخائج الاخخباس واآلحي :

 

 CUSUM( : املجموع التراكمي للبواقي املخابعت 3الشكل )

 

 Eviews 9املصدز : مً اعداد الباحثين بىاءا على مخسحاث بسهامج 
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 CUSUMSQ( : املجموع التراكمي ملسبعاث البواقي املخابعت 4الشكل )

 

 Eviews 9املصدز : مً اعداد الباحثين بىاءا على مخسحاث بسهامج 

بالؽيلحن جلؼ  ARDLلىمىرج  UECMًخطح مً خالٌ الؽيلحن أن اإلاػامالث اإلالذسة بصُغت 

ت  اظخلشاس بحن مخغحراث الذساظت  ًإهذ وحىدمما ، %5داخل الخذود الخشحت غىذ معخىي مػىٍى

ل  واوسجام في الىمىرج بحن هخائج جصخُذ الخؼأ في اإلاذي اللصحر والؼٍى

 الخالصت :

شث الجضائش 
 
ؼ مذاخُل خاسج كؼاع اإلادشوكاث، ظؼ بهذف جىمُت اللؼاع الفالحي وجىَى

ت لذغم وحشجُؼ الاهخاج الفالحي، لىً الىخائج  ة بشامج جىمٍى وطئُلت ملاسهت واهذ طػُفت غذ 

 وهزا لػذة أظباب ومػىكاث جمغ  هزا اللؼاعلها، باإلابالغ اإلاالُت اإلاخصصت 

هما أؼاسث الىخائج بالذساظت اللُاظُت ألزش واسداث بػع اإلاىخجاث الفالخُت غلى همى 

همت في اللؼاع الفالحي، وحىد غالكت ظلبُت لىاسداث ألاغزًت والتي حػخبر مىاد اظتهالهُت غحر معا

همى اللؼاع الفالحي، بِىما أظهش الىخائج هزلً ئلى وحىد غالكت ػشدًت بحن واسداث الخُىاهاث 

ل، والزي ٌػىد اظخغالٌ ألاحهضة  والػخاد الفالحي وبحن همى اللؼاع الفالحي في اإلاذي الؼٍى
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ش غملُت الاهخاج، اطافت الى  ت هعلؼ اظخخذام  الىاسداث الخُىاهُواإلااهىاث الفالخُت في جؼٍى

في جدعحن الذخل وبالخالي الشفؼ مً مػذالث  رلً ما ٌعاهم، إلاىخجاث أخشي  اظتهالهُت وظُؼُت

 همى اللؼاع الفالحي

 الخوصياث :

ؼ صادساتها وجللُص الفجىة  ة امياهُاث حعاغذها في غملُت جىَى جخىفش اكخصاد الجضائش غلى غذ 

 بػع ؤلاحشاءاث ًمىً ؼملها في : بُنها وبحن الىاسداث الفالخُت، لىً ًبلى غليها اجخار

اإلاىخجاث الفالخُت والتي ال جذخل في ئػاس الخللُص مً فاجىسة وحجم  واسداث  -

العلؼ راث الاظتهالن الىاظؼ، والتي ًمىً الاظخغىاء غنها او اظدبذالها باإلاىخجاث 

 اإلادلُت

 ، وفخذ اإلاجاٌ امام الاظدثماس  الفالحي الخاصدغم وحشجُؼ الاهخاج اإلادلي -

حشجُؼ البدث الػلمي باللؼاع الفالحي، وغصشهت هُاوله إلاشافلت الخؼىساث  -

 الخىىىلىحُت

ؼ صادساتها، وجبادٌ الخبراثاإلاخلذمت الاظخفادة مً ججاسب الذٌو  -   فُما بُنها في جىَى
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