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 الملخص:
، وذلك  (2015-1990هدفت هذه الدراسة الى قياس أثر الدعم الحكومي للقمح على عجز الموازنة في األردن خالل الفترة )       

 باستخدام نموذج االنحدار المتعدد.
تبار التكامل المشترك وجود عالقة وقد بينت النتائج إن جميع المتغيرات أصبحت مستقرة بعد أخذ الفرق األول، كما أظهر اخ      

 طويلة األجل بين المتغيرات.
نتائج االنحدار وجود أثر إيجابي وذو داللة إحصائية للدعم الحكومي للقمح على عجز الموازنة، حيث إن زيادة  وتبين من       

 ( مع ثبات العوامل األخرى. 11.13916الدعم الحكومي للقمح بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة بمقدار )

  .الموازنة، األمن الغذائي، األردندعم حكومي، قمح، عجز  مفتاحية:الكلمات ال
 
  :مقدمةال

يعتبر القمح من أكثر المحاصيل الزراعية التي يتم استهالكها من ِقبل الشعوب؛ نظرًا الستخدامه بشكل يومي واالعتماد عليه         
التي تجنيها األمم لقاء هذا المحصول كان له  الكبيرةالذي يعتبر ضرورة يومية في حياة الشعوب، وبسبب األهمية في صناعة الخبز 

االساسية  احدى الطرق  العربية والعالمية، والقمح هوالشعوب األفضلية من بين المحاصيل األخرى، التي القت رواجًا واهتمامًا بين 
م، فال يمكن أن ننكر أن هناك أزمة حصلت فعاًل بين الدول بسبب زراعة القمح، األمر الذي للحصول على الغذاء على مستوى العال

 على استيراد القمح.عتماد االإلى  الدولاضطر 
تحقيق األمن الغذائي وتقوم ها وذلك لعدة أسباب أهم  األردن المدعومة في  االستراتيجيةيعد القمح أهم المحاصيل الزراعية و          

ة أشكال من الحماية والدعم للقمح، أهمها على اإلطالالدولة  النقدي فاألردن يستورد القمح ويقوم بدعمه مما يؤدي الدعم ق بتقديم عد 
 إلى عجز في الموازنة العامة.

ارجية وكما إن عجز الموازنة مشكلة تواجه معظم الدول النامية بسبب قلة الموارد للدولة واعتمادها على المساعدات الخ         
فمادة القمح مادة أساسية للدولة وبسبب عدم قدرة الدولة على إنتاج الكمية المطلوبة من القمح لتلبية احتياجات المواطنين مما يجعل 
الدولة تتوجه إلى استيراد القمح من الدول الخارجية وبسبب أسعار القمح العالية وكون القمح "الخبز" مادة أساسية للمواطن األردني 

الدولة على دعم القمح  وبيعة للمواطن بأقل األسعار مما يترتب على الدولة عجز في موازنتها بسبب المبالغ العالية التي تدفع تعمل 
 على دعم القمح.

http://www.refaad.com/
mailto:basharyounes@yahoo.com
mailto:Ibrahem_jo@yahoo.com


Page   | 153  

 

وعند تغير أسعار مادة القمح يصبح هناك عواقب كبيرة على النشاط االقتصادي فتراجع أسعار مادة القمح له آثار إيجابية وسلبية في 
 دالوقت، حيث تقوم الدولة المستوردة باستيراد كميات أكبر من مادة القمح عند انخفاض سعره عالميًا، وتقوم الدولة باستيرانفس 

 كميات قل عند ارتفاع سعر القمح عالميًا.

  :الدراسة مشكلة
 أسعارها في والتغيرات القمح، مادة من احتياجاته لتلبية( االستيراد) الخارجي بصورة كبيرة العالم على يعتمد األردن إن           

استيراد هذه المادة بسبب قلة  على رئيسي بشكل تعتمد التي الدول من أن األردن إذ األردن في على عجز الموازنة  كبير تأثير ذات
وسوف تتأثر بها  على اقتصاد األردن، سينعكس باألسعار العالمية للقمح تغير أيفإن  ولذلك كمية اإلنتاج المحلي من مادة القمح

 الموازنة سلبًا.

 :فرضية الدراسة
 بناًء على مشكلة الدراسة وأهميتها وبهدف تحقيق أهداف الدراسة تم بناء الفرضية الرئيسية اآلتية:      

  : H0 يوجد أثر ذو دالله إحصائية للدعم الحكومي للقمح على عجز الموازنة.ال 
  : H1 الحكومي للقمح على عجز الموازنة.يوجد أثر ذو دالله إحصائية للدعم 

 :أهمية الدراسة
تنبع  أهمية الدراسة من خالل تحليل اثرر الردعم الحكرومي للقمرح علرى عجرز الموازنرة  فري األردن وذلرك للتوصرل إلرى اآلثرار 

لردعم القمرح خرالل الفتررة  السلبية واإليجابية في حال الدعم الحكومي للقمح ومعرفة اآلليات الواجب إتباعها مرن قبرل الحكومرة األردنيرة 
(1990-2015.) 

  :أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة إلى:

 (.2015-1990التعرف على أثر الدعم الحكومي للقمح على عجز الموازنة األردنية خالل الفترة ) .1
 بيان حجم اإلنتاج الزراعي لمادة القمح في األردن وحجم المستوردات من مادة القمح. .2

  :متغيرات الدراسة
 أسعار القمح.دعم تغير المستقل: الم

 المتغير التابع: عجز الموازنة.

 الدعم الحكومي
 :الحكوميتعريف الدعم    

تبقى األسعار بالنسبة للمنتجين فوق سبة للمستهلكين أقل من مستوى السوق أو بالنأي تدابير ُتبقي األسعار  الدعم يعرف
 de Moor and)أو المنتجين من خالل منح دعم مباشر أو غير مباشر"   مستوى السوق أو تخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين

Calamai, 1997). 
م من الحكومة  مساعداتوكما عرف بأنه " " المواطن جلأمن صناعة وإما  إما من أجل ،أسعار سلع ما لتقليلمادية تقد 

 .(2008عبد الحسين وقيس، )
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 :عجز الموازنة العامة
ة يعتبر أهم مسائل القطاع المالي، وهناك طرق لتمويل هذا العجز إما عن طريق البنك المركزي عجز الموازنة العامة للدول

أو عن طريق إصدار السندات، أما اذا كان عن طريق البنك المركزي من خالل إصدار العملة فسيؤدي إلى التضخم وما ينتج عن 
دل الفائدة السالب، وهذا يسبب مغادرة الودائع من القطاع التضخم من مشاكل على االقتصاد الوطني وتضخم يؤدي إلى تزايد مع

 (.2013البنكي إلى االستثمار في قطاعات أخرى، مما يقلل من موارد القطاع البنكي )إبراهيم وعبدالهادي، 
وعند إصدار السندات سيؤدي إلى ارتفاع معدل الفائدة ولجوء إلى السندات لتمويل عجز الموازنة يؤدي إلى ضغط على 

الستثمار الخاص حيث يزيد معدل الفائدة وتكلفة القروض على قطاع األعمال وهذا يؤدي إلى منع قطاع األعمال من القروض ا
 (.Stroup et al., 2008بسبب ارتفاع تكلفة القروض مما يؤدي إلى تراجع قطاع األعمال )

 تعريف عجز الموازنة:

عندما يكون اإلنفاق الحكومي  يحدثمستوى الدول، فعجز الموازنة إن عجز الموازنة مسالة اقتصادية مشهورة تحدث على 
أكبر من إيرادات الدولة، وسبب العجز في الموازنة سوء في تقدير الحكومة لألنفاق العام وعدم تخطيط مسبق لألنفاق العام. ومن أهم 

 مفاهيم عجز الموازنة:
 (.2001العامة )عبداللطيف،  الموازنة زن توا عدم الحكومية، أي اإليرادات عن الحكومي زيادة اإلنفاق

 ,Yves & Garnierإيراداتها ) من أعلى الدولة نفقات فيه تكون  سالب موازني رصيد عن إال هو ويعرف أيضًا ما

2002.) 

 :الدراسات السابقة
 ( بعنوان: 2010دراسة  اسمندر )نموذج  مية:سياسة حماية القمح السوري ودعمه في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العال

 .مقترح للخيارات والبدائل
كون القمح يلعب دورًا أساسيًا في توفير األمن الغذائي، وله حساسيته السياسية تاريخيًا بالنسبة الدراسة تأتي أهمية 

من الناحية االقتصادية في سورية لناحية حجم المساحة المزروعة به أو  االستراتيجيةلسورية. وإن ه من أهم المحاصيل 
اهمته في إجمالي اإلنتاج الزراعي والدخل الزراعي للمزارعين، وهو المحصول الزراعي الذي يتلقى أكبر قيم الدعم، وترتب مس

الحكومة. ويلخص هذا المحصول أيضًا كل على عاتق سياسة االلتزام بشرائه واالحتفاظ بمخزون استراتيجي منه، مبالغ طائلة 
دعم  و دعم للبنية التحتية والخدمات العامة و سورية إلى القطاع الزراعي )دعم سعري أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة ال

..الخ(. وبعض أشكال الدعم هذه غير متوافق مع  قيود غير تعريفية و قيود تعريفية و دعم تمويني و مستلزمات اإلنتاج
 .2001نذ عام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، التي تقدمت سورية بطلب لالنضمام إليها م

 ( بعنوان: 1995دراسة بني حسن )تأثير سياسة الدعم الحكومي على إنتاج محصولي القمح والشعير في األردن 
تأثير سياسة الدعم الحكومي على إنتاج محصولي القمح والشعير في هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى دراسة  هدفت     
 دراسة تكلفة الدعم الكلي لمحصول القمح والشعير )المنتج منها محلياً  باإلضافة إلى تقدير تكاليف إنتاج وكذلك األردن

 والمستورد(.

واعتمدت الدراسة على البيانات الميدانية والثانوية والتي جمعت بواسطة المقابلة الشخصية باستخدام خاصية أعدت لهذا     
الموازنات المزروعة ومعايير الحماية االقتصادية الغرض كما استخدام مصفوفة تحليل السياسات الزراعية والتي تعتمد على 

 المختلفة.

 ( بعنوان: 1991دراسة الشالوي ) دراسة تحليلية لسياسة دعم محصول القمح في المملكة العربية السعودية خالل الفترة
1975-1987: 
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واحد من أهم المحاصيل إلي تجاوز المملكة العربية السعودية مرحلة االكتفاء الذاتي في الدراسة هدفت هذه       
 اإلستراتيجية عالميًا وهو القمح.

وقد جاءت هذه الرسالة لعالج موضوع سياسة دعم محصول القمح في المملكة العربية السعودية في سبع فصول.      
ية والدعم يعالج األول منها تطور القطاع الزراعي وأهمية االقتصادية إما الفصل الثاني فهو يبحث في خطة التنمية الزراع

الحكومي المباشر لقطاع الزراعة ويبحث الفصل الثالث في كل سياسات الدعم الداخلي وسياسات الدعم الخارجي 
والسياسات السعرية والتسويقية. ويبحث الفصل الرابع في مناطق زراعة القمح في المملكة وتطورات المساحة واإلنتاجية 

صل الخامس فهو يقدم دراسة تحليلية لتكاليف الكلية إلنتاج القمح في ودور الحكومة في دعم محصول القمح. أما الف
المملكة ويقوم الفصل السادس بتحديد ربحية مشاريع زراعة القمح ومن ثم يقوم بتحليل التجارة الخارجية للقمح وأخيرًا يبحث 

 في تطوير االكتفاء الذاتي من القمح.

 :االقتصاد األردني
 عام الدينار قيمة انهيار أزمة من بدءاً  التحديات من العديد واجه وقد اإلنتاجية الموارد شح من األردني االقتصاد يعاني

 من النفط إمدادات الالجئين، وانقطاع نزوح من صعبة أعباء من عليها ترتب وما(، 1991) عام األولى الخليج أزمة تالها( 1989)
، (2003) عام العراق على والحصار الحرب لظروف التجاري، نتيجة زانالمي في العجز وزيادة المساعدات الخليج، وكذلك دول قبل

 بشكل التضخم معدالت ارتفاع في ذلك الموازنة، وساهم في العجز أعباء لمواجهة المديونية حجم ارتفاعإلى  ذلك أدى حيث
 في خللإلى  ذلك أدى راق، حيثالع من النفط إمدادات وانقطاع نزوح من رافقها وما الثانية الخليج أزمةإلى  مضطرد، وصوالً 

العام،  اإلنفاق لتغطية القروض نحو العامة، والتوجه الموازنة في وعجز األسعار في ارتفاع من الوطني لالقتصاد الكلية المتغيرات
 .عليها ترتبت التي والفوائد الديون  هذه لسداد للدولة العامة الموازنة على الضغط تزايدإلى  أدى بدوره وهذا

 السورية األزمة ومع العالم اقتصاديات جميع على سلبية آثار من رافقها وما( 2008) عام العالمية المالية األزمة تجاء ثم
 التحتية. البنية الموارد، وعلى على إضافياً  عبئاً  شكل السوريين، مما من مليون ( 1.5) من أكثر األردن احتضن (، حيث2011)

 الميزان العجز وبلغ دينار مليون ( 1307) قيمته ما( 2013) عام في وصل والذي العامة الموازنة في العجز تنامي ومع
 األسعار في وارتفاع، السابقة السنوات خالل المديونية في وزيادة( 2013) وفي عام دينار مليون ( 9907إلى ) وصل التجاري 
النفطية،  المشتقات أسعار لتحرير االتجاه كان ثحي المصري  الغاز إمدادات في المستمر لالنقطاع نتيجة الطاقة فاتورة في وارتفاع

 دائرة) األردني للمواطن المعيشة مستويات األردني، وتراجع للدينار الشرائية القوة وانخفاض األسعار ارتفاع في ذلك وانعكس
 (.مختلفة المالية، نشرات العامة؛ وزارة اإلحصاءات

 :القمح في األردن

ك األردن من القمح وكيفية دعم القمح في إنتاج القمح في األردن واستيراد القمح واستهال تم تناول من البحث ءفي هذا الجز 
 األردن.
 إنتاج القمح في األردن .1

 األراضيالزراعية، وذلك يعود لصغر حجم  األراضياألردن بلد صغير يفتقر للموارد الطبيعية مثل الماء، و قلة       
في  المساحة المزروعة بالقمح سنوياً  رالزراعة غير المروية "بعلية" للقمح، وتقداألردنية، ولذلك فإن األردن يعتمد على 

 .طن( كل سنة )وزارة الزراعة، نشرات متعددة( ألف 33) نم(، وينتج األردن من القمح تقريباً و د لفأ 294األردن بحوالي )
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 استيراد القمح من الخارج .2
استيراد األردن من القمح خالل فترة الدراسة من  معدل وجود مخزون يعد وبسبب إنتاج القمح القليل في األردن وعدم     
حسب فترة الدراسة يستورد  2015إلى عام  2010، ومن عام طن ( سنوياً  ألف 600حوالي ) 2006إلى عام  1990عام 

 .صناعة(الاألردن حوالي مليون طن من القمح )وزارة التجارة و 

 استهالك األردن من القمح .3
على القمح، فهو سلعة الفقير والغني، ويعد معدل استهالك األردن من  طعامهغلب أ مد المواطن األردني في يعت      

إنتاج القمح من األردن ال يكفي  إن أي، لف طن( سنوياً أ600) طن(، ما يعادل سنوياً  ألف 80حوالي ) القمح شهرياً 
 .)وزارة التجارة وصناعة( أيام سبعكثر من أاألردن 

 دن للقمحدعم األر  .4
، ولكن بعد ارتفاع 2006إلى عام  1990معتدلة حسب فترة الدراسة من عام  بأسعاراألردن يستورد القمح  كان     

، حيث كان يبلغ معدل دعم القمح من الحكومة األردنية تقريباً  أضعاف ةاألسعار عالميا تضاعف سعر القمح حوالي ثالث
وبسبب تضاعف  2010إلى  2007، لكن من عام ن دينار( سنوياً مليو  20حوالي ) 2006إلى عام  1990من عام 

مليون دينار( سنويا،  100لقمح ليصل الدعم الحكومي للقمح حوالي )اتضاعف سعر طن  2007في عام  األسعار عالمياً 
ترة حسب ف 2015إلى عام  2011وبسبب األزمة السورية وزيادة الكمية المستوردة من القمح وصل دعم الطحين من عام 

 .وزارة المالية، نشرات مختلفة( ؛صناعةال)وزارة التجارة و  ( سنوياً مليون دينار تقريباً  160الدراسة ما متوسطة )

 :الموازنة العامة األردنية
في هذا الجزء من البحث تم عرض الموازنة األردنية من حيث عجز الموازنة لسنوات الدراسة وتم توضيح عجز الموازنة 

 المحلي اإلجمالي.بالنسبة للناتج 
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 (2015-1990الناتج المحلي اإلجمالي وعجز الموازنة للفترة ) (1)جدول
 العجز باألسعار الجارية  اإلجمالي  المحلي  الناتج السنة ت
1 1990 2463.7 257.7 
2 1991 2632.6 378.0 
3 1992 3128.9 69.9 
4 1993 3334.4 93.6 
5 1994 3690.4 130.9 
6 1995 4019.2 167.6 
7 1996 4142.6 230.4 
8 1997 4451.2 468.4 
9 1998 4720.2 499.5 

10 1999 4864.9 338.9 
11 2000 5153.6 360.0 
12 2001 5470.0 405.0 
13 2002 5849.4 471.7 
14 2003 6301.3 766.7 
15 2004 7195.0 783.8 
16 2005 7963.6 541.4 
17 2006 9362.8 696.0 
18 2007 10805.1 911.9 
19 2008 13971.2 1056.5 
20 2009 15044.5 1842.6 
21 2010 16417.2 1446.9 
22 2011 17987.7 2597.8 
23 2012 19298.3 2151.3 
24 2013 20981.4 1957.3 
25 2014 19549.5 1821.8 
26 2015 25437.1 1596.4 
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 المصدر: )البنك المركزي(
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وكان السبب الربيع العربي واألزمة  2012إن عجز الموازنة كان يتراوح ويتزايد باستمرار وكما بلغ أعلى مستو له في عام 
األردن والموقع الجغرافي الذي ومع تزايد أعباء الدولة وكان العجز بتزايد وهذا بسبب قلة موارد  1992السورية واقل شي في عام 

 يحتله األردن. 
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 الدعم الحكومي للقمح :(2)الشكل 

 المصدر: )وزارة المالية والتجارة وصناعة(

دعم القمح في األردن من األمور المهمة للمواطن والتي تتسبب للدولة بعجز كبير وهذا بسبب قلة إنتاج األردن من القمح 
أيام، ولهذا فاألردن يستورد القمح من الخارج  7لقلة مساحات المنطقة الجغرافية، وإن إنتاج األردن من القمح ال يكفي األردن إال 

وهذا بسبب ارتفاع  2015إلى عام  2008، وكما إن أكبر معدل للدعم كان من عام 2004عم في عام ويدعمه، وكان أقل نسبة للد
  مليون الجئ سوري.  2األسعار واألزمات العربية التي مر بها األردن وبالذات األزمة السورية التي ضم األردن أكثر من 

 :منهجية الدراسة
لتعريف بالمنهج األمثل الذي سيخدم الدراسة، باإلضافة إلى التعريف من خالل هذا الفصل التطرق إلى ا انقام الباحث

بالمتغيرات االقتصادية التي يتم اختيارها وسبب اختيارها مع اإلشارة إلى مصادرها، وتوضيح االختبارات اإلحصائية التي تخدم 
تاجات لتستخلص في األخير مجموعة من متطلبات الدراسة والتي تم إدراجها، وأخيرًا تبيان النتائج المتحصل عليها واالستن

 التوصيات.

  :نموذج الدراسة
Deficit = β0 + β1Suport + β2 Dummy +ui ………..(1) 

 المتغير التابع:
Deficit  :العجز الحكومي   

 المتغيرات المستقلة:
     Suport   الدعم الحكومي للقمح : 

Dummy       متغير وهمي يعكس الظروف غير الطبيعية : 
    ui      المتغير  العشوائي : 

 :اختبارات استقرار السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة

ومن أجل اختبار استقرارية السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة تم استخدام كل من اختبار ديكي فولر وفيلبس بيرون وذلك 
الزمنية يؤدي إلى نتائج انحدار مزيفة غير حقيقية، وبالتالي تم  للتأكد من استقرارية السالسل الزمنية حيث أن عدم استقرارية السالسل

( إن جميع المتغيرات غير مستقرة عند 2إجراء االختبارين لمتغيرات الدراسة عند المستوى وتبين من خالل النتائج في الجدول )
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ة العدم التي تنص على وجود جذر الوحدة %، وبالتالي يتم قبول فرضي5قيمة المعنوية لكال االختبارين أكبر من  إنحيث  المستوى،
)عدم استقرار السلسلة الزمنية(، وبالتالي البد من اخذ الفرق األول لكافة المتغيرات ومن ثم إعادة االختبار، وبعد اخذ الفرق األول 

 االختبارين، وبالتالي % لكال5تبين من خالل االختبارين )ديكي فولر وفيليب بيرو( ومن خالل قيمة المعنوية والتي كانت أقل من 
أن السلسلة الزمنية لمتغيرات الدراسة أصبحت  أيرفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تنص على عدم وجود جذر الوحدة 

مستقرة وهذا يشير إلى أن تأثير كافة الصدمات المؤقتة سوف يتالشى مع الزمن في المدى الطويل خاصة أن اختبار فيلبس بيرون 
 ذ بعين االعتبار األخطاء العشوائية واشمل من اختبار )ديكي فولر( وبالتالي البيانات أصبحت جاهزة للتحليل.يأخ

 (ADFواختبار ديكي فولر المطور ) (PP)اختبار فيليبس بيرن  (2)جدول
 النتيجة ADF Test value PP Test value  المتغير

DEFICIT 
 غير مستقرة 2.986225- 0.941185- 2.986225- 1.059667- المستوى 

 مستقرة 2.991878- 6.826799- 2.991878- 7.040831- الفرق األول

SUPPORT 
 غير مستقرة 2.986225- 0.346711- 2.986225- 0.537491- المستوى 

 مستقرة 2.991878- 5.642273- 2.991878- 5.521308- الفرق األول

 E-Viewsمخرجات برمجية  – انالمصدر: من إعداد الباحث

باختبار درجة تكامل البواقي ويتضح ذلك من  انوللتأكد ما إذا كانت المتغيرات متكاملة من الدرجة األولى أو ال قام الباحث
 خالل الجدول التالي:

 نتائج اختبار سكون البواقي (3)جدول
 المستوى 

 المتغيرات
PP ADF التباطؤ 

0.0000*** 0.0000*** 4 Z=resid 

 % على التوالي.10% و5%، 1ير إلى سكون المتغيرات عند مستوى معنوية ***، **، *، تش
 .EVIEWSباالعتماد على مخرجات  انمن إعداد الباحث المصدر:       

 .( تبين أن البواقي تتسم بالسكون 3من خالل النتائج المتحصل عليها والموضحة في الجدول )

 :(Co-Integration Test)نتائج اختبار التكامل المشترك 

 Max)، وذلك حسب (%5)وجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة وبمعنوية  عدم( إلى 4تشير نتائج الجدول )

Eigen Value Test), (Trace Test)  الفرضية العدمية  نقبلولذلك(H0) الفرضية البديلة  ونرفض(H1)  والدالة على وجود
طويلة األجل بين  توازنيةوجود عالقة  عدمتائج اختبار التكامل المشترك تشير إلى فإن ن (0.05)تكامل مشترك عند مستوى معنوية 

 تظهر سلوكًا متشابهًا في المدى الطويل. ال متغيرات الدراسة أي أنها

 اختبار التكامل المشترك  (4)جدول
عدد متجهات التكامل 

 Eigen Value Trace Statistic Critical value 5% Max Eigen Value Critical Value 5% المشترك

None  0.355911  10.64373  15.49471  10.55804  14.26460 

At Most 1  0.003564  0.085694  3.841466  10.55804  14.26460 

 .E-Viewsمخرجات برمجية  – انالمصدر: من إعداد الباحث

 .%5د مستوى المعنوية وجود عالقة تكامل مشترك عن عدمإلى  Traceو Eigenقيمة كل من  تشير 
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 :نتائج اختبار العالقة السببية

 أحدالتي تنص على العدمية ( نتائج اختبار العالقة السببية بين متغيرات الدراسة، حيث نختبر الفرضية 5يبين جدول رقم )
بين من النتائج ومن خالل يتم   رفض أو قبول الفرضية العدمية، حيث يت P-Value رالمتغيرين ال يسبب األخر، وبناء على قيمة ال

-pان هناك عالقة سببية وباتجاه واحد  من الدعم الحكومي للقمح إلى العجز الحكومي حيث بلغت قيمة الر    p-value رقيمة ال

value (0.0469)  وقبول العجز الحكوميال يسبب  الدعم الحكومي للقمح أن وبالتالي يتم رفض الفرضية العدمية التي تنص على 
-p رومن خالل قيمة ال العجز الحكومي، كما يظهر من الجدوليسبب  الدعم الحكومي للقمحية البديلة التي تنص على إن الفرض

value   أنه ال يوجد عالقة سببية باتجاه واحد من العجز الحكومي إلى الدعم الحكومي، حيث كانت قيمة الرp-value  (0.2228) 
من العجز الحكومي إلى الدعم الحكومي  العدمية التي تنص على عدم وجود عالقة سببية ةي% وبالتالي يتم قبول الفرض5من  أكبر

 .الدعم الحكومي للقمح يسببالعجز الحكومي  الفرضية البديلة التي تنص على إنللقمح ونرفض 
 (Granger Causalityنتائج العالقة السببية بين متغيرات الدراسة ) .5جدول 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 04/28/16   Time: 12:39 

Sample: 1990 2015  

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 DEFICIT does not Granger Cause SUPORT 21 1.69697 0.2228 

SUPORT does not Granger Cause DEFICIT 3.40616 0.0469 

 .E-Viewsمخرجات برمجية  – انالمصدر: من إعداد الباحث

 :(Multiple Linear Regression)نتائج اختبار االنحدار الخطي المتعدد 

، عجز الموازنة، والمتغير الوهمي( على الدعم الحكومي للقمح( نتائج االنحدار للمتغيرات المستقلة )5) ن الجدول رقمييب
  βإذ بلغت قيمة الر  ،على عجز الموازنة للدعم الحكومي للقمحويتضح من النتائج وجود أثر إيجابي وذو داللة إحصائية 

 العجز في الموازنةبمقدار وحدة واحدة يودي إلى زيادة  الدعم الحكومي للقمحوبالتالي فإن زيادة  %1من أقل وبمعنوية 11.13916
الحكومي للقمح للدعم وبالتالي نرفض فرضية العدم التي تنص على عدم وجود أثر ، ( مع ثبات العوامل األخرى 11.13916بمقدار )

ه غير ثر أما المتغير الوهمي فكان أ، وقبول الفرضية البديلة بوجود أثر للدعم الحكومي للقمح على عجز الموازنة، على عجز الموازنة
% وبالتالي نقبل الفرضية العدمية التي تنص على انه ال يوجد أثر للمتغير 5وهي أكبر من  0.6489معنوي إذ بلغت قيمة المعنوية 

Rومن خالل قيمة مي على عجز الموازنة، الوه
2
من التغيرات في عجز الموازنة سببها الدعم   0.795237يتبين إن   0.795237=

 للقمح. الحكومي
 نتائج تحليل االنحدار المتعدد .6جدول                                

Dependent Variable: DEFICIT 

Method: Least Squares 

Date: 04/29/16   Time: 09:27 

Sample: 1990 2015 

Included observations: 26 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

الدعم الحكومي  SUPORT 11.13916 2.149821 5.181438 0.0000 

المتغير الوهمي  DUMY 156.8874 340.2208 0.461134 0.6489 

R-squared 0.795237 Adjusted R-squared 0.786706 

 .E-Viewsمخرجات برمجية  – انالمصدر: من إعداد الباحث
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  :النتائج
 تحليل البيانات ونتائج االختبارات ما يلي:تبين من خالل 

 ،وبالتالي يتم قبول 5قيمة المعنوية لكال االختبارين أكبر من  إنحيث  إن جميع المتغيرات غير مستقرة عند المستوى ،%
لتي تنص على وجود جذر الوحدة )عدم استقرار السلسلة الزمنية(، وبالتالي البد من اخذ الفرق األول لكافة فرضية العدم ا

المتغيرات ومن ثم إعادة االختبار، وبعد اخذ الفرق األول تبين من خالل االختبارين )ديكي فولر وفيليب بيرو( ومن خالل 
 رين، وبالتالي السلسلة الزمنية لمتغيرات الدراسة أصبحت مستقرة.% لكال االختبا5قيمة المعنوية والتي كانت أقل من 

 وذلك حسب (%5)وجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة وبمعنوية  عدم ،(Max Eigen Value Test), 

(Trace Test)  الفرضية العدمية  نقبلولذلك(H0) الفرضية البديلة  ونرفض(H1) عند  والدالة على وجود تكامل مشترك
طويلة األجل بين  توازنيةوجود عالقة  عدمنتائج اختبار التكامل المشترك تشير إلى وبالتالي فإن  (0.05)مستوى معنوية 

 .تظهر سلوكًا متشابهًا في المدى الطويل ال متغيرات الدراسة أي أنها

 ال ةقيم خالل ومن النتائج من يتبين حيثالدراسة، متغيرات بين السببية العالقة اختبار p-value  إن هناك عالقة سببية
أنه ال يوجد عالقة  p-value ر، كما يظهر ومن خالل قيمة الوباتجاه واحد  من الدعم الحكومي للقمح إلى العجز الحكومي

  ر%.5أكبر من  p-value  (0.2228)سببية باتجاه واحد من العجز الحكومي إلى الدعم الحكومي، حيث كانت قيمة الر  
  

 إذ  ،للدعم الحكومي للقمح على عجز الموازنةالنحدار يتضح من النتائج وجود أثر إيجابي وذو داللة إحصائية نتائج ا
بمقدار وحدة واحدة يودي إلى  الدعم الحكومي للقمحوبالتالي فإن زيادة  %1وبمعنوية أقل من   β  11.13916بلغت قيمة الر 

وبالتالي نرفض فرضية العدم التي تنص على عدم ، بات العوامل األخرى ( مع ث11.13916)بمقدار الموازنة في العجز زيادة
وقبول الفرضية البديلة بوجود أثر للدعم الحكومي للقمح على عجز ، للدعم الحكومي للقمح على عجز الموازنةوجود أثر 

% وبالتالي نقبل 5ر من وهي أكب 0.6489إذ بلغت قيمة المعنوية  أثره غير معنوي،ما المتغير الوهمي فكان أ، الموازنة
Rومن خالل قيمة الفرضية العدمية التي تنص على أنه ال يوجد أثر للمتغير الوهمي على عجز الموازنة، 

2
=0.795237  

 من التغيرات في عجز الموازنة سببها الدعم الحكومي للقمح.  0.795237يتبين إن 

 :التوصيات
 باآلتي: الدراسة وصياعتمادًا على النتائج التي تم التوصل إليها؛ فت

إعادة النظر في سياسات الدعم الحكومي للقمح على نحو يحقق العدالة االجتماعية بالنسبة للمواطن األردني، من خالل  .1
 المحافظة على الدعم السلعي لمحدودي الدخل.

القومي وتقليل التبعية االهتمام بأقصى قدر ممكن بتنمية القطاعات السلعية )الزراعة والصناعة(، لتنويع هيكل اإلنتاج  .2
 الغذائية والتجارية للخارج.

خلق مناخ استثماري مالئم، يساعد على جذب المدخرات نحو االستثمار في القطاعات األشد حيوية للخروج من عجز  .3
، الموازنة األردنية، وفي مقدمتها القطاعات المنتجة للغذاء، وسلع االحتياجات األساسية. وسيتطلب ذلك مكافحة التضخم

 وإعادة النظر في السياسات السعرية، واالئتمانية، والضريبية، وسياسة اإلعانات، والدعم.
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Abstract: 

This study aimed to measure the impact of government support for wheat on the budget 

deficit in Jordan during the period (1990-2015), using a multiple regression model. 

The results showed the following: All variables became stable after taking the first difference, 

as demonstrated joint integration testing of a long-term relationship between the variables. 

It emerged from the gradient having a positive impact and has a statistically significant 

government support for wheat on the outcome of the budget deficit, so the increase in government 

support for wheat increased by one unit leads to increase the budget deficit by (11.13916) with the 

stability of other. 
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