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 إبراهيم بطاينة

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة آل البيت، األردن

 :الملخص  
هدفت هذه الدراسة إلى بيان اثر الصادرات الزراعية على الميزان التجاري األردني، وقد استخدمت الدراسة نموذج االنحدار 

 (. 2016-2007لتحليل بيانات السالسل الزمنية للفترة )  Eviewsم استخدام برنامجرضية الدراسة وتالخطي البسيط الختبار ف
كلما  ألنهوتوصلت الدراسة إلى وجود اثر ايجابي ذو داللة إحصائية للصادرات الزراعية على الميزان التجاري األردني وذلك 

على إزالة العوائق التي تقلل من اإلنتاج والتصدير والتشجيع  زادت الصادرات الزراعية يقل العجز في الميزان التجاري وقد أوصت الدراسة
  على االستثمار وجذب رؤوس األموال من خالل إقامة مناطق حرة لإلنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.

 الصادرات الزراعية، الميزان التجاري األردني.  الكلمات المفتاحية:
 

  :المقدمة
لقد خضعت المملكة األردنية الهاشمية لعملية انفتاح اقتصادي كبير في غضون فترة قصيرة من الزمن حيث تم تحرير التجارة 
منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي لتعزيز موقف األردن التجاري على المستوى اإلقليمي والعالمي وقام بتوقيع مختلف اتفاقيات 

، WTOمثل اتفاقيات التجارة الحرة مع الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وانضمامه إلى منظمة التجارة العالمية التجارة الحرة 
وخفض الحواجز التجارية بشكل ملحوظ ويتوقع من تخفيض الحواجز التجارية )الجمركية وغير الجمركية( زيادة تجارته وتحسين تدفقات 

 سين الكفاءة. اإلنتاج واالستهالك وتح
عجز تجاري من العديد من الدول النامية واألردن منها من عجز تجاري لعقود طويلة، عانى األردن مع هذه الدول يعاني وحيث 

ها قبل وبعد تنفيذ برامج الهيكلة لتحرير التجارة، ونتيجة لهذا الخلل المزمن في الميزان التجاري ال بد من التركيز على الصادرات وتنميت
من إجمالي الصادرات، وتهدف هذه الدراسة إلى قياس اثر الصادرات الزراعية على  مهما   صة الصادرات الزراعية التي تشكل جزءا  خا

الميزان التجاري األردني، إن تنمية الصادرات الزراعية تساهم تقليل العجز في الميزان التجاري، ان بذل جهد لزيادة الصادرات وتقليل 
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من العجز في المزيان التجاري ، وتقتصر هذه الدراسة على الصادرات الزراعية والميزان التجاري األردني خالل الفترة المستوردات يقلل 
2007-2016. 

 للصادرات الزراعية على الميزان التجاري األردني.  اثر ما هو في معرفة تكمن مشكلة الدراسةومن هذا المنطلق 
مؤثرا في عملية التنمية االقتصادية أهمية بالغة كونه عامال له صادرات في األردن قطاع التكمن في أن أهمية الدراسة إن 

من خالل توفير العمالت  واالجتماعية بشكل مباشر وغير مباشر، وان تطور هذا القطاع يساهم في تطوير القطاعات االقتصادية األخرى 
وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية ورفع الكفاءة اإلنتاجية، وبما  الصعبة الالزمة لزيادة االستثمارات الموجهة إلى القطاع الصناعي

 أن األردن يواجه عجزا مزمنا في الميزان التجاري وعبئا في زيادة المديونية، لذلك فان تنمية الصادرات الزراعية تساهم في تطور وتقليل
 النسبةواستمرت هذه  %(11) 2008 عام الوطنيةجمل الصادرات حيث بلغت نسبة الصادرات الزراعية من م العجز في الميزان التجاري 

رفع من قدرة المؤسسات الوطنية وهذا يؤدي الى ( 1كما هو موضح في الجدول )%( 19الى) 2015حتى وصلت في عام  بالزيادة
 المختلفة على الوصول لألسواق الخارجية مما يساعد في استخدام التقنيات الحديثة في اإلنتاج. 

  قياس اثر الصادرات الزراعية على الميزان التجاري األردني.إلى هذه الدراسة  تهدفو 

 الوطنيةمن اجمالي الصادرات  الزراعيةنسبة الصادرات : (1جدول رقم )

 السنه 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4369323 4797583 5163029 4805234 4749570 4805873 4216949 3579166 4431113 3183707 
مجموع 
 الصادرات

736932 920127 966857 893304 786706 729738 621491 513185 507288 404115 

مجموع 
الصادرات 
 الزراعية

0.16866 0.19179 0.187265 0.185902 0.165637 0.151843 0.147379 0.143381 0.114483 0.126932 

نسبة الصادرات 
من  الزراعية

اجمالي 
 الصادرات

 المصدر دائرة االحصاءات العامة والنسب احتسبت من قبل الباحثان

 :النظري  اإلطار
 :الصادرات .1

ازدادت أهمية العالقات االقتصادية الدولية بارتفاع نسبة ما تشكله التجارة الخارجية من الناتج القومي اإلجمالي وقد احتلت 
حيوي المؤثر على النشاط االقتصادي، من خالل اهتمام الكثير من المفكرين بموضوع التجارة الخارجية بصفة خاصة مكانة العامل ال
في النظريات االقتصادية ولم يخل مذهب او مدرسة اقتصادية من تناول العالقات مهما  التجارة الخارجية وأصبح االقتصاد الدولي فرعا 

درات من دور كبير في اقتصاديات معظم الدول المتقدمة والنامية على االقتصادية والقائمة أساسا على عملية التصدير، لما تلعبه الصا
حد سواء، لما لها من آثار ايجابية على الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات فضال عن الدخل اإلجمالي للدولة باإلضافة إلى أن 

م اإلنفاق على كل القطاعات االقتصادية ، فمن خالل التي من خاللها يت األجنبيةالصادرات تعتبر الممول الوحيد للبلد من العملة 
الصادرات تتمكن الدولة من تصريف الفوائض من اإلنتاج المحلي مما يترتب عليه اتساع نطاق السوق وتحقيق المستوى االقتصادي في 

 اإلنتاج ومن ثم بالتكاليف.
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  :مفهوم الصادرات وأهميتها 
تها ومواردها فهي بحاجة إلى تصريف جزء من منتجاتها نحو الدول األخرى في تسعى دول العالم، ومهما كانت إمكانيا

مقابل استيراد ما تحتاج إليه من سلع وخدمات ويعد قطاع التصدير من القطاعات المهمة التي أصبحت تعتمد عليها الدول بغرض 
 تحقيق ميزان تجاري ايجابي.

صادي متمثلة بسلع تتم شحنها وتقديمها إلى بلد آخر ليتم بيعها أو تعرف الصادرات على أنها المحرك الرئيس للنمو االقت
 (. 2014تداولها ونقلها لألجانب  )الشمري، 

  : أهمية الصادرات 
منبه ميبزان المبدفوعات إذ يالحب   يعبانيمبن واقبع االخبتالل الهيكلبي البذي يتضبح إن تتبع أهمية الصادرات بالنسببة للبدول الناميبة 

 زيادة حجم المديونية الخارجية وبالتالي ضعف قدراتها على االستيراد. و يزان التجاري تفاقم العجز في الم
فالتصببدير قبببرار مهبببم يمكبببن االعتمببباد عليببه لتبببوفير النقبببد األجنببببي بشبببكل مبببنظم، كمببا أن بعبببض الدراسبببات توصبببلت إلبببى فعاليبببة 

   التصدير في تحقيق النمو االقتصادي للدول النامية.

 :ةالصادرات الزراعي  .2
( فان نسبة الصادرات 1تشكل الصادرات الزراعية نسبة مهمة من إجمالي الصادرات الوطنية كما هو موضح في الجدول رقم )

وبعد ذلك استمرت  (%11)انخفضت هذه النسبة إلى 2008وفي عام  (%12) 2007 عام الزراعية إلى إجمالي الصادرات بلغت في
 . (%17)إلى 2017وانخفضت هذه النسبة في عام  (%19)حيث بلغت 2015النسبة بالتزايد إلى عام 

وهذا بدوره يشكل جانبا مهما من الميزان التجاري وبما أن سياسة الدولة بصفة عامة تهدف إلى معالجة تشوها في هيكلة 
 االقتصادي بما يدعم ويزيد من قدرتها على اإلنتاج والتصدير. 

 الميزان التجاري  .3
جزءا من ميزان المدفوعات وكمؤشر لقوة االقتصاد وهو سجل يسجل فيه الحقوق والديون بين البلد  يعتبر الميزان التجاري   

والعالم الخارجي، وله أهمية في إعطاء صورة لهيكل البلد واستقراره والخلل فيه يعتبر مشكلة أساسية في زيادة الديون الخارجية وتراجع 
بيانات االحصاءات  )بحسبلصادرات األردنية زيادة ملموسة في السنوات األخيرة االحتياطات من العمالت األجنبية، وان تحقيق ا

ال يستطيع مواجهة الزيادة الكبيرة في حجم المستوردات مما يعتبر سببا في بقاء الميزان التجاري في حالة عجز مؤثر على العامة(
 التركيب الهيكلي لالقتصاد. 

استقرار متميزين في المنطقة مما يجعله مركزا لجذب االستثمارات األجنبية والمحلية ويتميع األردن بموقع استراتيجي وبأمن و   
العمل على زيادة في مختلف القطاعات، ويعطيه ميزة تنافسية على العديد من دول المنطقة، ومما يعزز من تميز األردن في المنطقة 

إضافة إلى وضع االستراتيجيات وخطط العمل  لعديدة المنظمة لعملههتمام ودعم القطاع الزراعي من قبل الحكومة ووضع التشريعات ااال
 والسياسات الهادفة لتطوير القطاعات الزراعية. 

 الدارسات السابقة
  (، وكانت عينة 2002-1976إلى تحليل  اثر الصادرات على النمو االقتصادي في األردن للفترة )( 2005دراسة طالفحة )هدفت

ات من ) السلع الخام، السلع االستهالكية، السلع الرأسمالية( ومعدالت النمو االقتصادي، واستخدمت الدراسة الدراسة هي قيمة الصادر 
اختبار كرينجر لتحديد العالقة وطريقة المربعات الصغرى، وأظهرت النتائج وجود عالقة سببية ذات اتجاه واحد من النمو في الصادرات 

لي اإلجمالي، وتبين أن هناك وجود عالقة سببية ذات اتجاه واحد من النمو في الصادرات ) السلع اإلجمالية إلى النمو في النتائج المح
المحلي اإلجمالي، كما أظهرت نتائج التقدير باستخدام طريقة المربعات الصغرى أن معدل  الناتج الخام، السلع االستهالكية( إلى النمو في
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لنمو االقتصادي وهي ذات معنوية إحصائية إال أن الصادرات من السلع االستهالكية النمو في إجمالي الصادرات له اثر موجب على ا
 والسلع الرأسمالية كانت ال تتمتع بالمعنوية اإلحصائية. 

  إلى التعرف على العوامل المؤثرة في تشجيع الصادرات الصناعية وتقدير وتحليل اثر الصادرات  ( 2005دراسة حاجي، )هدفت
تها على تحقيق تغيرات في هيكل الناتج المحلي اإلجمالي في األردن، واستخدمت الدراسة طريقة المربعات الصغرى الصناعية في قدر 

على مرحلتين لتحليل اثر الصادرات الصناعية والمتمثلة ) بمعدل نمو الناتج الصناعي، التقدم التقني، معدل التبادل التجاري(، أما 
بين سياسة تشجيع الصادرات الصناعية )متغير مستقل( والنمو الصناعي ) متغير تابع( واعتمدت  المرحلة الثانية تضمنت وصف العالقة

نموذج االنحدار المتعدد والبسيط. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وأهمها أن سياسة تشجيع الصادرات الصناعية تؤدي إلى 
سب ناتجة عن تحسين تخصيص الموارد بالمحصلة النهائية له تأثير كبير أحداث آثار حركية داخل االقتصاد، كما أنها تؤدي إلى مكا

على النمو الصناعي، وأوضحت أيضا وجود عالقة طردية بين النمو الصناعي ومعدل نمو الصادرات الصناعية، كما افرز التقدم التقني 
عالقة طردية مع معامل التغير الهيكلي،  عالقة موجبة مع النمو في الصادرات الصناعية، وأظهرت سياسة تشجيع الصادرات لها

%( من التغيرات الحاصلة في هيكل اإلنتاج لالقتصاد األردني 81%( أي أن )81( وبقدرة تفسيرية مقدراها )0.62وبمعامل تأثير مقدار )
 يعود إلى اعتماد سياسة تشجيع الصادرات الصناعية. 

 ( 2014بحثت دراسة السواعي) ،وطويلة المدى بين الميزان التجاري والدخل وعرض النقد وسعر الصرف قصيرة المدى  العالقة
نموذج تصحيح  الحقيقي الفعال لحالة االقتصاد االردني، وتم استخدام منهجية اختبار الحدود الختبار التكامل المشترك، وتم استخدام

في المدى الطويل بين  توازنيهمن وجود عالقة ( لتحقق ARDLفي اطار نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ) الخطأ
واشارت نتيجة اختبار الحدود الى وجود عالقة طويلة المدى بين متغيرات الميزان  2013-1976 الفترةالميزان التجاري ومحدداته خالل 

 التجاري والدخل وعرض النقد وسعر الصرف  يساعد في تحسين الميزان التجاري.
  دراسة )ركزتDreger & Herzer (2013 معرفة اثر الصادرات على النمو في مستوى حجم الناتج القومي والميزان  على

م( وتحليلها 2011-2001( دولة من الدول النامية ثم الحصول على بياناتها المالية للفترة ) 45التجاري. وتكونت عينة الدراسة من )
وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط سالبة بين  Campbell & Perron (1991)إحصائيا باستخدام اختبارات كامبل وبيرون 

حجم الصادرات وبين النمو االقتصادي والميزان التجاري على المدى الطويل لدى الدول عينة الدراسة، ووجود عالقة ارتباط موجبة بين 
المدى القصير، وبينت النتائج وجود تباين في حجم اثر الصادرات حجم الصادرات وبين النمو االقتصادي والميزان التجاري للدولة على 

 على النمو في مستوى حجم الناتج القومي والميزان التجاري تعزى لمتغيرات الميزانية والمنطقة الجغرافية. 
  قام الباحثان(Khan & Lodhi, (2014 خام وانفتاح التجارة الكشف عن العالقة بين النمو المالي، وصادرات المواد الزراعية الب

ون تحليال ماليا على كل من النمو المالي، الباحثوالنمو االقتصادي في باكستان، وتم استخدام منهجية دراسة الحالة حيث أجرى 
(. وأظهرت VARم( وباستخدام نموذج )2012-1980وصادرات المواد الزراعية الخام وانفتاح التجارة وحجم الناتج في الفترة ما بين )

را ائج الدراسة وجود عالقة طويلة األمد بين النمو المالي والصادرات المواد الزراعية الخام وبين زيادة حجم الناتج المحلي الذي يعد مؤشنت
للنمو االقتصادي، كما بينت النتائج أن صادرات المواد الخام، وانفتاح التجارة، والدين المحلي للقطاع الخاص يؤثر ايجابي على حجم 

 االقتصادي في باكستان بينما كان هناك اثر سلبي للدين الخارجي على حجم صادرات المواد الخام وانفتاح التجارة. النمو 
  دراسة اختبرت( Chebbi& Lachal (2007 دور القطاع الزراعة وأثره على النمو االقتصادي وتفاعله مع القطاعات األخرى في

ئج الدراسة أن كل القطاعات تتجه إلى التحرك معا في تكامل مشترك في المدى الطويل وتبين من نتا 2005-1961تونس خالل الفترة 
  أما في المدى القصير فقد تبين محدودية دور القطاع الزراعي في النمو االقتصادي مقارنة بالقطاعات االقتصادية األخرى في تونس. 
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 دراسة بحثت Ramphul,(2013) 2010-1970لزراعية والنمو الزراعية في الهند خالل فترة العالقة السببية بيد الصادرات ا 
وتبين وجود تكامل مشترك ووجود عالقة ايجابية ومتوازنة على المدى الطويل مما يدعم فرضية الصادرات تقود للنمو الزراعية ودلت 

 نمو الزراعي. نتائج الدراسة على احتياج الهند لسياسات اقتصادية تشجع الصادرات الزراعية لتعجيل معدل ال
 (2011) اختبرت دراسة Shahbaz  فرضية الصادرات تقود النموELG  في باكستان باستخدام بيانات موسمية خالل الفترة

 م، وتبين من نتائج الدراسة أن هناك عالقة إيجابية وتكامل يؤكد فرضية الصادرات تقود النمو2008-1990
 (ELG)راكم رأس المال العيني يتحسن النمو االقتصادي في باكستانفي المدى القصير، وأنه بزيادة معدل ت. 

 منهجية الدراسة:
مبببن خبببالل هبببذا الفصبببل التطبببرق إلبببى التعريبببف ببببالمنهج األمثبببل البببذي سبببيخدم الدراسبببة، باإلضبببافة إلبببى التعريبببف  الباحثبببانقبببام 

وتوضبيح االختبببارات اإلحصبائية التبي تخبدم متطلبببات ببالمتغيرات االقتصبادية التبي يبتم اختيارهببا وسببب اختيارهبا مبع اإلشببارة إلبى مصبادرها، 
 الدراسة والتي تم إدراجها، وأخيرا  تبيان النتائج المتحصل عليها واالستنتاجات لتستخلص في األخير مجموعة من التوصيات.

 :(Linear Regression)تحليل االنحدار الخطي  .1
المتغير التابع، متغير كمي أخر، وهو المتغير المستقل. وينتج عن هذا يهتم نموذج االنحدار بتقدير األثر بين متغير كمي، وهو 

د النموذج معادلة إحصائية خطية يمكن استخدامها لتفسير العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل أو تقدير قيمة المتغير التابع عن
 معرفة قيمة المتغير المستقل.

 حليل أثر المتغير المستقل على المتغير التابع. ويهتم تحليل االنحدار الخطي بدراسة وت
 نموذج الدراسة 

        Trd = β0 + β1Ex + ui ………..(1) 

 المتغير التابع :
 الميزان التجاري : Trdحيث 

 المتغير المستقل :
Exالصادرات الزراعية : 
ui  المتغير  العشوائي : 

 ة:اختبارات استقرار السالسل الزمنية لمتغيرات الدراس .2
السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة تم استخدام كل من اختبار ديكي فولر وفيليببس بيبرون وذلبك للتأكبد مبن  استقراريهومن أجل اختبار     

السالسبببل الزمنيبببة يبببؤدي إلبببى نتبببائج انحبببدار مزيفبببة غيبببر حقيقيبببة، وبالتبببالي تبببم إجبببراء  اسبببتقراريهالسالسبببل الزمنيبببة حيبببث أن عبببدم  اسبببتقراريه
( إن جميبع المتغيبرات غيبر مسبتقرة عنبد المسبتوى، حيبث 1رين لمتغيرات الدراسة عند المسبتوى وتببين مبن خبالل النتبائج فبي الجبدول )االختبا

% ، وبالتببالي يببتم قبببول فرضببية العببدم التببي تببنص علببى وجببود جببذر الوحببدة )عببدم اسببتقرار 5إن قيمببة المعنويببة لكببال االختبببارين اكبببر مببن 
وبعببد اخببذ الفببرق األول تبببين مببن خببالل تببالي البببد مببن اخببذ الفببرق األول لكافببة المتغيببرات ومببن ثببم إعببادة االختبببار، السلسببلة الزمنيببة( ، وبال

وبالتبالي رفبض  مساتقرةانهاا % لكبال االختببارين، 5االختبارين )ديكي فولر وفيليبس بيرون( ومن خالل قيمة المعنويبة والتبي كانبت اقبل مبن 
الوحدة اي أن السلسلة الزمنية لمتغيرات الدراسة أصببحت مسبتقرة وهبذا لة التي تنص على عدم وجود جذر فرضية العدم وقبول الفرضية البدي

يشير إلى أن تأثير كافة الصدمات المؤقتة سوف يتالشى مع الزمن في المدى الطويل خاصة أن اختبار فيليبس بيبرون يأخبذ بعبين االعتببار 
 ولر( وبالتالي البيانات أصبحت جاهزة للتحليل.األخطاء العشوائية واشمل من اختبار )ديكي ف
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 (ADFواختبار ديكي فولر المطور)(PP) اختبار فيليبس بيرن : (2جدول رقم )
 النتيجة ADF PP  المتغير

 غير مستقرة 0.1607 0.1491 المستوى TRD الميزان التجاري

 الفرق األول
0.0000 0.0000 

 مستقرة

 EXالصادرات الزراعية 
 غير مستقرة 0.0643 0.1502 المستوى

 مستقرة 0.0000 0.0000 الفرق األول

 E-Viewsمخرجات برمجية  –الباحثانالمصدر: من إعداد                         

 نتائج اختبار سكون البواقي :(3الجدول )
 المستوى

 المتغيرات
PP ADF التباطؤ 

0.0000*** 0.0000*** 2 Z=resid 

 % على التوالي.10% و5%، 1***، **، *، تشير إلى سكون المتغيرات عند مستوى معنوية                               
 .EVIEWSباالعتماد على مخرجات  الباحثانمن إعداد  المصدر:                            

 .اقي تتسم بالسكون ( تبين أن البو 3عليها والموضحة في الجدول ) المتحصلمن خالل النتائج 
 :(Co-Integration Test)نتائج اختبار التكامل المشترك   .3

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

Value Test), (Trace Test)  ولذلك نرفض الفرضية العدمية(H0) يلة ونقبل الفرضية البد(H1)  والدالة على وجود تكامل مشترك عند
 وبالتالي فإن نتائج اختبار التكامل المشترك تشير إلى وجود عالقة توازنيه طويلة األجل بين متغيرات الدراسة (0.05)مستوى معنوية 
 الصادرات الزراعية( أي أنها تظهر سلوكا  متشابها  في المدى الطويل. )الميزان التجاري،

 اختبار التكامل المشترك : (4)جدول رقم 
Date: 08/26/17   Time: 11:12   

Sample (adjusted): 2007Q3 2016Q4   

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.526508  36.29700  15.49471  0.0000 

At most 1 *  0.187439  7.887432  3.841466  0.0050 

 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.526508  28.40957  14.26460  0.0002 

At most 1 *  0.187439  7.887432  3.841466  0.0050 

 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 .E-Viewsمخرجات برمجية  –الباحثانالمصدر: من إعداد                

التبي تبنص علبى احبد المتغيبرين ال العدميبة ة ببين متغيبرات الدراسبة ، حيبث نختببر الفرضبية ( نتائج اختبار العالقبة السبببي5يبين جدول رقم )
-pيببتم   رفببض أو قبببول الفرضببية العدميببة ، حيببث يتبببين مببن النتببائج ومببن خببالل قيمببة الببب  P-Valueيسبببب األخببر ، وبنبباء علببى قيمببة الببب 

value  لى الصادرات الزراعيةمن الميزان التجاري إان هناك عالقة سببية وباتجاه واحد. 
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عدم وجود عالقبة سبببية باتجباه واحبد  % وبالتالي يتم رفض الفرضية العدمية التي تنص على5اقل من  p-valueحيث بلغت قيمة ال 
زيببادة حيببث ان زيببادة قيمببة الميببزان التجبباري تسبببب بببين المتغيببرات وقبببول الفرضببية البديلببة بوجببود عالقببة سببببية باتجبباه واحببد بببين المتغيببرات .

 الصادرات.
 (Granger Causality)نتائج العالقة السببية بين متغيرات الدراسة  :(5جدول رقم )

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 08/26/17   Time: 17:19 

Sample: 2007Q1 2016Q4  

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 EX does not Granger Cause TRD  38  2.08906 0.1399 

                 TRD does not Granger Cause EX  12.1457 0.0001 

 .E-Viewsمخرجات برمجية  –الباحثانالمصدر: من إعداد          
 الخطي.الختبار الفرضية تم استخدام االنحدار 

 :(Linear Regression)نتائج اختبار االنحدار الخطي   .4
ار الخطي لدراسة أثر متغير مستقل على متغير تابع، المتغير المستقل التفسيري قد يكون مستمر أو فئوي يستخدم تحليل االنحد

  وفيما يلي نتائج االنحدار الختبار الفرضية

 نتائج تحليل االنحدار: (6جدول رقم )
Dependent Variable: TRD   

Method: Least Squares   

Date: 08/26/17   Time: 11:07   

Sample: 2007Q1 2016Q4   

Included observations: 40   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 4.612255 0.525272 8.780695 0.0000 

EX 0.531410 0.102265 5.196424 0.0000 

R-squared 0.415410 F-statistic 27.00282 

Adjusted R-squared 0.400026 Prob(F-statistic) 0.000007 

 Eviewsإعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات            

( نتائج االنحدار للمتغير المستقل )الصادرات الزراعية( على الميزان التجاري ، ويتضح من النتائج 6يبن الجدول رقم)
% 1وهي اقل من  0.0000تجاري إذ بلغت قيمة المعنوية وجود اثر ايجابي وذو داللة إحصائية للصادرات الزراعية على الميزان ال

التي تنص على انه ال يوجد اثر للصادرات الزراعية على الميزان التجاري ، اذ بلغ قيمة معامل  H0وبالتالي نرفض الفرضية العدمية 
الزراعية يودي إلى زيادة الميزان % من الزيادة في الصادرات 1مع ثبات العوامل األخرى فان  أنه( إي 0.5314الصادرات الزراعية )

 (، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود اثر معنوي للصادرات الزراعية على الميزان التجاري،.5314 .0التجاري بمقدار)
Rومن خالل قيمة 

2
، كما يتبين من  الصادرات الزراعيةسببها   الميزان التجاري من التغيرات في  0.41يتبين إن  0.41=

( إن النموذج صالح لقياس العالقة السببية بين المتغير المستقل والمتغير 0.000وقيمة االحتمالية ) F-test(27.630)ل قيم اختبار الب خال
 التابع
 اختبار التوزيع الطبيعي:  .5

ت التوزيببع الطبيعببي الختبببار مببدى أتببباع البيانببات للتوزيببع الطبيعببي حيببث تتبببع البيانببا (Jarque-Bera test)تببم اسببتخدام اختبببار 
 ( نتائج االختبار: 7%( ويوضح الجدول )5عندما تكون القيمة االحتمالية أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية )
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  ( حول أتباع بيانات الدراسة للتوزيع الطبيعيJarque-Beraنتيجة اختبار ): (7جدول رقم )
Variable   Jarque-Bera Probability  النتيجة  

EX 2.313115 0.314567 طبيعي 
TRD 3.045675 0.218126 طبيعي 

  SPSSباالعتماد على نتائج  الباحثانإعداد          

% 95، أي أنه عند مستوى الثقة 0.05أعاله أن قيمة مستوى الداللة لكل المتغيرات المدروسة أكبر من القيمة  الجدولنالح  من   
قيم كل المتغيرات عن التوزيع الطبيعي، وبالتالي تقبل فرضية العدم والتي تقول أن البيانات تتبع  ال توجد فروق دالة إحصائيا  في توزيع

 التوزيع الطبيعي وترفض الفرضية البديلة التي تقول أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.
 :اختبار االرتباط الذاتي .6

( ومن 8ويتضح من النتائج في جدول) البواقيذاتي بين د ارتباط للتأكد من عدم وجو  Breusch-Godfreyتم استخدام اختبار  
% عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء حيث يتم قبول فرضية العدم التي تنص على عدم 5خالل قيمة االحتمالية والتي كانت اكبر من 

 .البواقيوجود ارتباط ذاتي بين 

 نتائج اختبار االرتباط الذاتي: (8جدول)
Probability  Breusch-Godfrey Serial Correlation 

0.3532 1.4532 F-statistic 

0.1452 3.4532 Obs-R-square  

 .EVIEWSباالعتماد على مخرجات  الباحثانمن إعداد  المصدر:        
 :للبواقياختبار تجانس التباين  .7

( ومبن خبالل قيمبة المعنويبة والتبي كانبت 9جبدول رقبم)، حيث يتبين من النتبائج فبي ال Breusch-Pagan-Godfreyتم استخدم اختبار 
   .للبواقي% إلى قبول الفرضية العدمية التي تنص على تجانس التباين 5اكبر من 

 نتائج اختبار تجانس التباين: (9جدول)
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 0.266113 Prob. F(1,38) 0.6089 

Obs*R-squared 0.278171 Prob. Chi-Square(1) 0.5979 

Scaled explained SS 0.313580 Prob. Chi-Square(1) 0.5755 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 08/26/17   Time: 11:11   

Sample: 2007Q1 2016Q4   

Included observations: 40   

 .EVIEWSباالعتماد على مخرجات  الباحثانمن إعداد  المصدر:                       
 فرضية الدراسة :    

H0     (  للصادرات الزراعية على الميزان التجاري األردني0.05: ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  
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 :والتوصيات النتائج
بناء على نتائج التحليل القياسي للنموذج المستخدم الذي يستقصي اثر الصادرات الزراعية على الميزان التجاري األردني، فقد تم     

 التوصل إلى االستنتاجات اآلتية: 
رضية الصفرية بعدم وانتفاء الف 0.05وجود اثر ايجابي ذو داللة إحصائية للصادرات الزراعية على الميزان التجاري عند مستوى  .1

% من الصادرات الزراعية مع ثبات العوامل 1وجود اثر للصادرات الزراعية على الميزان التجاري األردني حيث أن زيادة 
 %. 0.5314األخرى يؤدي إلى زيادة الميزان التجاري 

العجز المزمن في الميزان الزراعي  الصادرات الزراعية األردنية غير قادرة على تغطية الواردات الزراعية وهذا يفسر حالة .2
 األردني، ويرجع السبب إلى ارتفاع المستوردات الزراعية وبخاصة الحبوب ) قمح وشعير(.  

دينار وقد حققت زيادة  طيلة  404115كانت  2007حيث الحظنا من خالل فترة الدراسة أن حجم الصادرات الزراعية في عام 
( دينار وهذا التطور نتيجة االتفاقيات المبرمة واالهتمام بالقطاعات التصديرية 736932) 2016فترة الدراسة وبلغت في عام 

دينار  2292443وزادت بصورة ملحوظة حيث بلغت  2007دينار في عام  1321923أما المستوردات الزراعية فقد بلغت 
 وهذا سبب ارتفاع العجز في الميزان الزراعي.  2015في عام 

تعلبه التجارة الخارجية واالنفتاح على العالم الخارجي في التطور الحضاري والفكري مما أدى إلى تطور الدور المهم الذي  .3
المشاريع الزراعية وقطاع التصدير ونجاح األردن في االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيع العديد من االتفاقيات 

  واألجنبية مما أدى إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.التجارية واالستثمارية مع مجموعة من الدول العربية 

 ووفقا لالستنتاجات التي تم التوصل اليها ، فان الدراسة توصي بما يلي: 
ان وجود اثر ايجابي ذو داللة إحصائية للصادرات الزراعية على الميزان التجاري االردني يحتم على صناع القرار في المملكة  .1

لى زيادة االهتمام بالقطاع الزراعي كإقامة مناطق حرة لإلنتاج الزراعي والصناعات الغذائية سوف يمنح المشروع مطلق التوجه إ
الحرية في اإلنتاج والتسويق وتوفير مدخالت اإلنتاج دون تدخل الجهات الحكومية مما يشجع على االستثمار وجذب رؤوس 

 نتاجية القطاع الزراعي. األموال التي من شانها أن تساهم في زيادة إ
ضرورة تركيز األردن على تطوير هيكل إنتاجي متنوع والتقليل من االعتماد على المنتجات األولية في هيكل صادراتها والعمل  .2

على زيادة الصناعات الغذائية مما يعمل على زيادة القيمة المضافة لها وهذا يعمل على تشجيع الصناعات المحلية للتقليل من 
 مثال. الغذائيةمصانع لتعليب المنتجات  بإنشاءوذلك  مستورداتال

يجب مراجعة االتفاقيات االقتصادية والتجارية مع الدول العربية بشكل دوري سنوي لتحديد قدرتها على مواكبة التطورات  .3
االقتصادية والتجارية مع الدول  االقتصادية ومدى كفاءتها في خدمة وتنمية الصادرات الزراعية األردنية والتركيز على عالقتها

حسب أهميتها االقتصادية والتجارية لألردن وبحيث يعطى أولوية للعالقات مع الدول العربية التي تشكل أهمية بالغة لالقتصاد 
 .الوطني

 :لمراجعا
 :العربيةأواًل: المراجع  

ة األردن رسالة ماجستير جامعة آل البيت، ( الترابط بين الواردات والصادرات حال2014الشمري، محمد ظاهر دبوس، ) .1
 األردن.
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Abstract: 

        That The undertake study aimed to illustrate the influence at the exports Development of Jordan's 

trade balance.  

 undertake study was depending on approach through the building of a model of the simple Linear union 

and using the program of (eviews) for analyzing the data of time series at this period of time (2007-

2016)  

       The study conveyed that there was appositive impact which has a statistical significance at  export's 

Development of Jordan's trade balance because the higher of agricultural exports the less in the trade 

balance deficit the study recommended removing the marks that reduce the preaching capital through the 

establishment of free zones for agricultural production and food industry. 

Keywords: Agricultural Exports, Jordan Trade Balance. 

http://www.refaad.com/

