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 الخالصة

تعد برامج االصالال  االقتصالادو والتكييالل الهيكلالي مالن ابالم البالرامج التالي توليهالا السياسالة االقتصالادية فالي 
ابميالة كبيالرف فالي معالجالة الفلالل فالي مالوازين مالدفوعاتها واالفالتالالت الهيكليالة  مالن الدول النامية والعربية، لما لها

لاطالالاا الزراعالالي  الالال و يعالالد مالالن الاطاعالالات اة، ومالالن تلالالق الاطاعالالات الر"يسالالية  علالالم مسالالتوا قطاعاتهالالا االقتصالالادي
البلالد، وفالي المهمة وفاصة في الدول التي يعتمد اقتصادبا علم ب ا الاطالاا الال و يعالد الدعامالة االساسالية القتصالاد 

ب ِه الدراسة تم التركيز علم معالجالة االفالتالالت التالي تنتالاق الاطاعالات الزراعيالة فالي كالل مالن مصالر والسالعودية 
المورديالة، وتالم افتيالار المتغيالرات  وتم افتيار مصر والسعودية عينة البحث التي تمثل الالدول العربيالة فالي تبايناتهالا

أثيراً في المتغيالر المعتمالد، وبحسالق االولويالة التالي توليهالا بال ِه الالدول التي يرا فيها الباحث بأنها اكثر المتغيرات ت
الاطاا الزراعي في معظالم وكانت مشكلة الدراسة بأن في معالجة االفتالالت االقتصادية في قطاعاتها الزراعية، 

درف  الالعل الاالال مالالن ثالالم و ،لة الالالدفول لالالدا المالالزارعينأمالالن العديالالد مالالن المشالالكالت ابمهالالا  الاليعالالاني الالالدول العربيالالة 
وتتلفص مشالكلة الدراسالة بالأن الاطالاا الزراعالي العربالي يعالاني مالن افالتالالت بيكليالة  ،االدفارية لدا المزارعين

وبال ِه تعالد سالمة يتسالم بهالا  ،كانت سبباً في تفلل الاطاا الزراعي وانففاض مسابمتِه في النالاتج المحلالي االجمالالي
صالال  االقتصالادو والتعالديالت الهيكليالة للتاليالل مالن االمر ال و يستوجق تبني برامج اال ،الاطاا الزراعي العربي

ب ِه االفتالالت في الاطاا الزراعي العربي برزت تباينات ملحوظة في طبيعة التعامل مال  بال ِه االفالتالالت علالم 
انهالا احالدا المشالاكل التالي تعمالق ظالابرف الثنا"يالة، وكالالان معالجالة بال ِه االفالتالالت بالو الهالدل الر"يسالي فيهالا لتنالالوا 

دفل فالالي االقتصالالاد الالالوطني وتطالالوير الاطالالاا الزراعالالي حتالالم يسالالابم بشالالكل فاعالالل فالالي زيالالادف االنتالالاج مصالالادر الالال
 واالنتاجية وتعد مصر والسعودية من الدول التي تبنت ب ا النهج.

 برامج االصال  االقتصادو والتعديالت الهيكلية، زراعة عربية. الكلمات دالة:

 .514/11/7117 وقبوله ،11/2/7117 :تاريخ تسلم البحث

 المقذمة

غالبالالاً مالالا يتبالالادر الالالم الالال بن ان  ا عنالالد الحالالديث عالالن مو الالوا االصالالال  االقتصالالادو فصوصالالية مفتر الالة 
االصال  االقتصادو ينحصر في عدد من االجراءات االقتصادية والماليالة والناديالة وبالو بالفعالل يرتكالز علالم مثالل 

اريالد لهال ا االصالال   ااال انُه يتطلق  تغيرات اساسية في االطر المؤسسية والاانونية والسياسالية ا  ،ب ِه االجراءات
االقتصادو ان يؤدو الم نظام اقتصادو ليس فاط اكثر كفاية وفاعلية بالل اكثالر اسالتاراراً وعالدالً، وان تحايالق مثالل 

ال يعتمالد علالم االوامالر باالدر مالا يعتمالد علالم  اال انالُه نظالام،ب ا النظام يتطلق وجود دولة قوية ومجتم  مالدني فعالال
قواعالالد محالالددف ومعلومالالات وا الالحة، تعمالالل بالالرامج االصالالال  االقتصالالادو علالالم اسالالتعادف التالالوازن المالالالي الالالدافلي 

كما استهدفت ب ِه البرامج تحايالق معالدالت  ،والفارجي للحد من ظابرف الت فم وتحسين و   ميزان المدفوعات
تطلالق االصالالحات  ،مستمر وتحسالين مسالتويات المعيشالة والحالد مالن ظالابرف البطالالةمناسبة من النمو االقتصادو ال

االقتصادية علم مجموعة السياسات االقتصادية المعلنة عن المن مات الدوليالة مثالل صالندوق الناالد الالدولي والبنالق 
ادارف  وتتمثالالل سياسالالة الصالالندوق بسياسالالات االسالالتارار )التثبيالالت(، وتوصالالل سياسالالات االسالالتارار بسياسالالات ،الالالدولي
وبي سياسة انكماشية قصيرف المدا تعمل في جانق الطلق وتسالتفدم ادوات السياسالة الماليالة والناديالة مالن  ،الطلق

اجل تحايق عدد من االبدال االقتصادية، وبما انُه ال يمكن زيادف قيمة الناتج الزراعي في المدا الاصير فأنالُه مالن 
ازن العالالام، وتالالؤدو بالال ِه السياسالالات عنالالد نجاحهالالا الالالم تهي"الالة ال الالرورو اتبالالاا بالال ِه السياسالالة مالالن اجالالل عمليالالة التالالو

االقتصاد الم عملية التكيل الهيكلي التي تحفالز جانالق العالرض وتهالدل الالم احالداث تغيالرات بيكليالة فالي االقتصالاد 
عالالن طريالالق اليالالة السالالوق، وحريالالة التجالالارف، واجالالراء عمليالالة الفصفصالالة، واالصالالالحات االقتصالالادية االفالالرا التالالي 

ت مشالكلة الدراسالة فالي ان ءالمحلي من السل  والفدمات المنتجة، ومن بنالا جالا الم زيادف العرضتؤدو في النهاية 
لة الدفول لدا المزارعين، وبألتالالي  العل الاالدرف أمعظم الدول العربية تعاني من العديد من المشكالت ابمها  

افالتالالت بيكليالة كانالت سالبباً الاطالاا الزراعالي العربالي يعالاني مالن  االدفارية لديهم، وتتلفص مشكلة الدراسة بأن
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االمالر الال و يسالتوجق تبنالي بالرامج  ،في تفلل الاطاا الزراعي، وب ِه تعد سمة يتسم بها الاطاا الزراعي العربالي
االصالالال  االقتصالالادو والتعالالديالت الهيكليالالة للتاليالالل مالالن بالال ِه االفالالتالالت فالالي الاطالالاا الزراعالالي العربالالي، اعتمالالدت 

فالي الزراعالة العربيالة فالي  ايجابيالة ج االصال  االقتصالادو لهالا اثالار اقتصالاديةالدراسة علم فر ية مفادبا ان برام
عينة البحث  مصر والسالعودية  وان االفالتالالت الهيكليالة فالي الاطالاا الزراعالي بالي المحالدد الر"يسالي امالام  ولتيد

الدوات العينة، ل لق فالأن بالرامج االصالال  االقتصالادو بالي واحالدف مالن ابالم ا ولتيالنهوض بألاطاا الزراعي في د
التي تالل من ب ِه االفتالالت وتسعم الدراسة الثبات صحة ب ِه الفر ية من عدمها، تهدل الدراسة الالم تو الي  
اثالالر بالالرامج حالصالالال  االقتصالالادو والتعالالديالت الهيكليالالة فالالي الزراعالالة العربيالالة لالالدول العينالالة قيالالد الدراسالالة مالالن فالالالل 

ليالِه جميال  التعالديالت واالصالالحات االقتصالادية وقالد تالم لبلد المطبق عارول المحيطة بظنمو ج كمي يأف  جمي  ال
اسالتفدام اسالاللوق االنحالالدار الفطالالي المتعالالدد و لالق لوجالالود اكثالالر مالالن متغيالالر مسالتال واحالالد، كمالالا تهالالدل الدراسالالة  لالالم 
تو الالي  سالاللبيات بالالرامج االصالالال  االقتصالالادو والفلالالل الالال و يحالالدث عنالالد تطبيالالق مثالالل بالال ِه البالالرامج االصالالالحية 

معالجة ناالاط الفلالل فالي تطبيالق مثالل بال ِه البالرامج االصالالحية فالي الزراعالة العربيالة،  والفروج بتوصيات تت من
( عالالن بعالالض المتغيالالرات 7111فالالي دراسالالة مصالالطفم )، وفيمالالا يلالالي اسالالتعراض لنتالالا"ج ابالالم البحالالوث فالالي دراسالالتنا

( او الحت فيهالا بالان 1434_7111) االقتصادية الدولية المعاصالرف علالم الزراعالة فالي بعالض الالدول الناميالة للمالدف

الاطاا الزراعي من الاطاعات االقتصادية المهمة في االقتصادات الناميالة والدوليالة عالن حالد سالواء، وقالد تالاثر بال ا 
و لالق بحسالق  ،الاطاا بعدد من المتغيرات الكلية التي حولت مسارُبن وكانت اثار بال ه المتغيالرات ايجابيالة وساللبية

ومالن بال ِه المتغيالرات ،قتصادو، في قطاعاتها الزراعيالةالسياسات التي تتبعها الدولة عند ادفال برامج االصال  اال
بي االنفتا  االقتصادو وسالعر الفا"الدف والت الفم وكانالت بال ه المتغيالرات مفتلفالة مالن دولالة الالم افالرا، فمالثال فالي 

فالي حالين انهالا لالم تكالن كال لق فالي دول  ،بعض الدول التي ادت الالم توسالي  االسالتفدام مالن االيالدو العاملالة الزراعيالة
افالالرا، وكالال لق بالنسالالبة لالبميالالة النسالالبية للصالالادرات، فانهالالا تالالاثرت بهالال ه المتغيالالرات والتالالي كانالالت ابمهالالا االنفتالالا  
االقتصادو، ال و كان تاثيرهُ ايجابيا في بعض دول العينة، اال ان ب ا االثر االيجابي لم يظهر في الالدول االفالرا، 

ي السياسالالات المؤديالالة لهالال ا االنفتالالا ، وكالال لق الحالالال بالنسالالبة للالالواردات الزراعيالالة، ا  انهالالا و لالالق بسالالبق التشالالوبات فالال
( دراسة تحليلية لالثار االقتصادية لسياسالة االصالال  7112وشملت دراسة الكمالي ) ،به ِه المتغيرات حي ا تأثرت

مالالان الممنالالو  مالالن الجهالالاز االقتصالالادو علالالم اال"تمالالان الزراعالالي فالالي الالاليمن، وتوصالاللت الدراسالالة الالالم ان قيمالالة اال"ت
( فتالرف مالا قبالل االصالال  1433-1445مليون لاير يمني في المتوسط فالالل الفتالرف ) 12.2المصرفي ارتفعت من 

( فتالالرف تطبيالالق سياسالالة االصالالال  7111-1444مليالالون لاير يمنالالي فالالي المتوسالالط فالالالل الفتالالرف ) 52 االقتصالالادو الالالم
% 2102راعي الممنو  من البنوق التجارية تزايدت بنحالو االقتصادو، كما او حت الدراسة ان قيمة اال"تمان الز

( الن  االبميالة النسالبية لايمالة الاالروض 1445_1433)( ماارنالًة بالالفترف7111-1444فالي المتوسالط فالالل الفتالرف )

حيالث انفف الت نسالبة حجالم  ،المادمة من البنوق التجارية تراجعت فالل فترف تطبيق بالرامج االصالال  االقتصالادو
%مالالن 1105% الالالم 4302مالالن بالال ِه البنالالوق الالالم اجمالالالي اال"تمالالان الماالالدم للاطالالاا الزراعالالي مالالن  اال"تمالالان الماالالدم

وقالالد او الالحت الدراسالالة سالالبق بالال ا االنففالالاض الالالم ارتفالالاا االبميالالة النسالالبية لحجالالم  ،المتوسالالط فالالالل الفتالالرف نفسالالها
وفالالالي ي اال"تمالالالان الماالالالدم مالالالن بنالالالق التسالالالليل التعالالالاوني الزراعالالالي وصالالالندوق تشالالالجي  االنتالالالاج الزراعالالالي والسالالالمك

حول االصالحات االقتصادية والعولمة والتغيرات الهيكليالة الزراعيالة التالي استفلصالها  ((Swinner ,2009دراس

 (والعولمالالة السالالريعة علالالم المنتجالالات الزراعيالالة ،مالالن تجالالربتين بمالالا )عمليالالة االنتاالالال فالالي البلالالدان الشالاليوعية السالالاباة
اظهرت الدراسة ان التغير كالان متوقال  قبالل وقوعهالا، وقد  ،وتاثيربا علم المزارا والمنش"ات الزراعية بشكل اعم

وب ا التنوا ال و حدث حددتُه االليات اقتصادية الجديدف التالي اثالر فيهالا التطالور العلمالي وغيربالا، مثالل التكنولوجيالا 
وسياسة االصال  االقتصادو، وان الهيكلية الزراعية غيالر التاليديالة قالد لعبالت دورا بامالا فالالل المرحلالة االنتااليالة 

نها المثلم لمعالجة الايود المؤسسية والهيكلية الفاصة التي تفر الها عمليالة االنتاالال، وكالان للتغيالرات المؤسسالية ال
والتطالالورات فالالي المنتجالالات الزراعيالالة دور فالالي انهالالا تالالؤمن االطالالار المؤسسالالي للهيكلالالة الاا"مالالة للمزرعالالة فالالي المالالدا 

الهيكلة علم مستوا المزرعة ليست ماياسا جيالدا  الطويل، كما استنتجت الدراسة ان المؤشرات الاا"مة علم اساس
 الثر الرفابية حول عولمة المنتجات الزراعية.

 وطرائقه البحث مىاد

االقتصادو علم انه منظومة من العالقات الاياسية بين عدد من المتغيرات االقتصادية التالي  نمو جيعرل ال
تهدل الم وصل طبيعة المشكلة االقتصادية باعتماد مفابيم النظرية االقتصالادية واالقتصالاد الريا الي واالحصالاء 

(، وتعالد عمليالة 1441نيس، الريا ي عن طريق الاياس الكمي لها والتنبؤ بهالا وافتبالار صالحة فر الياتها )كوسالتيا

مكونا اساسيا في مفتلل العلوم عند دراسة الظوابر العلمية، الن العالقالات التالي تالربط مكونالات  نمو جتوصيل ال
الظابرف  اتها وبين الظوابر االفرا تكون غاية في التعايد، ا ا ما اف ت كما بي عليه في الواق ، مما يجعل مالن 
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المسالتفدم  نمالو جت عمليالة بنالاء وتوصاليل الءنتالا"ج المطلوبالة منهالا، لال لق جالاالصعوبة دراستها والحصول علم ال
بوصفه اداف تبسيطية لتسهيل دراسة الظوابر العلمية، والتوصل الم العالقات التي تحكم الظابرف  اتهالا، وبعالقتهالا 

العلالوم مالن حيالث م  الظوابر االفرا، وتاتي الدراسات العلميالة فالي الحاالول االقتصالادية مسالتفدمة للنمالا ج كبايالة 
االقتصالالالادو، وتوصالالاليفه لغالالالرض تبسالالاليط وفهالالالم وتحليالالالل الظالالالوابر االقتصالالالادية المعاالالالدف  نمالالالو جاسالالالتفدام وبنالالالاء ال

والمتشابكة فالي عالقاتهالا فالي الواقال  الفعلالي، بغيالة التوصالل الالم نتالا"ج يمكالن تفساليربا وتعميمهالا واالفالادف منهالا فالي 
 ا ج مالالالالا بالالالالي اال حالالالالالة مبسالالالالطة مالالالالن الحاياالالالالة الواقالالالال  العملالالالالي، ومالالالالن بالالالال ا المنطلالالالالق يمكالالالالن الاالالالالول ان النمالالالال

(1978 ,Golladayويمالالر ا )اولالالم بالال ه  نمالالو جاالقتصالالادو بعالالدف مراحالالل، حيالالث تعالالد مرحلالالة توصالاليل ال لنمالالو ج

وصياغتها التي تعد من ابم واصعق المراحالل لمالا تتطلباله  نمو جالمراحل وفيها يتم تحديد المتغيرات الدافلة في ال
او التي يجق استبعادبا مناله، ومرحلالة التاالدير التالي  نمو جلمتغيرات التي يت منها الب ه المرحلة من تحديد دقيق ل

من فاللها يتم االستعانة باالدوات الريا ية وتحويل الدالة الالم معادلالة ريا الية، والمعادلالة الريا الية تتحالول الالم 
االفتبار حيالث يالتم افتبالار النتالا"ج ق االحصا"ية ومن ثم مرحلة ا"معادلة احتمالية لتادير المعلمات بايم عددية بالطر

 بعالدبا مرحلالة التنبالؤ التالي تمثالل احالد وتأتي( R2,T,F,D-W,Klein)من فالل االفتبارات االحصا"ية والاياسية 

اغراض الدراسة االقتصادية الاياسية، ومن فالل التنبؤ نالتمكن مالن الحصالول علالم تاالديرات لااليم المتغيالر المعتمالد 
، وبالتالالي تباالم النظريالة االقتصالادية المنطلالق واستفدامها في السياسات االقتصادية، في التحليل الهيكلي لالقتصالاد

اف للبربنالة علالم مالدا مطاباالة او انحالرال المتغيالرات عالن االساس للدراسات الاياسالية ويباالم المايالاس التجريبالي اد
فالالروض النظريالالة االقتصالالادية وبالال ا يسالالاعد الباحالالث فالالي تكالالوين رؤيالالة وا الالحة عالالن حركالالة وتالالاثير المتغيالالرات 
االقتصالالالالادية ومسالالالالاعدف صالالالالناا الاالالالالرارات السياسالالالالية فالالالالي رسالالالالم وتحديالالالالد السياسالالالالة االقتصالالالالادية المثلالالالالم للبلالالالالد 

االقتصالادو مالن ابالم واصالعق مراحالل البحالث فالي الدراسالات  نمالو جيل التعد مرحلة توصالو ،(7111،المشهداني)

االقتصادية السيما وانها المرحلة التي يبرز فيها البعد الحاياي لطبيعة المشالكلة قيالد الدراسالة والجوانالق التالي ينظالر 
ق وفالي كالال اليها الباحث في دراسته وعليه فاد يوفق الباحث في افتيار المتغيرات لنمو جاله المفتالرض وقالد ال يوفال

من عدمها وحيث ان المتغيالرات االقتصالادية عالادف مالا  نمو جالحالتين اجتهد واثبت ابمية المتغيرات المنتفبة في ال
ترتبط ببع ها البعض في مدا التاثير والتاثر فان متغيرات االقتصاد الجز"ي تعد في اغلق الدراسالات بالي نفسالها 

 ا الدراسالالة حيالالث ان اغلالالق التالالاثير فالالي المتغيالالر الهيكلالالي بالالي متغيالالرات االقتصالالاد الكلالالي وبالال ا مالالا بالالرز فالالي مثالالل بالال
متغيرات االقتصاد الكلي ل لق فان النتا"ج قد تكون متدافلة الم حالد مالا وتبالرز ابميالة ادفالال متغيالرات  ات عالقالة 

باناله منظومالة  نمالو جمباشرف بالمتغير الهيكلي للحد من التاثير المشترق جالراء متغيالرات االقتصالاد الكلالي يعالرل ال
من العالقات بين المتغيرات االقتصادية، الغرض منها وصالل طبيعالة تلالق العالقالات بصالورف فاليالة مالن التفاصاليل 
الوصفية والتعايدات، وقد اعتمد االقتصاديون في تكوين نظرياتهم علم الفروض التي كانوا يستفدمون م الامينها 

منطاالي، وبمالرور الالزمن توصالل االقتصالاديون من حاا"ق المجتم ، ويفسرون ب ه النظريات باستفدامهم التحليل ال
االقتصالادو، وظهالرت الحاجالة  نمالو جالم قوانين مكنتهم من تفسير طبيعة ب ه المتغيرات االقتصادية في صورف ال

بعالالد  لالالق الالالم افتبالالار النظريالالة االقتصالالادية لمعرفالالة صالالحتها باسالالتفدام قالاليم عدديالالة تفسالالر الطرياالالة التالالي تسالاللق معهالالا 
كمالا   Econmetricsبعالد  لالق اسالتفدمت الرمالوز الريا الية ثالم ظهالر االقتصالاد الاياسالي المتغيرات وتتنبالا بهالا، و

للظالوابر االقتصالادية الحايايالة بانالُه فالرا مالن علالم االقتصالاد الال و يبحالث فالي التحليالل الكمالي  Samuelson عرفُه 

ظريالة االقتصالادية االقتصادو بو عبالارف عالن التعبيالر عالن الن نمو جق االحصا"ية، ان بناء الا"مستعينا بتطور الطر
في شكل معادلة اومجموعالة، مالن المعالادالت، لال ا تعالد بال ه المرحلالة بالي اولالم مراحالل نمالا ج االقتصالاد والسياسالة 

، لنمالو جالتي تاسم علم متغيرات دافلية والتالي تتحالدد قيمهالا مالن فالالل ا نمو جوابما، حيث يتم تحديد متغيرات ال
، كما يتوقل نوا الصيغة لمعادلة ما )فطية او غير فطيالة( و جنمومتغيرات فارجية مستالة تحدد قيمها فارج ال

 علم ما تاترحه النظرية االقتصادية او ما يوحي به شالكل انتشالار الناالاط او مالا اثبتتاله الدراسالات التطبيايالة السالاباة،
يالان اثالر االصالال  االقتصالادو للمتغيالرات نفسالها لبومالا بعالد علم الماارنة بين فترتين ما قبل ب ه الدراسة اعتمدت 

تبني البرامج في المتغير المعتمد، ومادار التغيرات في ب ه المتغيرات والتي تعكس نمط التغير فالي نسالبة مسالابمة 
 الماتر  الصيغة االتية: نمو جفي الناتج المحلي االجمالي،  وب ا ما اعتمدته الدراسة، وقد اف  ال

Y=A + B1X1 +B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 +B6X6 +UI 

 :ا  ان

Y  .)قيمة الناتج الزراعي )مليون دوالر = 
 X1.سعر الصرل االجنبي = 
 X2.االنفتا  االقتصادو الزراعي = 
 X3.)قوف العمل الزراعية )الل عامل = 
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X4 .)االستثمار الزراعي )مليون دوالر = 
X5  .معدل الت فم = 
X6.)المساحة المزروعة )الل بكتار = 

صادو والتعديالت الهيكلية علم الزراعة العربية تم افتيار عينة لدراسالتنا من اجل تادير اثر االصال  االقت
وبالالي كالالل  مالالن مصالالر والسالالعودية، وبهالالدل قيالالاس اثالالر االصالالال  االقتصالالادو والتعالالديالت الهيكليالالة فالالي الالالدولتين 
المالال كورتين، تالالم االعتمالالاد علالالم عالالدد مالالن المؤشالالرات االقتصالالادية التالالي مثلالالت االصالالال  االقتصالالادو والتعالالديالت 

هيكلية علم وفق الدراسات االقتصادية التي جاءت بها المؤسسات الدولية وبي كل  مالن )سالعر الصالرل االجنبالي ال
واالنفتا  االقتصادو الزراعي وقوف العمل الزراعية واالستثمار الزراعي ومعدل الت الفم والمسالاحة المزروعالة( 

المتغيالرات المعتمالدف وبالالدوالر، واعتمالدت بوصفها متغيرات مسالتالة، فيمالا اعتمالدت قاليم النالاتج الزراعالي بوصالفها 
بال ِه الدراسالة علالم الماارنالالة بالين فتالرتين بمالا قبالالل وبعالد االصالال  االقتصالادو للمتغيالالرات نفسالها لبيالان اثالر بالالرامج 
االصال  االقتصادو علم المتغير الهيكلالي وماالدار التغيالرات التالي طالرات فالي بال ِه المتغيالرات والتالي تعكالس نمالط 

الزراعة في الناتج المحلي االجمالي، ت منت الدراسة سلسلة زمنيالة مالدابا سالتة وثالثالون  التغير في نسبة مسابمة
وجالالاء بالال ا الفصالالل فالالي المالالدف  (7111-1441( والثانيالالة )1441-1424عامالالا، والتالالي قسالالمت علالالم مالالدتين االولالالم )

ا مالالا تتالالدافل الزمنيالالة لالاليس بهالالدل و الال  حالالدود فاصالاللة بينهمالالا وبصالالورف نها"يالالة وانمالالا بصالالورتِه التاديريالالة، ا  غالبالال
سياسالالات المالالدتين المالال كورتين انفالالا ف الالال عالالن امكانيالالة رؤيالالة االتجابالالات المفتلفالالة الثالالر االصالالال  االقتصالالادو 
والتعالديالت الهيكليالة وبصالورف اكثالر و الالو  فالي حالالة التاالدير الكمالي للمؤشالالرات مو الوعة البحالث، وقالد اسالالتفدم 

ال واحالالد وحسالالبت قالاليم المعالالامالت بطرياالالة اسالاللوق االنحالالدار الفطالالي المتعالالدد و لالالق لوجالالود اكثالالر مالالن متغيالالر مسالالت
لكالون بال ِه الطرياالة (The method of ordinary least   squares:OLS)  المربعالات الصالغرا االعتياديالة،

تمتاز باعطا"ها اف ل التاديرات الفطيالة غيالر المتحيالزف، وبهالدل حسالاق ماالدار التغيالرات التالي تطالرا فالي المتغيالر 
ت المسالتالة تالم قيالاس اثالر المتغيالرات االفيالرف فالي المتغيالر المعتمالد فالالل المالدتين المعتمد لكل دولة بداللة المتغيرا

المشالار اليهمالالا انفالالا، ومالالن اجالالل الوصالالول الالالم اف الالل النتالالا"ج ثالالم تطبيالالق نمالالو ج قياسالالي وبالالارب  صالالي  بمالالا الصالاليغة 
ل الصالالي  الفطيالالة والصالاليغة اللوغارتميالالة المزدوجالالة وشالالبه اللوغارتميالالة والصالاليغة المعكوسالالة، وقالالد تالالم افتيالالار اف الال

(Good ness of fit( التالي اجتالازت االفتبالارات االحصالا"ية )R
2
-T-F والاياسالية )(D-W ،Klein)  وبمسالتوا

( وقد اعتمد بال ا الجالزء فالي منهجيتالِه علالم حالالة الالربط بالين االساللوق النظالرو والمالنهج الكمالي فالي 1014معنوية )

زراعالة العربيالة وللالدول قيالد الالدرس، فالي اطالار قياس وتفسير اثر االصال  االقتصالادو والتعالديالت الهيكليالة فالي ال
نظريات التنميالة الزراعيالة، وباسالتفدام االساللوق االحصالا"ي ونظريالة االقتصالاد الاياسالي فالي الايالاس والتحليالل وقالد 

 :تبين بان النتا"ج المادرف كانت علم وفق الدول المشار اليها انفا وكاالتي

 والمناقشة النتائج

من اجل تاالدير : (5771-5791)نتائج التحلٌل الكمً فً مصر قبل تبنً برامج الصالح القتصادي للمدة  - اولا 
اثر المتغيرات المستالة المشالار اليهالا سالاباا فالي قيمالة النالاتج الزراعالي افتيالرت عالدف صالي  للتاالدير وكانالت الصاليغة 

 :الفطية قد اعطت اف ل النتا"ج االتية

Y1= 2.098 – 0.325X1 – 1.208X2 + 1.844X3 – 1.725X4 -0.187X5 – 2.847X6 

t*     (3.20)      (-4.63)      (-5.30)       (2.14)        (-1.35)      (-4.65)     (-2.49) 
2

R = 0.85         F = 15.46          D-W = 1.815 

% من التغيرات الحاصلة في قيمة الناتج الزراعالي فالي مصالر 34بان تشير الاوف التفسيرية للنمو ج المادر 
(Y1 ( يفسر بواسطة التغيرات الحاصلة في كال من )سالعر الصالرل االجنباليX1 ( و )االنفتالا  االقتصالادوX2 و )

(، X6( و )المسالالالاحة المزروعالالالة X5و)معالالالدل الت الالالفم  (X4و )االسالالالتثمار الزراعالالالي (X3)قالالالوف العمالالالل الزراعيالالالة
رات الحاصالاللة فالالي المتغيالالر المعتمالالد تفسالالر بواسالالطة عوامالالل افالالرا قالالد تكالالون كميالالة ال يت الالمنها % مالالن التغيالال14و

الماالدر او قالد تكالون نوعيالة تاال   المن مفهالوم المتغيالر العشالوا"ي منهالا زيالادف الكفالاءف االنتاجيالة التالي تتالاثر  نمو جال
بالادارف العمليالة االنتاجيالة فالي  بمستوا التنمية البشرية للعاملين في الاطالاا الزراعالي، ف الال عالن العوامالل المتعلاالة

الاطاا الزراعي المصرو، وعند افتبار مدا قابلية المتغيرات المستالة في تفسير التغيرات الحاصاللة فالي المتغيالر 
المادر اكبر من قيمالة نظيرتهالا الجدوليالة، ممالا يالدل  نمو ج( المحسوبة والغلق متغيرات الtالمعتمد تبين بان قيمة )

بين المتغيرات المستالة والمتغير المعتمد، وان المعلمات الماالدرف  وات معنويالة احصالا"ية علم وجود عالقة سببية 
( لعدم ماالدرف X4وقيمتها تفتلل عن الصفر وتساوو الايمة المادرف ولم تت   معنوية متغير )االستثمار الزراعي 

( بالي اكبالر 14051ة التالي بلغالت )( المحسالوبFب ا المتغير من اجتياز االفتبارات االحصا"ية، وقد تبين بان قيمالة )
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الماالدر فالي مجملالِه معنالوو  نمالو ج( الجدولية عند  ات المستوا السابق للمعنويالة، ممالا يالدل علالم ان الFمن قيمة )
( في حين او   االفتبار الم كور انفالا عالدم وجالود مشالكلة 10314)( D-Wمن الناحية االحصا"ية، وبلغت قيمة )

العشالوا"ية، ولالم تظهالر مشالكلة تالدافل فطالي بالين متغيالرات النمالو ج المسالتالة  نمالو جارتباط  اتي بين متغيالرات ال

X1بحسالالق افتبالالار كاليالالن، بلغالالت مرونالالة )سالالعر الصالالرل االجنبالالي 
()( )10332 واالشالالارف السالالالبة لمعلمالالة بالال ا )

زيالالالادف قيمالالالة النالالالاتج الزراعالالالي وبنسالالالبة الالالالم % فالالال لق يالالالؤدو 1المتغيالالالر تعنالالالي ان ففالالالض سالالالعر الصالالالرل وبنسالالالبة 
وحدف واالشارف السالبة لمعلمة ب ا المتغير تعني ان ففالض سالعر الصالرل يعمالل علالم ففالض اسالعار %( 10274)

مستلزمات االنتاج الزراعي المستوردف بالعملة المحلية، وب لق تالزداد الكميالات المسالتوردف منهالا و لالق يعكالس اثالرهُ 
(  X2( )10177ا  االقتصالادو (. وبلغالت مرونالة )االنفتالKreinin ,1979)،في تزايد قيم وكميالات النالاتج الزراعالي

%( تالؤدو الالم ففالض قيمالة 1واالشارف السالبة لمعلمالة بال ا المتغيالر تعنالي ان زيالادف االنفتالا  االقتصالادو وبنسالبة )
%( ويعود سبق  لالق الالم ان سياسالات االنفتالا  االقتصالادو فالي مصالر ادت الالم 10713االنتاج الزراعي وبنسبة )

فسة لنظيرتها المحلية و لق ادا الالم ترافالي معالدالت االسالتثمار الزراعالي دفول المنتجات الزراعية االجنبية المنا
والسالاليما فالالي قطالالاا انتالالاج المحاصالاليل الناديالالة والالال و عكالالس اثالالرهُ فالالي انففالالاض الكميالالات المنتجالالة مالالن المحاصالاليل 

( واالشالارف الموجبالة لمعلمالة بال ا X3( )10512وبلغت مرونة )قالوف العمالل الزراعيالة ، (7111)احمد،     الزراعية
%( تالؤدو الالم زيالادف النالاتج الزراعالي وبنسالبة 1المتغير تعني ان زيادف قوا العمالل الزراعيالة فالي مصالر وبنسالبة )

(10512)%. 

 

 .(1441-1424واق  الاطاا الزراعي  في مصر قبل االصال  االقتصادو للفترف ) :(1) الجدول
Table(1): The origin agricultural sector in eygpt before economic reform (1990-1975). 

 السنة
Year 

قيمة الناتج 
 الزراعي

Value of 

agricultural 

product 

سعر 
 الصرل

Exchang 

rate 

االنفتا  
 االقتصادو

Openness 

policy 

قوف العمل 
 الزراعية

Agricultural 

Labor force 

االستثمار 
 الزراعي

Agricultural 

investment 
 

معدل 
 الت فم

Inflation 

rate 

المساحة 
 المزروعة

Agricultural 

area 

1424 222101 7041 1043 571301 75101 11024 771101 

1421 555207 7041 1052 511301 74104 17052 714501 

1422 414502 7041 1054 511501 22203 4042 732101 

1423 434502 7041 1054 512401 53401 11043 714101 

1424 411204 1052 1017 511401 21103 77027 755701 

1431 535401 1052 1017 514701 42503 13012 755102 

1431 524104 1052 1047 511101 12701 1014 755104 

1437 425105 1052 1027 575204 15204 4012 711101 

1432 441202 1052 1022 514201 41102 3074 711101 

1435 411505 1052 1037 524201 24103 11011 745203 

1434 1152404 1052 1051 545101 31107 4015 752101 

1431 1141404 1052 1022 113401 172101 17023 754302 

1432 243701 1052 1023 412501 114404 21014 747102 

1433 211107 1052 1017 421101 112505 12014 744501 

1434 225101 10414 1022 432501 134301 13045 745404 

1441 212401 10411 1025 553201 34407 13055 271304 
 دار الفجر ابو ظبي. ،التارير االقتصادو العربي الموحد ،الجدول من اعداد الباحث باالعتماد علم بيانات االمانة العامة لجامعة الدول العربية

The tablue above is done from researcher depending on the data of general accembly of arab 

organization,The economic report united report of Arabic organization, dar alfager, abo dhabi.    

                                              
] (  ) :تحسب المرونات في الدوال الخطية بالطريقة االتية
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محسالنة فالي انتالاج ويعود سبق  لق في توجُه المنتجين الزراعيين في مصالر نحالو اسالتفدام اصالنال انتاجيالة 
المحاصيل الحالية، ف الال عالن انتالاج محاصاليل زراعيالة ناديالة غيالر غ ا"يالة مثالال  لالق الاطالن المصالرو ومنتجالات 
الثروف الحيوانية، ومالن اجالل تحايالق الهالدل المال كور واجهالت مصالر صالعوبات كبيالرف فالي الحصالول علالم االمالوال 

صعوبات المتعلاة باستيراد المدفالت الزراعيالة بسالبق الالزمة لتنفي  االبدال الم كورف والسيما تكاليل الطاقة وال
المشالالاكل التالالي يعالالاني منهالالا ميالالزان المالالدفوعات المصالالرو، االمالالر الالال و تطلالالق مالالن صالالناا السياسالالة الزراعيالالة فيهالالا 
االعتماد علم قوف العمل الزراعية ال و شهد تزايدا مستمرا فالل المدف الم كورف، و لق يبالرر المسالابمة االيجابيالة 

( X5( )10434وبلغت مرونة )معالدل الت الفم  (،7114،ل الزراعية في الناتج الزراعي المصرو )يحيملاوف العم
% يالالؤدو الالالم زيالالادف النالالاتج 1واالشالالارف السالالالبة لمعلمالالة بالال ا المتغيالالر تعنالالي ان ففالالض معالالدالت الت الالفم وبنسالالبة 

 Maizalsة االقتصالادو %( وب ِه النتيجة اتفات م  منطالق النظريالة االقتصالادية ودراسال10434الزراعي وبنسبة )

التي او   فيها بان انففاض معدالت الت فم يؤدو الم تحفيز صادرات المنتجات الزراعيالة فالي المالدف الاصاليرف 
يل عوا"د بال ِه الصالادرات فالي مجالال االسالتثمار الزراعالي الال و يعكالس اثالرهُ فالي تزايالد قاليم النالاتج ظو لق يعني تو

( واالشالالارف السالالالبة لمعلمالالة بالال ا X6( )10145المزروعالالة  (،وبلغالالت مرونالالة )المسالالاحة7112الزراعالالي )غالالزال ،
%( 10145% تالؤدو الالم ففالض النالاتج الزراعالي وبنسالبة )1المتغير تعني ان زيالادف المسالاحة المزروعالة وبنسالبة 

 و لالق فالالل مفالابيم النظريالة االقتصالادية، او قالد يعالود سالبق  لالق الالم سالعي المنتجالين الالزراعيين فالي مصالر نحالو
لزراعة من فالل استصال  االرا ي واستفدام مالدفالت عاليالة الغلالة، ف الال عالن اسالتفدام التوس  العمودو في ا

االسمدف والمبيدات والمكننة الحديثة التي تسابم في زيادف انتاجية وحدف المساحة، وبال لق جعالل بال ا المتغيالر بعالقالة 
 .(7114غير ايجابية م  المتغير المعتمد )يحيم، 

بينالت : (0151-5775مصر بعدد تبندً بدرامج الصدالح القتصدادي للمددة الثانٌد  ) نتائج التحلٌل الكمً فً ثانٌا:
نتا"ج التادير الكمي بالان الصاليغة شالبه اللوغارتميالة قالد اعطالت اف الل النتالا"ج فالي توصاليل العالقالة بالين المتغيالرات 

 االتي:لنمو ج المستالة الم كورف ساباا وقيم الناتج الزراعي وكما في ا

Y=  4.229 – 1.415 log X1 + 0.068 log X2 + 0.054 log X3 + 0.113 log X4  

t*=(31.75)          (-7.02)           (0.33)                (2.00)               (3.37) 

-0.942 log X5 – 0.047 log X6 

-2.10)                  (-1.99)  ) 

2

R = 0.89                                  F = 28.51                         D-W = 2.022 

% من التغيرات الحاصلة في قيمة الناتج الزراعالي فالي مصالر 34تشير الاوف التفسيرية للنمو ج المادر بان 

بلغالت  الماالدر.لنمالو ج فالل المدف الثانية تفسر بواسطة التغيرات الحاصلة في المتغيرات المسالتالة التالي يت المنها ا

( واالشالارف السالالبة لمعلمالة بال ا المتغيالر تعنالي ان الزيالادف الحاصاللة 10222) (X1)سعر الصرل االجنبي ()نةمرو

فالالي سالالعر الصالالرل االجنبالالي تالالؤدو الالالم ففالالض قيمالالة النالالاتج الزراعالالي وقالالد يعالالود سالالبق  لالالق فالالي ان تففالاليض سالالعر 
مالت االجنبيالة وبال لق صرل الجنيه المصرو يؤدو الالم رفال  اسالعار الصالادرات الزراعيالة المصالرية ماومالة بالالع

تالالزداد عوا"الالد بالال ا النالالوا مالالن الصالالادرات التالالي تمكالالن المنتجالالين الالالزراعين فالالي مصالالر مالالن توسالالي  نطالالاق االسالالتثمار 
قالوف )(، وبلغت مرونة متغيالر 1434:21الزراعي و لق يعكس اثرهُ في تزايد قيمة وكمية االنتاج الزراعي )قاسم، 

لمعلمة ب ا المتغيالر تعكالس العالقالة الطرديالة بينالُه وبالين المتغيالر  ( واالشارف الموجبة10172) (X3العمل الزراعية 

ا   ،المعتمد وب لق يتفق م  منطق النظرية االقتصادية التي نصت في ادبياتها علم العالقة الطردية بالين المتغيالرين
قالوف العمالل الن الزراعالة المصالرية تعتمالد علالم  ،تزداد كمية الناتج الزراعي م  كل زيادف في قوف العمل الزراعيالة

اكثر من اعتمادبا علالم وسالا"ل المكننالة الزراعيالة بسالبق انففالاض اجالور االيالدو العاملالة فالي بال ا الاطالاا، وبلغالت 
( واالشالالارف الموجبالالة لمعلمالالة بالال ا المتغيالالر تعنالالي ان تزايالالد حجالالم 10171) (X4مرونالالة متغيالالر )االسالالتثمار الزراعالالي 

اطاا بسبق تزايد اقبال المنتجين الزراعيين للعمالل فيالِه، االستثمار الزراعي يعني تزايد فرص االستثمار في ب ا ال
و لق بسبق ارتفاا اسعار بيال  المنتجالات الزراعيالة او تالوفر امكانالات تصالدير منتجالاتهم الالم الفالارج، و لالق يبالرر 

( 10777بلغالالت ) (X5معالالدل الت الالفم )العالقالالة الطرديالالة بالالين المتغيالالرين، واو الالحت نتالالا"ج التاالالدير بالالان مرونالالة 

                                              
](  ) :تحسب المرونات في الدوال شبه اللوغارتمية بالطريقة االتية
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السالبة لمعلمة ب ا المتغير اتفات م  منطق النظرية االقتصادية التي نصالت فالي ادبياتهالا علالم ان ففالض واالشارف 
معدالت الت فم يعني ففض تكاليل االنتاج الزراعي، و لق يجعل اسالعار المالدفالت الزراعيالة منفف الة، االمالر 

زراعالي ف الال عالن  لالق فالان ففالض ال و يحفز المنتجين الزراعيين علم التوسال  فالي نطالاق االنتالاج واالسالتثمار ال
، وبالي تعالد حالافزا لبيال  المزيالد مالن مالن بال ِه اً  المعدالت الت فم تجعالل اسالعار المفرجالات الزراعيالة ُمنفِف الة اي

المنتجالالات فالالي االسالالواق المحليالالة والعالميالالة، و لالالق يبالالرر العالقالالة العكسالالية بالالين المتغيالالرين، وبلغالالت مرونالالة متغيالالر 
ارف السالالالبة لمعلمالالة بالال ا المتغيالالر فالفالالت توقعاتنالالا ومفالالابيم النظريالالة (  واالشالال10111) (X6المسالالاحة المزروعالالة )

االقتصادية ا  قد يعود سبق  لق الم توجه المنتجين الالزراعيين فالي مصالر نحالو توسالي  الزراعالة فيهالا عالن طريالق 
  .التوس  الراسي وب لق لن تسهم الزيادف في نطاق المساحة المزروعة من زيادف الناتج الزراعي فيها

 

 .(7111-1441واق  الاطاا الزراعي  في مصر بعد االصال  االقتصادو للفترف ) :(7) لجدوال
Table(2): The origin agricultural sector in eygpt after economic reform (1991-2010). 

 السنة
Year 

قيمة الناتج 
 الزراعي

Value of 

agricultural 

product 

سعر 
 الصرل

Exchang 

rate 

االنفتا  
 االقتصادو

Openness 

policy 

قوف العمل 
 الزراعية

Agricultural 

Labor force 

االستثمار 
 الزراعي

Agricultural 

investment 
 

معدل 
 الت فم

Inflation 

rate 

المساحة 
 المزروعة

Agricultural 

area 

1441 433101 10211 1054 542401 11201 15053 542401 

1447 141104 10211 1054 543301 23102 14022 211107 

1442 254401 10741 1024 414401 13102 3052 414401 

1445 372101 10744 1051 321201 42204 3054 321201 

1444 331101 10744 1055 332401 44204 11051 332402 

1441 1134301 10744 1051 411401 127704 2011 411401 

1442 353402 10744 1021 471101 142102 4033 471101 

1443 1245101 10744 1021 411301 751105 2034 411301 

1444 1547101 10742 1074 351502 751103 1032 351502 

7111 1414201 10721 1071 324501 771507 5042 324501 

7111 1521701 10772 1071 351401 137301 1032 351401 

7117 1241401 10777 1021 352401 717403 2014 352401 

7112 1521301 10117 1073 342401 112205 1021 342401 

7115 1712201 10112 1023 344405 172701 11013 344401 

7114 1745401 10125 1051 345701 174101 1071 345701 

7111 1571201 10124 1024 114101 151202 2021 114101 

7112 1243101 10131 1051 172101 151107 17011 172101 

7113 1377201 10133 1011 127501 157707 17033 211302 

7114 1273301 10141 1021 211101 154307 17042 222702 

7111 1227401 10143 1025 211201 151402 17043 243302 
 دار الفجر ابو ظبي. ،التارير االقتصادو العربي الموحد ،الجدول من اعداد الباحث باالعتماد علم بيانات االمانة العامة لجامعة الدول العربية

The tablue above is done from researcher depending on the data of general accembly of arab 

organization,The economic report united report of Arabic organization, dar alfager, abo dhabi. 
 

او الحت : (5771-5791نتائج التحلٌل الكمً فً السعودٌ  قبل تبنً بدرامج الصدالح القتصدادي للمددة ) :ثالثاا 
نتالالا"ج التحليالالل الكمالالي بالالان الصالاليغة الفطيالالة فالالي تحليالالل النتالالا"ج الكميالالة فالالي السالالعودية قبالالل تبنالالي بالالرامج االصالالال  

 :االقتصادو قد اعطت اف ل النتا"ج االتية
Y= -2.728 + 4.793X1 – 2.524X2 + 4.287X3 + 1.764X4 – 14.788X5 + 8.442X6 

t*  (-2.59)       (1.69)       (-2.11)        (3.20)          (1.80)        (-0.89)         (2.34) 
2

R = 0.92                           F = 30.78                           D-W =2.022 
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% من التغيالرات الحاصاللة فالي قيمالة النالاتج الزراعالي السالعودو فالالل 47المادر بان  نمو جتو   نتا"ج ال

بلغالت مرونالة ، المدف اعاله يفسر بواسطة التغيرات الحاصلة في المتغيرات المستالة التي يت منها النمو ج المادر
ة لمعلمالة بال ا المتغيالر تعنالي ان سياسالات االنفتالا  االقتصالادو ( واالشالارف السالالبX2( )70514)االنفتا  االقتصالادو

الزراعالالي لالالن تسالالهم فالالي زيالالادف قالاليم النالالاتج الزراعالالي، ا  قالالد يكالالون سالالبق  لالالق بالالو عالالدم ماالالدرف المنتجالالات الزراعيالالة 
السعودية من منافسة نظيراتها االجنبية من حيث النوعية وب لق اسهم ب ا المتغير بتالاثيرات غيالر ايجابيالة فالي قيمالة 

( واالشالارف الموجبالة لمعلمالة بال ا X3( )70715ناتج الزراعي في السعودية، وبلغت مرونالة )قالوف العمالل الزراعيالةال

المتغير اتفات م  مفابيم النظرية االقتصادية التي نصت في ادبياتها علم ان االنتاج الزراعي يتزايد كلمالا تزايالدت 
الزراعة السعودية تعتمد علم قالوف العمالل اليدويالة اكثالر  اعداد االيدو العاملة الزراعية، وقد يكون سبق  لق بو ان
بال ا المتغيالر بتالاثير ايجالابي فالي نمالو الزراعالة السالعودية  من اعتمادبا علم وسا"ل المكننة الزراعيالة، وبال لق سالابم
( واالشالارف الموجبالة لمعلمالة بال ا المتغيالر X4( )10533فالل المدف الم كورف، وبلغت مرونالة )االسالتثمار الزراعالي

في زيادف الناتج الزراعي السعودو، وتبرير  لق بالو ان المنتجالين  ان االستثمار الزراعي سابم بدور ايجابيتعني 
الزراعيين السعوديين يوظفون عوا"د ب ا الاطاا في المجاالت التي تؤدو الم تزايد قيم وكميات النالاتج الزراعالي، 

بالالة لمعلمالالة بالال ا المتغيالالر اتفاالالت مالال  مفالالابيم ( واالشالالارف الموجX6( )40252وبلغالالت مرونالالة )المسالالاحة المزروعالالة 

النظرية االقتصادية التي نصالت فالي ادبياتهالا علالم ان التزايالد الحاصالل فالي حجالم الرقعالة الزراعيالة يسالهم بتالاثيرات 
ايجابية في زيادف الناتج الزراعي وب ا يعني ان السعودية تعتمد علم اسلوق التوس  االفاالي فالي الزراعالة بالدال مالن 

اسالي، ولالم تظهالر معنويالة سالعر الصالرل االجنبالي ا  قالد يكالون سالبق  لالق بالو ان سالعر صالرل اسلوق التوسال  الر
هالر ظالعملة السعودية لم تشهد تغيرات كبيرف تؤدو الم حدوث تاثيرات وا حة في الزراعة المحليالة، وكال لق لالم ت

يظهالر تالاثيرهُ فالي معنوية متغير  معدل الت فم ا  قد يعزا سبق  لق في تدني قيم ب ا المعالدل الالم الحالد الال و لالم 
 الزراعة السعودية فالل المدف االولم.

 

 (1441-1424يو   واق  الاطاا الزراعي في السعودية قبل االصال  االقتصادو للفترف ) : (2جدول )ال
Table (3): The origin agricultural sector in saudia before economic reform 

(1990_1975) 

 السنة
Year 

قيمة الناتج 
 الزراعي

Value of 

agricultural 

product 

سعر 
 الصرل

Exchang 

rate 

االنفتا  
 االقتصادو

Openness 

policy 

قوف العمل 
 الزراعية

Agricultural 

Labor force 

االستثمار 
 الزراعي

Agricultural 

investment 

معدل 
 الت فم

Inflation 

rate 

المساحة 
 المزروعة

Agricultural 

area 

1424 25304 10732 1037 115401 743011 -7017 111101 

1421 51105 10732 7023 112107 531071 77014 111101 

1422 52701 10734 5013 114103 534011 3077 111101 

1423 27202 10211 4057 171203 421012 4021 111101 

1424 22307 10742 5044 172301 741041 74042 111401 

1431 115401 10211 7041 122201 223021 21012 111401 

1431 45202 10742 2044 124201 231021 3022 112204 

1437 741105 10741 7014 123702 244017 -4072 114101 

1432 277404 10731 1034 151302 321075 -2051 114101 

1435 722703 10731 1047 143201 1131011 -7042 114704 

1434 711403 10712 1014 172301 327025 -1055 112401 

1431 511101 10712 1035 125501 371015 -130421 111304 

1432 231702 10712 1042 111101 474041 2031 171203 

1433 543107 10712 1024 142501 1144011 -5035 172403 

1434 114101 10712 1042 132501 1131042 2041 121204 

1441 121201 10712 1011 135401 1141011 12011 122504 
 دار الفجر ابو ظبي. ،التارير االقتصادو العربي الموحد ،الجدول من اعداد الباحث باالعتماد علم بيانات االمانة العامة لجامعة الدول العربية

The tablue above is done from researcher depending on the data of general accembly of arab 

organization,The economic report united report of Arabic organization, dar alfager, abo dhabi.    
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مالن اجالل : (0151-5775نتائج التحلٌل الكمً فً السعودٌ  بعد تبنً برامج الصدالح القتصدادي للمددة ) :رابعاا 
المتغيالرات المسالتالة فالي المتغيالر المعتمالد تبالين بالان الصاليغة افتيار اف ل صي  الاياس الم كورف ساباا في حسالاق 

 الفطية قد اعطت اف ل النتا"ج االتية:

- 0.378X6 Y = -1.443 + 5.885X1 + 1.797X2 – 3.761X3 + 0.68X4 + 2.772X5 

 t* = (-1.45)    (1.59)        (2.27)         (-2.66)       (1.89)      (0.44)        (-1.93) 

2

R = 0.79                                   F = 13.41                         D-W = 1.959 

% من التغيرات الحاصلة في قيم الزراعالة السالعودية فالالل المالدف الثانيالة تفسالر 24تو   نتا"ج التادير بان 

منها النمالالو ج الماالالدر، بلغالالت مرونالالة )االنفتالالا  بواسالالطة التغيالالرات الحاصالاللة فالالي المتغيالالرات المسالالتالة التالالي يت الال
( وحالالدف واالشالالارف الموجبالالة لمعلمالالة بالال ا المتغيالالر تعنالالي ان بالالرامج وسياسالالات االصالالال  X2( )10142االقتصالالادو

االقتصادو قد اسهمت بدور ايجابي في زيادف قيم االنتاج الزراعي فالل المالدف الثانيالة، ا  قالد يكالون سالبق  لالق بالو 
االقتصالالادو قالالد ادت الالالم زيالالادف قيمالالة المحاصالاليل المصالالدرف واسالالهمت فالالي زيالالادف الكميالالات ان سياسالالات االنفتالالا  

وبلغالت ، المستوردف من مدفالت االنتاج المحسن والب ور عالية الغلة التي اسهمت في زيادف قيمالة النالاتج الزراعالي
قص اعالالداد االيالالدو ( واالشالالارف السالالالبة لمعلمالالة بالال ا المتغيالالر تعنالالي تنالالاX3( )10112مرونالالة )قالالوف العمالالل الزراعيالالة

ان  الالالمالعاملالالة الزراعيالالة فالالالل المالالدف الثانيالالة وقالالد ادا الالالم زيالالادف كميالالة النالالاتج الزراعالالي ا  قالالد يعالالزا سالالبق  لالالق 
االو اا الجديدف في السعودية قد ادت بها الم التوس  في استفدام اساليق ووسالا"ل حديثالة فالي الزراعالة ومنهالا تالم 

( واالشالالارف X4( )10174املالالة، وبلغالالت مرونالالة )االسالالتثمار الزراعالالياالسالالتغناء  عالالن اعالالداد معينالالة مالالن االيالالدو الع

الموجبة لمعلمة ب ا المتغيالر تعنالي ان بالرامج وسياسالات االصالال  االقتصالادو والتغيالرات الهيكليالة قالد وسالعت مالن 
نطاق االستثمار في الاطاا الزراعي السعودو فالل المدف الثانية و لق جعل بال ا المتغيالر ُيسالهم بالدور ايجالابي فالي 

( X6زيالالادف الكميالالات المنتجالالة مالالن السالالل  والمحاصالاليل الزراعيالالة فالالالل المالالدف، وبلغالالت مرونالالة )المسالالاحة المزروعالالة
( واالشارف السالبة لمعلمة ب ا المتغير فالفت توقعاتنا ومفابيم النظرية االقتصادية، ا  قد يكون سبق  لالق 10112)

الهيكليالة قالد عماالت اسالتفدام وسالا"ل التانيالة الحديثالة فالي بو ان سياسات وبالرامج االصالال  االقتصالادو والتغيالرات 
الزراعة و لق جعل المنتجين الالزراعيين يتجهالون نحالو اسالاليق التوسال  العمالودو بالدال مالن اساللوق التوسال  االفاالي 
ال و كان سا"دا فالل المالدف االولالم، واو الحت نتالا"ج الايالاس عالدم ظهالور معنويالة كالل  مالن متغيالر سالعر الصالرل 

زا سالبق  لالق فالي عالدم حصالول تغيالرات كبيالرف فالي قاليم بال ا المتغيالر تعكالس اثربالا المعنالوو فالي االجنبي ا  قد يعال
المتغير المعتمد، وبينت النتا"ج اي ا عدم ظهور معنوية متغير معدل الت فم ا  قد يكون سالبق  لالق عالدم وصالول 

   معدالت الت فم الم مستويات مرتفعة بحيث تحدث تاثيرات معنوية في المتغير المعتمد.

 ا سبق نستنتج ما يأتي:مم

 :على مستوى القطاع الزراعً فً مصرالستنتاجات 

. تبالالين مالالن الدراسالالة ان لمتغيالالر سالالعر الصالالرل االجنبالالي فالالي الزراعالالة المصالالرية قبالالل تبنالالي بالالرامج االصالالال  1

االقتصادو كان منفف الاً وان انففالاض سالعر الصالرل االجنبالي يعمالل علالم ففالض اسالعار مسالتلزمات االنتالاج 
المسالتوردف بألعملالة المحليالة وبال لق تالزداد الكميالات المسالتوردف منهالا و لالق يعكالس اثالرهُ فالي تزايالد قاليم الزراعي 

وكميات الناتج الزراعي، اما المدف التي تلت االصال  االقتصادو في مصر اشالارت بالأن الزيالادف الحاصاللة فالي 
تففاليض سالعر صالرل  سعر الصرل االجنبي تؤدو الم ففض قيمة الناتج الزراعي ويعالود سالبق  لالق فالي ان

الجنيه المصرو يؤدو الم رف  اسعار الصادرات الزراعية المصالرية ماومالة بالألعمالت االجنبيالة وبال لق تالزداد 
عوا"الالد بالال ا النالالوا مالالن الصالالادرات التالالي تمكالالن المنتجالالين الالالزراعيين فالالي مصالالر مالالن توسالالي  نطالالاق االسالالتثمار 

 .الزراعي و لق يعكس اثرهُ في تزايد قيمة وكمية الناتج الزراعي

. تبالالين مالالن الدراسالالة ان لمتغيالالر االنفتالالا  االقتصالالادو المصالالرو كالالان لالالُه دور فالالي ففالالض قيمالالة االنتالالاج الزراعالالي 7

المصرو ويعود سبق  لق الم ان سياسات االنفتا  االقتصادو في مصر ادت الالم دفالول المنتجالات الزراعيالة 
ثمار الزراعالالي والسالاليما فالالي قطالالاا االجنبيالالة المنافسالالة لنظيراتهالالا المحليالالة و لالالق ادا الالالم ترافالالي معالالدالت االسالالت

 انتاج المحاصيل النادية وال و عكس اثرهُ في انففاض الكميات المنتجة من المحاصيل الزراعية.

. تبين من الدراسة ان زيادف قوف العمالل الزراعيالة فالي مصالر قبالل تبنالي بالرامج االصالال  االقتصالادو تعمالل علالم 2

المنتجالالين الالالزراعيين فالالي مصالالر نحالالو اسالالتفدام حصالالنال  زيالالادف النالالاتج الزراعالالي، ويعالالود سالالبق  لالالق الالالم توجالاله
الً عالن انتالاج محاصاليل زراعيالة ناديالة غيالر غ ا"يالة، مثالال  لالق  حنتاجية محسنة في انتاج المحاصيل الحالية ف
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الاطالالن المصالالرو ومنتجالالات الثالالروف الحيوانيالالة، امالالا المالالدف التالالي تلالالت االصالالال  االقتصالالادو فالالي مصالالر او الالحت 
ة الناتج الزراعي التالي اتفاالت مال  مفالابيم النظريالة االقتصالادية    معمل الزراعية وقيالعالقة الطردية بين قوف ال

تزداد قيمة الناتج الزراعي م  زيادف قوف العمل الزراعية، سبق  لق بو ان الزراعة المصرية تعتمد علالم قالوف 
 ة في ب ا الاطاا.العمل اكثر من اعتمادبا علم وسا"ل المكننة الزراعية بسبق انففاض اجور االيدو العامل

. تبين من الدراسة ان انففاض معدل الت فم في مصر قبل تبني برامج االصال  االقتصالادو يالؤدو الالم زيالادف 5

انففالاض معالدالت الت الفم يالؤدو الالم تحفيالز صالادرات  الالم انقيم وكميات الناتج الزراعي، ويعود سبق  لق 
وا"د ب ه الصادرات في مجال االستثمار الزراعالي يل عظالمنتجات الزراعية في المدف الاصيرف و لق يعني تو

 .ال و يعكس اثرهُ في زيادف قيم وكميات الناتج الزراعي

. اثبتت الدراسة ان زيادف المساحة المزروعة في مصر قبل تبني برامج االصال  االقتصادو تالؤدو الالم ففالض 4

مصالر نحالو التوسال  العمالودو فالي قيمة النالاتج الزراعالي ويعالود سالبق  لالق الالم سالعي المنتجالين الالزراعيين فالي 
الزراعة و لق جعل ب ا المتغير بعالقة غيالر ايجابيالة مال  المتغيالر المعتمالد، امالا فالي الفتالرف التالي تلالت االصالال  
 االقتصالالادو فالالي مصالالر فالفالالت توقعالالات ومفالالابيم النظريالالة االقتصالالادية ا  يعالالود سالالبق  لالالق الالالم توجالاله المنتجالالين

عن طريق التوس  الرحسالي، وبال لق لالن تسالهم الزيالادف فالي نطالاق الزراعيين في مصر نحو توسي  الزراعة فيها 
  المساحة المزروعة من زيادف الناتج الزراعي فيها.

 

 (7111-1441يو   واق  الاطاا الزراعي في السعودية بعد االصال  االقتصادو للفترف ) :(5جدول )ال
Table(4): The origin agricultural sector in saudia after economic reform (1991_2010) 

 السنة
Year 

قيمة الناتج 
 الزراعي

Value of 

agricultural 

product 

 سعر الصرل
Exchang 

rate 

االنفتا  
 االقتصادو

Openness 

policy 

قوف العمل 
 الزراعية

Agricultural 

Labor force 

االستثمار 
 الزراعي

Agricultural 

investment 

معدل 
 الت فم

Inflation 

rate 

المساحة 
 المزروعة

Agricultural 

area 

1441 212204 10712 1044 111701 1752021 2013 122504 

1447 221505 10712 1042 131101 1331011 -1031 155702 

1442 314501 10712 1053 37101 7115041 -2012 225101 

1445 373301 10712 1052 37101 1111047 1042 577103 

1444 252201 10712 1043 31407 1214041 4035 523404 

1441 243301 10712 1011 31205 1514021 3011 412301 

1442 235402 10712 1011 31402 1535045 1044 474104 

1443 234701 10712 1044 31504 1175071 -12042 453401 

1444 354201 10712 1042 44204 7173011 11074 431102 

7111 342401 10712 1017 22101 1241071 11015 541401 

7111 342401 10712 1045 21501 1223011 -2051 543201 

7117 427301 10712 1011 13101 1334041 7034 417101 

7112 437101 10712 1022 14101 7154022 4021 411401 

7115 431201 10712 1011 43707 1417042 11032 411201 

7114 1171501 10712 1041 44501 1215012 14025 524201 

7111 1154401 10712 1017 11401 7127031 4054 524201 

7112 1141101 10712 1074 11101 7421012 5017 524201 

7113 1121101 10713 1071 11101 7427014 5013 521301 

7114 1141701 10714 1011 11101 7455013 5011 522201 

7111 1151401 10714 1022 11501 744043 5012 523201 
 بو ظبي.الجدول من اعداد الباحث باالعتماد علم بيانات االمانة العامة لجامعة الدول العربية، التارير االقتصادو العربي الموحد، دار الفجر ا

The tablue above is done from researcher depending on the data of general accembly of arab organization, 

The economic report united report of Arabic organization, dar alfager, abo dhabi.    
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 على مستوى القطاع الزراعً فً السعودٌ :الستنتاجات 

تغير االنفتا  االقتصادو لم يكن لُه دور في زيادف قيمة الناتج الزراعي بسالبق عالدم ماالدرف . تبين من الدراسة ان 1

يراتهالالا االجنبيالالة مالن حيالالث النوعيالة قبالالل تبنالي سياسالالات االصالالال  ظالمنتجالات الزراعيالالة السالعودية مالالن منافسالة ن
في قاليم النالاتج الزراعالي  ا  ايجابي اً االقتصادو اما المدف التي تلت االصال  االقتصادو فاد حظهرت ان بناق دور

ا  قالالد يكالالون سالالبق  لالالق بالالو ان سياسالالات االنفتالالا  االقتصالالادو قالالد ادت الالالم زيالالادف قيمالالة المحاصالاليل المصالالدرف 
واسهمت فالي زيالادف الكميالات المسالتوردف مالن مالدفالت االنتالاج المحسالن والبال ور عاليالة الغلالة التالي اسالهمت فالي 

 زيادف قيمة الناتج الزراعي.

غير قوف العمالل الزراعيالة فالي الزراعالة السالعودية قبالل تبنالي بالرامج االصالال  االقتصالادو . تبين من الدراسة ان ت7

انها سابمت بدور ايجابي في زيادف قيمة الناتج الزراعي او يزداد الناتج الزراعي كلمالا تزايالدت اعالداد االيالدو 
وسا"ل المكننة الزراعيالة، العاملة، الن الزراعة السعودية تعتمد علم قوف العمل اليدوية اكثر من اعتمادبا علم 

اما المدف التي تلت االصال  االقتصادو في السعودية فاالد حظهالرت تنالاقص اعالداد االيالدو العاملالة فالي الزراعالة 
السالالعودية،    يعالالزا سالالبق  لالالق فالالي ان االو الالاا الجديالالدف فالالي السالالعودية قالالد ادت بهالالا الالالم التوسالال  فالالي اسالالتفدام 

 الستغناء عن اعداد معينة من االيدو العاملة.اساليق ووسا"ل حديثة في الزراعة وعندبا تم ا

. اثبتالالت الدراسالالة ان االسالالتثمار الزراعالالي فالالي السالالعودية قالالد سالالابم بالالدور ايجالالابي فالالي زيالالادف قيمالالة النالالاتج الزراعالالي 2

فالون عوا"الد بال ا الاطالاا فالي المجالاالت التالي ظالسعودو، سالبق  لالق بالو ان المنتجالين الالزراعيين السالعوديين يو
المالدتين كالان لالُه  تالاميات الناتج الزراعي، وب ا دليل علم ان االستثمار الزراعالي فالي كلتؤدو الم تزايد قيم وك

 دور كبير في زيادف قيمة الناتج الزراعي السعودو.

. اثبتالالت الدراسالالة ان المسالالاحة المزروعالالة فالالي السالالعودية قبالالل تبنالالي بالالرامج االصالالال  االقتصالالادو تسالالهم بتالالأثيرات 5

اعي، وب ا يعني ان السعودية تعتمد علم اسلوق التوس  االفاي فالي الزراعالة ايجابية في زيادف قيمة الناتج الزر
بدالً من اسلوق التوس  الرحسي، اما فترف ما بعد االصال  االقتصادو لمتغير المساحة المزروعة كان اسهامها 

الهيكليالة  سلبياً في زيادف الناتج الزراعي، وسبق  لق بو ان سياسات وبرامج االصالال  االقتصالادو والتغيالرات
قالالد عماالالت اسالالتفدام وسالالا"ل التانيالالة فالالي الزراعالالة و لالالق جعالالل المنتجالالين الالالزراعيين فالالي السالالعودية يتجهالالون نحالالو 

 اساليق التوس  العمودو بدالً من اسلوق التوس  االفاي ال و كان سا"داً في المدف االولم.

ج االصالالال  االقتصالالادو فالالي المالالدتين قبالالل وبعالالد تبنالالي بالالرام تالالا. لالالم تظهالالر معنويالالة سالالعر الصالالرل االجنبالالي فالالي كل4

السعودية، سبق  لق بو ان سعر صرل العملة السالعودية لالم يشالهد تغيالرات كبيالرف تالؤدو حلالم  حالداث تالأثيرات 
وا حة في الزراعة المحلية، وعدم حصول تغيرات كبيرف في قيم ب ا المتغير تعكس حثربا المعنوو فالي قيمالة 

 الناتج الزراعي.

المالالدتين قبالالل وبعالالد تبنالالي بالالرامج حالصالالال  االقتصالالادو فالالي  تالالاالت الالفم فالالي كل. ولالالم تظهالالر معنويالالة متغيالالر معالالدل 1

السعودية، سبق  لق بو تدني قيم ب ا المعدل الم الحد ال و لم يظهر تأثيرهُ في الزراعة السعودية وسالبق  لالق 
تج اً بو عدم وصول معدالت الت فم الم المستويات المرتفعة بحيث تحدث تأثيرات معنويالة فالي قيمالة النالا اي

   الزراعي.

شالاملة  اجراءات باتفا من فالل استعراض االستنتاجات التي توصلت  ليها الدراسة توصي ب ِه الدراسة و
 :أتيلدول العينة يمكن تلفيصها بما ي

يفهالالا فالالي الاطالالاا ظ. االبتمالالام المتواصالالل فالالي فلالالق المنالالاي االسالالتثمارو المال"الالم السالالتاطاق االمالالوال االجنبيالالة وتو1

 ان عينة الدراسة بهدل احداث تغيرات بيكلية فيها.الزراعي في البلد

. اعتماد برامج لالصال  االقتصادو فاعلة تتناول كل المتغيرات االقتصادية وبما يحاق الهدل من ب ِه البالرامج 7

الساليما فيمالا يتعلالق برفال  الالدعم وم  مراعاف االثار السلبية التي تتركها ب ِه البرامج علم الف"ات محدودف الدفل 
 .السل  االستهالكية عن

. العمل علم تنمية الاطاا الزراعي العربي من فالل تنوي  انتاجِه وزيالادف كميتالِه بمالا يالؤدو الالم زيالادف الكميالات 2

 المتاحة منها لالستهالق الدافلي والتصدير.

وصالادراتها  رول السوق العالمية للتوس  في انتاجهالاظ. علم البلدان عينة الدراسة استغالل الفرص التي تتيحها 5

 الزراعية وبما يؤمن لها قدراً من المنافسة في السوق االجنبية.
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. تنشالاليط وتطالالوير الاطالالاا الزراعالالي بمالالا يمكنالالُه مالالن المسالالابمة الفاعلالالة فالالي النالالاتج المحلالالي االجمالالالي ومواكبالالة 4

مثيلالُه مالن التطورات الحاصلة في ب ا الاطاا سواء من حيث الكم او النوا الال و يعالد الطريالق الوحيالد لمنافسالة 
 الاطاعات في الدول المتادمة.

الساليما فالي تالوفير حالالت و. توفير اسالاليق الزراعالة الحديثالة وتشالجي  اسالتثمار الاطالاا الفالاص فالي بال ا المجالال 1

 الزراعيالالة وتطالالوير الُمالالزارا العربالالي بمالالا يؤبلالالُه فالالي التعامالالل مالال  اسالالاليق االنتالالاج الحالالديث والسالاليما فالالي مجالالال
 االرشاد الزراعي.
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ABSTRACT 

Develop programs of economic reformtion and structural adjustment are of the 

main programs that attach economic policy in developing and Arab countries, because 

of their great importance in addressing the imbalance in the balance of payments and 

structural in balances at the level of economic sectors, and those key sectors “the 

agricultural sectors”, which is one of the important sectors, especially in countries that 

depend on this sector in its economy. In this study treating the disorder which happen 

in the agricultural sectors in (Egypt- Saudi) had been focused which have been chosen 

as samples for research that represent the Arab countries in their thinkable and input 

the changes which the researcher describe it as the greater changes in the dependence 

change and according the priority which these countries use to treat these disorders in 

their agricultural economic sectors differences also has been chosen, here remarkable 

changes noticed in the natural of dealing with these disorders as it's one of the 

problems which devoted the state of  duality Treating this disorders is the main aim 

because the varies of the national economic inputs and developing the agricultural 

sector in order to contribute activity in increasing the product and the production, and 

according to that (Egypt and Saudi) considered as the countries that use such a 

method. 
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