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 الخالصت

لقد تعددت اآلراء التي درست أثر سياسات العولمة االقتصادية في تجارة الحبوب االستراتيجية فيي البليدان 

النامية فمن هذه اآلراء ما أشارت الى ان لسياسات العولمة فوائد كبيرة تعود بالنفع فيي اقتصيادات البليدان الناميية 
القيرار االقتصياد   عليىاالطيع   فيي هذه السياسات دهاساعتوفي تجارة الحبوب االستراتيجية في هذه البلدان إذ 

الدولي وتزيد من االهتمام بالمواصفات القياسية فضعً عن فوائد اخرى يمكن االستفادة منها في مجاالت اقتصيادية 

البليدان الناميية مين حصية  وثمة آراء أخرى أشارت إلى ان سياسات العولمة االقتصادية عملت على تدني ،مختلفة

وبيذل  أصيبم معيدل  ،منهياات الحبوب االسيتراتيجية إليى ناتجهيا المحليي الجميالي وزادت مين اسيتيراداتها صادر

البليدان وذلي  عكيس أثيره فيي سيوء توزييع دخلهيا القيومي عليى المسيتويين هيذه التبادل التجار  في غير مصيلحة 

تقدم البلدان المتقدمة، وفي هذا الشأن  الوطني والعالمي، وهو األمر الذ  زاد من تخلف البلدان النامية واسهم في

اعتمييدت دراسييتنا علييى فرضييية مفادهييا ان لسياسييات العولمييية االقتصييادية تييأثيرات متباينيية فييي تجييارة الحبيييوب 

حسب طبيعة هياكلهيا االقتصيادية وكفياءة نظمهيا فيي التعاميل ميع هيذه السياسيات، باالستراتيجية في البلدان النامية 

لبحييت تيم اختيييار عينية ميين البليدان النامييية شيملت كييعً مين مصيير، اندونيسييا، ماليزيييا، ومين اجيل اثبييات فرضيية ا

المغيرب، تيونس، تركييا، وقيد تيم اختييار أربعية محاصيييل اسيتراتيجية هيي القميم، الشيعير، اليرز، اليذرة، وفيهيا تييم 

اد كونهيا تعكيس التغييرات االعتماد على بيانات السعسل الزمنية في تقدير الظاهرة قيد البحت ولكل بلد عليى انفير

 ،بحسب ما لها مين خصيائو وسيمات تختليف مين دولية إليى أخيرىفيها الحاصلة في تجارة الحبوب االستراتيجية 

وفي هذه الدراسة تم التوصل الى عدد من االستنتاجات كان اهمها اسهام سياسات العولمية االقتصيادية فيي توسييع 

ستيراتيجية في البلدان النامية عينة الدراسة وذل  جعل هيذه البليدان نطاق الفجوة الغذائية من محاصيل الحبوب اال
غير قادرة على االعتماد على ذاتها في انتاج هذه الحبوب وانما اعتمدت على االسيتيراد االجنبيي فيي سيد حاجتهيا 

اسيتيراد  المحلية من هذا النو  من المحاصيل وذل  خلق لها مشياكل اقتصيادية عدييدة كيان اهمهيا ارتفيا  تكياليف

 هذه االنوا  من المحاصيل وذل  ادى الى زيادة حدة العجز في موازينها التجارية الزراعية.

 الكلمات الدالة: سياسات العولمة، تجارة الحبوب، بلدان نامية.

 .00/00/7102: وقبوله،  01/8/7102 :تاريخ تسلم البحت
 المقذمت

تصـاد الرأسمالـي وهـذه المرحلة أثبتت بأن القطا  قتعد العولمة إحدى المراحل التاريخية التي يمـر بها اال

في تأميـن األسس والمقومات العزمة لتحقيق معدالت مرتفعة فيي  اً كبير اً الزراعي في البلدان المتقدمة أسهم بدور

  بسييـبب تبنيهيا اسيتراتيجيات مختلفيية حققيت تنميتهييا الزراعيية وهيذه العوامييل أدت إليى ظهييـور نموهيـا االقتصيـاد

كبيييرة ميين  فييوائ اتسييم بسييمات النتاجيية العالييية إذ تركييـزت فييه واليذ  البلييدان هييذه قطيا  زراعييي متقييدم فيي 

المحاصييل االسيتراتيجية  المنتجات الزراعية األمر الذ  مكنها من تحقيـق نمـط سوقيـي لصيادراتها الزراعيية مين

فيي البليدان الذ  اتسم بسمات احتكار القلية مميـا ترتيب عليى ذلي  ظهيور أثيار اقتصيادية مرغيوب بهيا للمصيدرين 

وهذه العوامل انعكست انعكاساً غير مباشيراً فيي أداء  ،في البلدان الناميةوغير مرغوب بهـا للمستوردين المتقدمة 

ية وفي مجاالت عديدة أهمها معدالت نمو هذا القطا  وصادراته ميـن المنتجيات القطا  الزراعـي في البلدان النام

البليدان تعياني مين هيذه االقتصادية والتي جعلت  تنميتهاومن ثم انعكست في  ،الزراعية والسيما محاصيل الحبوب

انخفيا  الحاجيات  ادى الىمشكلة انخفـا  األهمية النسبية لناتجها الزراعي في ناتجها المحلي الجمالـي وذل  
تتسييم تييتلخو مشييكلة البحييت فييي ان البلييدان النامييية  األساسييية ألفييراد المجتمعييات النامييية وفييي مقييدمتها الغييذاء.

بمحدوديية مواردهيا االقتصيادية وارتفيا  معيدالت نموهيا السكانيـي وتزاييد معيدالت العجيز فيي ميوازين ميدفوعاتها 

يعييية واالضييطرابات السياسيية وعييدم االسيتقرار المييالي وقليية الطب والكيوارتوتكيرار تعرضهييـا لحيـاالت الجفييـاف 

مواردهـا المائية التي تشكل قيداً على نموها الزراعي وأصبم من الصعب عليهـا تحقيـق أمنها الغذائي الذ  بات 

عرضيية للتحييديات الحاصييلة فييي المتغيييرات االقتصييادية الدولييية وفييي مجيياالت مختلفيية بسييبب طبيعيية التكنولوجيييا 

المتقدمـة التـي عجلـت خططها التنموية وقامت على اسلوب الزراعة الكثيفية مميا خدمة في زراعات البلدان المست

واخيذ تيييار العولمية يكتسيم كييل الحواجيـز فيـي ظييـل  ،جعلهيـا تتخطيـى الحييـدود القوميية والقليميية للبلييدان الناميية

فضعً عن إجراءات الحماية التيي تطبقهيا البليدان  ،يةمعايير النوعية التي من شأنها ان تنافس منتجات البلدان النام

وذلي   ،هافرو نفاذ المنتجات الزراعية للبلدان النامية اليى أسيـواقبهدف تضييق المتقدمة على منتجاتها الزراعية 

 من رسالة الماجستير للباحت الثاني.مستل 
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عكس أثره في تزايد مستوردات البلدان النامية من محاصيـل الحبوب االستراتيجية مقابل انخفا  صادراتها ميـن 

رافيـق ذليـ  انخفيا  أسيعار المنتجيات الزراعيية فيي السيوق العالميية بمتوسيـط سنيـو  قيـدره  ،س المحاصييـلنفـ

تتضيم اهميية البحيت فيي ان التغييرات  وذل  أسهم في خف  معدل النمو الزراعي ألغلب األُميم الناميية. ،0.5%
لييـف النتياج الزراعيي فيي البليدان الناميية فيـي هييـكل تكا الحاصلة في هيكل التجارة الخارجية تؤثر تأثيراً فعياالً 

التي تتسم بعدم التنو  النسبي في نمط إنتاجهـا السلعي في حين يتميز الطلب المحلي فيها بالتنو  الكبيير والواسيع 

 اً الذ  يتوز  علـى عدد كبير من السلع االستهعكية والنتاجية المختلفـة لـذا يكـون لقطـا  التجـارة الخارجية دور

فيي تحقيييق التيوازن والتناسييب بيين النشياط النتيياجي واالستييـراد  عيين طرييق تيوفير مييوارد النقيد األجنبييي  اً بييرك

العزميية لتمويييل عملييية التنمييية االقتصاديييـة بالسييلع الرأسييمالية والوسيييطة والمييواد األولييية ميين السييوق الخارجييية 

نتاجيية جدييدة تهيدف إليى تحقييق التوسيع فيـي القيدرات لتشيغيل طاقاتهيـا النتاجيية القائمية فضيعً عين بنياء طاقيات إ

النتاجيية للمجتميع والتييي ال يمكين تأمينهيا اال ميين خيعل قنياة التجييارة الخارجييـة والتيي لهييا دور كبيير فيي تحقيييق 

. مين اهيم التوازن بين النشاط النتاجي والتصدير  عن طريـق تصريف النتاج السيلعي الفيائ  عين حاجية البليد

ثيار التيي طبيعية اال( التيي أوضيم فييه 7112) لدراسيات التيي اجرييت فيي هيذا الشيأن دراسية الجبيور البحوت وا
تختلف ميـن دوليـة إليى اخيـرى والتي ستراتيجية في الدول العربية تسببها سيـاسـات العولمـة في تجارة الحبوب اال

تبعييـاً الختييـعف نظامهييا االقتصيياد  واخييتعف هياكلهييا النتاجييية وطبيعيية موقفهييا ميين اتفاقيييات الييدول العربييية، 

وضم الباحت بأن سياسات العولمة ستؤد  إلى زيادة معـدالت التبـادل التجيـار  وتساهيـم فيـي تحقييق معيدالت وأ

سيتراتيجية تيؤد  إليى الن االتفـاقييـات متعيـددة االطيـراف لتجيـارة الحبيوب األ عليى فيي االقتصيـاد العالميـي،أنمو 

ومين  ،زيادة في الطاقـات النتاجييـة بسبيـب ازاليـة او تخفييـ  القييـود الجمركيية وغيير الجمركيية اميام اليواردات
ة للتخصيو فيي إنتياج سيواق اليدول المتقدميـة إليى اتاحية الفرصية اميام اليدول النامييأالمتوقع ايضاً ان يؤد  فيتم 

بيأن الييدول ( 7115، وأوضيحت دراسية الطيائي ومنصيور)وتصيدير منتجيات الحبيوب عليى اسيـاس المييزة النسييبية
العربية )باستثناء المغرب والسودان( تعتبير مسيتوردة صيافية للمنتجيات الزراعيية والسييما منتجيات الحبيوب، وان 

المحلي ودعم الصادرات سوف تزيد من أسيعار الحبيوب فيي  لغـاء الدعـمإعمليات تحرير التجارة فـي الزراعـة و

% وهيـذا يعكيس التشييوهات فيي قطاعهيا الزراعييي ويزييد مين حييدة العجيز فيي ميزانهييـا 02.4هيذه اليدول بنسبييـة 
بأنه على الدول العربيية ان تعلين نفسهيـا كيـدول مستيـوردة صافييـة للغيـذاء  انوضم الباحثأالتجـار  الزراعـي، و

دراسية  ، وبينيتجـب ان تنصـب مفاوضاتهـا لطلـب معاملـة تفضيليـة وتعويضـات فيـي هيـذا المجيال)الحبـوب( وي

Martin Khor (7112 ) ًتجييارة  فيي التجيارة الزراعيية فيي غانييا والسييما فيييبيأن سياسييات العولمية أثيرت سيلبا
تخفيي  الرسيوم الجمركيية ان انسحاب الحكومة الغانية من تقيديم اليدعم للمنتجيين اليزراعيين و اذ، رزمحصول ال

أدى إليى اضيعاف قييدرة المنتجيين عليى إنتيياج محصيول اليرز وتخفييي  الكمييات المنتجية منييه وعيدم القيدرة علييى 

سواق العالمية وبالتالي ازدادت وارداتها من هذا المحصول، بعد ان كانت تتمكن من إنتاج كميات المنافسة في األ

خفييا  الرسيوم الجمركييية إليى مسييتويات ادنييى بكثيير ميين المسييتوى كبييرة منييه وبجيودة عالييية، وهييذا نيات  عيين ان

وضيم أومين قيمية االنتياج % 11% بعد ان كانت 71انخفضت الرسوم الجمركية إلى  7112المطلوب، ففي عام 
تواجيه منافسية شيديدة مين قبيل اليدول  اذالباحت بيأن غانيا هيي ضيحية العولمية تحيت ظيروف السيوق غيير العادلية 

لمنتجاتها، وتوصلت الدراسة إلى ان غانا بحاجة إلى الدعم المحليي ودعيم قطاعهيا الزراعيي أ   المتقدمة الداعمة

 ، وأوضيحت دراسية القيوطجيسواق العالمييةدعم إنتاج محصول الرز لكي تستطيع منافسة البلدان المتقدمة في األ

ين الدول عبر الحيدود القوميية سهمت في تعميق حالة االعتماد التجار  المتبادل بأبأن سياسات العولمة ( 7100)
صيادراتها ذ ااال ان الواقع العملي القتصادات البلدان النامية يشير إلى ان سياسات العولمية حاليت دون امكانيية نفي

سييواق العالميية ألن تحريير التجيارة والسيييما فيي الجانيب الميرتبط بتحفيييز الصيادرات ليم يلييق مين الحبيوب إليى األ

قتصادية المحلية وذل  خلق حالة عدم توازن في المنافع بين البلدان النامية والمتقدمة، مرونة كافية من الموارد اال
إلى ارتفيا  فيي أسيعار محاصييل الحبيوب األسيتراتيجية وذلي   ىدأكما ان تطبيق البلدان النامية لسياسات العولمة 

ي المييزان التجيار  الزراعيي دى إلى ارتفا  تكاليف استيراد الحبوب والذ  عكس أثره في تزاييد حيدة العجيز فيأ

دت إليى حيدوت تغيير هيكليي فيي أوضم فيها بيأن سياسيات العولمية ( أ7117، وفي دراسة الكواز)لحبوبلالنامي 
ستراتيجية فضعً عن ذل  فقيد نيت  عنهيا عيدد مين االنجيازات، منهيا تخفيي  االسواق العالمية لمنتجات الحبوب اال

سيتراتيجية ممييا غيير الجمركيية ودعيم النتياج الزراعيي وتجيارة الحبيوب االزالية الحيواجز إالتعريفيات الجمركيية و

سيواق ذ هيذه المنتجيات إليى األاسهم في تقوية القدرة التنافسيية للمنتجيات الزراعيية مين الحبيوب وزييادة فيرو نفيأ

نامييية قتصيادات الالوضيم الباحيت بيأن سياسيات العولمية عملييت عليى دمي  االقتصيادات العالميية ميع اوأالعالميية، 

سواق العالميية. مميا الشي  فييه وصول منتجات الحبوب إلى األ امكانيةوساهمت في تحرير التجارة التي ادت إلى 

ميام التجيارة أتخفيي  الحيواجز  فيي مجيالسيهمت اسيهاماً كبييراً فيي المفاوضيات التجاريية أسياسيات العولمية  فأن

بسبب كون التعريفات سواق البلدان المتقدمة أعلى اختراق العالمية ومع ذل  فان البلدان النامية التزال غير قادرة 
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وذلي  خليق حالية عييدم  ،عليى صييادرات هيذا النيو  مين المحاصييل عليى بكثيير مين التعريفيات المطبقيةأ الجمركيية

اليقين في امكانية وصول محاصيل الحبوب االستيراتيجية في البليدان الناميية اليى اسيواق البليدان المتقدمية. يهيدف 

بعييي  العواميييل االقتصيييادية فيييي تجيييارة اربيييع انيييوا  مييين محاصييييل الحبيييوب  أثيييرليييى تقيييدير وتحلييييل البحيييت ا

االسييتيراتيجية وهييي القمييم والشييعير والييرز والييذرة فييي عييدد ميين البلييدان النامييية بظييل تيياثير سياسييات العولميية 

 .7107 – 0184االقتصادية خعل المدة 
 ث وطرائقهمواد البح

 منهج البحث:

ستنـد إلـى الدراسيات ياعتمد البحت في منهجه على اسلوب الربط بين اتجاهين األول وصفـي أسلوب البحث:  -5
النظرية التي درست الموضو  نفسه والثاني كمي يستنـد إلـى طرائيـق االقتصياد القياسيي وأسياليبه ومين ثيم تفسيير 

 من الدراسة. التطبيقينتائ  االسلـوب الكمـي لتقييـم الجانـب 

ي نصت عليى وجيود عيدد مما تقدم ولغر  اثبات فرضية البحت الت اختيار البلدان النامية موضوعة البحث: -2
من العوامل االقتصادية التي تسيهم بتيأثيرات متباينية فيي تجيارة انيوا  معينية مين محاصييل الحبيوب االسيتيراتيجية 

ولغير  تطبييق  7107-0184في عدد من البلدان الناميية بظيل تياثير سياسيات العولمية االقتصيادية خيعل الميدة 
البلدان النامية لتكون عينة لدراستنا وهي مصر، اندونيسييا، ماليزييا، الجانب الكمي في الدراسة تم اختيار عدد من 

وقد استخدمت عدد من النماذج القياسية القيادرة عليى تأكييد صيحة فرضيية البحيت وبشيكل  ،المغرب، تونس، تركيا

ة التيي يعكس الهيكل النظر  للمشكلة االقتصادية قيد الدرس أ  تصوير الععقية الرابطية بيين العواميل االقتصيادي

توثر في تجارة الحبوب االستراتيجية بظل تاثير سياسات العولمة االقتصادية ولعيدد مين البليدان الناميية والمسيتمدة 

مين مفياهيم النظرييية االقتصيادية والدراسيات السييابقة فيي هيذا الشييأن. وفيي موضيو  دراسييتنا المتعليق بتحدييد أثيير 

ية بظييل تيياثير سياسييات العولميية فييأن العديييد ميين الدراسييات العوامييل االقتصييادية فييي تجييارة الحبييوب االسييتيراتيج
والمنطييق االقتصيياد  يشيييران الييى ان المتغيييرات االتييية هييي اكثيير المتغيييرات التييي تييؤثر فييي تجييارة الحبيييوب 

 -االستراتيجية بظل تأثير سياسات العولمة االقتصادية وكاالتي:

ات المصيدرة والمسيتوردة مين محاصييل القميم والشيعير لقيد تيم االعتمياد عليى الكميي Yاوالً: المتغييرات المعتميدة 

 طن بوصفها المتغيرات المتعمدة في النماذج القياسية المستخدمة في التقدير. 0111والرز والذرة 
ثانياً: المتغيرات المستقلة لقد تم االعتماد على العوامل االقتصادية االتية بوصفها المتغيرات االقتصادية التي تيؤثر 

 لحبوب االستراتيجية المذكورة انفا بظل تأثير سياسات العولمة االقتصادية وهي: في تجارة ا

X1    مئوية الصرف االجنبي...نسبة سعر 

X2    مئوية                    معدل التبادل التجار ...نسبة  

X3    مئويةاالنكشاف االقتصاد  الزراعي...نسبة            

X4   ..دوالر/ طن السعر العالمي للمحصول. 

X5                          حجم الطلب العالمي... مليون طن متر  / سنة 

X6     االزمات... متغير وهمي                                     
 لذا فأن الشكل الرياضي للنموذج المقدر هو:

y = f (X1 ، X2 ، X3 ، X4 ، X5  ، X6) 
 االتي: الصيغة انفاً بصيغة نموذج قياسي يأخذ وبذل  يمكن صياغة الععقة الموضحة

yi = β0 + β 1 X1 + β 2 X2 + β 3 X3 + β 4 X4 + β 5 X5 + β 6 X6 +Ui 

وقيد اسيتخدمنا أسيلوب االنحيدار الخطييي  ،7107 -0184عامياً  71دراسية سلسيلة زمنيية ميداها التضيمنت 
وحسبت قيم المعلمات بطريقية المربعيات  ،المقدرالمتعدد وذل  لوجود أكثر من متغير مستقل في النموذج القياسي 

لكون هذه الطريقة تمتاز بإعطائها أفضل التقديرات الخطية غير المتحييزة والتيي غالبياً  OLSالصغرى االعتيادية 
 .ما تتفق مع مفاهيم النظرية االقتصادية

 النتائج والمناقشت

اوالً: نتائج التحليل الكمي ألثر المتغيرات المستقلة في تجارة القمح بظل تأثير سياسات العولمة االقتصادية فيي 

 2152 -5891دول عينة الدراسة خالل المدة 

في تجيارة القميم يجابي التأثير افي ال X1إلى معنوية متغير سعر الصرف األجنبي ( 1) تشير نتائ  الجدول

، 13282، 03222، 13722، 275.1فييي كييل ميين مصيير واندونيسيييا وماليزيييا والمغييرب وتييونس بمرونيية بلغيييت 

منظمية بريتيون سياسات العولمة التيي جياءت بهيا قيرارات ان تعني والشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير  13421
ً  رفعوودز أدت إلى  المنتجيات الزراعيية المحليية اسيعار وذلي  جعيل  أسعار صرف عمعت البليدان الميذكورة أنفيا

بفعل كون أسيعاره منخفضية فيي األسيواق األجنبيية في هذه البلدان صادرات القمم  ازدادترخيصة الثمن لذا فيها 
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انتياج الزراعي والسيما فيي  هااالستثمار في قطاع حفزتمن العمعت األجنبية التي  هاإلى تزايد عوائد ادىوذل  

فيمييا تبييين التييأثير المعنييو  غييير االيجييابي  ،(7115، التييونيذات االفيياق التصييديرية )تيراتيجية االسييالمحاصيييل 

، والشارة السيالبة لمعلمية هيذا المتغيير تعنيي ان 13722للمتغير المذكور في تجارة القمم في تركيا بمرونة بلغت 
قييم المسيتوردات رخيصية  بحتاصيأدت إلى خف  سعر صرف العملة التركية وبذل  المذكورة منظمة القرارات 

(، وأوضيحت نتييائ  Kreinin،1979بالعملية المحليية لييذا تيزداد الكمييات المسيتوردة ميين محصيول القميم )اليثمن 

في التأثير االيجابي فيي تجيارة القميم فيي كيل مين مصير  X2الجدول السابق معنوية متغير معدل التبادل التجار  

، والشييارة الموجبيية لمعلميية هييذا 13212، 13202، 03821، 03115وماليزيييا والمغييرب وتييونس بمرونيية بلغييت 
يقيدر المتغير تعكس ععقته الطرديية ميع الكمييات المصيدرة مين محصيول القميم عليى اعتبيار ان هيذا المحصيول 

المنافسة في األسواق الخارجية ويجعل معدل التبادل التجار  في مصلحة الدول الميذكورة ، وذلي  هيو احيد  على

اليدول، فيمييا أوضييحت نتيائ  الجييدول نفسييه هييذه جابييية التييي عكسيتها سياسييات العولميية فيي اقتصييادات النتيائ  االي

 882.1كل من اندونيسيا وتركيا بمرونة بلغت  تجارة القمم في معدل التبادل التجار  فيلالمعنوية غير االيجابية 

لتجييار  فييي غييير مصييلحة الييدولتين ، والشييارة السييالبة لمعلميية هييذا المتغييير تعنييي ان معييدل التبييادل ا02531و 
ا غير قادرة على المنافسة في األسواق األجنبية لذا تضطر إلى استيراد القمم من مالمذكورتين أنفاً إذ ان صادراته

(، وأوضيحت نتيائ  الجيدول السيابق معنويية متغيير االنكشياف االقتصياد  7107، غزال و احميدالبلدان األجنبية )

، 13220، 13455في التأثير االيجابي في تجارة القمم فيي جمييع دول عينية الدراسية بمرونية بلغيت  X3الزراعي 

سياسات االنفتيا  االقتصياد  تعني ان ، والشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير 13121، 13052، 13001، 13202
ثييية والمعيييدات الرأسيييمالية فيييي تورييييد االسيييتثمارات األجنبيييية الحدي اسيييهمتورفيييع الحيييواجز والقييييود الجمركيييية 

بتأثيرات ايجابية في الكميات المصدرة من محصيول القميم  انعكستوالمدخعت ذوات التقنية والغلة العالية والتي 

فيي التيأثير االيجيابي  X4وأوضحت نتائ  الجدول السابق معنوية متغير السعر العالمي للقميم ، (7112)اللقماني، 

، والشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان سياسات العولمية 13718بلغت في تجارة القمم في تونس بمرونة 
القمييم وذليي  عكيس أثييره فييي زيييادة إنتيياج  لزراعييةاالقتصيادية أسييهمت فييي زيييادة قيييم التخصيصيات االسييتثمارية 

 وصيادرات تيونس مين هييذا المحصيول، فيي حيين أوضييحت نتيائ  الجيدول السيابق المعنوييية غيير االيجابيية لمتغييير

، والشيارة السيالبة 13121و  13202السعر العالمي في تجارة القمم في كل من ماليزييا والمغيرب بمرونية بلغيت 
لمعلمة هذا المتغير تعني ان سياسات العولمة المشار اليها أنفاً جعلت أسعار القمم منخفضة في األسيواق العالميية 

الً مين إنتاجيه محليياً، وليم تظهير معنويية هيذا المتغيير فيي تجهان نحو استيراده بدتاألمر الذ  جعل هاتين الدولتين 

 X5وأوضحت نتائ  الجدول السيابق معنويية متغيير حجيم الطليب العيالمي للقميم  ،كل من مصر واندونيسيا وتركيا

، والشيارة الموجبية 13224و  03558وبتأثير ايجابي في تجارة القمم في كل من مصر واندونيسييا بمرونية بلغيت 
الطلب العالمي على القمم المنت  فيي حجم ا المتغير تعني ان سياسات العولمة عكست اثارها في تزايد لمعلمة هذ

حاجات الطلب العيالمي والسييما فيي جزء من الدولتين المذكورتين أنفاً فضعً عن مقدرة هاتين الدولتين على تلبية 

نتيائ  الجيدول السيابق المعنويية غيير  (، فيميا أوضيحت7111دول العجز الغيذائي مين هيذا المحصيول )الجميليي، 

، وهذه النتيجية تعنيي ان سياسيات العولمية 13524االيجابية لهذا المتغير في تجارة القمم في تونس وبمرونة بلغت 
جعلت تونس تستورد محصول القمم في بع  سنوات السلسلة، ولم تظهر معنوية هذا المتغير في كل من ماليزيا 

فيي التييأثير االيجيابي فيي تجييارة  X6تييائ  الجيدول السيابق معنوييية متغيير األزميات والمغيرب وتركييا، وأوضيحت ن

، والشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغيير تعنيي ان 13014و  13124القمم في كل من ماليزيا وتركيا بمرونة بلغت 
م، فيي حيين ظهور مشيكلة الجفياف العيالمي أدت إليى تنياقو اسيتيرادات اليدولتين الميذكورتين مين محصيول القمي

المعنوية غير االيجابية للمتغير المذكور في تجارة القمم في كل من مصير والمغيرب  هأوضحت نتائ  الجدول نفس

، والشارة السالبة لمعلمة هذا المتغير تعنيي ان مشيكلة الجفياف العيالمي لين تيؤثر 13105و  13182بمرونة بلغت 
 هر معنوية هذا المتغير في كل من اندونيسيا وتونس.في صادرات هاتين الدولتين من محصول القمم، ولن تظ

ً ثاني : نتائج التحليل الكمي ألثر المتغيرات المستقلة في تجيارة العيعير بظيل تيأثير سياسيات العولمية االقتصيادية ا

 :2152 -5891في دول عينة الدارسة خالل المدة 

وبتيأثير ايجيابي فيي تجيارة الشيعير  X1إليى معنويية متغيير سيعر الصيرف األجنبيي ( 7) تشير نتائ  الجدول

، والشيارة الموجبية لمعلمية هيذا المتغيير تعنيي ان 13521و  13122في كل مين ماليزييا والمغيرب بمرونية بلغيت 
سياسات العولمة االقتصادية أدت إلى رفع أسعار صرف عمعت هاتين الدولتين وذل  جعل سعر الشعير رخييو 

ذ  أدى إلى زيادة الكميات المطلوبة منه وبذل  ازدادت العوائد األجنبية مين الثمن في األسواق الخارجية األمر ال

صادرات هذا المحصول والتي أسهمت في زيادة حجيم االسيتثمار فيي القطيا  الزراعيي فيي اليدولتين الميذكورتين 

 ه(، وأوضيحت نتيائ  الجيدول نفسي7114، النجفييهيذا المحصيول )انتياج وصيادرات والذ  عكس أثره فيي زييادة 

و  13148المعنويية غيير االيجابييية للمتغيير الميذكور فييي تجيارة الشيعير فييي كيل مين مصيير وتركييا بمرونية بلغييت 
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، والشارة السالبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان سياسات منظمة التجارة العالمية عملت على خف  أسعار 13022
هييذا ميين صييادرات المتحصييل عليهييا ي ميين عوائييد النقييد األجنبييوذليي  قلييل صييرف عمييعت الييدولتين المييذكورتين 

ارخيو ثمنياً اصيبحت أسيعاره الن فيي ظيل حريية التجيارة  منيهفي حيين ازدادت الكمييات المسيتوردة المحصول، 

بالمقارنة مع أسعار نفس المحصول المنت  محلياً وبذل  تحول الطلب نحو الواردات والذ  تر  أثراً غيير ايجابيياً 

 ،(، ولم تظهر معنوية المتغير المذكور في بقية الدول0111يجاتي، في إنتاج الشعير وصادراته )الجو
 

نتييائ  التحليييل الكمييي ألثيير العوامييل االقتصييادية فييي تجييارة القمييم بظييل تييأثير سياسييات العولميية  (:0) الجييدول

 7107 -0184االقتصادية في دول عينة الدراسة خعل المدة 
Table (1): Quntative analysis result for the factors affecting in wheat Trade in study 

case sample states In the light of the effect of economic globalization polices 

for the period 1985-2012. 
 الدول X6 X5 X4 X3 X2 X1 Xi نو  الدالة

نصف لوغارتمية 
 يمين

 Semi- 
logramatic 

right 

-0.570 9.857  3.707 7.448 4.926 Bi مصر Eygypt 

785.1

45.50

90.02







WD

F

R
 

-2.08 1.86  2.29 3.11 6.55 t* 

Y= - 3.299 + 5.109 LogX1 +7.144 LogX2 +4.423 LogX3 -2.047 LogX4 
t*    (-1.98 )        ( 6.60 )             ( 2.96 )             ( 2.50 )           ( -1.00 )  
+1.017 LogX5 - 0.616 LogX6 
(1.92 )                 ( -2.22 ) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

 لوغارتمية مزدوجة
Dubble- 

Logramatic 

 0.765  0.361 -0.886 0.237 Bi 
 Indonesiaاندونيسيا

649.1

28.51

88.02







WD

F

R
 

 1.87  3.93 -5.10 4.47 t* 

LogY=5.368 +0.250 LogX1 -0.905 LogX2 +0.316 LogX3 +0.067 LogX4 
t*       (4.09)           (3.48)              (-4.84)              (2.40)              (0.32)                   
+ 0.763 LogX5 -0.012 LogX6 
         (1.75)              (-0.5) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

 لوغارتمية مزدوجة
Dubble- 

Logramatic 

0.075  -0.713 0.617 1.869 1.373 Bi 
 Malysia ماليزيا

203.2

03.38

87.02







WD

F

R
 

2.75  -2.88 4.38 5.01 5.58 t* 

LogY =  4.36 + 1.51 LogX1 + 1.99 LogX2 + 0.66 LogX3 - 0.65 LogX4   
t*           (3.47)     (5.56)               (5.18)              (4.57)             (-2.62)            
-0.57 LogX5 + 0.07 LogX6 
        (-1.17)            (2.90) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

نصف لوغارتمية 
 يسار

Semi- 
logramatic 

Left 

-0.096  -0.002 0.796 0.004 0.057 Bi المغرب Morocco 

807.1

31.32

85.02







WD

F

R
 

-2.58  -4.17 5.78 2.99 3.08 t* 

LogY =  5.40  + 0.05 X1 + 0.03 X2 + 0.76 X3 - 0.02 X4 + 0.02 X5     - 0.09 X6        
t*          (20.13)   (2.93)         (2.47)        (5.31)      (-4.12)       (0.71)         (-2.58) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

نصف لوغارتمية 
 يمين

Semi- 
logramatic 

right 

 -2.728 1.306 0.921 3.809 3.516 Bi تونس Tunisia 

640.1

46.15

72.02







WD

F

R

 
 -1.82 2.15 2.32 2.18 4.30 t* 

Y = - 0.86 + 3.39 LogX1 + 3.53 LogX2 + 0.73 LogX3 + 1.14 LogX4           
t*      (-0.15)    (4.26)              (2.07)              (1.81)              (1.90) 
 -2.69 LogX5 - 0.12 LogX6 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 
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 الدول X6 X5 X4 X3 X2 X1 Xi نو  الدالة
       (-1.86)            (-1.54) 

 Linear خطية
0.659   0.587 -0.434 -0.998 Bi 

 Turkey تركيا

384.1

53.6

45.02







WD

F

R
 

2.11   4.65 -1.84 -2.84 t* 

Y =  6.92 - 1.26 X1 - 0.51 X2 + 7.23 X3 - 5.94 X4 + 0.45 X5 + 0.633 X6 
t*    (2.06)    (-3.06)     (-1.88)      (3.57)      (-1.23)       (0.17)       (1.99) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

المصدر: من اعداد الباحت باالعتماد على نتائ  التحلييل الكميي ألثير العواميل االقتصيادية فيي تجيارة القميم بظيل 

 7107 -0184االقتصادية في دول عينة الدراسة خعل المدة تأثير سياسات العولمة 
Resource: Prepared by the researcher depending on quantitative analysis results for the 

effect of economic factors in wheat trade in study case sample states In the light of the 

effect of economic globalization polices for the period 1985-2021. 

 

نتييائ  التحليييل الكمييي ألثيير العوامييل االقتصييادية فييي تجييارة الشييعير بظييل تييأثير سياسييات العولميية  (:7) الجييدول

 .7107 -0184االقتصادية في دول عينة الدراسة خعل المدة 
Table (2): Quntative analysis result for the factors affecting in barley Trade in study 

case sample states In the light of the effect of economic globalization polices 

for the period 1985-2012. 

 الدول X6 X5 X4 X3 X2 X1 Xi نو  الدالة

نصف لوغارتمية 
 يسار

Semi-
Logramatic Left 

0.444 -0.081 0.018   -0.342 Bi مصر Eygypt 

599.1

67.28

80.02







WD

F

R
 

3.91 -2.41 4.59   -8.79 t* 

LogY = 4.82 - 0.35 X1 + 0.01 X2 - 0.03 X3 + 0.02 X4 - 0.08 X5+ 0.47 X6 
t*  (6.21) (-7.49)      (0.51)       (-0.06)     (4.22)        (-2.36)               (3.55) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

 لوغارتمية مزدوجة
Dubble  

Logramatic 

 -7.144 4.666 -2.649 3.305  Bi 
 Indonesia اندونيسيا

713.1

03.3

23.02







WD

F

R
 

 -2.07 2.39 -2.54 1.76  t* 

Logy = 4.09 - 0.47 LogX1 + 4.17 LogX2 - 2.44 LogX3 + 5.51LogX4    
       t*  (0.35) (-0.69)            (1.91)             (-2.23)             (2.59)                  
- 9.32LogX5 + 0.25 LogX6 
       (-2.12)           (0.97) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

نصف لوغارتمية 
 يسار

Semi-
Logramatic Left 

-0.164 0.006  0.278 -0.011 0.161 Bi 
 Malysia ماليزيا

359.1

16.10

62.02







WD

F

R
 

-2.21 2.48  4.29 -3.40 2.05 t* 

LogY = 2.58 + 0.16 X1 - 0.01 X2 + 0.27 X3 + 0.02 X4 + 0.06 X5   -0.16 X6 
        t*  (3.27)(1.99)       (-2.43)        (4.15)       (0.06)       (2.40)         (-1.86) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

نصف لوغارتمية 
 يمين

Semi-
Logramatic 

Right 

0.169 -2.019  0.676  3.207 Bi 
 Morocco المغرب

07.2

04.10

57.02







WD

F

R

 
2.56 -1.97  1.97  3.21 t* 

Y = 5.20 + 2.96 LogX1 - 1.05 LogX2 +0.92 LogX3 + 0.01 LogX4        
 t*  (1.31)  (2.85)             (-1.24)            (2.19)              (0.02)  
-2.35 LogX5 + 0.16 LogX6 
      (-2.17)            (2.30) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 
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 الدول X6 X5 X4 X3 X2 X1 Xi نو  الدالة

 لوغلرتمية مزدوجة
Dubble  

Logramatic 

 -3.066 1.644 1.023 4.096  Bi 
 Tunisia تونس

823.1

82.12

63.02







WD

F

R
 

 -2.34 2.05 2.71 2.02  t* 

LogY = -1.21 + 0.25 LogX1 + 4.89 LogX2 + 1.18 LogX3 + 1.94 LogX4    
t*  (-0.21)(0.26)                (2.26)              (2.75)               (2.20)           
-2.97 LogX5 + 0.11 LogX6 
       (-1.98)             (1.15) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

 لوغارتمية مزدوجة
Dubble  

Logramatic 

 
 

0.115  1.702 0.775  -0.167 Bi تركيا Turkey 

17.2

62.6

45.02







WD

F

R
 

1.83  3.10 2.66  -3.04 t* 

LogY = 7.84 - 0.26 LogX1 - 0.97 LogX2 + 0.78 LogX3 +1.69 LogX4        
t*         (1.88)      (-2.91)           (-0.61)              (2.68)             (2.97)                
-1.44 LogX5 + 0.13 LogX6 
    (-1.34)             (1.95) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

المصدر: من اعداد الباحت باالعتماد على نتائ  التحليل الكمي ألثر العوامل االقتصيادية فيي تجيارة الشيعير بظيل 

 7107 -0184عل المدة تأثير سياسات العولمة االقتصادية في دول عينة الدراسة خ
Resource: Prepared by the researcher depending on quantitative analysis results for the 

effect of economic factors in barly trade in study case sample states In the light of the 

effect of economic globalization polices for the period 1985-2021. 

 

في التأثير فيي تجيارة  X2وأوضحت نتائ  الجدول السابق المعنوية االيجابية لمتغير معدل التبادل التجار  

وذلي  يجيد تفسييره فيي ان سياسيات العولمية  53112و  23214الشعير في كل من اندونيسيا وتونس بمرونة بلغيت 
االيجابييية فييي زييادة صييادرات الشييعير فيي الييدولتين المييذكورتين بفعيل مقييدرة هييذا  آثارهيااالقتصيادية قييد عكسييت 

المنافسة في األسواق األجنبية إلى الحد الذ  أصبم فيه معدل التبادل التجار  لهذا المحصول في  علىالمحصول 
في حين أوضحت نتائ  الجدول السابق المعنوية غير االيجابيية لهيذا المتغيير فيي  ،الدولتين المصدرتين له مصلحة

والشييارة السييالبة لمعلميية هييذا المتغييير تجييد تفسيييرها فييي ان سياسييات العولميية  ،13172ماليزيييا بمرونيية بلغييت 
فييه غيير قيادر عكست أثارها غير االيجابية في إنتاج وتصدير هذا المحصول إلى الحد الذ  أصبم قد االقتصادية 

ولم تظهر  ،من محصول الشعير هذه الدولةيعني تزايد استيراد وهذا على الدخول والمنافسة في األسواق األجنبية 

معنوييية هييذا المتغييير فييي بقييية دول عينيية الدراسيية. وأوضييحت نتييائ  الجييدول السييابق المعنوييية االيجابييية لمتغييير 

يجابي فيي تجيارة الشيعير فيي كيل مين ماليزييا والمغيرب وتيونس في التأثير اال X3االنكشاف االقتصاد  الزراعي 

والشيارة الموجبيية لمعلمية هييذا المتغيير تعنييي ان  ،1.224و  0.172و  1.112و  1.148وتركييا بمرونية بلغييت 
إليى زييادة قييم التخصيصيات االسيتثمارية لزراعية الشيعير فيي ادت سياسات خبراء صندوق النقيد والبني  اليدوليين 

عوائد هذه صادرات هذا المحصول والتي غالباً ما استغلت انتاج وكورة أنفاً إلى الحد الذ  ازدادت فيه الدول المذ

في استيراد المعدات والمدخعت الرأسمالية العزمة لتوسيع نطياق االسيتثمار فيي الصادرات من العمعت الصعبة 

االيجابية لمتغير االنكشياف فيي التيأثير فيي وأوضحت نتائ  الجدول السابق المعنوية غير  ،(7112 ،إنتاجه )غزال

والشارة السالبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان سياسات العولمية  ،7.251تجارة الشعير في اندونيسيا بمرونة بلغت 
 تقد عكست أثارها غير االيجابية في قيم التخصيصيات االسيتثمارية لنتياج وتصيدير الشيعير إليى الحيد اليذ  جعلي

 ،(7111 ،النعميةمد على االستيراد األجنبي من المحصول الميذكور فيي سيد حاجتهيا المحليية منيه )هذه الدولة تعت
وأوضييحت نتييائ  الجييدول السييابق المعنوييية االيجابييية لمتغييير السييعر  ،وليم تظهيير معنوييية هييذا المتغييير فييي مصيير

تركييا بمرونيية بلغييت مصيير واندونيسييا وتييونس و التيياثير فيي تجييارة الشيعير فييي كييل مينفيي  X4العيالمي للشييعير 

والشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغيير تعنيي ان سياسيات رفيع الحيواجز  ،0.217و  0.255و  5.222و  1.121
العولميية االقتصييادية عكسييت أثارهييا االيجابييية فييي زيييادة الكميييات سياسييات والقيييود الجمركييية التييي جيياءت بهييا 

ً المصدرة من المحصول قيد الدرس في الدول المذكورة أ  ،ولم تظهر معنوية هيذا المتغيير فيي بقيية دول العينية ،نفا

فيي ماليزييا  X5وأوضحت نتيائ  الجيدول السيابق التيأثير المعنيو  االيجيابي لمتغيير حجيم الطليب العيالمي للشيعير 

اسيتفادت مين سياسيات العولمية قيد والشارة الموجبة لمعلمة هيذا المتغيير تعنيي ان ماليزييا  ،1.074بمرونة بلغت 
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فيي حييين أوضيحت نتييائ  الجيدول السييابق المعنويية غييير  ،االقتصيادية فيي زيييادة صيادراتها ميين محصيول الشييعير

االيجابيية لمتغيير الطليب العييالمي فيي التيأثير فيي تجييارة الشيعير فيي كيل ميين مصير واندونيسييا والمغيرب وتييونس 

ذا المتغييير تعنييي ان الييدول والشييارة السييالبة لمعلميية هيي ،2.122و  1.781و  2.055و  1.102بمرونيية بلغييت 
ً لم تستفيد من  إزالة الحواجز والقيود الجمركية التي جاءت بها سياسات العولمة األمر اليذ   قراراتالمذكورة أنفا

جعل حجم الطلب العالمي للشعير منخف  إلى الحد الذ  جعل الدول المذكورة أنفاً مستوردة لهذا المحصول في 

فيي التيأثير  X6أوضحت نتائ  الجدول السابق المعنوية االيجابية لمتغيير األزميات و ،أغلب سنوات سلسلة الدراسة

والشييارة  ،1.004و  1.175و  1.124فيي تجييارة الشييعير فييي كييل ميين مصير والمغييرب وتركيييا بمرونيية بلغييت 
دت إليى الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان أزمات الجفاف التي حلت في أغلب دول العالم خعل مدة الدراسة أ

تزايد صادرات الدول المذكورة أنفاً من محصول الشعير أثر اعتماد هذه اليدول لسياسيات ازالية الحيواجز والقييود 

المعنويية غيير  هكميا أوضيحت نتيائ  الجيدول نفسي ،الجمركيية التيي جياءت بهيا منظميات عالميية مثيل بريتيون وودز

والشارة السيالبة لمعلمية  ،1.125ي ماليزيا بمرونة بلغت االيجابية لمتغير األزمات في التأثير في تجارة الشعير ف
عكسيت أثارهيا قيد أزمات الجفاف التي حلت في اليدول المنتجية والمصيدرة لهيذا المحصيول أن هذا المتغير تعني 

غير االيجابية في هذه الدولة والتي تمثلت في زيادة اعتمادها على البلدان األجنبية في اسيتيراد هيذا المحصيول إذ 

ود سييبب ذلي  فييي تركيييز االسيتثمارات التييي جيياءت بهيا سياسييات العولميية فيي هييذه الدوليية نحيو قطاعييات غييير يعي

 زراعية. 

ثالثاً: نتائج التحليل الكمي ألثر المتغيرات المستقلة في تجارة الرز بظل تيأثير سياسيات العولمية االقتصيادية فيي 

 :2152 -5891دول عينة الدراسة خالل 

في التأثير االيجيابي فيي تجيارة اليرز  X1إلى معنوية متغير سعر الصرف األجنبي ( 2) تشير نتائ  الجدول

والشارة الموجبة لمعلمة هيذا المتغيير تعنيي ان الييات  ،1.120و  1.244في كل من مصر وتركيا بمرونة بلغت 
المصرية والتركيية األمير اليذ   تينسياسة العولمة االقتصادية قد أسهمت بتأثير ايجابي في رفع سعر صرف العمل

في خف  القيمة الخارجية لها وبذل  أصبم الرز المنت  في كع الدولتين رخيو اليثمن مميا أدى إليى  هعكس أثر

فيي حييين ليم تشييهد الكميييات  ،ق األجنبييية وبيذل  ازدادت صييادرات هيذا المحصييولاسيوتزاييد الطلييب علييه فييي األ

المعنوييية غييير االيجابييية  هوأوضييحت نتييائ  الجييدول نفسيي ،(7101 ،يييد المسييتوردة منييه اال تغيييرات طفيفيية )العب

والشارة السيالبة لمعلمية هيذا المتغيير تعنيي ان  ،1.175للمتغير المذكور في تجارة الرز في تونس بمرونة بلغت 
بنظيره  سياسات العولمة أسهمت في رفع قيمة العملة التونسية األمر الذ  جعل الرز التونسي مرتفع الثمن مقارنة

ولم تظهر معنويية  ،المنت  في بقية الدول االخرى وذل  أدى إلى تفعيل دالة استيراد هذا المنتوج خعل مدة البحت

فيي التيأثير  X2وأوضحت نتائ  الجدول السابق معنوية متغير معيدل التبيادل التجيار   ،هذا المتغير في بقية الدول

و  0.427و  1.108وماليزيييا والمغيرب وتركيييا بمرونيية بلغييت االيجيابي فييي تجييارة اليرز فييي كييل مين اندونيسيييا 

والشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغيير تعنيي ان سياسيات العولمية االقتصيادية قيد أسيهمت فيي  ،1.175و  1.172
مثيل حمايتييه مين منافسيية المنتييوج  لنتيياج هيذا المحصييول فييي اليدول المييذكورة العزمية تيوفير قييدر مين الحييوافز 

األمير اليذ  جعليه منتيوج منيافس فيي  هإنتاجيزراعتيه و وإدخال وسائل التقدم التقنيي الحيديت فيي ،ناظراألجنبي الم

المعنويية غيير  هوأوضيحت نتيائ  الجيدول نفسي ،منيه في زيادة الكمييات المصيدرة هالسوق العالمية وذل  عكس أثر

والشييارة السييالبة  ،1.208لغيت االيجابيية لمتغييير معيدل التبييادل فيي التييأثير فيي تجييارة اليرز فييي مصير بمرونيية ب
لمعلمة هذا المتغير تجد تفسيرها في ان سياسات العولمية االقتصيادية أدت إليى حيدوت توسيع كبيير فيي إنتياج هيذا 

إنتيياج مثييل هييذه وا مبييالك كبيييرة لييدعم زراعيية ميينفاقهاالمحصييول فييي الييدول المتخصصيية فييي إنتاجييه فضييع عيين 

وفيي  الكمييات المعروضية منيه فيي السيوق الدولييةفي صول وزيادة المحاصيل وذل  نت  عنه فائ  من هذا المح

هذا الشأن لم يتمكن الرز المصر  من المنافسة في السوق األجنبية وبيذل  قليت الكمييات المصيدرة منيه فيي حيين 

 .ازدادت الكميات المستوردة من هذا المحصول

فيي التيأثير  X3وأوضحت نتائ  الجدول السابق المعنوية االيجابيية لمتغيير االنكشياف االقتصياد  الزراعيي 

و  1.712و  1.225و  1.427في تجارة الرز في كل من مصر وماليزيا والمغرب وتونس وتركيا بمرونة بلغت 

حسين النسيبي فيي أداء قطيا  إنتياج ، والشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تجد تفسيرها فيي الت1.042و  1.122
الرز في الدول المذكورة أنفاً أثر قيام حكوماتها بتبني عدد من الجراءات التي فرضتها سياسيات البني  وصيندوق 

النقيد اليدوليين والتييي عمليت عليى تحرييير تجيارة هيذا المحصييول وقلصيت دور الدولية فييي النشياط الزراعيي لهييذا 

ييود التيي ميين شيأنها ان تعييق تصييديره وسيعت نحيو ميينم حيوافز لزيييادة المحصيول مين خييعل خفي  عيدد ميين الق

التجاريية ميع دول المجموعية االوربيية بخصيوو تصيدير هيذا  العقيودالكميات المصدرة منه مثيل إبيرام عيدد مين 

(، وأوضيحت 0110، مجهيولالمحصول وذل  يبيرر الععقية االيجابيية لهيذا المتغيير ميع الكمييات المصيدرة منيه )

، 1.041المعنويية غييير االيجابيية لهييذا المتغيير فييي تجيارة الييرز فيي اندونيسيييا بمرونية بلغييت  هدول نفسيينتيائ  الجي
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والشيارة السييالبة لمعلمية هييذا المتغيير تعنييي ان سياسيات منظميية التجيارة العالمييية ركيزت علييى تطيوير عييدد ميين 

إلى الحد الذ  أصبحت فيه سياسيات المشاريع غير الزراعية في اندونيسيا التي تعطي عوائدها في االجل القصير 

المنظمة لم تعمل على تحفيز صادرات هيذا المحصيول بيل عليى العكيس أدت إليى زييادة الكمييات المسيتوردة منيه 

فيي التيأثير االيجيابي  X4السعر العيالمي لليرز  (، وأوضحت نتائ  الجدول السابق معنوية متغير7101)الخطيب، 

، والشارة الموجبة 1.181و  1.101اندونيسيا والمغرب بمرونة بلغت  في تجارة المحصول المذكور في كل من
لمعلمة هذا المتغير تعنيي ان سياسيات العولمية االقتصيادية أسيهمت فيي تشيجيع زراعية هيذا المحصيول مين خيعل 

ا  األسيعار إدخال التقنيات الحديثة المتمثلة بالحزمة البيولوجية العزمة لزيادة الكميات المنتجة منه رافق ذل  ارتف

(، وأوضيحت نتيائ  7112، حسيينالعالمية لهذا المحصول مما شجع على زيادة الكميات المنتجة والمصدرة منه )
المعنوييية غيير االيجابيية للمتغييير الميذكور فيي التييأثير فيي تجيارة الييرز فيي كيل ميين مصير وماليزيييا  هالجيدول نفسي

لسالبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان الدول المذكورة ، والشارة ا1.020و  1.522و  0.747وتونس بمرونة بلغت 
 ،أنفياً تسيتورد المحصيول قييد اليدرس وذلي  لقلية إنتياجهم المحليي منيه و تنيو  اسيتعمال واسيتهع  هيذا المحصيول

وبتييأثير ايجييابي فيي تجييارة هييذا  X5وأوضيحت نتييائ  الجييدول السيابق معنوييية متغييير حجيم الطلييب العييالمي لليرز 

، 1.542و  0.552و  1.722و  0.217مصر واندونيسييا وماليزييا وتيونس بمرونية بلغيت  المحصول في كل من
ييد الكمييات اوالشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان تزايد الطلب العالمي على هذا المحصول أدى إليى تز

اليدول المتقدمية التيي المصدرة منه ساهم في ذل  ما سببته سياسات العولمة االقتصادية من أزمات في اقتصيادات 

تشكل أسواقها المنافذ الرئيسة لصادرات العديد من الدول النامية من المحصول المذكور األمر الذ  يبرر الععقة 

(، وأوضيحت نتيائ  0188الطردية بين هذا المتغير و صادرات الرز في الدول المذكورة أنفاً )النجفي والقريشي، 
ابيية لمتغيير الطليب العيالمي فيي التيأثير فيي تجيارة اليرز فيي المغيرب بمرونية الجدول السيابق المعنويية غيير االيج

، والشارة السالبة لمعلمة هيذا المتغيير تعنيي ان سياسيات العولمية االقتصيادية لين تسيهم فيي تشيجيع 1.175بلغت 
ضيحت وأو ،إنتاج الرز في الدولة المذكورة وبذل  أصبحت المغيرب مسيتوردة لهيذا المحصيول خيعل ميدة البحيت

في التأثير االيجابي في تجارة الرز في كل مين اندونيسييا وتركييا  X6نتائ  الجدول السابق معنوية متغير األزمات 

، والشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان أزمات الجفاف العالمية لن تيؤثر 1.102و  1.121بمرونة بلغت 
أنفياً، وليم تظهيير معنويية هيذا المتغييير فيي بقيية دول عينيية فيي صيادرات هيذا المحصييول فيي اليدولتين المييذكورتين 

 الدراسة.

رابعاً: نتائج التحليل الكمي ألثر المتغيرات المستقلة في تجارة الذرة بظل تأثير سياسات العولمة االقتصادية في 

 :2152 -5891دول عينة الدراسة خالل المدة 

في التأثير االيجابي في تجيارة اليذرة  X1األجنبي إلى معنوية متغير سعر الصرف ( 5) تشير نتائ  الجدول

و  0.242و  1.221و  1.521و  1.152فيي كيل ميين مصير واندونيسيييا وماليزييا وتيونس وتركيييا بمرونية بلغييت 

، والشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان سياسات صيندوق النقيد والبني  اليدوليين قيد انتهجيت نفيس 1.722
منظمة بريتون وودز التي اعتمدت اليات معينة أسهمت في رفيع أسيعار صيرف قرارات  االسلوب الذ  اوصت به

عمعت الدول المذكورة أنفاً أ  انخفضت القيمة الخارجية لعمعتها وبذل  أصيبحت اليذرة المنتجية فيي هيذه اليدول 

أ  ان هيذا المتغيير  في تزايد الكميات المطلوبة منها في األسواق الخارجية هرخيصة الثمن األمر الذ  عكس أثر

قد أدى إلى زيادة صادرات هذه الدول من هذا المحصول، ولم تظهر معنوية هذا المتغير في المغرب. وأوضحت 

فيي التيأثير االيجيابي فيي تجيارة اليذرة فيي كيل مين  X2نتائ  الجدول السابق معنوية متغير معدل التبادل التجار  

، والشييارة الموجبيية لمعلميية هييذا المتغييير تعنييي ان سياسييات 1.274و  0.524ماليزيييا والمغييرب بمرونيية بلغييت 
العولمة االقتصادية قد ازالت اغلب أنوا  القيود والحيواجز الجمركيية أميام حركية المنتجيات الزراعيية فضيعً عين 

دورهيا فيي تقرييب األسيواق العالميية بعضيها ميع اليبع  األخير وتير  النشياط اليدولي حيراً فيي مجيال التعيامعت 

يية األمير الييذ  يعنيي ان سياسيات العولميية االقتصيادية قيد أدت إلييى زييادة صيادرات كييع اليدولتين مين هييذا التجار

(، وأوضيحت نتيائ  الجيدول السيابق المعنويية غيير االيجابيية لمتغيير معيدل التبيادل فيي 7112المحصول )حسيبة، 

، والشارة 2.584و  0.172و  1.121التأثير في تجارة الذرة في كل من مصر واندونيسيا وتركيا بمرونة بلغت 
السالبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان سياسات العولمية االقتصيادية لين تركيز تأثيراتهيا فيي توسييع نطياق إنتياج هيذا 

وبيذل  أصيبحت هيذه اليدول ال  فيهيا،المحصول في هذه الدول بقدر ما ركزت على توسيع األنشطة غير الزراعية 

هذا المحصول بقدر ما اتجهت إلى استيراده األمر الذ  يبرر الععقة غيير االيجابيية تتمتع بميزة نسبية في تصدير 

بييين هيييذا المتغييير والمتغيييير المعتميييد. وأوضييحت نتيييائ  الجييدول السيييابق المعنويييية االيجابييية لمتغيييير االنكشييياف 

س بمرونية بلغيت في التأثير في تجارة الذرة في كل من مصر واندونيسيا والمغرب وتيون X3االقتصاد  الزراعي 

، والشيييارة الموجبييية لمعلمييية هيييذا المتغيييير تعنيييي ان سياسيييات العولمييية 1.712و  1.214و  1.221و  1.128
االقتصادية قد أسهمت بدور ايجابي في رفع القدرة التنافسية لقطا  إنتاج الذرة في هذه الدول مين خيعل انخفيا  
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وبذل  ازدادت  انتجي هذا المحصول على زيادة إنتاجهم منهتكاليف إنتاجها والدعم الممنو  لها األمر الذ  حفز م

فيي حيين أوضيحت نتيائ  الجيدول ، (7112، الهمالي) الكميات المصدرة من هذا المحصول إلى األسواق العالمية

، 1.412السيابق المعنويية غيير االيجابيية لمتغييير االنكشياف فيي التيأثير فيي تجييارة اليذرة فيي تركييا بمرونية بلغييت 
السالبة لمعلمة هذا المتغير اتفقت في نتائجها ميع تيأثير متغيير معيدل التبيادل التجيار  لينفس المحصيول،  والشارة

وأوضحت نتائ  الجدول السابق المعنوية االيجابية لمتغير السعر العيالمي  ،ولم يظهر تأثير هذا المتغير في ماليزيا

، والشيارة 0.220و  0.714تركييا بمرونية بلغيت في التيأثير فيي تجيارة اليذرة فيي كيل مين اندونيسييا و X4للذرة 
الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان سياسات العولمة االقتصادية قد أسهمت فيي رفيع أسيعار هيذا المحصيول فيي 

السييوق العالمييية وبييذل  حافظييت كييع الييدولتين علييى نفييس مسييتوى صييادراتها ميين هييذا المحصييول إلييى األسييواق 

لسابقة أيضاً المعنوية غير االيجابية لمتغير السيعر العيالمي للمحصيول فيي التيأثير فيي ا األجنبية، وأوضحت النتائ 

 .1.471و  1.502و  1.522و  1.015تجارة الذرة في كل من مصر وماليزيا والمغرب وتونس بمرونة بلغت 
المنتجيين  والشارة السالبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان سياسيات العولمية االقتصيادية لين تسيهم فيي تشيجيع

 ،الزراعيين في هيذه اليدول عليى زييادة إنتياج اليذرة إليى الحيد اليذ  جعليت هيذه اليدول مسيتوردة لهيذا المحصيول

التيأثير فيي تجيارة فيي  X5وأوضحت نتائ  الجدول السابق المعنوية االيجابيية لمتغيير حجيم الطليب العيالمي لليذرة 

و  1.411و  7.214و  1.000كيييا بمرونيية بلغييت كييل ميين مصيير واندونيسيييا وماليزيييا والمغييرب وترالييذرة فييي 

، والشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني تزايد صادرات هذه الدول من المحصول المعنيي 0.121و  1.274
بفعل مجموعة عوامل منها انخفا  أسعاره في السوق العالمية، ولم تظهر معنوية هذا المتغيير فيي تيونس، كيذل  

في التأثير في تجارة الذرة في كل مين ماليزييا  X6المعنوية غير االيجابية لمتغير األزمات  أظهرت النتائ  السابقة

، والشييارة السييالبة لمعلميية هييذا المتغييير تعنييي ان 1.142و  1.127و  1.142والمغييرب وتييونس بمرونيية بلغييت 
ا سعت عليى تحقييق أزمات الجفاف قد عملت على انخفا  استيراد هذه الدول من المحصول المعني في حين انه

 اكتفائها الذاتي منه، ولم تظهر معنوية متغير األزمات في كل من مصر واندونيسيا وتركيا.

 مما سبق نستنتج ما يأتي:

بعيدم االسيتراتيجية الزراعي في البليدان الناميية عينية الدراسية والسييما إنتياج محاصييل الحبيوب  الواقعيتسم  -0

كفايتييه لسييد حاجييات االسييتهع  المحلييي، وان سياسييات العولميية االقتصييادية تزيييد األمييور تعقيييداً إذ توسييعت 

الفجوة الغذائية من خعل جعل هيذه اليدول ال تعتميد عليى ذاتهيا فيي إنتياج هيذه المحاصييل وانميا تعتميد عليى 

الي تتسيع الفجيوة الغذائيية لمحاصييل الخارج )االستيرادات( وهذا يخلق مشاكل عدييدة ليدى هيذه اليدول وبالتي
 عينة.الالحبوب قيد الدرس في دول 

لييم تييتمكن سياسييات العولميية االقتصييادية ميين تحرييير المبييادالت التجارييية بصييورة عادليية لجميييع األطييراف  -7

المتعاقدة، فقد استأثرت الدول المتقدمة بالمنافع االقتصادية، فيي حيين كيان حصياد اغليب اليدول الناميية غايية 

 السلبية جراء اندماجها في النظام التجار  العالمي الجديد.في 

أدت سياسيات العولميية االقتصيادية إلييى ارتفيا  أسييعار معظييم المنتجيات الزراعييية الرئيسية والسيييما الحبييوب  -2

ليدول وبالتيالي ازداد العجيز فيي المييزان التجيار  الزراعيي  ها،األمر الذ  أدى إلى ارتفا  تكاليف اسيتيراد

الناميية إليى األسيواق الخارجيية سيتتوقف عليى فيي اليدول سة، كما ان فرصة نفاذ منتجات الحبيوب عينة الدرا

  قدرتها التنافسية.

 

اليييرز بظييل تييأثير سياسييات العولمييية  نتييائ  التحليييل الكمييي ألثييير العوامييل االقتصييادية فييي تجييارة (:2) جييدولال

 7107 -0184الدراسة خعل االقتصادية في دول عينة 
Table(2): quntative analysis result for the factors affecting in rise Trade in study case 

sample states In the light of the effect of economic globalization polices for 

the period 1985-2012.  
 الدول X6 X5 X4 X3 X2 X1 Xi نو  الدالة

لوغارتمية 
 مزدوجة

Dubble  
Logramatic 

 1.302 -1.252 0.562 -0.618 0.355 Bi مصر Eygypt 

793.1

07.19

76.02







WD

F

R
 

 2.74 -3.83 2.95 -1.93 3.90 t* 

LogY = 6.92 + 0.31 LogX1 - 0.54 LogX2 + 0.43 LogX3 - 1.38 LogX4 
t*          (4.47)       (3.34)            (-1.71)              (2.06)           (-4.08) 
+ 1.27 LogX5 - 0.04 LogX6 
        (2.72)             (-1.27) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 
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 الدول X6 X5 X4 X3 X2 X1 Xi نو  الدالة

نصف لوغارتمية 
 يسار

Semi-
Logramatic 

Left 

0.365 0.016 0.062 -0.960 0.011  Bi اندونيسيا Indonesia 

902.1

10.9

60.02







WD

F

R
 

1.98 6.10 3.41 -1.72 2.09  t* 

LogY = -2.88 + 0.04 X1 + 0.13 X2 - 1.08 X3 + 0.79 X4 + 0.01 X5 + 0.42 X6 
t*          (-1.71)     (0.89)      (2.25)      (-1.88)       (3.01)        (3.58)       (2.16) 

 بصيغتها الكليةالدالة 
The function in 

Total Form 

لوغارتمية 
 مزدوجة

Dubble  
Logramatic 

 1.447 -0.436 0.664 1.572  Bi 
 Malysia ماليزيا

075.2

54.82

92.02







WD

F

R
 

 3.17 -2.41 7.97 3.48  t* 

LogY = - 0.47 - 0.08 LogX1 + 1.49 LogX2 + 0.66 LogX3 - 0.44 LogX4 
t*           (-0.35)      (-0.25)             (2.73)              (5.81)            (-1.91) 
+ 1.63 LogX5 + 0.05 LogX6 
        (2.13)              (0.20) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

نصف لوغارتمية 
 يسار

Semi-
Logramatic 

Left 

 -0.010 0.036 1.178 0.011  Bi 
 Morocco المغرب

935.1

35.8

52.02







WD

F

R

 
 -4.83 2.68 2.30 2.03  t* 

Logy = 5.26 - 0.02 X1 + 0.01 X2 + 1.20 X3 + 0.03 X4 - 0.01 X5+0.10 X6 
t*  (4.38) (-0.22)      (1.84)        (2.04)       (2.32)      (-3.48)               (0.69) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

نصف لوغارتمية 
 يمين

Semi-
Logramatic 

right 

 1.893 -0.676 0.142  -0.102 Bi 
 Tunisia تونس

054.2

08.7

47.02







WD

F

R

 
 3.45 -4.06 2.03  -3.14 t* 

Y = -0.29 - 0.10 LogX1 - 5.10 LogX2 + 0.15 LogX3 - 0.67 LogX4 
t*    (-1.40)      (-3.03)            (-0.11)             (1.83)           (-3.87) 
+ 0.18 LogX5 + 9.15 LogX6 
       (2.94)             (0.47) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

نصف لوغارتمية 
 يسار

Semi-
Logramatic 

Left 

0.071   0.834 0.013 0.167 Bi تركيا Turkey 

485.1

72.6

45.02







WD

F

R
 

1.85   2.99 2.26 2.15 t* 

LogY = 3.06 + 0.21 X1 + 0.01 X2 + 0.64 X3 + 0.14 X4 + 0.01 X5+ 0.13 X6 
t*          (4.80)    (2.07)        (1.86)       (2.40)       (1.51)        (1.23)      (1.85) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

المصدر: من اعداد الباحت باالعتماد عليى نتيائ  التحلييل الكميي ألثير العواميل االقتصيادية فيي تجيارة اليرز بظيل 

 7107 -0184تأثير سياسات العولمة االقتصادية في دول عينة الدراسة خعل المدة 
Resource: Prepared by the researcher depending on quantitative analysis results for the 

effect of economic factors in rise trade in study case sample states In the light of the 

effect of economic globalization polices for the period 1985-2021. 
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نتييائ  التحليييل الكمييي ألثيير العوامييل االقتصييادية فييي تجييارة الييذرة بظييل تييأثير سياسييات العولميية  (:5) الجييدول

 7107 -0184االقتصادية في دول عينة الدراسة خعل المدة 
Table (5): Quntative analysis result for the factors affecting in Corn Trade in study 

case sample states In the light of the effect of economic globalization polices 

for the period 1985-2012.  
 الدول X6 X5 X4 X3 X2 X1 Xi نو  الدالة

 نصف لوغارتمية يمين
Semi-Logramatic  

right 

 0.699 -0.653 0.545 -0.498 0.270 Bi مصر Eygypt 

213.2

66.15

73.02







WD

F

R 
 1.93 -3.41 3.75 -2.04 3.88 t* 

Y = 1.32 + 0.263 LogX1 - 0.48 LogX2 + 0.52 LogX3 - 0.87 LogX4 
t*    (1.08)       (3.51)               (-1.92)             (3.12)            (-3.27) 
+ 0.69 LogX5 - 0.08 LogX6 
       (1.87)              (-0.27) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

 لوغارتمية مزدوجة
Dubble  Logramati 

 2.705 1.295 0.639 -1.927 0.470 Bi 
 Indonesia اندونيسيا

451.1

19.18

76.02







WD

F

R
 

 2.65 1.82 1.96 -3.02 1.83 t* 

LogY = -2.83 + 0.60 LogX1 - 1.56 LogX2 + 0.67 LogX3 + 1.90 LogX4 
t*          (-0.88)       (2.17)             (-2.23)            (2.07)              (1.93)               
+ 2.26 LogX5 + 0.10 LogX6 
         (2.10)              (1.18) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

 لوغارتمية مزدوجة
Dubble  

Logramatic 

-0.057 0.500 -0.436  1.475 0.660 Bi 
 Malysia ماليزيا

51.2

50.30

84.02







WD

F

R
 

-3.23 2.19 -1.79  4.72 2.92 t* 

LogY = 2.36 + 0.62 LogX1 + 1.55 LogX2 - 0.04 LogX3- 0.49 LogX4 
t*          (3.33)       (2.51)             (4.30)              (-0.45)           (-1.76) 
+ 0.54 LogX5 - 0.06 LogX6 
              (2.15)           (-2.60) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

 نصف لوغارتمية يمين
Semi-Logramatic  

right 

-0.194 1.931 -2.472 1.814 1.934  Bi 
 Morocco المغرب

67.1

67.44

89.02







WD

F

R
 

-2.45 2.41 -3.30 4.30 1.95  t* 

Y = -2.72 - 0.38 LogX1 + 1.86 LogX2 + 1.77 LogX3 - 2.51 LogX4 
t*   (-0.75)     (-0.30)              (1.80)               (3.97)             (-3.23) 
+ 2.10 LogX5 - 0.19 LogX6 
   I    (2.12)             (-2.39) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

 لوغارتمية مزدوجة
Dubble  

Logramatic 

-0.057  -0.529 0.206  1.657 Bi 
 Tunisia تونس

801.1

58.47

87.02







WD

F

R
 

-1.88  -1.89 1.76  6.82 t* 

LogY = 0.96 + 1.35 LogX1 - 0.03 LogX2 + 0.34 LogX3- 0.83 LogX4 
t*        (0.36)        (3.63)             (-0.05)            (2.22)             (-2.43) 
+ 0.46 LogX5 - 0.07 LogX6 
         (1.02)           (-2.02) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

 لوغارتمية مزدوجة
Dubble  

Logramatic 

 1.039 1.761 -0.597 -3.485 0.233 Bi تركيا Turkey 

916.1

09.21

78.02







WD

F

R
 

 2.64 3.30 -2.55 -2.83 3.12 t* 

LogY = 5.06 + 0.21 LogX1 - 2.98 LOgX2 - 0.64 LogX3 + 1.46 LogX4 
t*         (1.55)         (2.84)            (-2.26)             (-2.70)            (2.42) 
+ 1.29 LogX5 - 0.06 LogX6 
        (1.72)             (-1.05) 

 الدالة بصيغتها الكلية
The function in 

Total Form 

قتصادية في دول عينية الدراسية المصدر: من اعداد الباحت باالعتماد على نتائ  التحليل الكمي ألثر العوامل االقتصادية في تجارة الذرة بظل تأثير سياسات العولمة اال

 (7107 -0184خعل المدة )
Resource: Prepared by the researcher depending on quantitative analysis results for the effect of economic factors in Corn trade 

in study case sample states In the light of the effect of economic globalization polices for the period 1985-2021. 
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 وعليه نوصي باآلتي:

تطوير االستثمار فيي القطيا  الزراعيي النيامي والسيعي لتحسيين عميل قطاعيات النتياج الزراعيي مين خيعل  -0

تطوير البنى التحتية في مجاالت الر  واستصع  األراضي ومشاريع إنتياج المحاصييل االسيتراتيجية بهيدف 

  معيين يأخيذ ئالحبوب االستراتيجية لسد حاجة االستهع  المحلي مع توفير فيا توفير قدر كاف من منتجات

 طريقه إلى األسواق العالمية.

اعتماد سياسيات االقتصياد الجزئيي التيي تيؤد  إليى تحقييق الكفياءة االقتصيادية والتنافسيية فيي البليدان الناميية  -7

لتصيدير ألن هيذا الينمط مين السياسيات والسيما في مجال إنتاج محاصيل الحبيوب االسيتراتيجية المخصصية ل

 يؤد  إلى تزايد االعتماد المتبادل بين هذه الدول بصورة أكثر فاعلية من أ  سياسات اقتصادية أخرى.

االهتمام بتفعيل دور المتغيرات التي أفرزتها سياسات العولمة االقتصادية ذات األثير االيجيابي فيي صيادرات  -2

المتغييرات ذات األثير غييير االيجيابي بهيدف التكيييف ميع التطيورات التييي  الحبيوب االسيتراتيجية وتدنيية تييأثير

تشهدها البيئة االقتصادية العالمية التي أفرزتها سياسات العولمة والتحوط تجاه ما تفرزه من سيلبيات والعميل 

 .اعلى مواجهة مخاطره

 

THE EFFECTS OF GLOBALIZATION POLICIES IN GRAINS STRATEGIC 

TRADING IN SOME DEVELOPING COUNTRIES FOR THE PERIOD  

1985-2012 

Kays Nathim Ghazal Assad Ibrahim Al-Hayali 

Agricultural  Economy  Dept., College  of  Agriculture and Forestry, Mosul  

University. Iraq 

E-mail: Kays.1959@yahoo.com 

ABSTRACT 

There was many Opinions that studied the impact of policies of economic 

globalization in the grain trade strategy in developing countries, some of these pointed 

out that the policies of globalization, a big benefit in the economies of developing 

countries and in the grain trade strategy in these countries as it helps them to see the 

international economic decision and increase the interest standard specifications as 

well as other benefits can be utilized in various economic fields. Other opinions 

pointed out that the policies of economic globalization worked to lower the share of 

grain exports strategy of developing its gross domestic product increased its imports 

which brings the rate of trade in non-interest of developing countries, the opposite of 

its impact on the poor distribution of national income on national and global levels , 

which increased the under development of developing countries and contributed to the 

progress of developed countries; In this regard our study adopted on the premise that 

the policies of economic globalization have different impacts in the grain trade 
strategy in developing countries by the nature of their economic structures and 

efficiency of their systems to deal with these policies, in order to prove the hypothesis 

of this search we studied on a sample of developing countries including (Egypt , 

Indonesia, Malaysia, Morocco, Tunisia, Turkey), where four strategy crops is (wheat, 

barley, rice, corn), had been selected and which has been relying on time-series data in 

the estimation of the phenomenon under Find and each country individually they 

reflect changes in the grain trade strategy according to their character istics and 

attributes differ from one country to another. 

Keywords: Globalization ploices, crops, trade, developing countries.  
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 المصادر

مجلية افياق اقتصييادية، (، قيياس اثيار النظيام الجدييد للتجييارة العاليمية عليى البليدان الناميية. 7115تيوني، نياجي )ال
74(18 :)72. 

( علييى WTO(، دراسيية االثيار المترتبيية لمنظميية التجييارة العالمييية )7112الجبيور ، عبييد الييرزاق حمييد حسييين )

 .777-711(: 5)7دارية واالقتصادية، مجلة تكريت للعلوم االتجارة السلع الزراعية العربية. 

(، تحليييل اسييباب واثييار االزميية العالمييية السييعار المييواد الغذائييية الرئيسيية 7111الجميلييي، حسيين نييامس عطييية )

 . رسالة ماجستير، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة تكريت.7112-7118

فيي نميو الزراعية العربيية دراسية تحليليية (، اثر السياسيات االقتصيادية 0111الجويجاتي، اوس فخر الدين ايوب )

 .، رسالة ماجستير ، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل0114 -0121لدول عربية مختارة للمدة 

(، العولمية االقتصيادية واثرهيا علييى اليدول الناميية، رسيالة ماجسيتير، المركيز الجييامعي 7112حسييبة، سيعيداني )

 المدية، مصر. يحي فارس،

 .25(، السياسات الزراعية العربية واالمن الغذائي، دار المنهل اللبناني، بيروت: 7112يل)حسين، خل

(، اثير قواعيد منظمية التجيارة العالميية فيي القيدرة االقتصيادية التنافسيية 7101الخطيب، ربا  جمييل سيعد اليدين )

 لموصل.لمجموعة مختلفة من الدول، اطروحة دكتوراه، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة ا

(، منظمية التجيارة العالميية وأثارهيا االقتصيادية فيي 7115الطائي، غاز  صالم محميد و احميد ابيراهيم منصيور)

 .22-42(: 12)74مجلة أفاق اقتصادية، الدول النامية. 

(، قيياس وتفسيير اثيير بعي  المتغييرات االقتصييادية الكليية فيي اداء القطييا  7101محسين محمييد ) العبييد ، بشيار

 في بلدان نامية مختارة، رسالة ماجستير، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل.الزراعي 

اطروحية دكتيوراه، كليية  .(، اثير العولمية فيي االداء الزراعيي فيي بليدان ناميية مختيارة7112غيزال، قييس نياظم )

 .االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل

وتحلييل اثير التجيارة الخارجيية الزراعيية فيي نمييو  (، تقييدير7107غيزال، قييس نياظم و عمياد عبيد العزييز احميد )

 .012-81(: 001)25مجلة تنمية الرافدين،  .7118-0181النات  الزراعي في بلدان نامية مختارة للمدة 

(، واقع الصادرات الزراعية في بع  البلدان النامية في ظل تيأثير سياسيات 7100القوطجي، ايفين ثامر نور  )

 .رسالة ماجستير، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل .7101ـ 0181ة للمدة منظمة التجارة العالمي

-0115(، منظمية التجيارة العالميية وواقيع الععقيات التجاريية العربيية للميدة )7117الكواز، سعد محميود خلييل )

 .44-45(: 21)75مجلة تنمية الرافدين، (. 7111

 .لعالمية اثارها السلبية وااليجابية على اعمالنا الحالية والمستقبلية(، منظمة التجارة ا7112) اللقماني، سمير بري 

 .22: الطبعة األولى، دائرة المكتبة الوطنية، الريا 

(، حالة االغذية والزراعة، استعرا  الحالة في العيالم واالقياليم والقضيايا الزراعيية: دروس فيي 0110مجهول )

 .21ة والزراعة لعمم المتحدة، روما: الثمانينات وافاق التسعينات. منظمة االغذي

(، التجيارة الخارجيية الزراعيية مبيادىء ومتضيمنات، الطبعية االوليى، دار ابين االثيير 7114النجفي، سالم توفيق )

 .001للطباعة والنشر، جامعة الموصل: 

دار الكتيب  مديريية .(، مقدمية فيي اقتصياديات التنميية0188سيالم توفييق ومحميد صيالم تركيي القريشيي ) ،النجفيي

 .022: جامعة الموصل للطباعة والنشر،

(، تيأثير عيدد مين المتغييرات االقتصيادية فيي القيمية المضيافة الزراعيية دراسية 7111النعمة، ععء وجيه مهيد  )

مجلييية تنميييية الرافيييدين، فيييي مصييير، سيييوريا، الجزائييير.  7117-0181لعينييية مييين اليييدول العربيييية لميييدة 
20(12:)704. 

(، السياسات الزراعية الليبيية ومتطلبيات تهيئتهيا القامية االتحياد الجمركيي العربيي، 7112ا  )همالي، صالم مفتال
ورشية العمييل القومييية حيول متطلبييات تهيئيية السياسيات الزراعييية للييدول العربيية القاميية االتحيياد الجمركييي 

 .772. عمان، االردن: ديسمبر )كانون اول( 20-71العربي، 
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Khor, Martin (2006), The impact of globalization and liberalization on agriculture and 
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