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 الملخص

هدفت الدراسة اىل إبراز الدور الذي يلعبه         

, يمين يف التنمية االقتصاديةاالقتصاد الزراعي ال

واختبار عالقة التكامل املشرتك يف املدى الطويل 

بإمجالي الناتج احمللي  بني متغريات الدراسة 

(GDP) وإمجالي التكوين الرأمسالي الزراعي ،

(GACF)  باستخدام بيانات ثانوية لسلسلة زمنية

ولتحقيق أهداف هذه  2016اىل  1990من عام 

املنهج الوصفي التحليلي يف الدراسة، استخدم 

دراسة العالقة بني اإلنتاج الزراعي والنمو 

  .االقتصادي
مت استخدام بعض األساليب اإلحصائية املتمثلة يف 

أدوات القياس االقتصادي، كما متت االستعانة 

 9مبجموعة من برامج املعاجلة األلية للبيانات 
Eviews ،Excel . 

 : تاليةوتوصلت الدراسة اىل النتائج ال

من خالل اختبار سكون السالسل الزمنية من خالل 

مت رفض فرضية استقرار السالسل   ADFاختبار 

الزمنية حيث استنتج ان السلسلتان الناتج 

االستثماري الزراعي والناتج احمللي اإلمجالي غري 

مستقرتان يف املستوى ومن خالل اختبار اجنل 

امل وجراجنر للتكامل املشرتك وجد عالقة تك

 .مشرتك بني متغريات الدراسة 

مت    ECM اخلطأوعند تطبيق منوذج تصحيح 

التأكد من وجود عالقة تكامل مشرتك يف املدى 

الطويل بني متغريات الدراسة )امجالي الناتج 

، وإمجالي التكوين الرأمسالي (GDP)لي احمل

 .((GACF)  الزراعي 

 

 التكوين الرأسمالي الزراعي وأثره ىلع النمو االقتصادي يف اليمن
 ECM (1990-2018)  باستخدام نموذج تصحيح الخطأ

 
(1990-2018) 

Agricultural Capital Formation And Its Impact On Economic Growth In 

Yemen Using ECM ) 2016-1990( 

 

 

 (1990-2016) 
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 اإلشارة سالب املقدر اخلطأ نالحظ أن حد
 توجد أنه يعين إحصائيا، وهذا ومعنوي يةاجلرب

الطويل.  املدى يف النموذج توازنيه يف عالقة فعال

( 0.09-اخلطأ ) تصحيح حد معامل قيمة وتشري

 قيمته حنو أن الناتج احمللي اإلمجالي يتعدل إىل
 اختالل من بنسبة زمنية فرتة كل يف ةالتوازني
 . %9 تعادل السابقة الفرتة من املتبقي التوازن

ضرورة االهتمام بومن خالل النتائج توصي الدراسة 

بالقطاع الزراعي من خالل مضاعفة االستثمار يف 

هذا القطاع وختصيص دعم اكرب للبحوث 

الزراعية من اجل حتفيز االبتكار وإدخال وسائل 

 حديثة يف العمليات اإلنتاجية.

 

 تاحية مفكلمات 

 الناتج احمللي اإلمجالي  –

 ادي النمو االقتص –

 مسالي رأالرتاكم الزراعي ال –

  اخلطأمنوذج تصحيح  –

 االجل الطويل  –
 

Abstract 
The study aimed to highlight the role of 

Yemeni agricultural economy in 

economic development. In addition to 

test the long-run co-integration 

relationship between the study variables 

with Gross Domestic Product (GDP) 

and Gross Agricultural Capital 

Formation (GACF) by using secondary 

data for a time series from 1990 to 

2018. Therefore, to achieve the 

objectives of this study the descriptive 

analytical approach was adapted to 

investigate the relationship between 

agricultural production and economic 

growth. Beside that, some statistical 

methods were used too, which were 

represented by economic measurement 

tools as well as a set of automated data 

processing programs like EVIEWS 9 

and Excel Programs.  

The study has reached the following 

results: 

Through testing the dormancy of time 

series by using Augmented Dickey-

Fuller (ADF) test, the hypothesis of 

time series stability was rejected. It 

concluded that the two series (GACF & 

GDP) are not in stable level. Moreover, 

and through Engel-Granger test for co-

integration, it was noted that there is 

co-integration between the study 

variables. 

Furthermore, when the error correction 

model (ECM) was applied, it confirmed 

that there is a long-run co-integration 

relationship between the study variables 

(GDP & GACF).  

It was noted that the estimated error is 

negative for the algebraic sign and 

insubstantial statistically; accordingly, 

this means that there is indeed a long-

run equilibrium relationship in the 

model. The value of the error correction 

factor (-0.09) indicates that (GDP) can 

adjust towards its equilibrium value in 

each period by a percentage of the 

remaining imbalance from the previous 

period which is equal to 9%. 

According to the previous results, the 

study recommends that all efforts 

should be shifted to the agricultural 

sector by investing more in this sector 

and allocating greater support for 

agricultural research in order to 

stimulate innovation and introduce 
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modern means into production 

processes. 

 

Key Words: Gross Domestic Product 

(GDP), Economic Growth, Agricultural 

Capital Formation (ACF), Error 

Correction Model (ECD), long-run. 

 

 دمتهي  1.1

حيظى القطاع الزراعي باهتمام متزايد من قبل معظم دول العامل سواء املتقدمة أو النامية، ويعد 

قطاع الزراعة ركنا أساسيا من أركان االقتصاد الوطين ويعترب أحد اهم املوارد اهلامة للدخل الوطين، 

واملتمثلة يف زيادة مساهمة الناتج  وهذا  الدور اهلام واحليوي الذي يقوم به يف حتقيق التنمية االقتصادية،

الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجالي يف وقت زيادة نصيب الفرد منه، وكذا توفري فرص العمل ملختلف 

الفئات االجتماعية خاصة املناطق الريفية كما يوفر االحتياجات الغذائية للسكان وحتقيق األمن 

 .يل من حجم الوارداتلتقالالغذائي و
طاع الزراعي دورا أساسيا يف حتقيق األمن الغذائي وزيادة الناتج احمللي وتنويع القاعدة ويلعب الق

من الناتج احمللي % 15.4االقتصادية وخلق فرص عمل والتخفيف من الفقر حيث بلغت مساهمته حبوالي 

 من من إمجالي القوى العاملة وتوفريه جلزء كبري %35اإلمجالي باألسعار الثابتة وتشغيله حوالي 

احتياجات السكان الغذائية ومساهمته جبزء كبري من الصادرات غري النفطية ويعتمد عليه أكثر من 

من جمموع الصادرات وتعود هذه املساهمة املرتفعة الخنفاض  %9.5من السكان. ومساهمته بـ % 70

ضافة إىل باإل م2016صادرات املشتقات النفطية واالمساك بدرجة رئيسه وذلك وفقا إلحصاءات عام 

إسهامها املباشر يف حتسني البيئة واحملافظة عليها وعالقتها بالقطاعات األخرى كمزود ملتطلبات 

 الصناعة ومستهلك ومستخدم للمدخالت واخلدمات من القطاعات االخرى.

فاض هذا املعدل خنيف بعض السنوات ويرجع التعثر وا %5فمتوسط معدل النمو السنوي وصل اىل 

ات إىل الظروف املناخية غري املواتية واليت تضررت من جرائها احملاصيل املعتمدة على يف بعض السنو

األمطار واستمرار الصعوبات املتعلقة بتسويق وختزين املنتجات الزراعية فضال عن تدني املصروفات 

من إمجالي املصروفات احلكومية  %1.69احلكومية الزراعية واليت وصلت حبسب نفس التقييم إىل 

 .م2016 يف
 

حيث تنتج اليمن العديد من احملاصيل الزراعية وتأتي يف مقدمتها احلبوب كالذرة الرفيعة، 

والقمح، والذرة الشامية والشعري، وكذلك األعالف وحماصيل الفواكه واخلضراوات واحملاصيل 

 منو اإلنتاج ال النقدية   )التبغ، القطن، السمسم، النب،...( والبقوليات. وحتقق تطور طفيف يف معدالت

وهو معدل ال يفي باحتياجات السكان الغذائية بل واصبح متخلفًا عن مواكبة تغطية % 3يتعدى 

املعدالت احلالية للغذاء، وذلك ناتج من الزيادات يف معدالت النمو السكاني الكبرية، إذ يبلغ معدل 

ألي تطور يف  دعنصر احملدويف نفس الوقت فإن شحت املوارد املائية هي ال% 3.02النمو السكاني 
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الزراعة وأصبح يشكل عائق كبري يف تطوير وزيادة معدالت اإلنتاج الزراعي،  فبالرغم من وجود 

مساحات زراعية قابلة لالستزراع يف اجلمهورية إال أن مورد املياه ال يساعد على ذلك إضافة إىل تفتت 

 م توفر املدخالت الزراعية على حنو كاٍفاألراضي الزراعية وإتباع أساليب الزراعة التقليدية وعد

ومناسب. واخنفاض االستثمارات وهجرة العاملني من الريف إىل املدينة والتقلبات يف األسعار وضعف 

اخلدمات املساندة كاإلرشاد والبحوث باإلضافة إىل املشاكل التسويقية الناشئة من ضعف البين 

 وخمازن التربيد. األساسية ذات العالقة كالطرق ومراكز التجميع

 
يعترب القطاع الزراعي يف اليمن قطاعا حساسا يف التنمية االقتصادية نظرا للدور الذي يلعبه يف 

ان القطاع الزراعي يساهم  تالتطور االقتصادي واالجتماعي وتنمية املناطق الريفية، وتشري االحصائيا

) اجلهاز  القوة العاملة يف الريف اليمينمن  %60للناتج احمللي ويعمل يف هذا القطاع اكثر من   %13ب 

 .(  2015املركزي لإلحصاء 
 

 مشكلة البحث  2.1

نظرا لألهمية  اليت أوالها  القطاع الزراعي يف االقتصاد الوطين من حيث املساهمة يف الناتج 

 نه من املفيد ختصيص دراسة لتحليل نشاطه،إمن القوى العاملة  ف %60 ياحمللي اإلمجالي وتشغيل حوال

 امجالي التكوين الرأمسالي الزراعي  ويف هذا السياق جاءت الدراسة احلالية املوسومة مبا مدى تأثري 
GACFإمجالي الناتج احمللي  على(GDP)  يف اليمن، ودراسة عالقة التأثري فيما بينهما، واستخدمت

تكوين الرأمسالي الدراسة منهج التحليل احلديث للسالسل الزمنية ودراسة السببية  بني امجالي ال

 :وعليه نطرح األسئلة الفرعية التالية  2016-1990الزراعي والنمو االقتصادي  يف اليمن  الفرتة 
 ما هو واقع القطاع الزراعي؟  
 ما هي نسبة مساهمة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي االمجالي يف اليمن؟ 
 الدراسة؟ هل هناك عالقة تكامل مشرتك يف املدى الطويل بني متغريات  
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 فرضيات البحث   3.1

 :لإلجابة على األسئلة املطروحة ميكن ان نستند يف حبثنا على الفرضيات التالية 

   يلعب القطاع الزراعي دورا مهما يف حتقيق النمو من خالل توفري فرص عمل ويساهم يف تلبية

 .االحتياجات الغذائية
  متغريات الدراسة )امجالي الرتاكم الرأمسالي ال يوجد عالقة تكامل مشرتك يف املدى الطويل بني 

 .الزراعي والنمو االقتصادي(
 

 أهداف البحث 4.1

 :من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التاليةالباحثون سعى ي

 إبراز الدور الذي يلعبه االقتصاد الزراعي اليمين يف التنمية االقتصادية.  
  اليت تتوفر عليها اليمن إلحداث نقلة نوعية يف تنمية القطاع حتديد أ اإلمكانيات الطبيعية والبشرية

 .الزراعي
 حماولة توفري دراسة حديثة تتناول قطاع الزراعة يف اليمن نظرا ألهميته.  
 .حتليل العالقة بني الرتاكم الرأمسالي الزراعي والناتج احمللي اإلمجالي  
 

 أهمية البحث  5.1

ل أفاق واقع القطاع الزراعي وأهميته يف حتقيق التنمية تكمن اهمية الدراسة يف تشخيص وحتلي

االقتصادية، من خالل التزايد يف الدور املناط باالستثمار يف القطاع اخلاص بتوفري الظروف املناسبة 

 .لذلك من اجل استغالل اإلمكانيات املتاحة للقطاع يف اليمن
 

 املربرات البحثية 6.1

 :تتعدد األسباب من بينها
 لباحثني يف القطاع الزراعي والوقوف على مقوماته التنموية يف اليمنلية الرغبة الشخص. 
 الذي شهدته  االجناز غري الكايف الذي شهده القطاع الزراعي يف اليمن مقارنة مع التقدم الكبري

 .الدول املتقدمة يف اجملال الزراعي ومساهمته يف حتقيق األمن الغذائي هلا
 

 حدود البحث 7.1

الزراعي والنمو  الرأمساليبحث يف دراسة حتليل البيانات املتعلقة بالرتاكم يتمثل جمال هذا ال

 (1990-2016االقتصادي يف اليمن الفرتة )
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 منهج البحث واألدوات املستخدمة يف الدراسة 8.1

 الباحث لتحقيق أهداف هذه الدراسة واإلجابة على التساؤالت اليت طرحت يف اإلشكالية، تتبع

لي يف تتبع مسار تطور القطاع الزراعي يف االقتصاد اليمين  من خالل بيانات ثانوية املنهج الوصفي التحلي

 (.2016-1990مت احلصول عليها من اجلهاز املركزي لإلحصاء خالل فرتة الدراسة )
بعض األساليب القياسية وهو منوذج تصحيح اخلطأ واملتمثل يف أدوات قياسه مثل  متواستخد

رات جرجنر وجوهانسن الختبار التكامل املشرتك  كما متت االستعانة اختبار جذر الوحدة واختبا

 Eviews ،Excel 9مبجموعة من برامج املعاجلة األلية للبيانات 

 

 الدراسة حمددات 9.1

 نقص املراجع يف املوضوع الزراعة كعنصر اقتصادي.  
 العتماد عليها قلة دراسات النمذجة والقياس االقتصادي للقطاع الزراعي يف اليمن، حبيث ميكن ا

 .يف د رأستنا
 غياب املصداقية يف عديد التقارير وطنية أو دولية وتضارب معطياتها.  
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  مقدمة .2

من املؤشرات االقتصادية املهمة  GDP (Gross Domestic Product)يعد الناتج احمللي اإلمجالي 

ولة وأداؤها االقتصادي خالل ألي دولة إذ يعكس إمجالي اإلنتاج من السلع واخلدمات النهائية لنشاط الد

سنة ما داخل حدود الدولة، الذي بدوره ينعكس على الوضع االقتصادي العام بالدولة، ومت تطوير 

الكونغرس  من أجل تقرير قدمه إىل ساميون كوزنيتس إمجالي الناتج احمللي يف بداية األمر على يد

وبعد  .للرفاهية ستخدامه كمقياسويف هذا التقرير، حذر كوزنيتس من ا 1934عاميف  األمريكي

، أصبح إمجالي الناتج احمللي األداة الرئيسية لقياس اقتصاد الدول، 1944 يف عام بريتون وودز مؤمتر

 مستوى التشغيل، واملستوى املعيشي، والصادرات والواردات، والرتاكم الرأمسالي.

ادلة مع حجم االستثمارات بعالقته املتب GDPومن جهة أخرى يتميز الناتج احمللي اإلمجالي 

( (Gross Agricultural Capital Formation الرأمسالية ومنها جممل تكوين راس املال الزراعي

GACF االقتصادية واالجتماعية، يف الدول  واملنافع توليدًا لألرباح االستثمارات أفضل الذي يعد من

االقتصادي  االستقرار دعم يف اعيالزر للقطاع املخصصة االستثمارات زيادة النامية حيث تساهم

التنمية االقتصادية.  ويتأثر الناتج احمللي اإلمجالي حبجم  لتحقيق والسياسي واالجتماعي الضروري،

االستثمارات ، فكلما زادت هذه االستثمارات زادت فعالية الناتج احمللي اإلمجالي، فال ميكن إغفال 

ي ينعكس على زيادة االدخار، فأي تقدم فين أو تكنولوجي دور االستثمارات يف زيادة الدخل القومي الذ

يتطلب بالضرورة إنفاقاً استثماريًا، مما يعين زيادة يف معدل األداء االقتصادي، وإقامة مشروعات جديدة 

تنمي القدرة اإلنتاجية والبشرية مما يؤدي إىل زيادة معدالت الدخل وحتقيق الرفاهية االقتصادية، ويف 

ناتج احمللي اإلمجالي يؤثر يف حجم االستثمارات، ألن هذا األخري جزء من الناتج احمللي نفس الوقت ال

اإلمجالي سواًء ُحِسَب باحلسابات القومية بطريقة املدخالت واملخرجات أو بطريقة اإلنفاق الكلي، ومن 

لتأثري ال يظهر جهة أخرى هناك خصوصية لتأثري االستثمارات يف الناتج احمللي اإلمجالي، وهي أن هذا ا

يف العام نفسه، وإمنا قد ميتد عدة سنوات حبسب سرعة إدخال املشاريع اجلديدة باالستثمارات .  

هذا كله يستلزم من الدراسة البحث عن األساليب القياسية احلديثة . (338ص، 2012)عثمان، منذر، 

 .لتحليل هذه املؤشرات االقتصادية

مليا رمبا حيقق للمستثمرين عوائد أفضل من االستثمارات إن االستثمار يف القطاع الزراعي عا

إىل استمرار  التقليدية مثل السندات واألسهم، بفضل زيادة الطلب على األغذية عامليا. وتشري التوقعات

ارتفاع أسعار املنتجات الزراعية، ما يفتح اجملال أمام حتقيق عوائد استثمارية طويلة األجل للمستثمرين 

ع. وإن هذا االزدهار الزراعي سيستمر يف التصاعد، وهو ليس ظاهرة آنية أو متقلبة، ما يف هذا القطا

يعين استمرارية ظاهرة ارتفاع األسعار اليت تشهدها األسواق حاليا. وأن احلبوب واألرز والزيوت النباتية 

حتقيق  والسكر واللحوم ومنتجات األلبان ستشهد منوا مستمرا، مما يتيح للمستثمرين إمكانيات
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عوائد جيدة، وأن االستثمار يف القطاعات الزراعية قد حيقق للمستثمرين عوائد ختتلف عن العوائد 

 املتحققة من االستثمار يف األصول التقليدية كاألسهم والسندات. 
 وتتوافر يف اليمن العديد من املميزات يف جمال االستثمار الزراعي منها:

 للزراعة. .اتساع الرقعة الزراعية الصاحلة1

 . اختالف املناخ يف كافة أحناء اجلمهورية.2

 .توافر املواد األولية بكميات كبرية لقيام املشروعات يف الصناعات الغذائية.3

 .تتوفر األيدي العاملة املتميزة بتدني كلفتها وقدرتها التنافسية ومهارتها العالية.4

 رية..سقوط األمطار بكميات كبرية يف بعض حمافظات اجلمهو5

. موقع اسرتاتيجي يطل مباشرة على خطوط املالحة البحرية الدولية بني أوروبا وآسيا كما يعترب املدخل 6

 الرئيس إىل شرق القارة األفريقية.
 

 القومي االستثمار إىل لالستثمار الزراعي النسبية األهمية ( إىل أن5وتشري بيانات اجلدول رقم )
 على األخرى االقتصادية لباقي القطاعات املوجهة االستثمارات حبجم مقارنة ومستمر واضح تدنى يف

 العتماد نظرا هامة مكانة حيتل الزراعة بها وقطاع األساس يف زراعية دولة اليمن كون من الرغم
املواد اخلام. ونظرًا لعدم توفر البيانات عن  من ومشتقاتها الزراعية املنتجات على الصناعات من كثري

. م2013-1995( من عام 5سيتم استعراض بيانات اجلدول رقم ) 1994-1990األعوام االستثمارات يف 

مليار ريال 2799.1بلغتحيث يالحظ أن قيمة االستثمارات القومية خالل الفرتة الزمنية موضع الدراسة 

عام مليار ريال يف 389.4وتتصف بياناتها بالتذبذب صعودًا وهبوطًا وترتاوح قيمتها ما بني حد اعلى بلغ 

مليار ريال، يف حني أن 109.3ومبتوسط يبلغ  1995مليار ريال يف عام 64.8وحد ادنى بلغ  2008

مليار ريال واليت تتصف بياناتها بالتذبذب صعوًا وهبوطًا يف حني  65.80االستثمارات الزراعية بلغت 

مليار ريال يف عام  0.10وحد ادنى بلغ  2009مليار ريال يف عام 9ترتاوح قيمتها ما بني حد اعلى يلغ 

 مليار ريال.3ومبتوسط بلغ  2011

أما لو قارنا نسبة مساهمة االستثمارات الزراعية إىل االستثمار القومي مع نسبة مساهمة 

متدنية حيث تبلغ إمجالي نسبة االستثمارات الزراعية  أنها  االستثمارات يف القطاعات األخرى نالحظ

 1729مقارنه مع نسبة االستثمارات يف القطاعات األخرى اليت تبلغ نسبة مئوية خالل فرتة الدراسة  170

وحد اعلى بلغ  1995يف عام  %1نسبة مئوية، و ترتاوح نسبة االستثمارات الزراعية ما بني حد ادنى بلغ 

، مقارنة مع نسبة االستثمارات يف باقي القطاعات واليت %8ومبتوسط سنوي بلغ  2001يف عام 27%

ومبتوسط سنوي بلغ  1995يف عام  %99وحد أعلى بلغ  2001يف عام % 73د ادنى بلغ ترتاوح ما بني ح

91.% 
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 لباقي املوجهة االستثمارات حبجم مقارنة الزراعي االستثمار حلجم النسبية األهمية :(1جدول رقم )

 (ريال مليار(  ) 2013-1995 ) الفرتة خالل االقتصاد   يف القطاعات

 السنوات م
االستثمار 

 وميالق

االستثمار 

 الزراعي

 يف االستثمار نسبة

  القطاعات

 القومي االستثمار إىل

 االستثمار نسبة

  الزراعي

 القومي االستثمار إىل

1 1995 64.8 0.6 99 1 

2 1996 97.3 1 95 5 

3 1997 116.9 1.2 99 1 

4 1998 75.3 4.7 94 6 

5 1999 74.7 6.6 91 9 

6 2000 109.3 6.2 81 19 

7 2001 79.6 3 73 27 

8 2002 104.8 7.2 83 17 

9 2003 106.2 5.3 87 13 

10 2004 114.2 2.7 93.6 6.4 

11 2005 124.6 4.6 92.5 7.5 

12 2006 292.4 2.6 92 8 

13 2007 277.2 4.1 83.6 16.4 

14 2008 389.4 2 88.4 11.6 

15 2009 314.8 9 97 3 

16 2010 129.8 3.8 89.6 10.4 

17 2011 181.6 0.1 97.9 2.1 

18 2012 71 0.4 95.8 4.2 

19 2013 75.2 0.7 97.2 2.8 

اجلمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اجلهاز املركزي لإلحصاء، التقارير  املصدر:

 .م2014-2000البنك املركزي اليمين، أعداد متفرقة، لألعوام -السنوية

 .م2002-1999-1998-1997-1996-1995    كتاب اإلحصاء السنوي، أعداد متفرقة لألعوام
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ر الزراعي مقارنة حبجم االستثمارات املوجهة لباقي القطاعات يف االقتصاد : حجم االستثما(1)شكل 

 (م1995 -2013خالل الفرتة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1املصدر: بيانات اجلدول رقم )
 

بأن الســالســل الزمنية لالســتثمارات الزراعية واالســتثمارات القومية حتتوي   يتبني (1من الشــكل رقم)

ــتثمارات  على جذر الوحدة وأنها غ ــتثمارات الزراعية إىل االسـ ــتقرة كما نالحظ تدني حجم االسـ ري مسـ

 القومية مقارنة مع ارتفاع حجم االستثمارات يف القطاعات األخرى إىل االستثمارات القومية.

 

 لباقي االستثمارات املوجهة حبجم مقارنة الزراعي االستثمار حلجم النسبية : األهمية(2)شكل 

 م(.2013-1995الفرتة   ) خالل اداالقتص يف القطاعات

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (.1املصدر: بيانات اجلدول رقم ) 
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 مقدار مساهمة القطاعات االقتصادية يف تركيب التكوين الرأمسالي الثابت: .3

( مقدار مساهمة القطاعات االقتصادية يف تركيب تكوين رأس املال الثابت 2يبني اجلدول رقم )

ار اجلارية، نالحظ أن قيمة إمجالي التكوين الرأمسالي الثابت وبشكل عام متذبذب صعودًا باألسع

مليون ريال إىل  15074وهبوطًا خالل فرتة الدراسة، حيث ارتفعت قيمة تكوين رأس املال الثابت من 

يون مل 1344701على التوالي، ثم بدأت باالخنفاض من  2010-1990ريال خالل الفرتة  مليون1344701

وذلك يرجع إىل األوضاع االقتصادية املتأزمة  2011مليون ريال يف عام  1028337إىل  2010ريال يف عام 

 2013و 2012اليت مرت بها اليمن بتلك الفرتة واليت جعلت اليمن بيئة استثمارية غري مالئمة، ثم يف عام 

ريال على التوالي. كما  ليونم1314277مليون ريال و  1249089ارتفعت قيمة االستثمارات حتى بلغت 

ن قطاع منتجو اخلدمات احلكومية حيتل املرتبة األوىل، حيث بلغ متوسط مساهمته يف أيالحظ 

مليار ريال، وبلغ اعلى  170979.5تركيب إمجالي التكوين الرأمسالي الثابت خالل فرتة الدراسة 

. كما 1990ليون ريال يف عام م 5195وحد أدني بلغ  2010مليون ريال يف عام  368473مساهمة له 

حيتل قطاع جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق والصيانة واإلصالح  املرتبة الثانية من حيث قيمة 

املساهمة برتكيب إمجالي التكوين الرأمسالي الثابت حيث بلغ متوسط قيمة مساهمته خالل فرتة 

، وحد 2010مليون ريال يف عام  256801مة له مليون ريال، وبلغ اعلى قيمة مساه 85306.6الدراسة 

. ثم يأتي يف املرتبة الثالثة قطاع النقل والتخزين واالتصاالت م1990مليون ريال يف عام  1810ادنى بلع 

مليون ريال، وبلغ اعلى مساهمة له  69675.2حيث بلغ متوسط قيمة مساهمته خالل فرتة الدراسة 

. ثم م1990مليون ريال يف عام  2134لغ ادنى قيمة مساهمة له  ، وب2013مليون ريال يف عام  193547

يأتي يف املرتبة الرابعة قطاع الزراعة حيث بلغ متوسط قيمة مساهمته يف تركيب إمجالي التكوين 

ريال يف عام  مليون173030مليون ريال، وبلغ اعلى قيمة مساهمه له  64191.2الرأمسالي الثابت 

. كما حيتل املرتبة اخلامسة قطاع التمويل م1990يف عام  2024ه له ، كما بلغ أدنى مساهمم2010

والتامني والعقارات حيث بلغ متوسط قيمة مساهمته يف تركيب إمجالي التكوين الرأمسالي الثابت ، 

ريال.  مليون1075، كما بلغ أدنى مساهمه له 2010ريال يف عام  مليون125592وبلغ أعلى مساهمه له 

 مليون46806عة التحويلية يف املرتبة السادسة حيث بلغ متوسط  قيمة مساهمته وحيتل قطاع الصنا

مليون  949، وبلغ أدني مساهمه له م2008مليون ريال يف عام  143524ريال، وبلغ اعلى مساهمه له 

. ثم يأتي قطاع الكهرباء واملياه وقطاع البناء والتشييد وقطاع اخلدمات الشخصية م1990ريال يف عام 

ع الصناعة االستخراجية وقطاع منتجو اهليئات الالرحبية متفاوتة حبجم قيم مساهمتها يف تركيب وقطا

 18863و  31015.2إمجالي التكوين الرأمسالي الثابت حيث بلغ متوسط مساهمتها خالل فرتة الدراسة 

ليون ريال م 131806مليون ريال على التوالي، كما بلغ أعلى مساهمة هلا 183.9و  2671.5و 8283.9و 

عام  يف6124و 2010مليون ريال يف عام  21498و 2010مليون ريال يف عام  48946و 2013يف عام 

ريال يف عام  مليون924على التوالي، وبلغ أدنى مساهمة هلا  2008مليون ريال يف عام  486و 2000
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 1990ال يف عام ري مليون163و  1990ريال يف عام  مليون218و  1990ريال يف عام  مليون574و  1990

 .1990مليون ريال يف عام  6.15و 
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م. 2013-1990: مقدار مساهمة القطاعات يف تركيب التكوين الرأمسالي الثابت خالل الفرتة (2)جدول رقم
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1990 2024 163 949 924 574 1810 2134 1075 218 5195 6.15 15074 

1991 2814 227 1319 1284 798 2517 2967 1495 303 7222 8.55 20955 

1992 5124 414 2402 2338 1453 4583 5402 2721 552 13150 15.57 38157 

1993 5591 451 2621 2551 1585 4999 5894 2970 602 14346 16.99 41627 

1994 7825 632 3668 3570 2219 6998 8249 4158 843 20082 23.78 58267 

1995 14266 1152 6687 6509 4045 12759 15040 7579 1536 366102 43.36 106227 

1996 21222 1714 9948 9682 6017 18979 22373 11275 2285 54459 64.49 158016 

1997 25280 2041 11850 11534 7168 22608 26652 13430 2722 64874 76.84 188237 

1998 26125 2109 12246 11919 7407 23364 27542 13879 2813 67042 79.4 194526 

1999 28129 2271 13186 12834 7976 25157 29656 14944 3029 72187 85.49 209456 

2000 43949 6124 16041 12412 8618 30598 40143 20460 3592 93874 101 275912 

2001 49229 4274 20877 15659 12060 40320 44055 23327 4443 86401 150 300795 

2002 48429 2527 25562 36222 16392 46096 62109 27733 5480 119540 160 390250 

2003 58439 3128 28916 30463 17885 56355 66890 33788 6480 207283 185 509812 

2004 63449 3007 37556 32784 24254 73330 72571 39113 10259 221169 233 577725 

2005 59609 3517 53001 58050 22776 70141 86887 36406 9870 265237 208 665702 

2006 74705 3496 58312 50937 22977 99100 95826 43673 13552 288682 264 751524 

2007 106288 4040 89181 82428 33956 154451 117656 62248 16944 322568 362 990122 

2008 109777 3810 143524 52020 44776 170481 124615 78214 21422 318220 486 1067345 

2009 141580 3920 122872 51098 45681 212091 146823 101612 20945 295300 402 1142324 

2010 173030 4236 135663 37233 48946 256801 173415 125592 20919 368473 393 1344701 

2011 147906 2885 93645 25289 30549 224675 137494 109598 12892 243063 341 1028337 

2012 171504 3669 130558 64819 42968 251317 164264 123409 21498 274731 352 1249089 

2013 154295 4309 102763 131806 41632 237828 193547 117816 15615 314309 357 1314277 

رة التخطيط والتعاون الدولي، اجلهاز املركزي لإلحصاء، نشرة التكوين   املصدر: اجلمهورية اليمنية، وزا 

 .م2016-2000و 1999-1990الرأمسالي لألنشطة، أعداد متفرقة من 
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 .م2013-1990: مقدار مساهمة القطاعات يف تركيب التكوين الرأمسالي الثابت خالل الفرتة (3)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(.2املصدر: بيانات اجلدول رقم )   

 

 : نسبة مساهمة قطاع الزراعة والقطاعات االقتصادية األخرى يف تركيب التكوين الرأمسالي الثابت.(4)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2املصدر: بيانات اجلدول رقم ) 
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 %7طاع الزراعي والبالغة ( تدني نســبة االســتثمارات املوجهة حنو الق4نالحظ من خالل الشــكل رقم )

 % .93مقارنة مع نسبة االستثمارات املوجهة حنو القطاعات االقتصادية األخرى البالغة 

 

 تغريات الدراسةالتحليل اإلحصائي مل .4
 

  ECM Error Correction Model: بناء النموذج اوال

 : هي وات أوليةمنوذج تصحيح اخلطأ فإنه يتطلب أربع خط عند حتليل السالسل الزمنية بواسطة

 .(Testing Stationarity of Time Series).اختبار استقراريه السالسل الزمنية 1

 (Selection the lag length) .النموذج ستعتمد يف اليت الزمين اإلبطاء مدد عدد .حتديد2

 .(Co-integration Test).اختبار التكامل املشرتك 3

 (.Causality Test) املتغريات بني السببية العالقة .دراسة4
 

 (Testing Stationarity of Time Series)اختبار استقراريه السالسل الزمنية   .1

معنوية جتعل  (Stochastic Trends)عند دراسة السالسل الزمنية يالحظ وجود اجتاهات عشوائية 

سلسلة مستقرة، السلسلة غري مستقرة، ولغرض إجراء عملية التحليل فإنه يتطلب معاجلتها بتحويلها إىل 

أو الفروقات من الرتبة األعلى وحسب طبيعة  (First Difference)وذلك من خالل إجياد الفرق األول 

 الزمنية السالسل وحتليل لدراسة أساسًا السكون شرط السلسلة ومدى استجابتها هلذا التحويل. ويعترب
 حتققت إذا Stationery( ساكنة 𝑌𝑡الزمنية ) السلسلة ومنطقية، وتعترب سليمة نتائج إىل للوصول

 اخلصائص التالية:
 

𝐸(𝑌𝑡)الزمن  عرب القيم متوسط .ثبات1 = 𝑀𝑦. 

 الزمن عربVarianceالتباين  .ثبات2
 𝜎2 = 𝑉𝑎𝑟 (𝑋𝑡) = 𝐸(𝑦𝑡− 𝜇)2 . 

و  𝑌𝑡 القيمتني بني k الزمنية الفجوة على معتمدًا املتغري لنفس قيمتني بني covarianceيكون  .أن3

𝑌𝑡−1  التغاير. عنده حيسب الذي للزمن الفعلية وليس القيمة 
𝑦𝑘 = 𝑐𝑜𝑣(𝑦𝑡,𝑦1+𝑘) = 𝐸(𝑦𝑡  − 𝑀𝑦)(𝑦1+𝑘 − μ) 

 .ثوابت 𝑌𝑘ومعامل التغاير  𝜎2 والتباين µ احلسابي الوسط أن حيث
 

 يف: تتمثل السكون صفة اختبار يف املستخدمة الطرق من عدد وهناك

 .Autocorrelation))الذاتي  االرتباط .دالة1
 Dickey and Fuller (1979.)))فولر  لديكي الوحدة جذر .اختبار2
 .( Augmented Dickey and Fuller(1981)) املطور فولر الوحدة لديكي جذر .اختبار3
  .(  (Phillips – Perron (1988)بريون  – فيلبس .اختبار4
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 (KPSS,1992 Kwiatkowski , Phillips, Schmidt and Shin))).اختبار 5

 

( ADFومن أجل احلكم على استقرارية السلسة فإنه يتم عادة استخدام اختبار ديكي فولر املطور)      -

 البحث. هذا يف والذي سيستخدم KPSSواختبار 

 

 Fuller   Augmented Dickey and(ADF) اختبار ديكي فولر املطور

Dickey and Fuller (1979 )فولر  ديكي اختبار من مطورة نسخة املطور فولر ديكي اختبار يعد

 وفولر ديكي من كل ( طور1981املعقدة والكبرية، ويف عام ) الزمنية السالسل مناذج يف ويستخدم
 فولر يديك باختبار املعادالت هذه الوحدة، ومسيت جذور وجود خمتلفة الختبار احندار معادالت ثالث

الثانية  املعادلة حتتوي حني العام، يف واالجتاه الثابت احلد على األوىل االحندار وحتتوي معادلة .املطور

 Endresاالجتاه العام  و بدون الثابت احلد بدون فهي الثالثة املعادلة فقط، أما الثابت احلد على
,Walter(1995))) متساِو، ولغرض بتباين ويش أبيضتش هي الثالث املعادالت يف اخلطأ حدود , وإن 

 طريقة باستخدام املعادالت هذه من أو أكثر واحدة تقدير يستلزم فإنه الوحدة جذور اختبار إجراء
 .  (OLS) االعتيادية الصغرى املربعات

( املقدرة للمعلمة مع القيمة اجلدولية T) ولتقدير معامالت النماذج الثالثة السابقة نقارن قيمة إحصائية

 .Mackinnonواملطورة بواسطة  (D&F)ل 

 𝐻0(  : 1Ø = ) حبيث تنص الفرضية على مايلي: يوجد جذر وحده )فرضية عدم االستقرار( 

 𝐻1(  : Ø≠   1) ال يوجد جذر وحدة )فرضية االستقرارية(

عدم اجلدولية فنقبل فرض ال (T-statistic)أقل من قيمة  احملسوبة (T-statistic)فإذا كانت قيمة 

( T-statisticة ونرفض الفرض البديل. وإذا كانت قيمة )ربوجود جذر وحدة، وأن السلسلة غري مستق

اجلدولية فنقبل الفرض البديل، ونرفض الفرض العدم، يعين عدم  (T-statistic)احملسوبة أكرب من   

 وجود جذر وحدة وإن السلسلة مستقرة.

( عند مستوى Probال بواسطة القيمة احلرجة ) كما ميكن أن حنكم على أن هناك جذر وحدة أم

( Probفإذا كانت القيمة احلرجة) على حسب مستوى املعنوية قيد الدراسة،%10أو% 5 أو% 1معنوية 

فنقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل وإذا كانت القيمة  %10 أو% 5 أو% 1أكرب من 

 فرض البديل.الالصفري ونقبل فنرفض الفرض  %10 أو% 5 أو% 1( أقل من Probاحلرجة)
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  (Selection the lag length ) جاإلبطاء الزمين اليت ستعتمد يف النموذ ةحتديد عدد مد  .2

 اليت ميكن الزمين التباطؤ  مدة  بطول يتعلق فيما  حتديد   أي يعِط مل منوذجه  Simsقدم  عندما  
تعلق بطول مدة التباطؤ الزمين متغريات النظام، من أجل جتنب احلكم الشخصي فيما ي    تطبيقها على

 عدة معايري كمية ميكن االستعانة بها وهي كالتالي:  واقرتحت

 FPEC (Final Predictor Error Criterion)معيار خطأ التنبؤ النهائي  -

 : اآلتية بالعالقة يعطى وهو

𝐹𝑃𝐸 = (
𝑁 + 𝑃 − 𝑛

𝑛 − 𝑃. 𝑛
) . 𝑑𝑒𝑡Ω(𝑝)         (23) 

 حيث أن:

:Ω  للبواقي. املقدرة التغايرات و ايناتالتب مصفوفة 

n :الداخلية. املتغريات عدد 

N :الكلية املشاهدات عدد. 
Kحتى Pاملتتالية ل بالقيم املتعلقة FPE حنســب =

𝑁

10
األصــغر  FPEعلى األكثر ومن ثم حتديد قيمة 

 :وأخذ عدد مدة التباطؤ الزمين منها أي

𝐹𝑃𝐸(𝑃𝑂) = 𝐹𝑃𝐸(𝑃)                                (24)𝑝=1

𝑘
𝑀𝑖𝑛  

   AIC (Akaike Information Criterion)معيار املعلومات  -

 اآلتية: بالعالقة حيسب وهو

                                  (25                ) 𝐴𝐼𝐶(𝑃) = 𝐿𝑜𝑔(𝑑𝑒𝑡Ω(𝑝)) + 2 (
𝑛2𝑝

𝑁
)      

 ين كالتالي: ثم نأخذ عدد مدة اإلبطاء الزم

𝐴𝐼𝐶(𝑃𝑂) = 𝐴𝐼𝐶 (𝑃)                                       (26)𝑝=1

𝑘
𝑀𝑖𝑛  

  BIC (Bayesian Information Criterion)معيار املعلومات البايزية  -

 اآلتية: العالقة من حيسب

                                  (27                    )BIC(P) = Log(detΩ(p)) + ( 
n2p.logN

N
) 

 

 

 حتقق: حبيث الزمين التباطؤ مده عدد نأخذ ثم

𝐵𝐼𝐶(𝑃𝑂) = 𝐵𝐼𝐶 (𝑃)                          (28)𝑝=1

 
𝑘

𝑀𝑖𝑛  

   HQIC (Hannan & Quinn Information Criterion) معيار املعلومات -
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                                  (29               )HQI𝐶(P) = Log(detΩ(p)) +

(2𝑛2𝑝𝑐
log .logN

N
) 

 حيث أن :

Cالعملي التطبيق يف 2 مساويًا ونعتربه املعيار لقوة مؤشر : متثل. 
 حتقق: حبيث الزمين التباطؤ مده عدد نأخذ ثم

𝐻𝑄𝐼𝐶(𝑃𝑂) = 𝐻𝑄𝐼𝐶 (𝑃)𝑝=1

𝑘
𝑀𝑖𝑛                             (30) 

  SIC(1978) (Schwarz Information Criterion) معيار املعلومات -

من أفضـل املعايري حبسـب العديد من الدراسـات ألنه حيتاج إىل عدد أقل من      SIC(1978)ويعترب معيار 

.واملعايري األخرى، AIC(1974)املعلومات ويتناسب مع السالسل الزمنية القصرية نسبيا مقارنة مبعيار         

 ذي حيسب بالطريقة التالية:وال

𝑆𝐼𝐶(𝑃) = 𝐿𝑜𝑔(𝑑𝑒𝑡Ω(𝑝)) + 2 (
𝑛2𝑝 𝑙𝑜𝑔(𝑁)

𝑁
)                 (31) 

  -ثم نأخذ عدد مدة اإلبطاء الزمين كتالي: 

𝑆𝐼𝐶(𝑃𝑂) = 𝑆𝐼𝐶 (𝑃)                         (32)𝑝=1

𝑘
𝑀𝑖𝑛  

احلالة  هذه يف املعايري، هذه من خمتلفة نتائج على لعمليا التطبيق يف حنصـــــــــل أن مالحظة: ميكن

 املعايري أو نأخذ املتوسط هلذه املعايري. من األكرب العدد يف عليه حصلنا الذي الزمين التباطؤ خنتار

 

 (  Co-integration Testاختبار التكامل املشرتك )  .3

مستقرة، فمن املمكن  غري زمنية سالسل صور يف املتغريات من عدد بني احندار عالقة تقدير عند

 𝑅2 مثل املؤشرات بعض كانت وان زائفة، عالقة عن عبارة بينهما املقدر االحندار عالقة أن تكون

آخر هو  متغري راجعًا إىل يكون قد املتغريات هذه يف التغري أن بسبب وذلك كبرية، احملسوبة  Tوقيم 

اتها متصاحبة أي قد تكون العالقة بينهما عالقة اقرتان أو مجيعًا ، مما جيعل تغري فيها ( يؤثرtالزمن )

ارتباط وليس عالقة سببية . وعلى الرغم من أن أحد حلول عدم استقراريه السلسلة هو أخذ الفرق األول 

لكن إجراء االحندار للمتغريات يف صورة فروق لكل واحد ليس باحلل املطلوب إذ أن هذا اإلجراء قد 

ئص املدى الطويل، ونتيجة لذلك ظهرت نتائج حتمل خصائص املدى القصري واملدى دي إىل فقدان خصاؤي

النماذج مستقرة حتى وأن كانت املتغريات يف األصل غري مستقرة وهذه بداية ه الطويل، وتكون هذ

 فكرة التكامل املشرتك.

ــول على توازن أو عالقة  أإذ ميكن أن يقال  ــري إىل طريقة احلصـــ ــرتك يشـــ طويلة ن التكامل املشـــ

ــتقرة أو أنها تعين وجود طريقة تعديل متنع الزيادة يف خطأ عالقة املدى  املدى بني متغريات غري مســــــــــــــ

 الطويل. 
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ذا كانت الســلســلتني إيف أنه     𝑋𝑡و  𝑌𝑡ن  زمنييت ســلســلتني بني املشــرتك التكامل فكرة وتتلخص 

 :( أي dمتكاملتني من نفس الدرجة )

𝑌𝑡 ~ 𝐼(𝑑) 

𝑋𝑡 ~ 𝐼(𝑑) 

 مثل : املتغريين هذين بني عالقة يوجد وإذ

𝑌𝑡 =  𝐵0 + 𝐵1 + 𝑋𝑡 + 𝐸𝑡                          (33) 

 و 𝑌𝑡 ففي هذه احلالة يوجد تكامل مشــرتك بني( b<d( حيث )b) وهذه العالقة متكاملة من الدرجة

𝑋𝑡   من الدرجة (b,d ): وتكتب 

𝑌𝑡  , 𝑋𝑡~ 𝐶𝐼 (𝑑, 𝑏)   

  𝑌𝑡 =  𝐵0 + 𝐵1 + 𝑋𝑡 + 𝐸𝑡بدالة احندار التكامل املشرتك. و تسمى الدالة 

وميكن أن تعمم الفكرة على أكثر من متغريين ويف هذه احلالة فإن شــــرط تســــاوي الســــالســــل يف     

بع ال تتجاوز درجة تكامل أي التكامل قد ال تنطبق وإمنا يشــــــرتط أن تكون درجة تكامل املتغري التا

 من املتغريات املستقلة.

 

 السل الزمنية من عدمه ومن أهمها:وتوجد عدة منهجيات الختبار وجود تكامل مشرتك بني الس

 (: Granger Testاملنهجية األوىل: اختبار غراجنر )

ة توازنية طويلة نه أول من أشار إىل التكامل املشرتك إذ عرفه على أنه عالقأ (Granger1969)يذكر 

إذ يطلق على السلسلة أنها ذات التكامل  (( relationship Stable Long-run equilibrium)) األجل

(Integrated) ( من الرتبةd( إذا استقرت السلسة بعد اخذ )d.من الفروقات ) 
 

 (:Engle–Grangerواجنل ) املنهجية الثانية: اختبار غراجنر

  (Engle–Granger (1987)) على يقوم وأجنل غراجنر قدمه الذي املشرتك  التكامل حتليل إن 
 كــان وإذا (I(d))ذات تكــامــل من نفس الــدرجــة  (𝑌𝑡) و  (𝑋𝑡) كــانــت بيــانــات املتغريين إذا أنــه

= 𝐸𝑡) البواقي ســــــلســــــلة   من خطية تراكيب باإلمكان توليد 𝑌𝑡 − 𝐵 − 𝑋𝑡) منوذج  من الناجتة

ــفرية ))العالقة اخلطية  ( ، فأن متغريات النموذج I(0بني املتغريين ذات تكامل من الدرجة الصــــــــــــــــــــــ

( ، وهذا يدل على وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني I(dستكون ذات تكامل من الدرجة نفسها ))  

 املتغريين.
 

 وهما: خطوتني على أجنل -رغراجن طريقة وتعتمد

املشرتك  التكامل احندار الطويل، ويسمى املدى على زنيةالتوا العالقة منوذج تقدير اخلطوة األوىل :

املتغريات، ثم  تكامل درجات الختبار KPSSاملوسع، واختبار  فولر ديكي استخدام اختبار وسيتم

 مستقرة. البواقي هذه سلسلة أن من والتحقق التقدير عملية بعد البواقي إجياد
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ــري للمدى الديناميكي التفاعل تقدير اخلطوة الثانية: اخلطأ )البواقي(  إدخال خالل من القصـــــــــــــــ

 ويتم .الطويل املدى يف العالقة اجتاه حول املدى قصري  التذبذب املدى القصري، أو  يف العالقة ليعكس
 زمنية لفرتة متباطئ مســــــتقل كمتغري الطويل املدى احندار املدى باختاذ قصــــــري النموذج هذا تقدير

 زمنية  بفرتة متباطئ  التابع  املتغري برمز له  يرمز االتاحل  ، بعض(U(-1))بالرمز  له  واحدة، ويرمز 
 معامل يكون أن يشـــــرتط حيث أخرى فرتة إىل من فرتة االختالل تصـــــحيح ســـــرعة يبني واحدة, فهو

 (.1-و 0)بني  وحمصورا سالبا اخلطأ تصحيح
 احندار من عليه الذي مت احلصول (Error Correction Model)اخلطأ  تصحيح حد ويستخدم

 بعني يأخذ ألنه اخلطأ تصحيح بنموذج يسمى اخلطأ، وهلذا تصحيح منوذج املشرتك لبناء املالتك
 ظهور والطويل وأساسا القصري املدى يف احلركي التفاعل االعتبار

(U(-1)) االختالل هذا من جزئي هناك تصحيح يكون القصري املدى يف املعادلة. وبهذا فأنه يف.  
 

 (:Johansen and Juselius Testس )يوهانسن و جيسلاملنهجية الثالثة: اختبار ج

(Johansen and Juselius,1988;1992)   ــل  يتفوق هـــذا االختبـــار على اختبـــار غراجنر وأجنـ

ــب ألنه للتكامل املشـــرتك الســـابق، نظراً  ــة  صـــغرية العينات مع يتناسـ احلجم كما يف عينات الدراسـ

 عما يكشــــف  االختبار هذا أن ذلك من ألهممتغريين، وا من أكثر حالة وجود يف احلالية، وكذلك
 املتغري احندار حالة يف فقط املشــرتك  يتحقق التكامل مشــرتكًا فريدًا، أي  تكاماًل هناك كان إذا

ــتقلة، وهذا املتغريات على التابع ــرتك، حيث نظرية يف أهميته له املسـ ــري التكامل املشـ  يف أنه إىل تشـ
 .والتساؤل مثارًا للشك تظل املتغريات بني التوازنية عالقةال فريد، فإن مشرتك تكامل وجود عدم حالة

 

ــرين  ــادية بني املؤشـــ ــنحاول يف هذا اجلزء حتليل العالقة االقتصـــ ، (GDP)إمجالي الناتج احمللي  :ســـ

ــة عالقة التأثري فيما بينهما،  (GACF)وإمجالي التكوين الرأمسالي الزراعي  يف اليمن، ودراســــــــــــ

 .يل احلديث للسالسل الزمنية ودراسة السببيةواستخدمت الدراسة منهج التحل
 

 الدراسة التطبيقية   .4

 :(unit root test)اختبار جذر الوحدة  .1

أغلب  يف املوجود االستقرار عدم مبشكلة الطويل تصطدم املدى يف التوازنية إن دراسة العالقة

بصورة  الزمنية السلسلة مشاهدات تذبذب الزمنية يتطّلب السالسل الزمنية، واستقرار السالسل

 .على الزمن يعتمدان ال السلسلة لقيم والتباين املتوسط أن ثابتني، أي وتباين متوسط حول عشوائية
االقتصادية  بني املتغريات زائف احندار األحيان، إىل من الكثري يف الزمنية السالسل استقرار عدم يؤدي

(1974 Granger and Newbold,)املرتبطة املعلومات كبريًا من جزءًا تفقد املتغريات أن ، أي 
املفاضلة، فعلى  عامل املتغريات إىل االستقرار بفعل عودة من الرغم على الطويل املدى يف بسلوكها
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 االحندار أجرى حتليل عشوائية، ثم سالسل بتوليد (,Granger and Newbold 1974)سبيل املثال قام 
 جدًا، على متكررة املقدرة، وبصورة للمعامل الصفرية رفض الفرضية إىل توصل سلسلتني، حيث بني

 وقويًا موجبًا ذاتيًا ارتباطًا هناك أن مستقلة، كما كانت االحندار يف معادلة املتغريات أن من الرغم
  .تكون زائفة رمبا العالقة تلك أن املتغريات، إال بني قوية عالقة وجود إىل للبواقي )اخلطأ( مما يشري

(، GDPإلمجالي الناتج احمللي ) م2013-1990زمنيتني متتدان من عام مت احلصول على سلسلتني 

( يف اليمن، مقدرة مباليني الرياالت اليمنية بأسعار عام GACFوإمجالي التكوين الرأمسالي الزراعي)

 (:3الثابتة كما يبني اجلدول رقم ) 2000

الرأمسالي الزراعي يف اجلمهورية  يوضح إمجالي الناتج احمللي احلقيقي وإمجالي التكوين (3) اجلدول رقم

 اليمنية

 م.2013-1990خالل الفرتة 

          (100=2000) 

 

 السنوات م
مليون  (GDPالناتج احمللي اإلمجالي)

 ريال

 (GACFالتكوين الرأمسالي الزراعي)

 مليون ريال

1 1990 1100646 2024 

2 1991 1150449 2814 

3 1992 1146431 5124 

4 1993 1190847 5591 

5 1994 1310021 7825 

6 1995 1372965 14266 

7 1996 1395664 21222 

8 1997 1455320 25280 

9 1998 1527943 26125 

10 1999 1617914 28129 

11 2000 1756999 43949 

12 2001 1861247 49229 

13 2002 1955144 48429 

14 2003 2067701 58439 

15 2004 2163551 63449 

17 2005 2274736 59609 

18 2006 2380299 74705 

19 2007 2463015 106288 
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20 2008 2561890 109777 

21 2009 2667820 141580 

22 2010 2756324 173030 

23 2011 2340439 147906 

24 2012 2391614 171504 

25 2013 2477473 154295 

 2014 2416631 172325 

 2015 2449425 165428 

 2016 2673211 176543 

املصدر: اجلمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اجلهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء 

 .2017-1995السنوي لألعوام 

( إىل أن املتغريات قيد 4املطور للسالسل الزمنية الواردة يف اجلدول رقم )ADF تشري نتائج اختبار 

 T-statistic( حيث أن قيم Levelعند املستوى) (non-stationary)تقرةالدراسة مجيعها غري مس

%، كما أن قيم 5اجلدولية عند مستوى معنوية  T-statisticأصغر من قيم  ADFاحملسوبة الختبار 

(DW(و)F)  مجيعها ليست باملستوى اإلحصائي املقبول، وتستقر السالسل الزمنية لكال منGDP & 

GACF لفرق األول عند اختبار سكون ا(first difference)  حيث أن قيمT-statistic  احملسوبة

 (Fو) (DW)%، كما أن قيم 5اجلدولية عند مستوى معنوية  T-statisticأكرب من قيم  ADFالختبار 
مجيعها مقبولة إحصائيا. ومبأن مجيع املتغريات قيد الدراسة مستقرة عند الفرق األول، فهذا يعين أنها 

 ويتم توضيح ذلك كتالي:  I(1من الدرجة األوىل ) (cointegration)متكاملة 

اجلدولية عند مستوى معنوية  T-statisticمع قيم  GDPاحملسوبة للمتغري  T-statistic.عند مقارنة قيم 1

 أن: ، نالحظ5%

 T-statisticأقل من قيمة  0.994011احملسوبة واليت تساوي  T-statisticعند وجود قاطع فإن قيمه  1.1

 (1)ملحق رقم .2.998064اجلدولية واليت تساوي 

أقل من  1.260889احملسوبة واليت تساوي  T-statisticعند وجود قاطع ومتجه زمين فإن قيمة  2.1

 (2.)ملحق رقم 3.622033اجلدولية واليت تساوي  T-statisticقيمة 
-Tأقل من قيمة  0.173410احملسوبة واليت تساوي  T-statisticبدون متجه زمين فأن قيمة  3.1

statistic  ( 3.)ملحق رقم 1.956406اجلدولية واليت تساوي 
اليت تنص على وجود جذر وحدة، وبأن الســــلســــلة   ( 𝐻0وعليه نقبل الفرضــــية الصــــفرية )فرض العدم  

( 𝐻1 أنها غري معنوية إحصـــــائيًا، ونرفض الفرضـــــية البديلة )الفرض البديل   أيالزمنية غري مســـــتقرة  

 يت تنص على عدم وجود جذر وحدة وبأن السلسلة الزمنية مستقرة.وال
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اجلدولية عند مستوى  T-statisticمع قيم  GACFاحملسوبة للمتغري  T-statistic.عند مقارنة قيم 2

 نالحظ: %5 معنوية

 T-statisticأقل من قيمة  0.111249احملسوبة واليت تساوي  T-statisticعند وجود قاطع فإن قيمه  1.2

 (4)ملحق رقم .2.998064اجلدولية واليت تساوي 

أقل من  0.025337احملسوبة واليت تساوي  T-statisticعند وجود قاطع ومتجه زمين فإن قيمة  2.2

 (5. )ملحق رقم 3.622033اجلدولية واليت تساوي  T-statisticقيمة 
-Tأقل من قيمة  0.423546احملسوبة واليت تساوي  T-statisticبدون متجه زمين فإن قيمة  3.2

statistic  (6. )ملحق رقم 1.956406اجلدولية واليت تساوي 
اليت تنص على وجود جذر وحدة وبأن الســـــلســـــلة  ( 𝐻0فرض العدم) وعليه نقبل الفرضـــــية الصـــــفرية 

( 𝐻1 ي أنها غري معنوية إحصـــــائيًا، ونرفض الفرضـــــية البديلة )الفرض البديل  أالزمنية غري مســـــتقرة  

 على عدم وجود جذر وحدة وبأن السلسلة الزمنية مستقرة.تنص  والتي

 (first difference)اختبار مرشح الفرق األول مت ومن أجل احلصول على سالسل زمنية مستقرة 

اجلدولية عند مجيع  T-statisticأكرب من قيم  ADFاحملسوبة الختبار  T-statisticفنالحظ أن قيم 

 ار السلسلتني عند الفرق األول. املستويات مما يدل على استقر

اجلدولية عند مستوى معنوية  T-statisticمع قيم  GDPاحملسوبة للمتغري  T-statistic.عند مقارنة قيم 1

 :، نالحظ5%

-Tأكرب من قيمة  4.268431احملسوبة واليت تساوي  T-statisticعند وجود قاطع فإن قيمه 1.1
statistic (7)ملحق رقم  .3.004861اجلدولية واليت تساوي 

أكرب من  3.710910احملسوبة واليت تساوي  T-statisticعند وجود قاطع ومتجه زمين فإن قيمة 2.1

 (8. )ملحق رقم 3.673616اجلدولية واليت تساوي  T-statisticقيمة 
-Tأكرب من قيمة  2.195288احملسوبة واليت تساوي  T-statisticبدون متجه زمين فإن قيمة  3.1

statistic  (9. )ملحق رقم 1.957204اجلدولية واليت تساوي 
اجلدولية عند مستوى  T-statisticقيم  معGACFاحملسوبة للمتغري  T-statistic.عند مقارنة قيم 2

 نالحظ: %5معنوية 

-Tأكرب من قيمة  4.246152احملسوبة واليت تساوي  T-statisticعند وجود قاطع فإن قيمه  1.2
statistic  ( 10. )ملحق رقم 3.004861واليت تساوي اجلدولية 

أكرب من  4.430097احملسوبة واليت تساوي  T-statisticعند وجود قاطع ومتجه زمين فإن قيمة 2.2

 (11. )ملحق رقم 3.673616اجلدولية واليت تساوي  T-statisticقيمة 
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-Tأكرب من قيمة  4.018855احملسوبة واليت تساوي  T-statisticبدون متجه زمين فإن قيمة  3.2

statistic  (12. )ملحق رقم 1.957204اجلدولية واليت تساوي 
اليت تنص على وجود جذر وحدة وبأن السلسلة الزمنية ( 𝐻0وعليه نرفض الفرضية الصفرية )فرض العدم

على  واليت تنص( 𝐻1 أنها غري معنوية إحصائيًا، ونقبل الفرضية البديلة )الفرض البديل أيغري مستقرة 

 أنها معنوية إحصائيًا. أيعدم وجود جذر وحدة وبأن السلسلة الزمنية مستقرة 

 للسلسلتني. ADF: اختبار (4)جدول 

 املتغري

 first difference الفرق األول Levelاملستوى 

 قاطع القرار

Intercept 

متجه زمني 

 وقاطع

Trend & 

intercept 

بدون متجه 

 زمني

None 

 قاطع

Intercept 

زمني  متجه

 وقاطع

Trend & 

intercept 

بدون متجه 

 زمني

None 

GDP 0.994011 1.260889 0.173410 4.268431 3.710910 2.195288 
ساكنة عند 

(1)1 

GACF 0.111249 0,025337 0.423546 4.246152 4.430097 4.018855 
ساكنه عند 

(1)1 

القققققيققمققققة 

 الحرجة

1% 3.752946 4.416345 2. 669359 3.769597 4.440739 2.674290  

5% 2.998064 3.622033 1.956406 3.004861 3.632896 1.957204  

10% 2.638752 3.248592 1.608495 2.642242 3.254671 1.608175  

   Eviews7 .املصدر: حسابات برنامج

ند ع (non-stationary)إىل أن املتغريات قيد الدراسة مجيعها غري مستقرة P.Pكما تشري نتائج 

اجلدولية  Adj. t-Statأكرب من قيم  P.Pاحملسوبة الختبار  Adj. t-Statحيث أن قيم  (Level)املستوى

مجيعها ليست باملستوى اإلحصائي املقبول، وتستقر  (F(و)DW، كما أن قيم )%5عند مستوى معنوية 

حيث ( first difference)عند اختبار سكون الفرق األول  GDP&GACF السالسل الزمنية لكالً من

اجلدولية عند مستوى معنوية  Adj. t-Statأكرب من قيم  P.Pاحملسوبة الختبار Adj. t-Statأن قيم 

مجيعها مقبولة إحصائيًا. ومبا أن مجيع املتغريات قيد الدراسة مستقرة  (F(و)DW)، كما أن قيم 5%

، واجلدول التالي  I(1)األوىل من الدرجة ( cointegration)عند الفرق األول، فهذا يعين أنها متكاملة 

 يوضح ذلك:
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 .للسلسلتني P.P: اختبار (5)جدول 

 املتغري

 first difference الفرق األول Level املستوى

 قاطع القرار

Intercept 

   متجه زمني 

 وقاطع

Trend & 

intercept 

جه تبدون م

 زمني

None 

 قاطع

Intercept 

متجه زمني 

 وقاطع

Trend & 

intercept 

جه بدون مت

 زمني

None 

GDP 0.993162 1.434262 0.173410 4.268745 4.260173 3.458052 

ساكنة 

عقققنققققد 

(1)1 

GACF 0.024871 2.104151 1.956776 5.613641 5.723341 4.434461 

ساكنه 

عقققنققققد 

(1)1 

يمققققة  ق ل ا

 الحرجة

1% 3.752946 4.416345 2.669359 3.769597 4.440739 2.674290  

5% 2.998064 3.622033 1.956406 3.004861 3.632896 1.957204  

10% 2.638752 3.248592 1.608495 2.642242 3.254671 1.608175  

 Eviews7 .املصدر: حسابات برنامج

 

عند  (non-stationary)إىل أن املتغريات قيد الدراسة مجيعها غري مستقرة KPSSوتشري نتائج 

اجلدولية  LM-Statأكرب من قيم  KPSSسوبة الختبار احمل LM-Stat( حيث أن قيم Levelاملستوى)

مجيعها ليست باملستوى اإلحصائي املقبول، وتستقر  (F(و)DW، كما أن قيم )%5عند مستوى معنوية 

حيث ( first difference)عند اختبار سكون الفرق األول  GDP&GACFالسالسل الزمنية لكال من 

، %5اجلدولية عند مستوى معنوية  LM-Statكرب من قيم أ KPSSاحملسوبة الختبار  LM-Statأن قيم 

مجيعها مقبولة إحصائيًا. ومبا أن مجيع املتغريات قيد الدراسة مستقرة عند  (F(و)DWكما أن قيم )

ويتم توضيح ذلك  I(1)( من الدرجة األوىل cointegrationالفرق األول، فهذا يعين أنها متكاملة )

 كالتالي:

اجلدولية عند مسـتوى معنوية   LM-Statمع قيم  GDPاحملسـوبة للمتغري   LM-Stat. عند مقارنة قيم 1

 نالحظ: 5%

ــاوي  LM-Statعند وجود قاطع فإن قيمه  ــوبة واليت تســـ -LMأكرب من قيمة  0.668184احملســـ

Stat  (13)ملحق رقم  .0.463000اجلدولية واليت تساوي 
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تنص على أن الســلســلة الزمنية غري مســتقرة ( اليت 𝐻0وعليه نقبل الفرضــية الصــفرية )فرض العدم

واليت تنص على عدم ( 𝐻1 أنها غري معنوية إحصـــــــائيًا، ونرفض الفرضـــــــية البديلة )الفرض البديل أي

 وجود جذر وحدة وبأن السلسلة الزمنية مستقرة.

ــوبة للمتغري  LM-Stat.عند مقارنة قيم 2 اجلدولية عند مســـــــــتوى  LM-Statقيم  معGACFاحملســـــــ

 نالحظ: %5ية معنو

ــوبة واليت تســــاوي   LM-Statعند وجود قاطع فإن قيمه  -LMأكرب من قيمة  0.651525احملســ
Stat  (15. )ملحق رقم 0.463000اجلدولية واليت تساوي 

اليت تنص على أن الســلســة الزمنية غري مســتقرة ( 𝐻0وعليه نقبل الفرضــية الصــفرية )فرض العدم

واليت تنص على عدم ( 𝐻1 ونرفض الفرضـــــــية البديلة )الفرض البديلأنها غري معنوية إحصـــــــائيًا،  أي

 وجود جذر وحدة وبأن السلسلة الزمنية مستقرة.

( first difference)اختبار مرشح الفرق األول  مت ومن أجل احلصول على سالسل زمنية مستقرة       

اجلدولية عند مجيع  T-statisticأكرب من قيم  ADFاحملســــوبة الختبار  T-statisticفنالحظ أن قيم 

 املستويات مما يدل على استقرار السلسلتني عند الفرق األول. 

اجلدولية عند مســتوى معنوية   LM-Statمع قيم  GDPاحملســوبة للمتغري   LM-Stat.عند مقارنة قيم 1

 نالحظ: 5%

ــاوي   LM-Statعند وجود قاطع فإن قيمه  ــوبة واليت تســــــ   LM-Statأقل من قيمة  0.157478احملســــــ

 (14. )ملحق رقم 0.463000اجلدولية واليت تساوي 

اليت تنص على  وجود جذر وحدة وبأن السلسلة ( 𝐻0وعليه نرفض الفرضية الصفرية )فرض العدم

واليت ( 𝐻1 أنها غري معنوية إحصــائيًا، ونقبل الفرضــية البديلة )الفرض البديل  أيالزمنية غري مســتقرة 

 أنها معنوية إحصائيًا.  أيوبأن السلسلة الزمنية مستقرة  تنص على عدم وجود جذر وحدة

ــوبة للمتغري  LM-Stat.عند مقارنة قيم 2 ــتوى  LM-Statقيم  معGACFاحملســـــــ اجلدولية عند مســـــــ

 ، نالحظ:%5معنوية 

  LM-Statأقل من قيمة 0.140046احملســوبة واليت تســاوي  LM-Statعند وجود قاطع فإن قيمه 

 (16. )ملحق رقم 0.463000اجلدولية واليت تساوي 

اليت تنص على وجود جذر وحدة وبأن السلسلة    ( 𝐻0وعليه نرفض الفرضية الصفرية )فرض العدم   

( والتي 𝐻1 ي أنها غري معنوية إحصــائيًا، ونقبل الفرضــية البديلة )الفرض البديلأالزمنية غري مســتقرة 

  ي أنها معنوية إحصائيًا.أرة تنص على عدم وجود جذر وحدة وبأن السلسلة الزمنية مستق
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 للسلسلتنيKPSS : اختبار (6)جدول 

 املتغري

 القرار first difference الفرق األول Level املستوى

 قاطع

Intercept 

 قاطع

Intercept 
 

GDP 0.668184 0.157478 
سقققققققاكنة عند 

(1)1 

GACF 0.651525 0.140046 
سقققققققاكنه عند 

(1)1 

القيمةةةةةةة  

 احلرجة

1% 0.739000 0.739000  

5% 0.463000 0.463000  

10% 0.347000 0.347000  

  Eviews7 .املصدر: حسابات برنامج

من خالل اجلدول نالحظ أن الســالســل الزمنية ملتغريات الدراســة غري مســتقرة عند املســتوى كما 

متكاملة  (. وأنها مســتقرة عند الفرق األول، أي أنها6( والشــكل رقم )5هو موضــح يف الشــكل رقم )

 (.15( والشكل رقم)14كما هو موضح يف الشكل رقم ) 1(1)من الدرجة األوىل 

 .م2013- 1990: عدم استقراريه سلسلة الناتج احمللي اإلمجالي عند املستوى خالل الفرتة (5)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( لسلسة الناتج احمللي اإلمجالي.8املصدر: بيانات اجلدول رقم )
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 .األولالسلسلة الزمنية للناتج احمللي اإلمجالي بعد اخذ الفروق : استقراريه 6شكل 

 

 ( لسلسة الناتج احمللي اإلمجالي.8املصدر: بيانات اجلدول رقم ) 
 

 .م2013-1995: عدم استقراريه التكوين الرأمسالي الزراعي عند املستوى خالل األعوام (6)شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( لسلسة الناتج احمللي اإلمجالي.8املصدر: بيانات اجلدول رقم )
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 السلسة الزمنية للتكوين الرأمسالي الزراعي بعد اخذ الفروق الثاني. : استقراريه7شكل 

 
 

 ( لسلسة الناتج احمللي اإلمجالي.8داد الباحثة باالعتماد على بيانات اجلدول رقم )املصدر: أع

 

 (Selection the lag length ) .حتديد عدد فرتات اإلبطاء الزمين اليت سُتَعتمد يف النموذج .2

تعد مرحلة اختيار عدد فرتات اإلبطاء يف النموذج من أهم املراحل ألنها تؤثر بالدرجة األوىل على  

نتائج التقديرات هذا من جهة، ومن جهة أخرى يستحسن حتديد فرتات اإلبطاء إىل أقل ما ميكن يف 

 Akaikeملقياس  قيمة أقل عند الزمين التباطؤ قيمة حالة عينات صغرية كحالة دراستنا هذه. اختيار
(AIC) ،Schwarz(SC)مقياس  . يعتربAkaike و Schwarz النوع  هذا ملثل واستخدامًا شيوعًا األكثر

هذه الدراسة، واليت تشري  يف عليه االعتماد لذلك مت العينة، حجم صغر حال يف االختبارات السيما من

وثالث فجوات زمنية بالنسبة  Schwarz( بضرورة أخذ فجوة زمنية بالنسبة ملعيار 12يف اجلدول رقم )

 . Akaikeملعيار 
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 مينالز التباطؤ فرتات عدد حتديد : معايري(7)جدول 

Lag AIC SC 

0 48.00341 48.10298* 

1 48.10670 48.40542 

2 47.79649 48.29436 

3 47.57083* 48.26784 

    Eviews7 .املصدر: حسابات برنامج

من خالل اجلدول نالحظ أن القيمة املقابلة لفرتة إبطاء من الدرجة األوىل أقل من القيمة املقابلة 

يؤكد  AIC، بينما معيار Schwarz والدرجة الثالثة بالنسبة ملعيار لفرتة إبطاء من الدرجة الثانية

العكس فأن القيمة املقابلة لفرتة إبطاء من الدرجة الثالثة أقل من القيمة املقابلة لفرتة إبطاء من الدرجة 

األوىل والدرجة الثانية، ومن خالل مقارنة النتائج باستخدام فجوة واحدة وثالث فجوات، وجد أن أفضل 

 .. ومن هنا نستنتج أن النموذج ذو ثالث فرتات إبطاءAICالنتائج عند ثالث فجوات كما يشري معيار 

 اخلطأ: تصحيح ومنوذج املشرتك اختبار جوهانسن للتكامل .3

 يف جعل البارز الدور هلا أصبح الزمنية، واليت السالسل حتليل يف احلديثة التوجهات مع ومتاشيًا
 طرق استخدامقد مت الكمي، ف والتحليل للقياس قابلة زمنية سالسل على يةاملبن االقتصادية العالقات

 جوهانسون اختبار على أساسي الصغرى، بشكل املربعات اختبار عن بعيدًا تقليدية غري حتليل
 vector error)اخلطأ  تصحيح ومعامل (Johansen co-integration test)املشرتك  للتكامل

correction model.) بني )الناتج  العالقة اجتاه حتليل أجل من غراجنر للسببية اختبارخدم است كما

   إمجالي التكوين الرأمسالي الزراعي(. –احمللي اإلمجالي 

 .((Johansen and Juselius Testاختبار التكامل املشرتك جلوهانسن  1.3

طريقة  ، فإناألوىل الدرجة من متكاملة املتغريات أن تبني حالة يف فإنه سابقًا، ذكر كما

 مثل ألن بني املتغريات، وذلك الطويل املدى يف عالقة وجود الختبار مالئمة غري تصبح الصغرى املربعات
 ,1987)يشري  ذلك ضوء زائفة، ويف عالقة يؤدي إىل املستقرة غري املتغريات بني االختبارات من النوع هذا

Engle and Granger) الفرق عند ساكنة املستوى، أي عند مستقرة غري املتغريات حال أن يف أنه إىل 
 أجل من املشرتك التكامل حتليل بينها، لذلك يستخدم فيما تكاملية هناك عالقة يكون فقد األول،

 إن .بينهما التكامل متجه عن البحث خالل أو أكثر، من متغريين بني احلقيقية العالقة إىل التوصل
 ضمانة خمتلفة، وال باجتاهات ستتحرك أنها إىل يشري غرياتاملت بني املدى الطويل يف عالقة وجود عدم

و  (Johansen, 1988 1991املشرتك  للتكامل جوهانسون اختبار يتفوق .بينها فيما لوجود توازن
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Johansen- Juselius, 1990) اجنل وغراجنر، واختبار دربن  االختبارات األخرى، كاختبار على

 مزايا أهم متغريين فإن من من أكثر وجود حال احلجم، ويف ةصغري عينات وجود عند واتسون السيما
 التكامل أن فريد، أي مشرتك تكامل هناك كان ما إذا الكشف على قدرته جوهانسون اختبار

 .املستقل املتغري على التابعة املتغريات احندار نتيجة هو املشرتك

 من يتضح املتغريات، حيث بني مشرتك تكامل ( يتبني وجود13وباستعراض بيانات اجلدول رقم)
مقابل الفرضية البديلة  (r=0)الصفرية الفرضية الذاتية العظمى رفض والقيمة األثر اختباري نتائج

 أن ، حيث%5معنوية  مستوى املتغريات عند بني املشرتك التكامل وجود عدم حول (r=1)املتمثلة يف 
اجلدولية واليت تساوي  القيم من ربأك (25.38902)األثر واليت تساوي الختبار احملسوبة القيم

 %.5عند مستوى معنوية  (15.49471)

الصفرية واليت تنص على عدم وجود  الفرضية رفض يبني األثر(  λ𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒 )وبالتالي فإن اختبار 

د متجه وونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وج ،%5ي متجه للتكامل املشرتك عند مستوى معنوية أ

 حد على األقل للعالقة بني املتغريات حمل الدراسة.مشرتك وا

( واليت تساوي  λ𝑚𝑎𝑥 ) العظمى الذاتية القيمة الختبار تشري النتائج أن القيم احملسوبة كما

، وبالتالي %5عند مستوى معنوية  (15.49471)أكرب من القيم اجلدولية واليت تساوي  (22.97198)

 %،5على وجود متجه واحد للتكامل املشرتك عند مستوى معنوية  الصفرية واليت تنص الفرضية رفض
 (31)انظر امللحق رقم  .د أكثر من متجه للتكامل املشرتكوونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وج

 : نتائج اختبارات جوهانسن للتكامل املشرتك(8)جدول 

Eigenvalue p-value 
Critical 

Value 
 λ𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒اختبار λ𝑚𝑎𝑥اختبار

 الفرضيات

𝐻1 𝐻0 

0.701520 0.0013 15.49471 22.97198 25.38902 R=1 R=0 

0.112595 0.1319 3.841466 2.269621 2.269621 R=2 R≤1 

 Eviews7 .املصدر: حسابات برنامج 

احمللي  بني الناتج للتكامل املشرتك واحد متجه أو معادلة ( إىل وجود8تشري نتائج اجلدول )

 وفحص األثر فحص من كل باستخدام %5 داللة مستوى اإلمجالي والتكوين الرأمسالي الزراعي عند
 وطويلة ساكنة خطية توليفة هناك تكون أن املمكن من أنه يعين العظمى، هذا املتجهات الكامنة

  .GACFو GDPاألجل بني 
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 (: ection modelvector error corr(VECMاخلطأ )) متجهات تصحيح منوذج 2.3

احندار ذاتي  متجه منوذج تصميم إمكانية املتغريات، يعين بني املشرتك التكامل وجود إن

((VAR) Vector Autoregressive Model) زمنية فجوة مع إضافة للمتغري أوىل فروق هيئة على 
 تالتقنيا إحدى بوصفه متجهات اخلطأ تصحيح منوذج الدراسة استخدمت هذه متباطئة، لذلك

 .الزمن عرب والتالؤم للمتغريات التكيف سرعة حتليل يف احلديثة اإلحصائية

الناتج احمللي  بني العالقات من نوعني وجود على الدراسة هذه يف اخلطأ تصحيح منوذج يفرتض

 .التكوين الرأمسالي الزراعي التفسريي واملتغري تابع اإلمجالي كمتغري

 النموذج. متغريات مستوى مبقياس العالقة هذه تقاسو الطويل، املدى على توازنية .عالقة1

 كل يف GACFوGDP بني تظهر اليت املباشرة أو اآلنية العالقة متثل وهي املدى، قصرية .عالقة2
 اخلطأ تصحيح متجه منوذج إن .فرتة كل يف بينها فيما التغريات خالل من قياسها زمنية، ويتم فرتة

تابع، والتكوين  ( كمتغريGDP، وهما الناتج احمللي اإلمجالي )على متغريين حيتوي هذه، دراستنا يف

 لدينا معادلتني، حبيث يكون أن املتوقع من ( كمتغري مستقل، لذلكGACFالرأمسالي الزراعي)
 يظهر كمتغري أنه أي( endogenous variable)تابع  كمتغري السابقة املتغريات من متغري سيظهر كل

األخرى،  املتباطئة للمتغريات القيم وأيضًا سابقة فرتات زمنية يف نفسه غرياملت بقيم قيمته تتحدد تابع

 ( نالحظ:9من خالل اجلدول رقم ) سابقة. زمنية فرتة يف اخلطأ تصحيح متجه إىل باإلضافة

VECM   ( 9جدول رقم ) يوضح نتائج منوذج تصحيح اخلطأ 

Dependent Variable: D(DGDP)   

Method: Least Squares   

Date: 14/03/18   Time: 08:24   

Sample (adjusted): 1995 2013   

Included observations: 19 after adjustments  

-1) -1) + 159.299834354*DGACF(-C(1)*( DGDP(D(DGDP) =  

2)) + C(4)-1)) + C(3)*D(DGDP(-+ C(2)*D(DGDP( 1454246.33775 )         

        *D(DGDP(-3)) + C(5)*D(DGACF(-1)) + C(6)*D(DGACF(-2)) + C(7) 

        *D(DGACF(-3)) + C(8)   

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1) 0.092320- 0.018466 4.999439- 0.0004 

C(2) -1.027505 0.203698 -5.044265 0.0004 

C(3) -1.040664 0.252548 -4.120666 0.0017 

C(4) -0.886138 0.465161 -1.905015 0.0832 

C(5) 15.74644 3.584858 4.392485 0.0011 
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C(6) 9.527250 3.070772 3.102558 0.0101 

C(7) 11.46281 2.463419 4.653214 0.0007 

C(8) -46052.68 16233.20 -2.836943 0.0162 

     

squared-R 0.910442 Mean dependent var     1753.421- 

squared-Adjusted R 0.853451 S.D. dependent var     164329.9 

S.E. of regression 62908.34     Akaike info criterion 25.23231 

Sum squared resid 4.35E+10     Schwarz criterion 25.62997 

Log likelihood -231.7069     Hannan-Quinn criter. 25.29961 

statistic-F 15.97511 Watson stat-Durbin     1.642680 

statistic)-Prob(F 0.000060    

 

 Eviews7 .املصدر: حسابات برنامج

 وميكن تبسيط النتائج يف شكل معادلة على النحو التالي:

 - 1454246.3 ) -1) -1) + 159.3*DGACF(-0.09*( DGDP(-D(DGDP) = 

1.03*D(DGDP(-1)) - 1.04*D(DGDP(-2)) - 0.89*D(DGDP(-3)) + 15.7*D(DGACF(-

1)) + 9.52*D(DGACF(-2)) + 11.46*D(DGACF(-3)) - 46052.7 

 -)  1454246.34 -1) -1) + 159.29*DGACF(-0.006*( DGDP( -D(DGACF) =  

0.01*D(DGDP(-1)) + 0.07*D(DGDP(-2)) - 0.01*D(DGDP(-3)) + 

0.36*D(DGACF(-1)) + 0.03*D(DGACF(-2)) + 1.09*D(DGACF(-3)) - 1743.25 

  يبني اجلزء املظلل العالقة بني املتغريات(GDP & GACF)  يف األجل الطويل، واجلزء غري املظلل

 العالقة يف األجل القصري بني املتغريات.

 - املتغري  أن على يدل الذي األمر 0.85املصحح تساوي  التحديد أن قيمة معاملGACF 85يفسر% 

 النموذج. توفيق جودة يفسر ما وهذا GDPمن تغري 

ــائية للنموذج ككل معنوية، وذلك من خالل مالحظة قيمة  - اليت  F-statisticأن الداللة اإلحصـــــــــــــ

 مما جيعلنا نرفض الفرضــية %5، وهو احتمال اقل من P=0.000060باحتمال ( 15.97511)تســاوي 
ــفة جيد   ــر النموذج بصـ ــرة ال تفسـ ــفرية واليت على أن املتغريات املفسـ ــية البديلة ونقبل ةالصـ  بأن الفرضـ

 .جيدة بصفة النموذج تشرح جممعة بصفة املفسرة املتغريات

ــالب املقدر اخلطأ نالحظ أن حد - ــارة سـ ــائيا، وهذا ومعنوي اجلربية اإلشـ  فعال توجد أنه يعين إحصـ
ن أ إىل (0.09-)اخلطأ  تصــــــحيح حد معامل قيمة الطويل. وتشــــــري املدى يف النموذج توازنيه يف عالقة

 التوازن اختالل من بنســـــــــــــبة  زمنية فرتة كل يف التوازنية قيمته حنو الناتج احمللي اإلمجالي يتعدل
 %.9تعادل  السابقة الفرتة من املتبقي
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 كل من املتبقية التوازنية قيمته اختالل من الناتج احمللي اإلمجالي يصحح أخرى، فإن وبعبارة
 املدى عندما ينحرف الناتج احمللي اإلمجالي خالل نهأ هذا تفسري املمكن ، ومن%9حنو  ماضية فرتة

 هذا من %9نسبة  تصحيح يتم الطويل، فإنه املدى يف قيمته التوازنية عن السابقة الفرتة يف القصري
 (.33احلالية. )انظر امللحق رقم  الفرتة يف االختالل أو االحنراف

 

  



 

 
40 

باستخدام نموذج  التكوين الرأسمالي الزراعي وأثره ىلع النمو االقتصادي يف اليمن
 الباحثة / ابتسام عزان،  يد. طارق األغبر ،  د. عدنان الصنوي  ECM (1990-2018)تصحيح الخطأ  

 

                                                                                           

 

ISSN : 2410-1818 

 م2021مارس  -يناير( 8) ( المجلد40) العدد

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 

 

 االستنتاجات والتوصيات  .5

مت رفض فرضـــــية اســـــتقرار     ADFالزمنية من خالل اختبار  من خالل اختبار ســـــكون الســـــالســـــل   

سلتان الناتج االستثماري الزراعي والناتج احمللي اإلمجالي غري             ستنتج ان السل السالسل الزمنية حيث ا

مستقرتان يف املستوى ومن خالل اختبار اجنل وجراجنر للتكامل املشرتك وجد عالقة تكامل مشرتك     

 بني متغريات الدراسة 

مت التأكد من وجود عالقة تكامل مشرتك يف املدى الطويل    ECM اخلطأتطبيق منوذج تصحيح  وعند

 الزراعي والنمو االقتصادي( بني متغريات الدراسة )اإلنتاج

 عالقة فعال توجد أنه يعين إحصائيا، وهذا ومعنوي اجلربية اإلشارة سالب املقدر اخلطأ نالحظ أن حد
أن الناتج احمللي  إىل (0.09-)اخلطأ  تصحيح حد معامل قيمة الطويل. وتشري ىاملد يف النموذج توازنيه يف

 الفرتة من املتبقي التوازن اختالل من بنسبة زمنية فرتة كل يف التوازنية قيمته حنو اإلمجالي يتعدل
 %.9تعادل  السابقة

 تبادلية )ذات عالقة داحمللي، حيث يوج الناتج وإمجالي االستثمارات بني سببية متباطئة وجود عالقة -
 (.GDP( إىل الناتج احمللي اإلمجالي )GACFاجتاه واحد( تتجه من إمجالي التكوين الرأمسالي)

 اخلطأ تصحيح آلية وجود يؤكد املتوقعة، مما %5داللة  مستوى عند معنوية التابع املتغري معلمة أن -
 النموذج. يف

ألجلني القصري والطويل وهذا ما يبني ارتباط حجم وجود أثر معنوي وموجب للتكوين الرأمسالي يف ا -

 رات املوجهة إىل القطاع الزراعي.الناتج احمللي اإلمجالي حبجم االستثما

 مبا يلي:ومن خالل النتائج توصي الدراسة 

ــتثمار يف هذا القطاع وختصـــيص دعم   -1 ــاعفة االسـ ــرورة االهتمام بالقطاع الزراعي من خال ل مضـ ضـ

 .من اجل حتفيز االبتكار وإدخال وسائل حديثة يف العمليات اإلنتاجية أكرب للبحوث الزراعية 
 

والرتاكم  اإلمجالي احمللي الناتج بني العالقة االعتبار بعني تأخذ مشـابهة  وحبوث القيام بدراسـات   -2

 .الرأمسالي الزراعي
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 .جامعة سطيف –ارية وعلوم التسيري االقتصادية والتج

  يف الزراعي لالستثمار القياسي االقتصادي التحليل: " 2014-وحييي عبدالرمجن ودعاء ،ممدوح 

، 92اجمللد  –مصر  –معهد حبوث االقتصاد الزراعي  –اجمللة املصرية للبحوث الزراعية  –" مصر

 .1206-1175ص: 3العدد 

  اجلزائر" جملة  يف املباشر احمللي االستثمار على االقتصادية اتاملتغري : " أثر2013-رحيم،عبادي

 .2، العدد40اإلدارية، اجمللد  العلوم

  دور تكوين راس املال الثابت يف تغريات هيكل اإلنتاج لالقتصاد اليمين 2002-سامل،باسويد" :

كلية -يف العلوم االقتصادية  املاجستري درجة لنيل تكميلي " حبث2000-1980خالل املدة 

 جامعة املوصل.-التجارة

  احمللي الناتج على الزراعي القطاع صادرات : " أثر2016-بابكر املنصور وسامية ،حممود 

جامعة السودان  –جملة العلوم االقتصادية  –" 2014-1995السودان خالل الفرتة  يف اإلمجالي

 .89-71ص: 1، العدد17اجمللد  -للعلوم والتكنولوجيا

  مقدمة يف التحليل احلديث للسالسل الزمنية، مركز النشر  :2005-طفى مسري مص،شعراوي

 جامعة امللك عبد العزيز. -العلمي 

  حبث-" 2011-1980السودان  يف االستثمار دالة تقدير: " 2012 –سوسن علي،احلسني 

جامعه السودان للعلوم  –كلية العلوم  –يف اإلحصاء التطبيقي  املاجستري درجة لنيل تكميلي

 لتكنولوجيا.وا

  دور أسعار الفائدة يف تشجيع االدخار احمللي يف اجلزائر خالل الفرتة 2015-سويسي،وهيبة" :

كلية العلوم -يف العلوم االقتصادية  املاجستري درجة لنيل تكميلي حبث-" 1990-2012

 جامعة حممد خيضر. -االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري
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  الزمنية  السالسل حتليل يف املشرتك والتكامل السببية : " اختبارات2011-واخرون شفيق،عربش

، 33والقانونية، اجمللد  االقتصادية العلوم العلمية، سلسلة والدراسات تشرين للبحوث جامعة جملة-"

 .5العدد

 لالستصالح االستثمارية التخصيصات يف املؤثرة العوامل ألهم اقتصادي :" حتليل2013-علي شكر 

 .274-264ص: 2الزراعية، العدد  للعلوم دياىل (" جملة2010-1990العراق للمدة ) يف الزراعي

 استخدام احلسابات القومية يف تقدير أثر االستثمار على اإلنتاج القومي" 1981 –السيد، عباس" :

 .22جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، العدد  –

 مناذج " استخدام  :2012-والعواد، منذر  نقار، عثمانVARالتنبؤ ودراسة العالقة السببية بني  في

إمجالي الناتج احمللي وإمجالي التكوين الرمسالي يف سوريا " جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية 

 .359-337ص  :28العددوالقانونية، 

 لنيل تكميلي حبث-" 2005-1960السودان  يف االستثمار دالة : " تقدير2006-إسحاق، علي 

السودان للعلوم التطبيقي القياسي، كلية الدراسات العليا، جامعة االقتصاد يف اجستريامل درجة

 والتكنولوجيا.

 احمللي اإلمجالي يف  والناتج العام االنفاق بني السببية : "العالقة2015-امحد يوسف، قصواء

سي، التطبيقي القيا االقتصاد يف املاجستري درجة لنيل تكميلي حبث -" 2013-1984السودان 

 السودان للعلوم والتكنولوجيا.كلية الدراسات العليا، جامعة

 :1990اجملموعة اإلحصائية، الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء يف اجلمهورية اليمنية لألعوام-

2016. 

 حتليل قياسي لالستثمار الفعلي واملستهدف يف القطاع 2014 –وموسى، شهيناز شطا، حممد" :

 جامعة املنصورة، وجامعة الفيوم. –كلية الزراعة  – حبث –الزراعي املصري" 

 الزراعي  واالستثمار اإلمجال االستثمار اجتاهات على املؤثرة العوامل أهم : "2014-بوزيد  ،مفتاح

: 8، العدد5اجمللد  –جامعة املنصورة  –جملة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية  -" يف ليبيا

 .1210-1201ص

 اخلطأ تصحيح منوذج سورية باستخدام يف النقود على : "الطلب2001-حالكسواني، ممدو 

 .47-31: 1، العدد 17اجمللد  –جامعة امللك سعود  –دمشق  جامعة جملة-املشرتك"  والتكامل

  جملة  –"   مصر يف الزراعي لالستثمار حتليلية دراسة: "2016-حممود عبدالطيف ومنال ،اخلشن

 .71-63ص: 1، العدد7اجمللد  –جامعة املنصورة  –الجتماعية االقتصاد الزراعي والعلوم ا

 العالقة بني االدخار واالستثمار يف االقتصاد اجلزائري"2016-يسمينة لباني و مصار، منصف" : – 

: 16 العدد-اجلزائر جامعة-التسيريالعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  كلية-جملة الباحث 

 .59-51ص
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 جملة  – : "دور االستثمار يف منو الناتج احمللي اإلمجالي يف إقليم كوردستان"2015-مهدي معمورة

 .165-142ص: 17العدد، 204المجلد –كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية 

 جملة  –" املصري الزراعي القطاع يف االستثمار كفاءة دراسة:" 2013- جابر، سناء و أمحد، نادية

 -2235: ص12، العدد 4جملد  –جامعة املنصورة  –العلوم االجتماعية االقتصاد الزراعي و

2246. 

 نوفمبر17: "كفاءة االستثمار العام" 2014 -نشرة صندوق النقد الدولي. 

 حتليل العالقة السببية بني إمجالي تكوين رأس املال الثابت والناتج 2016-سليمان، هيفاء" :

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية  –" 2010-1980للمدة  احمللي اإلمجالي للقطاع الزراعي العراقي

 .307-280ص: 73العدد، 19اجمللد  –جامعة بغداد  –

 وإنتاجيتها الزراعية لالستثمارات اقتصادية دراسة: "2014- الشرباوي، عالءالدين و العبد، وائل 

 –جامعة املنصورة  –اعية جملة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتم –“  الزراعي القطاع يف املستهدفة

 .183-171ص: 2، العدد5اجمللد 

 احملددات احلديثة للنمو االقتصادي يف الدول العربية وسبل تفعيلها" 2014- ميلود، وعيل" :– 

كلية العلوم االقتصادية والعلوم -االقتصادية  العلوم يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة

 جلزائر.التجارية وعلوم التسيري، جامعة ا
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