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 الملخص العربى
تعانى مصر من فجوة غذائية فى محصول القمح متمثلة فى 
عجز اإلنتاج المحلى عن مالحقة االستهالك الكلى المتزايد، 

لسوق المحلى من القمح على مواجهة هذا دم قدرة الع ًًًًاونظر
د تنشأ تلك الفجوة، وبالتالى االعتماد على السوق الطلب المتزاي

ر الذى يؤدى إلى ات من القمح، األمالخارجى لسد االحتياج
للشروط التى تضعها األسواق الُمصدرة  ًاقفالخضوع لالستيراد و

اعي ومن تجاري الزر لاالميزان ومن ثم زيادة العبء على للقمح، 
بحث دراسة استهدف هذا ال .ثم ميزان المدفوعات المصري

في مصر، وتطورها الزمنى ومن ثم للقمح االقتصادية شرات المؤ 
لتقدير الفجوة الظاهرة وقيمة  االقتصادية بالمتغيرات التنبؤ

الواردات من ذلك المحصول حتى يمكن الوصول إلى توصيات قد 
الزراعية  االقتصاديةة ضعي السياساو تفيد متخذي القرار و 

كى يتم تحقيق أهداف البحث فقد تم المتعلقة بالقمح في مصر، ول
، وقد (ARIMA)يق  نماذج السالسل الزمنية المتحركة تطب

االقتصادية لمحصول القمح في  بالمتغيراتالتنبؤ  نتائجأوضحت 
ت للعديد من االختبارا ًاقفو ًايئمصر، والتي تأكد صحتها إحصا

مح متعلقة بذلك، فإنه من المتوقع أن يصل اإلنتاج الكلى من القلا
مليون طن، في حين من المتوقع أن  8.2حوالى  2025في 

مليون طن، وبالتالي ستكون  21.1 يصل االستهالك الكلى حوالى
 مليون طن. 12.9 حوالى كمية الفجوة الظاهرة للقمح في مصر

االستهالك،  ج،اتناإل  محصول القمح، :الكلمات المفتاحية
 .أريما، مصرنماذج 
 
 

 المقدمة 

محاصيل الحبوب بصفة أهم من مح يعتبر محصول الق
ن فهو م، عامة والمحاصيل الشتوية فى مصر بصفة خاصة

المحاصيل اإلستراتيجية المرتبطة باألمن الغذائى والتى تنال 
)أمل اهتمام صانعى السياسات ومتخذى القرارات فى مصر 

، وتنعكس أهمية القمح اإلستراتيجية باعتباره (2015وفتحية، 
 البيولوجيةن حيث يرتبط باحتياجاتهم غذاء رئيسى للسكا
التى تختلف حسب النمط الغذائى للريف  وعاداتهم الغذائية

، حيث بلغت المساحة (2015ة وآخرون، م)فاطوالحضر 
مليون فدان، بينما  3.14المزروعة بالقمح فى مصر حوالى 

 2019عام  مليون طن فى 8.6الكلى حوالى  جتابلغ اإلن
، فى حين بلغ االستهالك الكلى (2019)وزارة الزراعة، 

نما بلغت نسبة اإلكتفاء الذاتى مليون طن، بي 20.8حوالى 
 .(2019)الجهاز المركزى،  %41.35منه نحو 

المستقبل التعرف على  فيمتغير  أي استقراءيتطلب 
خالل السنوات  االقتصادية تراالمتغي فيالتغيرات المتوقعة 

األبحاث والدراسات  فيالعام  تجاهاإلالقادمة، حيث أصبح 
طرق القياس الكمية ووسائل اإلقناع  استخدامهو  االقتصادية

العامة  اتتجاهاإلبراز ا  اإلحصائية وذلك لتحديد الخصائص و 
دارية وتحليل العالقات إلوا واالجتماعية االقتصاديةللظواهر 
غير  موضوعيساس أمتبادلة بين الظواهر على لاو  المتشابكة
حصاء يعطى العديد من إل. وعلم ا(2005)العاني،  متحيز

ساليب الالزمة للقيام بالدراسات واألبحاث على ألالطرق وا
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ساس من القياس لحركة العديد من المتغيرات المحددة أ
 .(2017)جابر، للظواهر موضوع الدراسة 

ساليب ألهم اأبين  منوتعتبر السالسل الزمنية 
طبيعة  إتجاه ةيمكن من خاللها معرف التياإلحصائية الحديثة 

تطرأ على قيم الظاهرة مع الزمن وتحديد  التيالتغيرات 
ساليب والنتائج وتفسير العالقات المشاهدة بينها والتنبؤ بما ألا

المستقبل على ضوء  فيسيحدث من تغير على قيم الظاهرة 
مر ألوهذا ا، (2014)على ويونس،  ضيالما فيما حدث لها 

 المستقبلية االقتصاديةات وضع الخطط ورسم السياس فييفيد 
 للدولة. 

 :مشكلة البحث
يحتل محصول القمح مكانة اقتصادية هامة فى الزراعة 

هم المحاصيل الغذائية في أعن اعتباره من  لًاضفالمصرية، 
ني عاوتإذ يمثل العنصر األساسى فى غذاء اإلنسان، مصر، 

مصر من عدم كفاية اإلنتاج المحلى لالستهالك الكلى، 
الخارجية لسد تلك الفجوة مما عتماد على األسواق لى االوبالتا

الميزان التجاري الزراعي العبء على يترتب على ذلك زيادة 
ويعتبر تقدير االحتياجات  .ومن ثم ميزان المدفوعات المصرى

التي قد تساعد في ت واهم األدأالمستقبلية من المحصول من 
ة وتوفير معرفة االحتياجات ومن ثم وضع خطط لسد الفجو 

 المبالغ المالية الالزمة لذلك. 
 :هدف البحث

يستهدف هذا البحث بصفة رئيسية التنبؤ بالمتغيرات 
مصر من خالل تحديد  في القمحلمحصول  االقتصادية

 ذاه ولتحقيق، التنبؤ فيأفضل األساليب القياسية المستخدمة 
  :الفرعية التاليةاألهداف  دراسة تملهدف ا
في  للقمحاهن للمؤشرات االقتصادية لر ا الوضع دراسة -1

 تطورها الزمنى.و  مصر،

 .في مصر قمحلمحصول ال االقتصادية بالمتغيرات لتنبؤا -2

 .في مصر للقمحوقيمة الواردات تقدير الفجوة الظاهرة  -3

السياسة  عياضوو تفيد متخذي القرار  توصيات وضع -4
 .في مصربالقمح الزراعية المتعلقة  االقتصادية

 :ة البحثيةريقالط
اعتمد هذا البحث فى تحقيق أهدافه على أسلوب التحليل 
اإلحصائي الوصفي الذي يعتمد على وصف البيانات والربط 

عادة بنائها، واستنتاج دالئل جديدة  ًايقمنط ًابينها ربط وا 
ساليب التحليل الكمي اع أإتب تمواستخراج المؤشرات، كما 

البحث نوية لمتغيرات للبيانات لحساب معدالت التغير الس
 ودراسة الظواهر االقتصادية التي يتضمنها البحث. 

 تجاهاإلكما اعتمد البحث أيضًا على استخدام معادالت 
ات التغير للظواهر إتجاهالزمني العام الخطى لدراسة 

تحليل السالسل ى ة إلافاالقتصادية موضع البحث، باإلض
المدى لكمية وفر توقعات قصيرة ييمكن أن والذى الزمنية 

نظر أ شديدة،من البيانات حول المتغيرات المعنية بدقة  كبيرة
)1986, Granger and Newbold(.  في تحليل السالسل الزمنية

مرنة وتستخدم على  ARIMAتكون نماذج  المتغير،أحادية 
: عمليات من ثالثزيج هو م ARIMAنموذج  ،نطاق واسع

( المتوسط 3و) ،الفروق( 2) ،(AR)الذاتي  االنحدار( 1)
(. ُتعرف هذه العمليات في األدبيات MAالمتحرك )

 الرئيسية،اإلحصائية كنماذج السالسل الزمنية أحادية المتغير 
 .وتستخدم بشكل شائع في العديد من التطبيقات

  (AR) الذاتي االنحدارنموذج 
 p  ،AR (p) الذاتي االنحدارنموذج عن  عبيرلتيمكن ا

 على النحو التالي:
  𝑋𝑡 = 𝑐 + 𝛼1𝑋𝑡−1 + 𝛼2𝑋𝑡−2 + ⋯ + 𝛼𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡;  𝑡 = 1,2, 

… 𝑇,          (1)  

 𝜀𝑡حيث  المعادلة؛هو مصطلح الخطأ في  𝜀𝑡حيث 
 (iid)سلسلة من المتغيرات العشوائية  البيضاء، الضجة
 = 𝑣𝑎𝑟 (𝜀𝑡)و  𝐸 (𝜀𝑡) = 0ل ومتطابق مع قمست بشكلة الموزع

𝜎2  أي ؛𝜀𝑡 ~ 𝑖𝑖𝑑 𝑁 (0  ،𝜎2)  يمكن أن  النموذج،في هذا
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يكون لجميع القيم السابقة تأثيرات مضافة على هذا المستوى 
𝑋𝑡  المدى.لذا فهو نموذج ذاكرة طويل  ذلك؛وما إلى 

{ 𝑋𝑡الزمنية } ةلسلسلان أيقال (MA) نموذج المتوسط المتحرك
 ا:، إذ q  ،MA (q)هي عملية المتوسط المتحرك 

                                  𝑋𝑡 = 𝜀𝑡 − 𝜃1𝜀𝑡−1 − 𝜃2𝜀𝑡−2 − ⋯ − 

𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞.                         (2)  

   ARIMA التنبؤ باستخدام نماذج
 ابقةلسيتم التعبير عن هذا النموذج من حيث األخطاء ا

،  𝑋𝑡فقط على  qستؤثر أخطاء  لذلك،غيرات توضيحية. كمت
ه أن؛ هذا يعني  𝑋𝑡طاء الترتيب األعلى ال تؤثر على كن أخول

 .(2020)أحمد،  نموذج ذاكرة قصيرة
 (ARIMA) الذاتي والمتوسط المتحرك حداراالننموذج 

 حداراالن{ تتبع عملية 𝑋𝑡الزمنية } السلسلة نأيقال 
 ،  إذا: q  ،ARMA (p  ،q)و  pرك متحط المتوسالالذاتي و 

𝑋𝑡 = 𝑐 + 𝛼1𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝛼𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 − 𝜃1𝜀𝑡−1 − ⋯ − 

𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞.          (3) 

 MAو ARمن نماذج  ًاجييكون هذا النموذج مز يمكن أن
 أعاله.

إلى سلسلة غير ثابتة من  ARIMAيمكن توسيع نماذج 
ات الناتجة عن نماذج نالبيالسلة س خالل السماح باختالف

ARIMAسم إير الموسمي ب. ُيعرف النموذج العام غARIMA 

(p  ،d  ،q) حيث مع ثالث معلمات ؛ :p  حداراالنهو ترتيب 
هو ترتيب المتوسط  qهي درجة االختالف ، و  dالذاتي ، و 

سلسلة غير ثابتة  𝑋𝑡ت المتحرك. على سبيل المثال ، إذا كان
ثابتة ،  stationبحيث تصبح  𝑋𝑡ول ق األالفر  خذ، فسوف نأ
 هو: ،ARIMA (pثم نموذج 

∆𝑋𝑡 = 𝑐 + 𝛼1∆𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝛼𝑝∆𝑋𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 − 𝜃1𝜀𝑡−1 − ⋯ − 

𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞,       (4) 

في المعادلة  ∆0p = q = . But if 1−𝑡𝑋−  𝑡𝑋=  𝑡𝑋  حيث 
على  فئي يصنواالعش للتحرك ًاج( ، يصبح النموذج نموذ4)
 .ARIMA (1  ،1  ،2) (Ahmadzai and Eliw. 2019)ه أن

 ,Young (1977) التنبؤ باستخدام أسلوب بوكس جينكنز

Frain (1992), Kirchgässner et al (2013), and Chatfield 

-Boxيطبق نهج  الزمنية،في تحليل السالسل  .(2016)

Jenkins (1994،)  اإلحصائيين  سمإبالذي سميGeorge 

Box وGwilym Jenkins،  نماذجARIMA  للعثور على
باالعتماد على زمنية ال السلسلة اتيانالئم لبنموذج مأفضل 
السابقة. لمزيد من التفاصيل حول تحليل السالسل  القيم

 .Box – Jenkinsالزمنية 
 :الشكل التالي مراحل تطبيق النموذج ويوضح

 
 إعداد الباحثين. المصدر:
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 ات:البيانر مصاد
ة ويات الثانبصفة أساسية على البيان البحثهذا  اعتمد

الحصول عليها من الجهات  المنشورة وغير المنشورة والتي تم
المختلفة مثل وزارة الزراعة واستصالح األراضي والجهات التابعة 
لها، والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، وبعض المواقع 

 ى بعض المراجعافة إلباإلض ذاات، هالمتخصصة للبيان
، والتي تم االعتماد عليها في والدراسات المعنية بموضوع الدراسة
 تاجاإلن المساحة المزروعة، تقدير المتغيرات االقتصادية التالية:

، السعر المزرعي، السعر العالمي، سعر الكلى ، االستهالكالكلى
 الل، خحقمللاالستيراد، وكذلك الفجوة الظاهرة وقيمة الواردات 

تغيرات في (، للتنبؤ بقيم هذه الم2019 -2000الفترة الزمنية )
 .(2025 -2020الفترة )

 النتائج البحثية
( المساحة المزروعة:1)  

المساحة المزروعة  تبين أن( 1ات الجدول رقم )بيانبدراسة 
(، تراوحت 2019 -2000من محصول القمح خالل الفترة )

، وحد 2001في عام  نلف فداأ 2343بين حد أدني بلغ حوالى
، وبلغ الفرق 2015في عام  ف فدانأل 3469أقصى بلغ حوالى 

 ، أي أنألف فدان 1126دنى نحو ألبين الحدين األقصى وا
تاج من الحد األقصى لكمية اإلن %67.54الحد األدنى بلغ نحو 

 المساحة المزروعةمن المحصول، مما يوضح تذبذب وتغير 
 ًايئإحصاسنوي متزايد معنوي  ربمقدار تغيتبشكل كبير، حيث 

بلغ نحو  سنوي، بمعدل نمو فدانألف  46.71بلغ نحو 
  (.2كما هو موضح بالجدول رقم ) 1.58%

 (2019-2000المتغيرات االقتصادية لمحصول القمح فى مصر خالل الفترة ) .1جدول 
 

 
 السنة

 
 المساحة 
)ألف 
 (فدان

 
 تاجاإلن

 )ألف طن(

 
 االستهالك

 (طن)ألف 

 
ر السع

 مزرعىال
 )دوالر/طن(

 
السعر 
 العالمى

 )دوالر/طن(

 
سعر 
 االستيراد

 )دوالر/طن(

 
الفجوة 
 الظاهرة

 )ألف طن(

ر نسبة السع
 المزرعى

بالنسبة لسعر 
 %االستيراد

 
قيمة الفجوة 

 الظاهرة
 دوالر(.)مليون

2000 2463 6564 10641 198.5 141.1 145.7 4077 136.24 594.02 
2001 2342 6254 10508 174.3 149.7 151.1 4254 115.35 642.78 
2002 2450 6225 12422 156.4 144.1 146.3 6197 106.90 906.62 
2003 2536 6921 10958 126.9 149.1 149.5 4037 84.88 603.53 
2004 2606 7178 11748 161.8 167.1 166.6 4570 97.12 761.36 
2005 2985 8148 13310 193.8 162.8 162.5 5162 119.26 838.83 
2006 3064 8274 14288 196.3 166.1 171.0 6014 114.80 1028.39 
2007 2716 7379 13790 204.5 264.8 262.2 6411 77.99 1680.96 
2008 2920 7977 14546 486.5 528.5 295.6 6569 158.49 1941.80 
2009 3147 8523 11450 290.7 513.8 241.2 2927 120.52 705.99 
2010 3001 7169 17685 319.2 596.9 245.3 10516 130.13 2579.57 
2011 3048 8371 17153 393.1 538.3 326.5 8782 120.40 2867.32 
2012 3155 8791 16915 410.4 593.2 322.8 8124 127.14 2622.43 
2013 3378 9461 16678 360.8 406.4 264.0 7217 136.67 1905.29 
2014 3393 9279 17825 386.5 392.8 282.9 8546 136.62 2417.66 
2015 3469 9608 19563 358.9 364.1 226.6 9955 158.38 2255.80 
2016 3353 9343 19592 276.5 279.3 195.4 10249 141.50 2002.65 
2017 2922 8421 24374 211.5 211.9 259.6 15953 81.47 4141.40 
2018 3157 8349 19714 210.1 217.8 280.1 11365 75.00 3181.34 
2019 3135 8559 20847 262.0 223 290.1 12288 90.31 3564.75 
 1862.13 *113.68 7660.7 229.25 310.54 268.94 15700.4 8039.7 2962 المتوسط

 4141.4 158.49 15953 326.5 596.9 486.5 24374 9608 3469 قيمة أعلى
 594.02 75 2927 145.7 141.1 126.9 10508 6225 2342 أقل قيمة

 متوسط هندسى.)*( 
  .، أعداد متفرقةنشرة اإلحصاءات الزراعيةواستصالح األراضي، جمعت وحسبت من وزارة الزراعة   -1   :المصدر
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 (2019-2000في مصر خالل الفترة ) القمحالزمنى العام لتطور المتغيرات االقتصادية لمحصول  تجاهاإل معادالت  .2جدول 
 رقم

 معادلةال
أوفق 
 مقدار متوسطال F (2)ر  المعــــــــــــادلة المتغير التابع الصيغ

 التغير
معدل 
 التغير ٪

 المساحة خطى (1)
 ( فدانألف )

 س 46.71+  2471.52ص^ت = 
             (26.15 )**     (5.92)** 0.66 35.05**  2962 46.71 1.58 

 تاج الكلىاإلن خطى (2)
 (انفدطن/)

 س 14.90+  6539.29=  ص^ت
             (21.85 )**     (5.72)** 0.65 32.71** 8039.7 14.90 0.19 

 السعر المزرعى تربيعى (3)
 )دوالر/طن(

 2س1.79 –س 45.48+  48.66ص^ت = 
          ( 0.758 )    ( 3.65 )**  (-3.11 )** 0.50 8.34** 268.94 -7.89 -2.93 

 ىالكل هالكاالست خطى (4)
 (طنألف )

 س 612.74+  9266.54ص^ت = 
             (12.85 )**     (10.18)** 0.85 59103.** 15700.4 612.74 3.90 

 العالمىالسعر  تربيعى (5)
 )دوالر/طن(

 2س3.79 –س 89.51+ 84.96-ص^ت = 
         ( -1.04 )    ( 5.00 )**   (-4.58 )** 0.61 13.15** 310.54 -9.92 -3.19 

 سعر االستيراد خطى (6)
 (كجم/سنة)

 س 7.54+  150.09ص^ت = 
             (7.14 )**     (4.30)** 0.51 18.47** 229.25 7.54 3.29 

 حيث: ص^
 . نةس 20.. ، ...، .......... 3،  2،  1: تشير إلى عنصر الزمن ، حيث ت = هـ : تشير إلى القيمة التقديرية للمتغير التابع المشار إليه ، ست 

     " المحسوبة .     tتشير إلى قيمة "  حداراالنالقيم بين األقواس أسفل معامالت  
       .01.0معنوى عند مستوى معنوية  **،  05.0معنوى عند مستوى معنوية  *

 .SPSS 25ج   (.              تم التحليل بواسطة برنام1ات الجدول رقم )جمعت وحسبت من بيانالمصدر: 
 

لمحصول  المساحة المزروعة( تطور 1رقم ) الشكليبين و 
متزايدة مع  السلسلة ، حيث يتضح أنفترة الدراسةخالل  القمح

تتكرر  التي خفاضاتاالنعن وجود بعض  لًاضفمرور الزمن 
 أن احتماليةويظهر من الشكل  ،على فترات زمنية مختلفة

 االرتباط يلتدا وباستخدامالمتوسط،  فيغير مستقرة  السلسلة

 الجزئي واالرتباط، Autocorrelation function (ACF) الذاتي
Partial Correlation الزمنية السلسلة استقرار عن كشفلل، 

 الذاتي االرتباط قيم( 3ات الجدول رقم )حيث تظهر بيان
 .مستقرةالزمنية  السلسلة مما يشير الى أن الجزئي واالرتباط

 

  القمح منالمزروعة  للمساحة الزمنية السلسلةتطور  .1شكل   القمحمحصول ب مزروعة حة الللمساى جزئوالاالرتباط الذاتي .3 جدول
Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 
1 

-0.124 -0.124 0.2365 0.627 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 
2 

-0.165 -0.183 0.6938 0.707 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 
3 

-0.066 -0.119 0.7753 0.855 

    .  *|   .  |     . **|   .  | 
4 

-0.203 -0.280 1.6427 0.801 

    .   |** .  |     .   |*  .  | 
5 

0.277 0.182 3.4896 0.625 

    .  *|   .  |     . **|   .  | 
6 

-0.144 -0.208 4.0718 0.667 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 
7 

-0.135 -0.155 4.6819 0.699 

    .   |   .  |     . **|   .  | 
8 

-0.062 -0.229 4.8425 0.774 

    .   |   .  |     .   |   .  | 
9 

0.044 0.013 4.9526 0.838 

    .   |*  .  |     .  *|   .  | 
10 

0.075 -0.185 5.4281 0.861 

    .   |   .  |     .   |   .  | 
11 

0.003 -0.026 5.4292 0.909 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 
12 

-0.124 -0.124 0.2365 0.627  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .EViews10تم التحليل بواسطة برنامج    .(1ات الجدول رقم )جمعت وحسبت من بيان المصدر:
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إجراء اختبار جذر الوحدة  تم السلسلة يةاستقرار من وللتأكد 
Unit Root Tests – Dickey-fuller  اول ن الجديتضح محيث

 ةالوحد فولر لجذر ديكياختبار ب( والخاصة 6، 5، 4)
(Dickey,1981) ،تبين القمحمحصول للمساحة المزروعة ب 

 Agumented(ADFقيمة ) الزمنية حيث أن السلسلةاستقرار 

Dickey-fuller  يمةوق ( اختبارT معنوية ) وجود ثباتأى 
العام، أو  جاهتاإلبدون استخدام الجزء الثابت و  ء  ءءءءًاسو السلسلةب

الجزء  باستخدام أو، إتجاهالجزء الثابت وبدون  باستخدام
قل أ tالختبار  p-valueقيمة  العام حيث أن تجاهاإلالثابت و 

ر ستقراوجود ا وبالتالي %1ومعنوية عند مستوى  %1من 
 .السلسلةب
 تاج الكلى: نإل ا (2)

كما هو القمح  محصول تاج الكلى منبدراسة تطور اإلن
ه تراوح بين حد أدني بلغ نأ، تبين (1موضح بالجدول رقم )

بلغ نحو قصى أ، وحد 2002ألف طن في عام  6225نحو 
 تجاهاإلوبتقدير معادلة ، 2015ألف طن في عام  9608

دول ما هو موضح بالجكلى كاج التالزمنى العام لتطور اإلن
 ًايتصاعد ًاهإتجاه أخد ( تبين أن2( والمعادلة رقم )2رقم )

ألف طن،  14.90بمقدار سنوى بلغ حوالى  ًايئإحصامعنوى 
 حديد أن، ويشير معامل الت%0.19بمعدل زيادة سنوية 

ى تاج الكلمن التغيرات التى تحدث فى اإلن %65حوالى 
متغير كس أثرها التى يع لمتغيراتلمحصول القمح ترجع إلى ا

من تلك التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى  %35الزمن بينما 
 غير مقيسه فى الدالة.

تاج الكلى لمحصول نإل( تطور ا2يبين الشكل رقم )و 
متزايدة مع  السلسلة يتضح أنيث ، حفترة الدراسةخالل  القمح

 تتكرر التي خفاضاتاالنعن وجود بعض  لًاضفمرور الزمن 
  أن احتماليةويظهر من الشكل  ،منية مختلفةت ز تراعلى ف

 
اختبار ديكي فولر الموسع .6جدول 

  الجزء الثابتباستخدام 
t-Statistic Prob.* 

-4.094229   0.0066 

Test critical values:   

-3.886751 at 1% level  

-3.052169 at 5% level  

-2.666593 at 10% level 

 لموسعا لرديكي فواختبار .5جدول 

العام تجاهاإلو الجزء الثابتباستخدام   
t-Statistic Prob.* 

-5.329951 0.0044 

Test critical values:   

-4.800080 at 1% level  

-3.791172 at 5% level  

-3.342253 at 10% level 

ديكي فولر الموسع بدون  اختبار .4 جدول

العام تجاهاإلالجزء الثابت و  
t-Statistic Prob.* 

 -6.132948  0.0000 

Test critical values:  

-2.771926 at 1% level,   

-1.974028 at 5% level, 

-1.602922 at 10% level 

 .EViews10تم التحليل بواسطة برنامج             .(1ات الجدول رقم )جمعت وحسبت من بيان المصدر:
 

  القمح كلى مناج التلإلنالزمنية  السلسلةتطور .2 شكل  القمحلمحصول  تاج الكلىاالرتباط الذاتي والجزئى لإلن.7 جدول

Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

     .  |***** |      .  |***** | 
1 

0.750 0.750 13.029 0.000 

     .  |****  |      .  |  .   | 
2 

0.547 -0.036 20.345 0.000 

     .  |***   |      .  |  .   | 
3 

0.388 -0.024 24.236 0.000 

     .  |* .   |      .**|  .   | 
4 

0.184 -0.205 25.168 0.000 

     .  |  .   |      .  |  .   | 
5 

0.034 -0.049 25.201 0.000 

     .  |  .   |      .  |**.   | 
6 

0.051 0.250 25.282 0.000 

     .  |  .   |      .  |  .   | 
7 

0.056 0.011 25.390 0.001 

     .  |  .   |      .**|  .   | 
8 

-0.038 -0.264 25.442 0.001 

     . *|  .   |      . *|  .   | 
9 

-0.119 -0.185 26.011 0.002 

     . *|  .   |      .  |* .   | 
10 

-0.136 0.111 26.831 0.003 

     .**|  .   |      ***|  .   | 
11 

-0.340 -0.367 32.477 0.001 

     ***|  .   |      .  |  .   | 12 -0.428 0.000 42.535 0.000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .EViews10تم التحليل بواسطة برنامج        .(1ات الجدول رقم )جمعت وحسبت من بيان المصدر:
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 دالتي وباستخدامالمتوسط،  فيغير مستقرة  السلسلة
 واالرتباط، Autocorrelation function (ACF) الذاتي االرتباط
 السلسلة ستقرارا عنللكشف  Partial Correlation الجزئي
 قيممعنوية ( 7ات الجدول رقم )حيث تظهر بيان ،الزمنية
 السلسلة مما يشير الى أن الجزئي واالرتباط الذاتي االرتباط

  .الزمنية غير ساكنة
 – Unit Root Testsالوحدة بار جذر جراء اختإوب

Dickey-fuller  (10، 9، 8يتضح من الجداول )حيث 
تاج الكلى من لإلن دةالوح فولر لجذر ديكياختبار بوالخاصة 

قيمة  الزمنية حيث أن السلسلةاستقرار  تبين محصول القمح
(ADF( وقيمة اختبار )T معنوية ) السلسلةوجود ثبات بأى 

 باستخدامالعام، أو  تجاهاإلء الثابت و الجز  تخدامن اسبدو  سواءً 
 تجاهاإلالجزء الثابت و  امباستخد أو، إتجاهالجزء الثابت وبدون 

ومعنوية  %1اقل من  tالختبار  p-valueقيمة  العام حيث أن
 .السلسلةوجود استقرار ب وبالتالي %1عند مستوى 

 : المزرعيالسعر  (3)
 ول القمححصلملمزرعي دراسة تطور السعر امن خالل 

تراوح  هأن، تبين (1كما هو موضح بالجدول رقم )في مصر 
دوالر للطن في عام  126.9 حوالىبلغ  أدنيبين حد 
دوالر للطن في عام  486.5 حوالىقصى بلغ أ، وحد 2003
 ( يتضح أن3( المعادلة رقم )2ل رقم )ة الجدو وبدراس ،2008

 تجاهاإلة دير معادلت أوفق الصور لتقالصورة التربيعية كان
للسعر المزرعى لمحصول القمح خالل الفترة الزمنى العام 

 ويمعن ًايصقتناً  ًاهإتجا(، حيث أخذ 2000-2019)
 سنوىدوالر/طن بمعدل تناقص  7.89ُقدر بحوالى  ًايئإحصا

العام للسعر المزرعى، كما  من المتوسط %2.93بلغ نحو 
لتى لتغيرات امن ا %50حوالى  يشير معامل التحديد إلى أن

فى السعر المزرعى لمحصول القمح ترجع إلى العوامل تحدث 
من تلك التغيرات  %50 لتى يعكس أثرها متغير الزمن بينماا

 ترجع إلى متغيرات أخرى غير مقيسه فى الدالة.
اختبار ديكي فولر الموسع  .10جدول

  الجزء الثابتباستخدام 
t-Statistic Prob.* 

4.951242  0.0011 

Test critical values:   

-3.857386 at 1% level  

-3.040391 at 5% level  

-2.660551 at 10% level 

 اختبار ديكي فولر الموسع.9جدول

العام تجاهاإلو الجزء الثابتباستخدام   
t-Statistic Prob.* 

-4.941565  0.0071 

Test critical values:   

-4.728363 at 1% level  

-3.759743 at 5% level  

-3.324976 at 10% level 

ديكي فولر الموسع بدون  اختبار .8 جدول

العام تجاهاإلالجزء الثابت و  
t-Statistic Prob.* 

-5.960560 0.0000 

Test critical values:  

-2.754993 at 1% level,   

-1.970978 at 5% level, 

-1.603693 at 10% level 

 .EViews10حليل بواسطة برنامج التتم         (.1م )رقجدول ات البيان: جمعت وحسبت من المصدر
 

   القمح للسعر المزرعى لمحصولالزمنية  السلسلةتطور .3شكل   القمحلمحصول  للسعر المزرعىتي والجزئى اط الذااالرتب .11 جدول
Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

     .  |****  |      .  |****  | 
1 

0.615 0.615 8.7600 0.003 

     .  |***   |      .  |* .   | 
2 

0.470 0.147 14.158 0.001 

     .  |***   |      .  |* .   | 
3 

0.384 0.076 17.965 0.000 

     .  |* .   |      . *|  .   | 
4 

0.171 -0.204 18.766 0.001 

     . *|  .   |      ***|  .   | 
5 

-0.112 -0.365 19.137 0.002 

     . *|  .   |      .  |  .   | 
6 

-0.181 -0.041 20.162 0.003 

     .**|  .   |      .  |  .   | 
7 

-0.281 -0.063 22.843 0.002 

     ***|  .   |      . *|  .   | 
8 

-0.410 -0.116 29.009 0.000 

     ***|  .   |      .  |  .   | 
9 

-0.408 -0.040 35.683 0.000 

     ***|  .   |      . *|  .   | 
10 

-0.374 -0.077 41.838 0.000 

     .**|  .   |      .  |* .   | 
11 

-0.270 0.125 45.392 0.000 

     . *|  .   |      .  |  .   | 
12 

-0.186 0.020 47.287 0.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .EViews10تم التحليل بواسطة برنامج               (.1ات الجدول رقم )انن بيبت مت وحس: جمعالمصدر
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 المزرعي( تطور السعر 3الشكل رقم ) كما يتضح من
 السلسلة أن تبينحيث  فترة الدراسة،خالل  القمحلمحصول 
خفاض كبير في وحدوث ان، متزايدة مع مرور الزمنالزمنية 

 أن احتماليةلشكل من ا يظهر كما الفترة الزمنية األخيرة
  .المتوسط فيغير مستقرة  السلسلة

 (ACF) الذاتي االرتباط دالتي وباستخدام

Autocorrelation function ،الجزئي االرتباط Partial 

Correlation  الزمنية حيث  السلسلةللكشف على استقرار
 الذاتي االرتباط قيممعنوية ( 11ات الجدول رقم )تظهر بيان
الزمنية غير  السلسلة مما يشير الى أن الجزئي واالرتباط
 .ساكنة

 – Unit Root Testsة الوحدجذر  اختباروبإجراء 
Dickey-fuller ( 14، 13، 12يتضح من الجداول )

 المزرعيفولر لجذر الوحدة للسعر  ديكي اختباربوالخاصة 
 الزمنية حيث أن السلسلةب استقرارعدم وجود  القمحلمحصول 

غير معنوية سواء بدون  (T)مة اختبار قيو  (ADF)ة قيم
الجزء  باستخدامأو ام، الع تجاهاإلو الجزء الثابت  استخدام

 العام. تجاهاإلو الجزء الثابت  باستخدام، أو إتجاهالثابت وبدون 
: "Diagnostic Checking" التشخيصيومن الفحص 

النماذج  (ei) لبواقي PACF, ACFوذلك بالحصول على 
اخل حدود الثقة، حيث يتضح من الشكلين ها دنرة تبين أالمقد

ها غير أن أية البيضاء ماط الضجنأها تعطى نأ( 5، 4)
 .ًامئيكون النموذج مال وبالتاليمترابطة ومستقلة 

يتم وباستخدام النموذج األكثر مالئمة والسابق تقديره 
سنوات، مع التأكد من  6لفترة  Forecastingالتنبؤ  إجراء
 تى:كاآللتنبؤ كثر مالئمة على األالنموذج امقدرة 

 

 

 

اختبار ديكي فولر الموسع  .14جدول 

  الجزء الثابتباستخدام 
t-Statistic Prob.* 

-1.814587  0.3613 

Test critical values:   

-3.886751at 1% level  

-3.052169 at 5% level  

-2.666593 at 10% level 

 الموسع اختبار ديكي فولر.13جدول 

العام تجاهاإلو الثابتالجزء خدام ستبا  

t-Statistic Prob.* 

-1.913484 0.6038 

Test critical values:   

-4.616209 at 1% level  

-3.710482 at 5% level  

-3.297799 at 10% level 

ديكي فولر الموسع  اختبار .12جدول 

العام تجاهاإلو الجزء الثابت بدون  

t-Statistic Prob.* 

-0.568907 0.4557 

Test critical values: 

 -2.708094 at 1% level,  

 -1.962813 at 5% level, 

 -1.606129 at 10% level 

 .EViews10(.             تم التحليل بواسطة برنامج 1ات الجدول رقم ): جمعت وحسبت من بيانالمصدر
 

 

 

 :تيكاآل ARIMA (1.0.0)هو ات للبيان ًاليثمتأفضل النماذج  د تبين أنقو 
 تقدير المعلمات النهائية للنموذج .15جدول 

Type Coef SE Coef T-Value P-Value 

AR   1 0.6318    0.1826   3.46   0.003 

Constant 96.94     18.19 5.33   0.000 

Mean 263.28     49.41  

 .Minitab 17اسطة برنامج التحليل بو تم        (.       1ات الجدول رقم )وحسبت من بيان عتجمالمصدر: 
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االرتباط الجزئي للبواقي للسعر المزرعي .5 شكل االرتباط الذاتي للبواقي للسعر المزرعي .4 شكل   
 
 
 
 
 
 

 

  
 .Minitab 17مج (.              تم التحليل بواسطة برنا1ات الجدول رقم )جمعت وحسبت من بيانالمصدر: 

 

كاي تربيع خالل  - Box-Pierce (Ljung-Box) تنبؤات.17 جدول

 (2025-2020)الفترة 

 (2025-2020)التنبؤ خالل الفترة  .16جدول 

95% Limits  
Lag 12 24 36 48 

Chi-Square 6.9    * * * 

DF 10 * * * 

P-Value 0.733 * * * 

 
Period Forecast Lower Upper 

2020 262.470   103.082   421.858 

2021 262.767    74.235   451.300 

2022 262.955    63.978   461.932 

2023 263.074    60.077   466.070 

2024 263.148    58.570   467.727 

2025 263.196    57.990   468.402 

 .17ab Minitنامج (.              تم التحليل بواسطة بر 1ات الجدول رقم )جمعت وحسبت من بيانلمصدر: ا
 

٪95مع توقعات ثقة  المزرعيسعر لالزمنية ل السلسلةمخطط .6شكل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Minitab 17(.              تم التحليل بواسطة برنامج 1ات الجدول رقم )جمعت وحسبت من بيانالمصدر: 
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 الكلى:  االستهالك (4)
ل خال القمحمن خالل دراسة االستهالك الكلى لمحصول 

(، 1كما هو موضح بالجدول رقم ) (2019-2000)الفترة 
 ألف 10508 حوالىبلغ  أدناهما ينراوح بين حدته تبين أن

 ألف 24374 حوالىبلغ  وأقصاهما، 2001طن في عام 
بين الحدين األقصى  بينما بلغ الفرق، 2017طن في عام 

الحد األدنى بلغ نحو  نألف طن، أي أ 13866دنى نحو واأل
ة االستهالك الكلى من من الحد األقصى لكمي 43.11%
( 4والمعادلة رقم )( 2تائج الجدول رقم )من ن تبينكما ، القمح

 حوالىبلغ  ًايئإحصاه يتغير بمقدار سنوي متزايد معنوي نأ
خالل  القمحلف طن، وتزايد االستهالك الكلى من أ 612.74

، ويشير %3.90بلغ نحو  سنوىنمو نفس الفترة بمعدل 
من التغيرات التى تحدث  %85حوالى  ى أنالتحديد إل لمعام

التى يعكس أثرها متغير ترجع إلى المتغيرات  فى االستهالك
من تلك التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى  %15الزمن بينما 

 غير مقيسه فى الدالة.
الكلى  االستهالك( تطور 7الشكل رقم ) ويوضح
 السلسلة أن ححيث يتض ،فترة الدراسةخالل  القمحلمحصول 

طفيف  خفاضانعن وجود  لًاضفمتزايدة مع مرور الزمن 
 احتماليةكرر على فترات زمنية مختلفة ويظهر من الشكل يت
 دالتي وباستخدامالمتوسط،  فيغير مستقرة  السلسلة أن

 واالرتباط، Autocorrelation function (ACF) الذاتي االرتباط
 السلسلة استقرار لىللكشف ع Partial Correlation الجزئي

 قيمنوية مع( 18ات الجدول رقم )الزمنية حيث تظهر بيان
 السلسلة مما يشير الى أن الجزئي واالرتباط الذاتي االرتباط

 .الزمنية غير ساكنة
 – Unit Root Testsوبإجراء اختبار جذر الوحدة 

Dickey-fuller ( 21، 20، 19يتضح من الجداول )
لجذر الوحدة لالستهالك الكلى  لرفو  ديكياختبار بوالخاصة 

 الزمنية حيث أن السلسلةاستقرار  تبين القمح من محصول
وجود ثبات أى ( معنوية T( وقيمة اختبار )ADFقيمة )

بدون استخدام الجزء الثابت واإلتجاه العام، أو  سواءً  السلسلةب
الجزء  باستخدام أوالجزء الثابت وبدون إتجاه،  باستخدام

قل أ tالختبار  p-value قيمة العام حيث أن اهالثابت واإلتج
وجود استقرار  وبالتالي %1ومعنوية عند مستوى  %1من 

 .السلسلةب
 

  القمحالكلى لمحصول  لالستهالكاالرتباط الذاتي والجزئى  .18 جدول

 

   القمح لالستهالك الكلى لمحصولالزمنية  السلسلةتطور  .7شكل 
Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

     .  |***** |      .  |***** | 1 
0.724 0.724 12.137 0.000 

     .  |***** |      .  |**.   | 2 
0.645 0.255 22.320 0.000 

     .  |***   |      . *|  .   | 3 
0.451 -0.183 27.588 0.000 

     .  |**.   |      .  |  .   | 4 
0.345 -0.035 30.863 0.000 

     .  |**.   |      .  |  .   | 5 
0.230 -0.011 32.414 0.000 

     .  |* .   |      . *|  .   | 6 
0.128 -0.077 32.928 0.000 

     .  |  .   |      .  |  .   | 7 
0.049 -0.035 33.010 0.000 

     . *|  .   |      .**|  .   | 8 
-0.099 -0.213 33.367 0.000 

     . *|  .   |      .  |  .   | 9 
-0.130 0.040 34.040 0.000 

     .**|  .   |      .**|  .   | 10 
-0.315 -0.293 38.414 0.000 

     .**|  .   |      .  |* .   | 11 
-0.264 0.175 41.821 0.000 

     .**|  .   |      .  |  .   | 12 
-0.301 0.038 46.794 0.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .EViews10تم التحليل بواسطة برنامج               (.1ات الجدول رقم ): جمعت وحسبت من بيانالمصدر
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اختبار ديكي فولر الموسع  .21جدول 

  الجزء الثابتباستخدام 
t-Statistic Prob.* 

-7.515069 0.0000 

Test critical values:   

-3.857386 at 1% level  

-3.040391 at 5% level  

-2.660551 at 10% level 

 اختبار ديكي فولر الموسع .20جدول

العام تجاهواإل الجزء الثابتباستخدام   

t-Statistic Prob.* 

-5.915575 0.0012 

Test critical values:   

-4.667883 at 1% level  

-3.733200 at 5% level  

-3.310349 at 10% level 

ديكي فولر الموسع  اختبار .19دول ج

العام اهتجاإلالجزء الثابت وبدون   

t-Statistic Prob.* 

-5.894200   0.0000 

Test critical values: 

-2.740613 at 1% level,  

 -1.968430 at 5% level, 

-1.604392 at 10% level 
 

 .EViews10تم التحليل بواسطة برنامج              (.1ات الجدول رقم ): جمعت وحسبت من بيانالمصدر
 

 : العالميالسعر ( 5)
في سنة ما، بخارج قسمة  القمحيقدر السعر العالمي لطن 

إجمالي قيمة الصادرات العالمية على إجمالي كمية الصادرات 
في هذه السنة، ويتضح من دراسة تطور  القمحالعالمية من 

 ( تبين1رقم ) لكما هو موضح بالجدو  للقمحالسعر العالمي 
للطن في دوالر  141.1 حوالىدنى بلغ أه تراوح بين حد نأ

دوالر للطن في  596.9 حوالىغ قصى بلأ، وحد 2000عام 
( والمعادلة رقم 2ومن خالل دراسة الجدول رقم )، 2010عام 

الصورة التربيعية هى أفضل الصور لتقدير  ( تبين أن5)
صول القمح حيث حممعادلة اإلتجاه العام للسعر العالمى ل

 ًايئإحصا معنوى ًايصقتناً  ًاهإتجاأخذ  السعر العالمي تبين أن
 نمو سنوى دوالر/طن بمعدل 9.92لى بمقدار بلغ حوا

من متوسط السعر العالمى خالل تلك الفترة، ويشير  3.19%
من التغيرات التى تحدث فى  %61حوالى  معامل التحديد أن

المتغيرات التى  لىإالسعر العالمى لمحصول القمح ترجع 

من تلك  %39يعكس أثرها متغير الزمن، بينما حوالى 
 خرى غير مقيسه فى الدالة.أعوامل التغيرات ترجع إلى 

تطور يوضح  والذي( 8الشكل رقم ) ومن خالل دراسة
 أن تبين، فترة الدراسةخالل  القمحلمحصول  العالميالسعر 
-2000لفترة )ا لخال متزايدة مع مرور الزمن الزمنية السلسلة
 -2014خفاض خالل الفترة )ثم بدأت فى االن ،(2013
كما  ،خفاض خالل تلك الفترةاالناستمر هذا  ( حيث2019

 فيغير مستقرة  السلسلة أن احتماليةيظهر من الشكل 
 (ACF) الذاتي االرتباط دالتي وباستخدامالمتوسط، 

Autocorrelation function ،الجزئي واالرتباط Partial 

Correlation  الزمنية حيث  السلسلة استقرارللكشف على
 الذاتي االرتباط قيممعنوية ( 22ات الجدول رقم )نتظهر بيا
الزمنية غير  السلسلة مما يشير الى أن الجزئي واالرتباط
 .ساكنة

   القمح عر العالمى لمحصوللسلالزمنية  السلسلةتطور  .8شكل   القمحلمحصول  للسعر العالمىاالرتباط الذاتي والجزئى  .22 جدول
Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

     .  |******|      .  |******| 1 
0.830 0.830 15.957 0.000 

     .  |***** |      . *|  .   | 2 
0.636 -0.170 25.850 0.000 

     .  |***   |      ***|  .   | 3 
0.355 -0.403 29.111 0.000 

     .  |* .   |      . *|  .   | 4 
0.101 -0.102 29.391 0.000 

     . *|  .   |      .**|  .   | 5 
-0.181 -0.289 30.357 0.000 

     ***|  .   |      .  |  .   | 6 
-0.372 -0.022 34.714 0.000 

    ****|  .   |      . *|  .   | 7 
-0.514 -0.068 43.646 0.000 

    ****|  .   |      . *|  .   | 8 
-0.568 -0.095 55.467 0.000 

    ****|  .   |      .  |**.   | 9 
-0.501 0.221 65.515 0.000 

     ***|  .   |      .  |  .   | 10 
-0.376 -0.027 71.740 0.000 

     .**|  .   |      . *|  .   | 11 
-0.224 -0.087 74.193 0.000 

     . *|  .   |      . *|  .   | 12 
-0.094 -0.128 74.681 0.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .EViews10تم التحليل بواسطة برنامج               (.1ات الجدول رقم ): جمعت وحسبت من بيانالمصدر
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 – Unit Root Testsجذر الوحدة  اختباروبإجراء 
Dickey-fuller ( 25، 24، 23جداول )ال يتضح من

 العالميللسعر فولر لجذر الوحدة  ديكي باختباروالخاصة 
الزمنية  السلسلةب استقرارعدم وجود تبين  القمحلمحصول 
غير معنوية سواء  (T)وقيمة اختبار  (ADF)قيمة  حيث أن

الجزء  باستخدامالعام، أو  تجاهاإلبدون استخدام الجزء الثابت و 
 العام. تجاهاإلالجزء الثابت و  باستخدام أو ،إتجاهالثابت وبدون 

: "Diagnostic Checking" التشخيصيومن الفحص 
النماذج  (ei) لبواقي PACF, ACFوذلك بالحصول على 

ها داخل حدود الثقة، حيث يتضح من الشكلين المقدرة تبين أن
ها غير نأ أيماط الضجة البيضاء نأها تعطى نأ( 10، 9)

 .ًامئيكون النموذج مال يالتوبالمترابطة ومستقلة 

 

يكي فولر الموسع اختبار د.25جدول

  الجزء الثابتباستخدام 
t-Statistic Prob.* 

-1.256343 0.6241 

Test critical values:   

-3.886751 at 1% level  

-3.052169 at 5% level  

-2.666593 at 10% level 

 اختبار ديكي فولر الموسع .24جدول 

واإلتجاه العام ء الثابتلجزاباستخدام   

t-Statistic Prob.* 

-0.443053  0.9756 

Test critical values:   

-4.616209 at 1% level  

-3.710482 at 5% level  

-3.297799 at 10% level 

ديكي فولر الموسع  اختبار .23جدول 

العام تجاهاإلو الجزء الثابتبدون   

t-Statistic Prob.* 

-0.408704  0.5209 

Test critical values: 

 -2.708094 at 1% level,  

 -1.962813 at 5% level, 

-1.606129 at 10% level 

 .EViews10(.             تم التحليل بواسطة برنامج 1ات الجدول رقم ): جمعت وحسبت من بيانالمصدر
 

 

 :تيآلاك ARIMA (1.0.0)ات هو للبيان ًاليثمتأفضل النماذج  وقد تبين أن
 لنموذجتقدير المعلمات النهائية ل .26جدول 

Type Coef SE Coef T-Value P-Value 

AR   1 0.8890    0.1166   7.62 0.000 

 .Minitab 17(.              تم التحليل بواسطة برنامج 1ات الجدول رقم )جمعت وحسبت من بيانالمصدر: 
 

 

عالميال راالرتباط الجزئي للبواقي للسع.01شكل  العالمياالرتباط الذاتي للبواقي للسعر  .9شكل    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .Minitab 17(.              تم التحليل بواسطة برنامج 1ات الجدول رقم )جمعت وحسبت من بيانالمصدر: 
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يتم وباستخدام النموذج األكثر مالئمة والسابق تقديره 
التأكد من مقدرة  مع ،سنوات 6لفترة  Forecastingالتنبؤ  إجراء

 :يتكاآلمالئمة على التنبؤ  األكثرالنموذج 
 : االستيرادسعر ( 6)

 والذيالسلعة للبلد المستورد سعر االستيراد هو سعر 
ليه إ فًايشمل سعر تصدير السلعة داخل البلد المصدر مضا

 دراسة تطور سعر من خاللتكاليف التسليم والشحن، 
كما هو موضح  الدراسة فترة خالل لمحصول القمح االستيراد

 حوالىبلغ  أدنيه تراوح بين حد نتبين أ (1بالجدول رقم )
 حوالىقصى بلغ أ، وحد 2000دوالر للطن في عام  145.7
بتقدير معادلة اإلتجاه ، و 2011دوالر للطن في عام  326.5

( والمعادلة 2الزمنى العام تبين من خالل دراسة الجدول رقم )
بلغ  ًايئإحصار سنوي متزايد معنوي مقدابيتغير  هأن( 6رقم )
بلغ نحو  سنوىبمعدل نمو طن، ال /دوالر 7.54 حوالى
د، ويشير معامل لسنوى لسعر االستيرامن المتوسط ا 3.29%

من التغيرات التى تحدث فى  %51حوالى  التحديد إلى أن
سعر االستيراد ترجع إلى المتغيرات التى يعكس أثرها متغير 

 .0.01ة النموذج عند مستوى معنوية معنوي الزمن وقد ثبتت
لمحصول  االستيراد( تطور سعر 12الشكل رقم )ويبين 

متزايدة مع  السلسلة ، حيث يتضح أنلدراسةخالل فترة ا القمح
تتكرر على فترات  خفاضاتانعن وجود  لًاضفمرور الزمن 
 غير  السلسلة أن احتماليةويظهر من الشكل  ،زمنية مختلفة

كاي  - Box-Pierce (Ljung-Box) تنبؤات.28دول ج               

 (2025-2020)تربيع خالل الفترة 

(2025-2020)التنبؤ خالل الفترة  .27جدول   

95% Limits  
Lag 12 24 36 48 

Chi-Square 13.6 * * * 

DF 10 * * * 

P-Value 0.190 * * * 

 
Period Forecast Lower Upper 

2020 226.382    58.594   394.169 

2021 229.388     4.887   453.889 

2022 232.061   -28.674   492.795 

2023 234.436   -51.704   520.577 

2024 236.548   -68.175   541.272 

2025 238.426   -80.218   557.069 

 .Minitab 17رنامج اسطة بو تم التحليل ب    (.          1ات الجدول رقم )جمعت وحسبت من بيانالمصدر: 
 

٪95مع توقعات ثقة  العالميالزمنية للسعر  السلسلةمخطط  .11شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Minitab 17(.              تم التحليل بواسطة برنامج 1ات الجدول رقم )جمعت وحسبت من بيانالمصدر: 

 

222018161412108642

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

Time

ية
م
عال

ر 
عا
س

أ

Time Series Plot for أسعار عالمية
(with forecasts and their 95% confidence limits)



 2021 سبتمبر -وليوي( 3العدد  42د)مجل -ية للتبادل العلمى مجلة اإلسكندر               

 

1796 

   القمح لسعر االستيراد لمحصولة الزمني السلسلةتطور  .12ل شك  محقاللمحصول  لسعر االستيراداالرتباط الذاتي والجزئى  .29 جدول
Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

     .  |***** |      .  |***** | 1 
0.714 0.714 11.796 0.001 

     .  |***   |      . *|  .   | 2 
0.428 -0.166 16.267 0.000 

     .  |***   |      .  |**.   | 3 
0.354 0.245 19.513 0.000 

     .  |**.   |      . *|  .   | 4 
0.236 -0.199 21.051 0.000 

     .  |  .   |      . *|  .   | 5 
0.069 -0.066 21.192 0.001 

     .  |  .   |      . *|  .   | 6 
-0.042 -0.091 21.249 0.002 

     . *|  .   |      . *|  .   | 7 
-0.164 -0.181 22.161 0.002 

     .**|  .   |      . *|  .   | 8 
-0.296 -0.129 25.377 0.001 

     .**|  .   |      .  |* .   | 9 
-0.280 0.118 28.513 0.001 

     .**|  .   |      .  |  .   | 10 
-0.209 0.003 30.431 0.001 

     .**|  .   |      .  |  .   | 11 
-0.217 -0.042 32.741 0.001 

     .**|  .   |      .  |  .   | 12 
-0.209 -0.004 35.153 0.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .EViews10(.              تم التحليل بواسطة برنامج 1ات الجدول رقم )جمعت وحسبت من بيانالمصدر: 
 

 الذاتي طالرتباا دالتي وباستخدامالمتوسط،  فيمستقرة 
(ACF) Autocorrelation function، الجزئي واالرتباط 

Partial Correlation  الزمنية  السلسلة استقرارللكشف على
 قيم دالتيمعنوية ( 29ات الجدول رقم )حيث تظهر بيان

 السلسلة مما يشير الى أن الجزئي واالرتباط الذاتي االرتباط
 .الزمنية غير ساكنة
 – Unit Root Testsالوحدة ر جذر اوبإجراء اختب

Dickey-fuller ( 32، 31، 30لجداول )يتضح من ا
فولر لجذر الوحدة لسعر واردات  ديكياختبار بوالخاصة 

قيمة  الزمنية حيث أن السلسلةاستقرار  تبينمحصول القمح 
(ADF( وقيمة اختبار )T معنوية ) السلسلةوجود ثبات بأى 

 باستخداماإلتجاه العام، أو ثابت و لبدون استخدام الجزء ا سواءً 
 tالختبار  p-valueقيمة  حيث أن جاهالجزء الثابت وبدون إت

وجود  وبالتالي %1ومعنوية عند مستوى  %1اقل من 
الجزء الثابت واإلتجاه  باستخدام وكذلك، السلسلةاستقرار ب

ومعنوية  %5اقل من  tالختبار  p-valueقيمة  العام حيث أن
 .السلسلةوجود استقرار ب يبالتالو  %5عند مستوى 

 

في  قمحللالتنبؤ بالفجوة الظاهرة وقيمة الواردات (: 7)
  مصر:
 القمحلمحصول لنتائج التنبؤ للمتغيرات االقتصادية  ًاقفو

(، والتي تأكد صحتها 33في مصر، كما في الجدول رقم )
من  هفإنللعديد من االختبارات المتعلقة بذلك،  ًاقفوً  ًايئإحصا
 السنواتفي  القمحمن  الكلىتاج يصل اإلن نأوقع تالم

 حوالى 2025، 2024، 2023، 2022، 2021، 2020
على  مليون طن 8.2، 8.2، 8.3، 8.3، 8.4، 8.5

من  الكلىيصل االستهالك  نأي حين من المتوقع ، فالترتيب
، 20.9، 20.8، 28.1 حوالى السنواتفي نفس  القمح
، وبالتالي ى الترتيبلع مليون طن 21.1، 21.0، 20.9

 السنواتفي مصر في هذه  للقمحستكون كمية الفجوة الظاهرة 
مليون  12.8، 12.7، 12.7، 12.6، 12.4، 19.6 حوالى
 .على الترتيب طن
واالستهالك وكذلك سعر  للتنبؤ باإلنتاجمن المتوقع وفقًا و 

نحو  القمحن تصبح قيمة الواردات المصرية من أاالستيراد 
على الترتيب مليار دوالر  3.2 ،3.3، 3.3، 3.4، 5.5

 .خالل نفس الفترة
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ولر الموسع اختبار ديكي ف .32جدول

  الجزء الثابتباستخدام 
t-Statistic Prob.* 

-4.709906 0.0020 

Test critical values:   

-3.886751 at 1% level  

-3.052169 at 5% level  

-2.666593 at 10%  level 

 فولر الموسعبار ديكي تاخ .31جدول 

واإلتجاه العام الجزء الثابتباستخدام   

t-Statistic Prob.* 

-4.678739 0.0122 

Test critical values:   

-4.800080 at 1% level  

-3.791172 at 5% level  

-3.342253 at 10% level 

ديكي فولر الموسع  اختبار .30جدول

العام تجاهاإلو الجزء الثابتبدون   

t-Statistic Prob.* 

-5.728292 0.0000 

Test critical values: 

 -2.771926 at 1% level,  

 -1.974028 at 5% level, 

-1.602922 at 10% level 

 .EViews10(.              تم التحليل بواسطة برنامج 1ات الجدول رقم )جمعت وحسبت من بيانالمصدر: 

 
 (2025-2020في مصر خالل الفترة )للقمح وقيمة الواردات الظاهرة  ةالتنبؤ بقيم الفجو  .33جدول رقم 

 البيان 
  السنوات

 تاجاإلن
 ألف طن

 االستهالك
 ألف طن

 الفجوة الظاهرة
 طن ألف

 السعر العالمي
 دوالر/ طن

 سعر االستيراد
 دوالر/ طن

 قيمة الواردات
 مليون دوالر

2020 8454.3 28058.8 19605 226.382 279.294 65475.5  
2021 65.583  20780.7 12415 229.388 270.297 43355.7  
2022 8290.2 20882.6 12592 232.061 262.805 3309.24 
2023 8226.3 20894.4 12668 234.436 256.568 3250.20 
2024 8172.2 20906.3 12734 236.548 251.375 3201.01 
2025 8126.2 20918.2 12792 238.246 247.050 3160.26 

 نتائج التحليل بالبحث.: المصدر

 

 التوصيات:
يمكن التوصل وصياغة  هفإنائج البحث، في ضوء نت

بعض التوصيات الهامة التي تفيد متخذي القرار، والقائمين 
فيما يتعلق بمحصول و على السياسة الزراعية بصفة عامة، 

 تي:آلامن قومي في مصر، وهي كأ ُيعدستراتيجي أ
راسة األسعار العالمية د دفة إلىاوضع السياسات اله -1

اق القمح فى الدول الُمصدرة بصفة مستمرة وكذلك أسو 
خذ في االعتبار يجب األالختيار أقل األسعار، كما 

التغيرات التي تحدث في سعر االستيراد، حيث أظهرت 
 247.050 حوالىلى إيصل  نأه من المتوقع نأ النتائج

 نأ المتوقع ن، وبالتالي م2025دوالر للطن في عام 
الر، مليار دو  3.2لى حوالي إتصل قيمة الواردات 

وواضعى السياسة على متخذي القرار يجب وبالتالي 
خذ هذه التوقعات بأهمية فى مصر أ االقتصادية الزراعية
تاج المتعلقة بإن الزراعيةاالقتصادية في بناء السياسة 

 .محصول القمحواستيراد 

ردة في ادة المضطيخذ في االعتبار الز يجب األ -2
 ة السكاننتيجة زياد القمحاالستهالك القومي من 

، او غيرهأواالستخدامات األخرى سواء في الصناعة 
يصل  نأحيث تبين من نتائج البحث من المتوقع 

، 2025مليون طن بحلول عام  21 االستهالك حوالى
في  ستنشأومن ثم يجب توفير البدائل لسد الفجوة التي 

مليون  12.79 حوالىتصل الى  نأمتوقع لذلك العام وا
وبناء  لًابقمستيوهات المتوقعة بالفجوة طن، وكذلك السينار 
 تقليل هذه الفجوة. يتراع الخطط السليمة التي

وضع أسعار مزرعية قريبة من مثيلتها االستيرادية مراعاة  -4
دعم يمثل الفرق بين هذه األسعار لصالح المزارع  وتقديم

 المصري.
للزراعة تساعد  المستقبليات عن الوضع انقاعدة بي ءاشان -5

تعود  والتيرسم السياسات المختلفة  فيالقرار  يمتخذ
 بالنفع على الدولة.
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ABSTRACT 

Using Moving Time Series Models to Forecast of Economic Variables of Wheat 

in Egypt 

Moataz Eliw  and Eman Ramadan

Egypt has been suffering from an absolute shortage 

of wheat production and supplies for domestic 

consumption, which has affected the overall food 

security situation in the country. As a result, the 

government relies heavily on wheat imports to 

compensate for the shortage of domestic supplies. This 

study was designed to study the economic indicators of 

wheat in Egypt and predict the economic variables to 

estimate the apparent gap and the value of imports of 

wheat to provide some recommendations can be help 

the decision-makers and agricultural policy-makers 

related to wheat in Egypt. To achieve the objectives of 

the study we applied a moving time-series models 

(ARIMA), and the results of forecasting economic 

variables of wheat  in Egypt, which were statistically 

confirmed according to several related tests, showed 

that the total production of wheat in 2025 is expected to 

reach  8.2 million tons, while the total consumption is 

expected to reach  21.1 million tons, and therefore the 

apparent gap for wheat in Egypt will reach 12.9 million 

tons. 

Keywords: Wheat Crop, Production, Consumption, 

ARIMA Models, Egypt. 
 

 
 
 
 


