
 

 

 تباين تقديرات النماذج اإلحصائية المستخدمة في التنبؤ بالتجارة الخارجية للبطاطس في مصر
1 عبد الكريم منى كمال رياض

 
  asejaiqjsae.2022.228022/10.21608:  ثيقة الرقميمعرف الو

 مصر. –القاهرة  – جامعة عين شمس –ة كلية الزراع – قسم االقتصاد الزراعي  –المساعد االقتصاد  أستاذ 1
 2022مارس  30 ىعلى النشر ف، الموافقة 2022فبراير  25 استالم البحث فى

 الملخص العربى
 التي االقتصادية اتراسالد معظم ان البحث مشكلة تتلخص

 مختلفة توقعات الى تؤدى للتنبؤ مختلفة أساليب تستخدم
 الذى االمر األخرى، والنماذج ةبالمقارن معين نموذج باستخدام

 دراسة البحث يستهدف لهذا .القرار متخذي تضليل في يتسبب
 العلمية الدراسات في استخدامها الشائع التنبؤ أساليب ألكثر

 الى للوصول األساليب، هذه أفضلية بين رنةمقاوال االقتصادية،
 .االقتصادية بالمتغيرات التنبؤ في الطرق هذه أفضل

 : جالنتائ أهم
أن معدل النمو السنوي في كمية وقيمة واردات البطاطس فيي  -1

مصر، والتي تستخدم كتقاوى بصيفة أساسيية، كانيت أكبير مين 
صرية منها، معدل النمو السنوي في كمية وقيمة الصادرات الم

 وهذا ليس لصالح ميزان المدفوعات المصرى. 
 ياسييتضح مدى مصداقية وامكانية استخدام النموذج الق  -2 

االنى فى تقدير األثر المتعاقب ألي تغيرات فجائية فى قيم 
للتجارة الخارجية   المتغيرات الداخلية للنموذج أو الخارجية

ا عن نتائج . حيث ان نتائجه اقل تحيز للبطاطس في مصر
األخرى المستخدمة ، كما أن تقديرات النموذج تنبؤات الطرق 

، وخاصة أن النموذج لية االنى هي األقرب لتقديرات القيم الفع
االنى يعتمد على التأثير المتبادل للمتغيرات بعكس الطرق 

 .  األخرى والتي تناولها البحث
 – نىال ا النموذج – البطاطس – التنبؤات:المفتاحية الكلمات

 .الخارجية التجارة

  المقدمة
دراسدددددددة النمددددددداذ  ا حصدددددددا ية مدددددددن  األساسددددددديان الهدددددددد  
بقيم المتغيدرات هو التنبؤ  القتصاديةالدراسات االمستخدمة في 

ويعددر  التنبددؤ بانددء اجددرات تقددديرات او  المسددتقبل،فددي  المختلفددة

توقددددل بالمسددددتقبل علددددى أسدددداس البيانددددات والمعلومددددات السددددابقة 
المناسبة  لوضل السياساتلحاضرة وأثرها في التخطيط وأيضا ا

المددددؤثرة علددددى مددددل تغيددددر أحددددد المحددددددات أو كافددددة المحددددددات 
مر الدذ  يدؤد  الدى تقدديرات متبايندة األ الدراسة.محل  الظاهرة
لمتغيرات مدل افتدراض اسدتمرار األوضداى علدى مدا كاندت لتلك ا

  التنبؤات.هذه   جراتعليء في الفترة التي تستخدم 
 مشكلة البحث

تدددتلخش مشدددكلة البحدددث ان معظدددم الدراسدددات االقتصدددادية     
تلفدة توقعدات مختدؤد  الدى تنبدؤ لل مختلفة أساليب تستخدمالتي 

، وقدد يصدل  نموذ  معين بالمقارنة والنماذ  االخر  باستخدام
مدر الدذ  يتسدبب في الواقل ، األ التنبؤاتاالمر الى تعميم هذه 

 سياسداتبالتدالي يندتع عنهدا وضدل في تضدليل متخدذ  القدرار و 
 ال تمثل الواقل المتعلق بالظاهرة أو الظواهر محل الدراسة .

أسددداليب التنبدددؤ المتعدددار   مختلددد اسدددة االمدددر الدددذ  يتطلدددب در 
القياسددى  االقتصدداد  فددي التحليددل اسددتخدامهاأو الشددا ل  عليهددا

، والمقارنة بين أفضدلية ومناسدبة أ   للظواهر موضوى الدراسة
دراسة الظاهرة أو الظواهر االقتصدادية محدل الدراسدة  منهم في

.  
لددى الدراسددة الددى تطبيددق النمدداذ  المختلفددة للتنبددؤ ع اتجهددتوقددد 

نددددب ، مددددن أهددددم سددددلل التصدددددير مددددن جا باعتبارهدددداس البطدددداط
نحدددو ، وذلددك أتجاهددا  خددرأ وارتفدداى حجددم الددواردات مددن جانددب

 ادا .متميزا تصديرا واستير  النتا ع من خالل محصوال اختبار
 هدف البحث

أسددددداليب التنبدددددؤ الشدددددا ل  ألكثدددددريسدددددتهد  البحدددددث دراسدددددة     
ة ، والمقارنددة بددين اسددتخدامها فددي الدراسددات العلميددة االقتصددادي

لطدرق فدي أفضلية هدذه األسداليب ، للوصدول الدى أفضدل هدذه ا
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والتدي تناسدب طبيعدة  التنبؤ للظواهر االقتصدادية فدي المسدتقبل
 ،للتجددارة الخارجيددة للبطدداطس مةالبيانددات ا حصددا ية المسددتخد

 المتحصل عليها .وتعميم النتا ع 
 الطريقة البحثية 

با ضدافة للدى يدل الوصدفي ، أسدلوب التحل بحدثاستخدم ال    
ي باسدتخدام بعدض  المختلفدة مثدل  النمداذ أسلوب التحليل الكمدي

 االتجداه العدام، و نمدداذ  االنحددار الخطيددة البسديطة والم تعددديدة، 
ة المعادلدة أو متعدددة المعدادالت ) النمداذ  ماذ  وحيددسوات للن

 بم أسداليدالنمداذ  التدي تسدتخالى اسدتخدام  با ضافةنية ( اال
، ومصددددددددددفوفة  ARIMAواالريمددددددددددا   ،المتغيددددددددددرات الصددددددددددورية 

لمحصدددول  والعدددرض لتقددددير دوال الطلدددبم عدددامالت االرتبددداط  
بعدددض المؤشدددرات ا حصددددا ية  البحددددث ، كمدددا اسدددتخدمالدراسدددة

  لمتوسطات، ومعدالت النمو.سيطة مثل النسب الم وية ، واالب
 االطار النظرى للبحث

   ),2007)بايطين التنبييييؤ

ؤ بانء تقدير كمي للقيم المتوقعة للمتغيرات التنبيعر  
موضل الدراسة في المستقبل القريب بنات على ما هو متاح 

ضي والحاضر، وذلك اعتمادا على أن سلوك عن الما
د االقتصادية فى المستقبل القريب ما هو لال امتداالظواهر 

لسلوك هذه الظواهر فى الماضي القريب. ويوجد أسلوبين 
، وتنبؤ Econometric Forecastingما، التنبؤ القياسي للتنبؤ ه

، حيث يعتمد Time series Forecastingالسالسل الزمنية 
على نماذ  انحدار تربط بين متغير أو عدد من  األول

ة، أما متغيرات التابعة وعدد أخر من المتغيرات المستقلال
قيمة األخير فهو يعتمد على القيم الماضية لمتغير ما للتنبؤ ب

مستقبلية، ويفضل األسلوب األخير في حالة التنبؤات قصيرة 
 االجلألجل في حين يفضل األول في حالة التنبؤات طويلة ا

 : لتنبؤفى ا ةاإلحصائية المستخدم أكثر الطرقومن 
 )and  Pindyckالسالسيييل الزمنيييية طيييرق تحلييييلأوال : 

Rubinfeld, 1983): 

 لسالسل الزمنية وهي:يوجد ثالث أنواى للتنبؤ باستخدام ا
 طرق تمهيد بيانات السالسل الزمنية االقتصادية:  -1

Smoothing Methods of Economic Time Series: 

 ألسى.ومنها طريقتي المتوسط المتحرك والتمهيد ا
 المتوسط المتحرك المتكامل ذات االنحدار الذاتي:نماذ   -2

Autoregressive Integrated Moving Average Models 

(ARIMA): 

 جنكيز. -ويعر  بمنهجية بوكس
 نماذ  االنحدار الذاتي ذات المتجء: -3
 Vector Auto regression Models (VAR): 

 : ) ,2021ريحان (جينكنز -التنبؤ باستخدام أسلوب بوكس
Jenkins -Box 
 )من لتباعها الستخدام أسلوب  البديوجد أربل خطوات      

Patterson, 2000) (B-J) :في التنبؤ كاآلتي 
 ,p: وذلك بالتعر  على الرتب "Identification" التعريف -أ

d, q   لنموذARIMA  وهو نموذ  االنحدار الذاتي والمتوسط
 Autoregressive and Integrated Movingالمتحرك المتكامل 

Average (ARIMA)  حيث تشيرp, d, q  للى رتب المتوسط
الذاتي على الترتيب، وياخذ  المتحرك، والفروق، واالنحدار

في حالة  tU 1+  tU 0+ 1 -tY =  tY-1الصيغة االتية: 
الولى، وذلك باستخدام األشكال البيانية للسالسل الدرجة ا

 Autocorrelationدالة االرتباط الذاتي  الزمنية، وكل من

Function (ACF) ودالة االرتباط الذاتي الجز ي ،Partial 

Autocorrelation Function (PACF) با ضافة للى ،
 . Tests of Stationaryاختبارات االستقرار 

: حيث يتم تقدير النموذ  المعر  "Estimation" التقدير -ب
 سابقا. 

: حيث "Diagnostic Checking" صيالفحص التشخي -جي
 ,PACFيتم فحش النموذ  السابق وذلك بالحصول على 

ACF  لبواقي)i(e كون النموذ  ل حدود الثقة يفإذا كانت داخ
 مال ما.



تباين تقديرات النماذ  ا حصا ية المستخدمة في التنبؤ بالتجارة الخارجية للبطاطس في مصر :.عبد الكريم منى كمال رياض  

 

523 

: حيث يتم باستخدام النموذ  "Forecasting" التنبؤ -د
 جرات التنبؤ للفترة الزمنية المطلوبة. األكثر مال مة 

  ية واالسيةالرتباطالطرق ا: ثانيا
 االنحدار البسيط  -أ 

 االنحدار المتعدد  –ب 
 النماذج االنية  –ج 

 النتائج البحثية 
من أهم محاصيل  كونءحصول البطاطس خدام متم است

الخضر من حيث الصادرات الزراعية المصرية ، كما أن 
مصر تستورد بعض أصنا  البطاطس بكميات ال يستهان 

يجعل من اعتء ، االمر الذ  بها لتوجيهها كتقاو  لزر 
 باستخدام، تطبيق الستخدام نماذ  للتنبؤخير  البطاطس

البيانات  توافر مل طبيعة تتناسبوالتي أكثر أساليب التنبؤ 
النتا ع ا حصا ية المستخدمة ، ثم المقارنة بين تلك 

 . المتوقعة
 : تطور صادرات وواردات مصر من محصول البطاطسأوال 

 مصر من البطاطس تطور صادرات  -1
( أن سعر التصدير للبطاطس تراوح 1تبين من جدول )

،  2006عام  دوالر للطن    160.9بلغ نحو دنى بين حد ا
  2009دوالر للطن عام  346.2بينما بلغ حده األقصى نحو 

-2005متوسط الفترة )من % 46.5، بمعدل زياده بلغ نحو 
 دوالر للطن .  289.9( والذ  بلغ نحو  2019

تراوح بين تكما تبين ايضًا أن كمية التصدير للبطاطس 
 ت، بينما بلغ 2006طن عام ال   405بلغ نحو  حد ادنى

، بمعدل   2014عام ال  طن  980األقصى نحو  اهحد
(  2019-2005متوسط الفترة )من % 41.3زياده بلغ نحو 
 طن . ال   652.8والذ  بلغ نحو 

س بين حد ادنى بلغ بينما تتراوح  قيمة التصدير للبطاط
، بينما بلغت حدها  2006دوالرعام مليون  65.2نحو 

، بمعدل   2014مليون دوالر عام  326.8األقصى نحو 

(  2019-2005متوسط الفترة )من % 19.9زياده بلغ نحو 
 مليون دوالر .  184.2والذ  بلغ نحو 

لتطور كل من أسعار  العامةزمنية بدارسة االتجاهات الو 
)  خالل الفترة الصادرات المصرية من البطاطسمة وكميء وقي
( أن هناك اتجاهًا 2الجدول )يتبين من ،  ( 2020 – 2005
في سعر وكمية وقيمة صادرات البطاطس  متزايدًا عاماً 

                                     خالل فترة الدراسة كالتالى :                                   المصرية 
فى سعر وكمية وقيمة  معدل النمو السنو ين أن تب حيث

على  %7، %5،  %2بلغ نحو صادرات مصر منها 
وقد اشارت قيمة )  ت معنوية معالم النماذ ،بتث ، وقدالترتيب 

  ( المحسوبة للى صالحية النماذ  المستخدمة فى الصورة 
ومالتمتء بطبيعة البيانات ا حصا ية  النص  لوغاريتمية

 ة . محل الدراسللظاهرة 
كما تشير قيمة معامل التحديد أن الزمن مس ول عن 

وكمية  % من التغيرات الحادثة في سعر%58، %52، 24
  صرية من البطاطس.وقيمة الصادرات الم

أن معدل النمو السنو  في قيمة  ومما سبق يتبين
صادرات مصر من البطاطس هو محصلة لمعدلى النمو 

خالل فترة  ة تلك الصادراتالسنو  في كل من سعر وكمي
 الدراسة .

 تطور واردات مصر من البطاطس  -2
طس قد يراد للبطاسعر االست أن ( الى1يشير جدول )     

 2009دوالر للطن عام  201.4تراوح بين حد ادنى بلغ نحو 
دوالر للطن عام  880.5، بينما بلغ حده األقصى نحو 

ط الفترة وسمتمن % 22.9، بمعدل زياده بلغ نحو   2011
 . دوالر للطن 570.9( والذ  بلغ نحو  2005-2019)

اوح بين حد للبطاطس تتر كما تبين ايضًا أن كمية االستيراد 
، بينما بلغت حدها  2006ال  طن عام  59ادنى بلغ نحو 
، بمعدل زياده   2010ال  طن عام  283.2األقصى نحو 

ذ  ( وال 2019-2005متوسط الفترة )من % 20.8بلغ نحو 
 ال  طن .  150.4بلغ نحو 
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(                    2020-2005)   الفتيييرة فيييي مصييير مييين البطييياطس خيييالل  واليييواردات  تطيييور سيييعر وكميييية وقيمييية الصيييادرات.1 ولجيييد
 القيمة / بالمليون دوالر( –الكمية / بااللف طن  –)السعر/ دوالر للطن 

 لوارداتة اقيم كمية الواردات سعر االستيراد قيمة الصادرات كمية الصادرات سعر التصدير السنوات

2005 189.9 408.0 77.5 270.3 73.0 19.7 

2006 160.9 405.0 65.2 511.0 59.0 30.1 

2007 260.6 414.0 107.9 878.1 73.0 64.1 

2008 343.4 475.0 163.1 541.0 129.0 69.8 

2009 346.2 420.0 145.4 201.4 71.0 14.3 

2010 302.5 436.0 131.9 343.4 283.2 97.2 

2011 299.1 838.0 250.7 880.5 143.6 126.5 

2012 251.7 506.0 127.4 745.2 120.2 89.6 

2013 321.2 641.0 205.9 588.1 246.0 144.7 

2014 333.5 980.0 326.8 483.9 230.0 111.3 

2015 326.8 709.0 231.7 410.8 189.0 77.6 

2016 277.6 530.0 147.1 802.0 203.0 162.8 

2017 299.7 908.0 272.1 507.3 169.0 85.7 

2018 248.4 833.0 206.9 779.2 107.0 83.4 

2019 280.8 948.0 266.2 529.5 195.0 103.3 

 84.8 150.4 570.9 184.2 625.8 289.9 متوسط الفترة

 ، أعداد متفرقة.نشرات االمن الغذائي: وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشئون االقتصادية، المصدر
 

 

بينما تتراوح  قيمة االستيراد للبطداطس بدين حدد ادندى بلدغ نحدو 
، بينما بلغدت حددها األقصدى  2009عام  ليون دوالرم 14.3
، بمعددددل زيددداده بلدددغ   2016مليدددون دوالر عدددام  162.8نحدددو
( والذ  بلغ نحو  2019-2005% لمتوسط الفترة )8.8نحو 
 مليون دوالر .  84.8
لتطددور كددل مددن أسددعار العامددء بدارسددة االتجاهددات الزمنيددة و 

)  خدالل الفتدرة سالدواردات المصدرية مدن البطداطوكميء وقيمدة 
( أن هناك اتجاهًا 2الجدول )يتبين من ،  ( 2020 – 2005

البطددداطس  مصدددر مدددن فدددي كميدددة وقيمدددة وارداتعامدددًا متزايددددًا 
 خالل فترة الدراسة كالتالى :                                                                       

واردات وقيمدة فى كميدة  معدل النمو السنو حيث تبين أن 
ثبتدت  ، وقددعلى الترتيدب  %8، %6.7بلغ نحو  منها مصر 

لكددل مددن الكميددة والقيمددة لددواردات مصددر  معنويددة معددالم النمدداذ 
وقدددددد اشدددددارت قيمدددددة )   ( المحسدددددوبة للدددددى  ،مدددددن البطددددداطس

 النصدد  لوغاريتميددةصددالحية النمدداذ  المسددتخدمة فددى الصددورة 
 ة . رة محل الدراسومالتمتء بطبيعة البيانات ا حصا ية للظاه

لتحديددددد أن الددددزمن مسدددد ول عددددن  كمددددا تشددددير قيمددددة معامددددل ا
 الددواردات% مدن التغيدرات الحادثدة فددي كميدة وقيمدة %26، 22

  المصرية من البطاطس.
البطداطس  مصدر مدن استيرادأما عن االتجاه الزمنى لسعر 

، فقد تم عمل محداوالت للعديدد مدن الصدور الرياضدية المختلفدة 
ا ية لهددددا ، ولكددددن كانددددت عددددة البيانددددات ا حصددددبمددددا يناسددددب طبي

النسددبى  االسددتقرارممددا يوضدد   لحصددا ياجميعهددا غيددر معنويددة 
وأن قيمتء تددور حدول متوسدطء الحسدابى والتدي  االستيراد لسعر

-2005ة الدراسددة )دوالر للطددن خددالل فتددر  570.9تقدددر بنحددو
2020).  

ممددا سددبق يتبددين أن معدددل النمدددو السددنو  فددي كميددة وقيمدددة 
، والتدددي تسدددتخدم كتقددداو  بصدددفة ات البطددداطس فدددي مصدددروارد

ميددة وقيمددة أساسدية، كانددت أكبددر مددن معدددل النمددو السددنو  فددي ك



تباين تقديرات النماذ  ا حصا ية المستخدمة في التنبؤ بالتجارة الخارجية للبطاطس في مصر :.عبد الكريم منى كمال رياض  

 

525 

الصادرات المصرية منها، وهذا ليس لصال  ميزان المددفوعات 
يادة انتا  البطداطس للتقداو ، المصر ، مما يشير الى أهمية ز 

 والتي تمثل معظم واردات مصر من البطاطس.
 ،واردات مصدر مدن البطداطس قيمةفي ة السنوية أما الزياد

ترجددل الددى الزيددادة فددي كميددة االسددتيراد  ،والتددي تسددتخدم كتقدداو 
النتدددا ع االسدددتقرار النسدددبى فدددي أسدددعار أوضدددحت منهدددا ، حيدددث 

  االستيراد من البطاطس المصرية . 
التوزيع الجغرافى لصادرات مصير مين البطياطس فيي  -:ثانيا

 ستوردة منهاالعالمية المأهم األسواق 
احتلدددددت  روسددددديا( الدددددى أن 3تشدددددير بياندددددات الجددددددول رقدددددم )

 للبطدداطس المصددريةالمرتبددة األولددى مددن بددين الدددول المسددتوردة 
% 27.9طن بنسبة حوالى  ال  222.39بمتوسط سنو  بلغ 

خددددالل الفتدددددرة  البطدددداطسمددددن  مصدددددرصددددادرات  أجمدددداليمددددن 
بدددالمركز الثدددانى بمتوسدددط اليوندددان ( ، وتليهدددا 2020 -2015)

%، وتليهددا  9.0طددن بنسددبة حددوالى الدد   72.09سددنو  بلددغ 
%  ،  6.8طن بنسبة  ال  54.51بمتوسط سنو  بلغ  لبنان

 للبطداطس المصدرية اسدتيرادا الرابدل المركدز في ايطاليا ثم تاتى
% ، ثدددم  6.6طدددن بنسدددبة  الددد  52.67و  بلدددغ سدددط سدددنبمتو 

% علددددددى  3.7% ،  5.6بنسددددددب  المانيددددددا،  االمدددددداراتتدددددداتى 
ا مدددة الددددول سدددالفة الدددذكر بمدددا يمثدددل  ، بحيدددث تمثدددل ق الترتيدددب
 . صادرات مصر من البطاطس% من جملة 59.68

ثالثييا : التوزيييع الجغرافييى لييواردات مصيير ميين البطيياطس فييي 
 أهم األسواق العالمية المصدرة لها 
( الددددى أن انجلتدددددرا احتلدددددت 4تشددددير بياندددددات الجدددددول رقدددددم )

لبطدددداطس للسددددوق المرتبددددة األولددددى مددددن بددددين الدددددول المصدددددرة ل
الى الددد  طدددن بنسدددبة حدددو  49.3المصدددر  بمتوسدددط سدددنو  بلدددغ 

واردات مصددر مددن البطدداطس مددن العددالم % مددن أجمددالى 29.9
( ، وتليهددا هولندددا بددالمركز الثددانى 2020-2015خددالل الفتددرة )

%،  26.49ال  طدن بنسدبة حدوالى  43.6بمتوسط سنو  بلغ 
بة الددددد  طدددددن بنسددددد 21.0وتليهدددددا فرنسدددددا بمتوسدددددط سدددددنو  بلدددددغ 

%، بحيددث تمثددل قا مددة الدددول سددالفة الددذكر بمددا يمثددل  12.75
 مصر من البطاطس . % من جملة واردات 69.2

 

 - 2005)رة الصييادرات والييواردات المصييرية ميين البطيياطس خييالل الفتيي وقيييمكميييات و  ألسييعاراالتجاهييات الزمنييية  .2 دولجيي
 (دوالر مليون/  ةللطن، القيم بالمليون/  دوالر للطن، الكمية / السعر) ( 2020

 R² F معادلة االتجاه الزمنى المتغير التابع

 (Y 1T)  سعر التصدير

 

 (Y 2T) سعر االستيراد

 

Ln Y 1T= 5.4+0.02 XT 

                        ( 22. ) ٭   

 Ln Y 2T= 6.2+0.02XT 

                        (0.7) 

0.24 
 

0.03 
 

(**4.4)  
 
(0.5)  

  
 (Y 1T) كمية الصادرات

 

 (Y 2T) كمية الواردات

 

Ln Y 1T= 6.0+0.05 XT 

                        (3.9) ٭٭   

 Ln Y 2T= 4.4+0.067XT 

                        (1.99) ٭   

0.52 
 

0.22 
 

(**15.2)  
 
(**3.97)  

 

 (Y 1T) قيمة الصادرات

 
 (Y 2T) قيمة الواردات

 

Ln Y 1T= 4.5+0.07 XT 

                        (4.4) ٭٭   

 Ln Y 2T= 10.7+0.08XT 

                        (2.2) ٭   

580.  
 

0.26 
 

(**19.2) 
 

)**4.99) 
 

  (1تم أحتسابها من بيانات جدول )   المصدر: 
 ، أعداد متفرقة.نشرات االمن الغذا يصادية، وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاى الش ون االقت

                        
 ( .   2020-2005(  للفترة )19،..........3، 2، 1: تعبر عن عامل الزمن يأخذ القيم )               x -:ث حي

                 Y   :  ،ت (   المحسوبةبين االقواس تشير الى قيمه  القيمة  تشير الى المتغير التابع المشار اليها في الجدول(                                                  

                  2R    :     . تشير الى معامل التحديد      

 (  0.01)ة عند مستوى إلى المعنوي تشير*  (     (*(  ،0.05)  *  (  :  تشير إلى معنوية معامالت االنحدار عند مستوى    )           
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خالل الفترة منها ة المستوردة من حيث الكمي من مصر بطاطسللالهم الدول المستوردة   األهمية النسبية .3جدول 
 ) الكمية / الف طن (                                  (                                 2015-2020)

الفترة م 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الدول  % 

 27.9 222.39 144.69 132.44 357.73 325.20 130.70 243.58 روسيا

 9.0 72.09 70.27 120.95 65.68 85.96 38.76 50.89 اليونان

 6.8 54.51 36.56 72.74 49.67 66.32 61.68 40.08 لبنان

 6.6 52.67 38.01 64.40 31.66 64.75 59.32 57.92 إيطاليا

 5.6 44.37 50.08 28.53 51.90 65.27 24.44 46.02 االمارات

 3.7 29.85 36.90 37.13 31.92 31.35 28.57 13.23 المانيا

رىخأ  257.29 186.53 269.14 244.45 491.82 479.48 321.45 40.32 

 صادرات أجمالي

 مصر

709 530 908 833 948 856.00 797.33 100.0 

 .متفرقة أعداد ،الغذائي االمن نشرات االقتصادية، الشئون قطاع االراضى، واستصالح الزراعة وزارة: *  المصدر

 WWW.Trade map.org.eg  التابعة االنترنت شبكة*                    

 
-2015خالل الفترة ) من حيث الكمية المصدرة منها األهمية النسبية الهم الدول المصدرة للبطاطس الى مصر .4جدول 
 ) الكمية / الف طن (  (                                      2020

الفترة م 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الدول  % 

 29.94 49.3 40.7 56.0 43.1 52.0 63.3 40.7 إنجلترا

 26.49 43.6 35.8 53.0 28.2 48.3 65.5 31.1 هولندا

 12.75 21.0 19.5 27.7 20.7 19.3 25.7 13.0 فرنسا

 30.8 50.8 20.0 58.3 15.0 49.4 48.5 113.3 أخرى

 واردات اجمالى

 مصر

198.0 203.0 169.0 107.0 195.0 116.0 164.7 100.00 

 ، أعداد متفرقة.نشرات االمن الغذائي: *  وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشئون االقتصادية، المصدر

 WWW.Trade map.org.eg  التابعة االنترنت * شبكة   
 

االنى ى التقدير االحصائى للنموذج االقتصادى القياس:رابعا
 يةللتجارة الخارجية للبطاطس المصر 

محل الدراسة زا د التعري  لذلك كانت    نظرا الن النموذ 
 طريقة المربعات الدنيا ذات المرحلتين  

2SLS قد جاتت نتا ع التحليل كما و  انسب الطرق المستخدمة
 : يلى

 بالقيم بالنموذج المقدرة القيم مقارنة:  االولى المرحلة - 1
 . الدراسة محل للمتغيرات يةالفعل

 -:ات ( صادر ) ال دالة -أ
Ln Y^ 1T= 1.05 + 0.1 ln  Y^2T + 0.3 ln  X1T + 0.1 D 

                             (1.98)      *       (6.9)**         (3.3) **     

   F=72.5**                                     ¯R2 =0.95 

 

1T Y^ (   : متوسط نصيب الفرد من كمية )المتغير التابل
 البطاطس. من  رات المصريةالصاد

 2TY^    متوسط نصيب الفرد من كمية الواردات المصرية   :
 من البطاطس .

  1TX    سعر الصر  للجنيء المصر  امام الدوالر  :
 . االمريكى 

  D  ر حيث قبل الثورة يعبر عن ثورة يناي :  متغير أنتقالى
  قيمةلا  ( ، وياخذ  2010-2005(  للفترة )0ياخذ القيمة )

  (2017-2011( بعد الثورة للفترة)1)
أن هناك عالقة طردية  الصادراتوتوضح تقديرات معادلة 

متوسط نصيب الفرد من كمية معنوية إحصائيا بين 
يب الفرد متوسط نص و من البطاطس الصادرات المصرية

 ،، وسعر الصرف من كمية الواردات المصرية من البطاطس
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حيث  يعبر عن حدث ثورة يناير،والمتغير االنتقالي الذى 
من  متوسط نصيب الفرد من كمية الصادرات المصريةتزايد ي

لكل زيادة فى متوسط %  0.2نحو  بنسبة بلغت البطاطس
نصيب الفرد من كمية الواردات المصرية من البطاطس 

% .وقد يفسر ذلك بأن زيادة واردات البطاطس 1بنسبة 
الى زيادة اإلنتاج،  مثل أساسا في التقاوى تؤدىوالتي تت

الي صادرات مصر من البطاطس، وبالتالي زيادة وبالت
 متوسط نصيب الفرد منها .

الفرد من كمية الصادرات  ويتزايد متوسط نصيب
 لكل زيادة%  0.4 بنسبة بلغت نحو من البطاطس المصرية

مما يعنى انخفاض سعر ،% 1بنسبة  في سعر الصرف
تكلفة  انخفاضما يؤدى الى العملة المحلية أمام الدوالر، م

المصدرة لها، مما استيراد البطاطس المصرية بالنسبة للدول 
تها من البطاطس يشجع تلك الدول على زيادة وارد

المصرية، أي زيادة الصادرات منها وبالتالي زيادة متوسط 
 ن البطاطس المصرية.نصيب الفرد من كمية الصادرات م

على المتغير التابع،  يإيجابتأثير   وأن ثورة يناير لها
حيث أن ثورة يناير أدت الى زيادة متوسط نصيب الفرد من 

للفترة منذ  % 1.15البطاطس المصرية بنحوصادرات 
 . 2017وحتى  2011

يناير  25حيث اتجهت الدراسة نحو استخدام أحداث 
تمشيا مع ما يترتب على هذه الثورة من  انتقالي كمتغير

ير كلى لشكل وتكوين وتغطية أحداث حاسمة تمثلت في تغي
ومن الغريب أن  القوى المسيطرة على االقتصاد المصرى،

مالم يكن متوقعا مع  يكون تأثير الثورة باإليجاب، وهو
القرار  ولمتخذيتضارب المصالح للمواطنين بصفة عامة 

المنتظر انخفاض الصادرات وليس بصفة خاصة، فكان من 
لزراعة هو أكثر قدرة زيادتها، وقد يفسر ذلك بأن قطاع ا

ية، وهذا على مواجهة االزمات عن القطاعات غير الزراع
عديد من يتفق مع خصائصه، حيث توقفت أو تعثرت ال

في القطاعات غير الزراعية، بينما  اإلنتاجالوحدات عن 
 .اإلنتاجاستمر قطاع الزراعة في 

وجاءت النتائج لتؤكد أن مصر في طريقها الى مواجهة 
قتصادية بصفة خاصة وذلك اتساقا مع ما يحدث مشاكلها اال

في الصادرات الزراعية، حيث تجاوزت  هذه األيام من تطور
مليون طن  5.8حوالى  أيمة الصادرات قي أجماليثلث 

معظمها من الخضر والفاكهه بصفة خاصة. على العكس 
لواردات من البطاطس حيث لم يظهر تأثير ي االحادث ف

أن الواردات  ىما يعننتقالي، وهو معنوي مؤكد للمتغير اال 
ظلت على مستواها المستقر تدور حول متوسطها الحسابى 

 . 
بنحو  المستقلة المتغيرات وتفسر التغيرات فى هذه

متوسط نصيب الفرد من كمية % من التغيرات فى 95
-2017) خالل الفترة طاطسمن الب المصريةالصادرات 

2005). 
سبق أيضا تأثير سعر  هذا وجدير بالذكر أنه تبين مما

الصرف على متوسط نصيب الفرد من الصادرات المصرية 
من الواردات  للبطاطس أكبر من تأثير متوسط نصيب الفرد

 المصرية من البطاطس.
 اللوغاريتمية ( الى مناسبة الصورة  Fوتشير قيمة ) 

 لطبيعة لمالءمتها الرياضية المعادلة تقدير يف المزدوجة
 المستخدمة . يةاإلحصائ البيانات

     -: ) الواردات ( الةد -ب
  Ln Y^ 2T= 4.4 + 0.9 ln  Y^1T - 0.1 ln  X2T + 3.3 ln X3T  

                           (4.6)       **      (- 3.2)**       (3.3)**      

F=20.3**                                     ¯R2 =0.83 

2T Y^  )متوسط نصيب الفرد من الواردات : )المتغير التابل 
  ,  المصرية للبطاطس

1TY^  : ة الصادرات المصريةمتوسط نصيب الفرد من كمي 
  .من البطاطس 

2TX    النسبة السعرية من البطاطس المصدرة للسوق المصر :
   هولندا ( . ) سعرتصديرفرنسا  / سعر تصدير 

3TX  : البطاطس .متوسط نصيب الفرد من استهالك 
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 البطاطس المصرية نم الوارداتوض  تقديرات معادلة ت
متوسط نصيب معنوية لحصا يا بين  طرديةآن هناك عالقة 

متوسط نصيب  المصرية للبطاطس و الفرد من الواردات 
ومتوسط  ، من البطاطس الفرد من كمية الصادرات المصرية

متوسط حيث يتزايد  صيب الفرد من استهالك البطاطس، ن
سبة بلغت المصرية للبطاطس بن من الواردات نصيب الفرد 

متوسط نصيب الفرد فى  لكل زيادة % 3.3، % 0.9 نحو
،  %1بنسبة واالستهالك من البطاطس من كمية الصادرات 

متوسط نصيب عكسية معنوية لحصا يا بين  وان هناك عالقة
السعر التصدير  و  المصرية للبطاطس الواردات الفرد من 
السوق من البطاطس الى  هولندا (سعر  /افرنسسعر )  النسبى 
 الفرد من الواردات متوسط نصيب ، حيث يتناقش المصر 

لكل زيادة فى  % 0.1نحو  تبلغ المصرية للبطاطس بنسبة
من  هولندا (سعر  /فرنساسعر السعر التصدير  النسبى ) 

وهذا يعنى أن حجم ، % 1بنسبة صر البطاطس الى م
السياسة السعرية التي ب يتاثرواردات مصر من البطاطس 

صدرة أهم الدول الموهولندا حيث أنهما تتخذها فرنسا 
في العالم ، وان المنافس األول لفرنسا   الى مصرللبطاطس 

في تصدير البطاطس للسوق المصر  هو هولندا حيث انها 
للسوق لبطاطس ادرات اتحتل المركز الثانى في ص

رتبة الثالثة وذلك االستيراد  المصر ، بينما تحتل فرنسا الم
 خالل فترة الدراسة.

% 83بنحو المستقلة ات وتفسر التغيرات فى هذه المتغير 
المصرية  متوسط نصيب الفرد من الواردات من التغيرات فى 

 .(  2017 – 2005) خالل الفترة  للبطاطس
 اللوغاريتمية لى مناسبة الصورة( ا  Fوتشير قيمة ) 

 لطبيعة لمالتمتها رياضيةال المعادلة تقدير في المزدوجة
 المستخدمة . ا حصا ية البيانات

الثانية : مقارنة القيم المتوقعة باستخدام  المرحلة - 2
النموذج االنى بتوقعات االتجاه الزمنى العام للمتغيرات 

ارة الخارجية للبطاطس االنى للتجالداخلية بالنموذج القياسى 
 المصرية .

لقيم المتوقعة باستخدام ( مقارنة ا5يوض  الجدول رقم )
نى العام للمتغيرات النموذ  االنى بتوقعات االتجاه الزم

لمتوسط نصيب الفرد من كمية الصادرات الداخلية بالنموذ  
 – 2005خالل الفترة )  من البطاطس والواردات المصرية

 علية.مل القيم الف( 2017
ة حيث أظهرت العالقة بين القيم الفعلية للمتغيرات الداخلي

يرات للنموذ  والقيم المقدرة باالتجاه العام وتلك المقدرة بمتغ
النموذ  انخفاض الفروق أو متغير الخطا بين القيم الفعلية 

Yi *  والقيم المقدرة بمتغيرات النموذŶ  عنها فى العالقة بين
كما فى جدول رقم Ŷ باالتجاه العام لمقدرةالقيم الفعلية والقيم ا

  ( .2) ( ،1واالشكال ) (، 5)
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االنى للتجارة الخارجية  بالنموذجالمقدرة منى العام للمتغيرات الداخلية بتوقعات االتجاه الز  الفعليةمقارنة القيم  .5جدول 
 (2017-2005للبطاطس المصرية للفترة )

 متوسط نصيب الفرد من الواردات 

 بالكيلو جرام

 متوسط نصيب الفرد من الصادرات

 بالكيلو جرام

اتسنو  

 

 y^2 y^2* Y2 y^1 y^1* Y1 

1.16 0.8 0.97 5.25 4.5 5.40 2005 

1.10 0.9 0.77 5.18 4.8 5.27 2006 

1.11 1.0 0.93 5.13 5.1 5.29 2007 

1.19 1.1 1.62 5.16 5.4 5.96 2008 

1.04 1.2 0.88 5.02 5.7 5.18 2009 

1.41 1.3 1.42 5.14 6.0 5.27 2010 

1.27 1.4 1.70 5.29 6.3 5.47 2011 

1.23 1.5 1.39 5.38 6.6 5.85 2012 

2.34 1.6 2.78 6.57 6.9 7.25 2013 

1.46 1.7 2.54 6.48 7.2 7.84 2014 

1.46 1.8 2.04 6.26 7.5 7.67 2015 

1.64 1.9 2.15 7.08 7.8 8.17 2016 

2.01 2.0 1.75 9.07 8.1 9.41 2017 
حيذث  :                                                            تفرقذة.، أعذداد   منشرات االمن الغذذائي، قطاع الشئون االقتصادية، : وزارة الزراعة واستصالح االراضىالمصدر

Y . تقديرات القيم الفعلية : 

y^            تقديرات االتجاه العام : 

        y^* تقديرات النموذج االنى : 
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من واقع البيانات  بسلوك متغيرات النموذج  : التنبؤ3
 :(2019 – 2018الفعلية لعامى )

بعددد التاكددد مددن مصددداقية المعلمددات المقدددرة للنمددوذ   
من وجهة النظدر االقتصدادية وا حصدا ية والقياسدية يبقدى قددرة 

خدام اختبدددار معامدددل عددددم التسددداو  النمدددوذ  علدددى التنبدددؤ باسدددت
 . ,2003)دعبد المقصو  ( Theil  (U)لثايل 

  
( )

( ) ( )21
2

1

2
1

/ˆ/

ˆ/

tt

tt

YNYN

YYN
U

+

−
=                   

 حيث 
T  :1 ،2 ،3.......... ،N   

Nلمشاهدات :عدد ا 
Y^القيمة التقديرية للمتغير التابل : 
Y  القيمة الفعلية للمتغير التابل: 

بدددددين الصدددددفر والواحدددددد الصدددددحي  فكلمدددددا  Uوتتدددددرواح قيمدددددة 
قتربددت مددن الصددفر زادت قدددرة النمددوذ  علددى التنبددؤ والعكدددس ا

يعندى  ذا كاندت قيمدة االختبدار تسداو  واحدد صدحي صحي ، وا
 نوط بها فى التنبؤ . الم ثبات المتغير عبر الفترة

نتددددا ع هددددذا االختبددددار ( 6فيمددددا يلددددى يوضدددد  الجدددددول رقددددم )
للتجددددددددارة الخارجيددددددددة للبطدددددددداطس لمتغيددددددددرات النمددددددددوذ  االنددددددددى 

التى تشير للى أن النموذ  لء القددرة بدرجدة مقبولدة ، و المصرية
  على التنبؤ.

 
 نتائج اختبار ثايل لمتغيرات النموذج اآلني  .6جدول رقم 

لداخلية لنموذج المتغيرات ا م

 القمح

 (U) Thiel 

متوسذذذذذط نصذذذذذي  الفذذذذذرد مذذذذذن  1

 الصادرات بالكيلو جرام
Y^IT 10.  

متوسذذذذذط نصذذذذذي  الفذذذذذرد مذذذذذن  2

 رامبالكيلو ج الواردات
Y^2T 20.  

 

ج عين طرييق وقد تم التنبيؤ بسيلوك المتغييرات التابعية للنميوذ
 القيام بعمل ما يلى:

لة للنمددوذ  عبددر الددزمن التنبددؤ بقدديم جميددل المتغيددرات المسددتق :أ
وبحسدداب معادلددة االتجدداه العددام لكددل متغيددر مسددتقل عددن طريددق 

ولقدد تدم لجدرات ذلدك باسدتخدام برندامع  XT= +  Tالصديغة 
SPSS يددددث تددددم تقدددددير معادلددددة االتجدددداه الزمنددددي لكددددل متغيددددر ح

، وباسدددددددتخدام نتدددددددا ع ( 2017-2005)رةمسدددددددتقل خدددددددالل الفتددددددد
، (2019-2018)ات للفتددرة التقدددير تددم التنبددؤ بقدديم هددذه المتغيددر 

غيددرات المسددتقلة تو بددذلك تددم الحصددول علددى القدديم المتوقعددة للم
 فى النموذ .
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تقدددددير معادلددددة بندددداتًا علددددى هددددذه المتغيددددرات المسددددتقلة تددددم  :ب  
يراتدددء غتفدددى م  االنحددددار المقددددرة لكدددل متغيدددر تدددابل علدددى حدددد

المسددتقلة ليددتم بددذلك الحصددول علددى القدديم المتوقعددة للمتغيدددرات 
  ,2000) . السنتريسي (النموذ  االنىعة فى التاب

باسيتخدام : التنبؤ بسلوك المتغيرات موضوع الدراسية خامسا 
( والمقارنييية 2019-2018عييامى )الطييرق المختلفيية للتنبيييؤ ل

 . ابينهم
يم المتوقعددددددة ( الددددددى القدددددد8(، )7)  ىرقمدددددد ينيشددددددير الجدددددددول

للمتغيدددرات موضدددوى الدراسدددة وهدددى )كميدددة الصدددادرات ، وكميدددة 
أكثددددر طددددرق  باسددددتخدامواردات ( مددددن البطدددداطس المصددددرية الدددد

التنبدددؤ المختلفدددة الشدددا ل اسدددتخدامها فدددي الدراسدددات االقتصدددادية 
 ARIMAالعام، المرونة،   وهى ) المتوسط المتحرك، االتجاه

&ARMA  ، النموذ  االندى ،ARIMA  اخدل النمدوذ  (مدن د 
. 

اولددة ( لمح2019، 2018عدامي )وقدد تدم التنبدؤ بقدديم فعليدة ل
الددذكر فددي التنبددؤ بقدديم  الوصددول الددى أفضددل هددذه الطددرق سددالفة

المتغيددرات موضددوى الدراسددة ، خاصددة أن البيانددات المسددتخدمة 
  زمنية . في التقدير بيانات سالسل

( أندددء مدددن المتوقدددل أن 7حيدددث يتبدددين مدددن نتدددا ع الجددددول ) 
الدددد  طددددن عددددام  715.7تتزايددددد كميددددة الصددددادرات  مددددن حددددوالي 

 باسدددددتخدام  2019الددددد  طددددن عدددددام  717.9الددددى نحدددددو  2018
طريقددة المرونددة مددن  باسددتخدام  طريقددة المتوسددط المتحددرك، أمددا
 2018الدد  طددن عددام    715.4المتوقددل ان تتزايددد مددن حددوالى 

طريقددددة  وباسددددتخدام،  2019الدددد  طددددن عددددام  730نحددددو  للددددى
م من المتوقل أن تتزايد كمية الصادرات من حوالى االتجاه العا
عددددام  889.7الددددى نحددددو  2018ام الدددد  طددددن فددددي عدددد 852.2
طريقدددة االرمدددا &االريمدددا مدددن المتوقدددل أن  وباسدددتخدام،  2019

الد  طدن فدي عدام  899.6تتزايد كمية الصادرات  من حدوالى 
، أمدددددا بطريقدددددة االرمدددددا  2019عدددددام  939.7الدددددى نحدددددو 2018

ل النمدددوذ  االندددى مدددن المتوقدددل أن تتزايدددد &االريمدددا  مدددن داخددد
الدددد  طددددن فددددي عددددام  919.9كميددددة الصددددادرات  مددددن حددددوالى 

 باسددتخدام، وفددى األخيددر  2019عددام  975.6الددى نحددو 2018
  الصدادرات كميدة تتزايدد أن المتوقدل تقديرات النموذ  االندى مدن

 911نحددو الددى 2018 عددام فددي طددن الدد  849.3 حددوالى مددن
نتدددددا ع السدددددابقة لتقدددددديرات التنبدددددؤ . ويتبدددددين مدددددن ال 2019 عدددددام

رهددا وبالمقارنددة بددين تلددك باسددتخدام الطددرق المختلفددة السددابق ذك
 التقدددددديرات والقددددديم الفعليدددددة لكميدددددة الصدددددادرات مدددددن البطدددددداطس

 2019، 2018عددامى الدد  طددن ل 948، 833المصددرية وهددى 
 ترتيب .على ال
المتبعدددة للتنبدددؤ بدددين أن النمدددوذ  االندددى هدددو أفضدددل الطدددرق ت

 صادرات المتوقعة من البطاطس المصرية.بكميات ال
( أنددددء مددددن المتوقدددددل أن 8كمددددا يتبددددين مددددن نتدددددا ع الجدددددول )

الدددد  طددددن عددددام  187مددددن حددددوالي   الددددوارداتتتندددداقش كميددددة 
 باسددددتخدام  2019الدددد  طددددن عددددام  186.3الددددى نحددددو  2018

طريقدددة المرونددة مدددن  باسددتخدامأمدددا  طريقددة المتوسدددط المتحددرك،
الد  طدن    161.7من حدوالى دات كمية الوار وقل ان تتزايد المت

،  2019الددددددد  طدددددددن عدددددددام  164.9نحدددددددو  للدددددددى 2018عدددددددام 
طريقدددة االتجددداه العدددام مدددن المتوقدددل أن تتزايدددد كميدددة  وباسدددتخدام
الدددى  2018الددد  طدددن فدددي عدددام  244.2مدددن حدددوالى  الدددواردات

طريقددة االرمدا &االريمددا  تخداموباسد،  2019عددام  258.8نحدو 
الد   217.4مدن حدوالى   داتالدوار من المتوقل أن تتزايد كمية 

ا بطريقددة ، أمدد 2019عددام  230الددى نحددو 2018طددن فددي عددام 
االرمدددا &االريمدددا  مدددن داخدددل النمدددوذ  االندددى مدددن المتوقدددل أن 

الدد  طددن فددي عددام  200.3مددن حددوالى   الددوارداتتتزايددد كميددة 
 باسددتخدام، وفددى األخيددر  2019 عددام 211.2الددى نحددو 2018

  الددواردات كميددة تتزايددد أن لالمتوقدد تقددديرات النمددوذ  االنددى مددن
 175.1نحدو ىالد 2018 عدام فدي طن ال  164.8 حوالى من

. ويتبدددددين مدددددن النتدددددا ع السدددددابقة لتقدددددديرات التنبدددددؤ  2019 عدددددام
باسددتخدام الطددرق المختلفددة السددابق ذكرهددا وبالمقارنددة بددين تلددك 

من البطاطس المصرية  الوارداتيم الفعلية لكمية التقديرات والق
علددددددى  2019، 2018لدددددد  طددددددن لعددددددامى ا 195، 107وهددددددى 
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  قعددة باسددتخدام النمددوذممددا يتبددين تقددارب القدديم المتو ، الترتيددب
 االنى مل القيم الفعلية لهذين العامين.

يتضدد  ممدددا سدددبق مدددد  مصددداقية نتدددا ع النمدددوذ  وامكانيدددة 
ندددى فدددى تقددددير األثدددر المتعاقدددب اسدددتخدام النمدددوذ  القياسدددي اال

ات الداخليدددة للنمدددوذ  أو أل  تغيدددرات فجا يدددة فدددى قددديم المتغيدددر 
 ع تنبؤات الطرق الخارجية. حيث ان نتا جء اقل تحيزا عن نتا

تقددددديرات النمددددوذ  االنددددى هددددي خددددر  المسددددتخدمة ، كمددددا أن األ
األقدددرب لتقدددديرات القددديم الفعليدددة ، وخاصدددة أن النمدددوذ  االندددى 

 بعكدس الطددرق االخددر  تداثير المتبددادل للمتغيددراتيعتمدد علددى ال

لمتغيدر  كميدة الصددادرات  االشددكال البيانيدة. وهدذا مدا توضدحء 
(، 7(، )6(، )5(، )4(، )3ة  )والددددواردات للبطدددداطس المصددددري

(8( ،)9( ،)10( ،)11( ،)12( ،)13( ،)14.) 
بدددالقيم الفعليدددة للعدددامين )   بدددؤاتنوقدددد تدددم االقتصدددار فدددي الت

مل عدم التطدرق للتنبدؤات باسدتخدام النمدوذ  (، 2018-2019
 التدديو و  جا حددة كرونددا تقبلية، نظددرا لظددر االنددى بددالفترات المسدد

خارجيدددة المصدددرية والعالميدددة مندددذ ظهدددر تاثيرهدددا علدددى التجدددارة ال
، ممددا قددد يددنعكس تاثيرهددا علددى مصددداقية تقددديرات 2020عددام 

   .التنبؤات
                                 (          2019-2018لعيييييامى )ميييييية الصيييييادرات مييييين البطييييياطس المصيييييرية بيييييالطرق المختلفييييية لك تقيييييديرات التنبيييييؤ .7جيييييدول 

 ) الكمية / الف طن (
لفعليةا السنوات المتوسط  

 المتحرك
النموذج  االتجاه العام المرونة

 االنى
ARIMA  من
 داخل النموذج

ARIMA 

2018 833.0 715.7 715.4 852.2 849.3 919.9 899.6 
2019 948.0 717.9 730.0 889.7 911.0 975.6 939.7 
 معت وحسبت من تقديرات : المصدر : ج

 ARIMAرك ، ( لتقدير التنبؤ بالمتوسط المتح1جدول ) 

 (  لتقدير التنبؤ باالتجاه العام2جدول )

 وذج االنى .من تقديرات النم  ARIMAمعادالت النموذج االنى لتقدير التنبؤ بالمرونة ، النموذج االنى ، 
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(                                           2019-2018ختلفيييييية لكمييييييية الييييييواردات ميييييين البطيييييياطس المصييييييرية لعييييييامى )تقييييييديرات التنبييييييؤ بييييييالطرق الم .8جييييييدول 
 ) الكمية / الف طن (

 القيم السنوات
 الفعلية

المتوسط 
 المتحرك

االتجاه  المرونة
 العام

النموذج 
 االنى

ARIMA  من
 داخل النموذج

ARIMA 

2018 107.0 187.0 161.6 244.2 164.8 200.3 217.4 
2019 195.0 186.3 164.9 258.8 175.1 211.2 230.0 

 المصدر : جمعت وحسبت من تقديرات : 
 ARIMA( لتقدير التنبؤ بالمتوسط المتحرك ، 1جدول ) 

 (  لتقدير التنبؤ باالتجاه العام2جدول )
 ن تقديرات النموذ  االنى .م  ARIMAمعادالت النموذ  االنى لتقدير التنبؤ بالمرونة ، النموذ  االنى ، 
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 التوصيات
البد عند التنبؤ بسلوك أ  من المتغيرات االقتصادية،  -1

محاولة المقارنة بين نتا ع طرق مختلفة للتنبؤ واختيار 
مكانية األفضل حتى يمكن االعتماد على  نتا جها وا 

 تعميمها.
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ABSTRACT 

Variation of Estimates of Statistical Models Used in Forecasting the Foreign 

Trade of Potatoes in Egypt 

Mona Kamal Ryad Abd elKareem

The problem of the research is that most of the 

economic studies that use different methods of 

forecasting lead to different predictions using a specific 

model in comparison and other models, which causes 

misleading decision-makers. For this reason, the 

research aims to study the most common forecasting 

methods used in scientific economic studies, and 

compare the advantages of these methods , to get to the 

best of it in forecasting economic variables. 

The most important results: 

1- The annual growth rate in the quantity and value 

of potato imports in Egypt, which are mainly used as 

seeds, was greater than exports, and this is not in favor 

of the Egyptian balance of payments. 

2- The extent of the credibility and possibility of 

using the standard real-time model in estimating the 

successive effect of any sudden changes in the values of 

the internal or external variables of the external trade of 

potatoes in Egypt is clear. As its results are less biased 

than the results of the predictions of other methods used, 

and the estimates of the instantaneous model are the 

closest to the estimates of the actual values, especially 

that the simultaneous model depends on the mutual 

influence of variables unlike other methods that were 

covered by the research. 

key words:Forecasts - Potatoes – Simultaneous 

Equations  Model - Foreign Trade. 

 

 


