
 

 

على موسمية أسعار أهم الصادرات 19د يفوكو  االقتصاديأثر سياسة اإلصالح   
والواردات الزراعية المصرية   

3إيمان فخري يوسف و 2محمد عبد القادر عطا اهلل، 1 منى حسني جاد

 
 asejaiqjsae.2022.271548/10.21608معرف الوثيقة الرقمي:   

 الزراعيمعهد بحوث االقتصاد  -قسم بحوث السياسة الزراعية وتقييم المشروعات –احث أولب 1
 .اعيةمركز البحوث الزر  - 
 زراعيالمعهد بحوث االقتصاد  -المشروعاتقسم بحوث السياسة الزراعية وتقييم  –احث أولب 2
 .ز البحوث الزراعيةمرك - 
 .جامعة عين شمس–كلية الزراعة  –اعي االقتصاد الزر قسم  –ستاذ االقتصاد الزراعي المساعد أ 3

 2022نوفمبر 25ى ، الموافقة على النشر ف2022أكتوبر  20 استالم البحث فى

 الملخص العربى
 كوروناجائحة  رئيسية دراسة أثربصفة استهدف البحث 

أسعار أهم  ىعلوسياسة اإلصالح االقتصادي والموسمية 
 علىلصادرات والواردات الزراعية المصرية، كمحاولة لإلجابة ا

كل من الموسمية تأثير  مدىما  :فيبعض األسئلة المتمثلة 
أسعار أهم  علىاالقتصادي  اإلصالحوجائحة كورونا، سياسة 

لبي لكافة إيجابي أم س هل هناك أثر السلع المصدرة والمستوردة؟
وتطبيق  كورونامن موسمية وجائحة الصدمات المدروسة مًعا 

الزراعية  أسعار أهم السلع علىسياسة اإلصالح االقتصادي 
 :اآلتي فيالنتائج أهم  وتمثلت  ؟المصدرة والمستوردة المصرية

تحليل االتجاه للمتوسط الشهري ألسعار أهم السلع بدراسة  -
الحقيقية بمرور الزمن  األسعارتزايد  تبين ةوالمستورد المصدرة

" زيت الزيتون، الفواكه  فيثلة سلعة متم 17رًيا لصادرات شه
، الجبن الرومي، الزيوت والراتنجات العطرية، البصل ةالمجفف

، الجبن األبيض، المجففةالمجفف، الجبن المطبوخ، الخضر 
الثوم، العصائر ومركزاتها، البذور والثمار الزيتية، البصل و 

لمجمد، البطاطس الموالح، الفراولة المحفوظة، الخرشوف ا
يد تزا اًل عنفض الخضر المجمدة، والبطاطس"، المصنعة
لواردات كل من التقاوي، الزيوت، اللحوم، الفول،  األسعار
الحقيقية لواردات كل من  األسعاربينما تناقصت ، والقمح

ترة )يناير المطهرات، وذلك خالل الفو  األسمدة، المبيدات
 (.2021يوليو  – 2014

االقتصادي كان لها تأثير  اإلصالح ياسةأن سكما تبين  -
 17السعر الحقيقي لصادرات الـ  معنوي إحصائًيا على متوسط

واردات كل من اللحوم، الزيوت، ، وكذلك سلعة محل الدراسة
واردات أهم مستلزمات ، باإلضافة إلي السكر، الفول، والقمح

أسمدة، و التقاوي والمبيدات والمطهرات  منوسة اإلنتاج المدر 
 فترة الدراسة. ذلك خاللو 

الحقيقية  األسعارعلى 19د يفكو  أزمةثر أحين أنه بدراسة  في -
تبين تناقص  سلع محل الدراسة،الشهرية لصادرات وواردات ال

الحقيقية لكافة السلع موضع  باألسعارمتوسط السعر الشهري 
ت العطرية، ولكن لم زيوت والراتنجاما عدا سلعة اليفالدراسة، 

حصائية لمعدالت التناقص خالل فترة إلية اتثبت المعنو 
 الدراسة.

 الموسميالنموذج ة، يالتقلبات السعر الكلمات المفتاحية: 
 .المضاعف، جائحة كورونا

 والمشكلة البحثية المقدمة

 المقدمة:
رتفررررا  ااآلونررررة اةخيررررر  مررررن  فررررينظرررررما لمررررا يشررررهد  العررررالم 

، 2022تصرف عرام من حترىبشركل ملحروظ  معدالت التضرخم 
، (2022-2020الفتررر    فرريالصرردمات المتتاليررة نتيجررة ك لررذو 

أبريرررل  فررري% 7.8 حرررواليمعررردل التضرررخم العرررالمي بلررر  حيرررث 
 االقتصرررادية العالميررررة عررررام زمررررةاة، وهرررو اةعلررررى منرررذ 2022
تشررير توقعررات صررندود النقررد الرردولي إلررى ارتفررا  . كمررا 2008

ثررررم ، 2022 المتوسررررط عررررام فرررري% 8.3معرررردل التضررررخم إلررررى 
جرررراوت توقعررررات  إال أنرررر  ،2023 عررررام% 5.7ى تررررنخف  إلرررر

. (2022روشيي، وموييي، يووم   ،يي م)البنررك الرردولي أكثررر تشررا ما
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الشررررهرية العالميررررة للسررررل   اةسررررعارظررررل اتجررررا   فرررريكمررررا أنرررر  
عرررد  صررردمات ل نتيجرررةبشررركل ملحررروظ  االرتفرررا الزراعيرررة نحرررو 

ومرن  ،(2008-2006اةزمرة الذذاييرة العالميرة  متتالية منها 
مررن  عقبهرراأومررا  ،(2007/2008 العالميررة  الماليررةاةزمررة ثررم 

انخفا  وكذا  ،2011أسعار السل  الزراعية عام  فيزيادات 
نتيجرررة  2016نهايرررة  فررريقيمرررة العملرررة المحليرررة مقابرررل الررردوالر 

والرذي ، 2016نروفمبر  فريذ برنامج اإلصالح االقتصادي يفتن
عررررررن  فضررررررالي، معرررررردالت التضررررررخم المحلرررررر ارتفررررررا  أدي إلرررررري
بهرررا يجرررة الصررردمات المتتاليرررة التررري يمرررر المسرررتورد نتالتضرررخم 

د يرفترداعيات كو  إلرى باإلضافة ،التذيرات المناخية نتيجةالعالم 
ر  الدوليرررة للبضررراي  بشررركل تعطيرررل التجرررا إلررري أدى والرررذي 19

 IFPRI, 2020; Vickers et) "غرالد العظريماإل" مفراج 

al., 2020)،  اتسرتخدام أدو العرالم لا ممرا اسرتدعى إلرى توجر 
السياسررة أدوات ، و اةسررعارالسياسررة النقديررة السررتعاد  اسررتقرار 

إلصرررالحات واف مرررن ضرررذوط تكلفرررة المعيشرررة، يرررفلتخلالماليرررة 
تزيررد مررن دعررم مكافحررة التضررخم مررن خررالل تحسرررين لالهيكليررة 

 يالتعافنحو حتى يأخذ مسير   ف قيود العر يفاإلنتاجية وتخ
حرررررررول دون جررررررراوت لت اةوكرانيرررررررةالحرررررررري الروسرررررررية إال أن  ،

ظهرررررور إلررررري أدت بررررردورها  والتررررري، يالتعرررررافاسرررررتكمال مسرررررير  
الطاقررررررررة  علررررررررىلتررررررررنعكس  اإلمرررررررردادسالسررررررررل  فرررررررري اختناقررررررررات

فررررراتور   علرررررىممرررررا أنعكررررس ذلرررررك ، (IMF, 2022)والذررررذاو
ن مصرررر بلرررد مسرررتورد  الرررواردات الزراعيرررة المصررررية خاصرررة واس

ام البيانررات لمررا كرران الهرردف الرييسرري السررتخدو  للذررذاو. فىصررا
والبرررراحثين وصررررانعي  ناةكرررراديمييمررررن قبررررل ة موسررررميما المعدلرررر
ة مسررتقبلية يررر   علررىالحصررول  فرريوالمنظمررات الدوليررة القرررار 

صيييق ولمقدق ييي م)أسررراس للتحليرررل االقتصرررادي كونررر فضرررال عرررن 

(م2021ودإلحصييي، قده،ئيييلمقدع،ييييلم;م2019م  ييي    قدع بييي وم

(Song Yanfei, August 2020) ،علرىاد لذلك تم االعتم 
 فريللبيانرات الشرهرية م(Eurostat, 2018) وسرميالتعرديل الم

م تقدير النماذج ومن ثم التنب .

م

م

 يةمشكلة البحثال
الشرررررهرية العالميرررررة للسرررررل  الزراعيرررررة نحرررررو  اةسرررررعار تتجررررر 
 هرامن عد  صدمات متتاليرةوذلك نتيجة لبشكل ملحوظ  االرتفا 

ارتفا   ىأدت إلالتي  أزمة الذذاو العالمي، والتذيرات المناخية"
 يإلرررالتررري أدت  19د يرررفترررداعيات كو و ، قرررة والذرررذاوسرررعار الطاأ

 علرررىقيرررودما  نرررتج عرررن تلرررك الصررردماتغرررالد العظررريم"، ممرررا اإل
القطاعات الزراعية بسبي ارتفرا  تكراليف المردخالت،  إمدادات

 أسرررعار اةغذيرررة علرررى انعكرررسممرررا والسررريما اةسرررمد  والوقرررود، 
 فىمسرررتورد صرررابلرررد صرررر ولمرررا كانرررت م .مسرررتوي العرررالم علرررى

تشررررركل عررررريو  فررررراتور  الرررررواردات الزراعيرررررة فأصررررربحتللذرررررذاو، 
 فريلذا تتمثل مشكلة الدراسة . االقتصاد المصري علىملحوظ 
 التسا الت التالية: علىاإلجابة 

كررل مررن الموسررمية وجايحررة كورونررا، سياسررة تررأثير  مرردىمررا  •
أسرررعار أهرررم السرررل  المصررردر   علرررى االقتصرررادي اإلصرررالح
 د ؟والمستور 

ومررررررا هررررررو  ؟يمكررررررن لأسررررررعار أن تتذبررررررذي مرررررردىأي  يإلرررررر  •
 المستوي الحرج لها؟

المدروسرة  الصردماتلكافرة هل هناك أثر إيجابي أم سرلبي  •
وتطبيد سياسرة اإلصرالح  كورونامعما من موسمية وجايحة 

 المصرررررية الزراعيررررة أسررررعار أهررررم السررررل  علررررىاالقتصررررادي 
 ؟المصدر  والمستورد 

 يةهداف البحثاأل
كورونــا  جائحــة أثرررة دراسرة صرف  رييسرريالبحررث بيسرتهدف 

أســعار أهــم  علــى والموســميةوسياســة اإلصــالح االقتصــادي 
لصررررادرات والررررواردات الزراعيررررة المصرررررية، وذلررررك مررررن خررررالل ا

 دراسة العناصر التالية:
السعرية لصادرات وواردات أهم دراسة طبيعة التقلبات  .1

 مدىال على، وذلك للتعرف اإلستراتيجيةالسل  الذذايية 
ن تتذبذي خالل ، ومن ثم تحديد لأسعار أ الذي يمكن

 المستوي الحرج لها.



....على موسمية أسعار أهم الصادرات والواردات الزراعية  19د يفوكو  االقتصاديأثر سياسة اإلصالح  :.ني جادمنى حس  
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صادرات وواردات أهم  سعارإجراو التعديل الموسمي ة .2
استقرار السالسل  مدى علىالسل  الذذايية، للتعرف 

ومن  متطرفةالالقيم التحليل وتحديد  فيالزمنية المستخدمة 
 .التنب  فيثم تصحيحها، الستخدامها 

كورونرررررا وسياسرررررة  ن الرررررزمن وجايحرررررةدراسرررررة أثرررررر كرررررل مررررر .3
 :علىاإلصالح االقتصادي والموسمية 

 ة.يالحقيق اةسعار( سلعة مصدر  ب17أسعار أهم   -

 اةسرررررررررعارب اإلسرررررررررتراتيجيةر واردات أهرررررررررم السرررررررررل  أسرررررررررعا -
 ة.يالحقيق

 اةسرعارأسعار واردات أهم مسرتلزمات اإلنتراج الزراعيرة ب -
 .ةيالحقيق

الررررواردات و ادرات الشررررهرية لرررربع  الصرررر اةسررررعارالتنبرررر  ب .4
 الزراعية.

 مصادر البيانات

م السالسل الزمنية لبيانات أسعار أه علىتم الحصول 
يوليو  -2014الفتر   يناير  السل  المصدر  والمستورد  خالل

، والوارداتالصادرات  علىلرقابة لعامة لهيية اال( من 2021
قاعد  بيانات ، واإلحصاوالمركزي للتعبية العامة  الجهاز

، "الفاو" منظمة اةغذية والزراعة لأمم المتحد  ،الدولينك الب
لالستعانة بالعديد من  باإلضافة، البنك المركزي المصري

 الدراسات والتقارير والبحوث ذات الصلة بموضو  الدراسة.
 الطريقة البحثية

كورونا وسياسة اإلصالح  ةأثر جايحاهتم البحث بقياس 
لسل  المصدر  أهم ا أسعار على موسميةاالقتصادي وال

 الكمية النماذجوذلك باالعتماد على نوعين من  والمستورد 
 :في المتمثلة

 Univariate Timesالزمنية  السالسل نماذج أ( 

Series Models : لذرضين، يتمثل الذر   هااستخدامتم
شد  التقلبات السعرية من جراو أزمة  مدىدراسة  في (األول 

 علىللتعرف  حراف المعيارين خالل م شر االنكورونا م

الصادرات أسعار  (WFP, April 2014)ذرو  اتجا 
إجراو  فيتمثل يف (الثاني)والواردات المدروسة، أما الذر  

والمقارنة بينها وفقما لقيمة متوسط نسبة التعديل الموسمي 
 ,MAPE"(Makridakis & Hibon"الخطأ المطلد

1979; Makridakis et al., 1982)  ،ذج النما وتتمثل
)Eurostat , (2018، ديسمبر عطا اهللمني جاد،  المقدر  

 :كل من في (2018
بطريقتي المضاف  الثالثي ينماذج التمهيد اةس .1

 & Holt Winter's Additive والمضاعف

Multiplicative Models. 

 التكاملية المتحركة والمتوسطات الذاتي االنحدار نماذج .2

 Seasonal Autoregressive Integratedالموسمية

Moving Average “SAREMA”.  

 باستخدام ARIMAالنموذج الموسمي المضاعف لر  .3
"TRAMO/SEATS"، وهو نموذج معياري ةسلوي 

Jenkins-Box حيث  من الرتبة
طريقة ل اوفقم  TRAMO يتم اختبار البيانات من قبل
 exact maximum"االحتمال اةعظم التام 

likelihood"،  القيم المتطرفة وذلك للكشف وتصحيح
outliers إذا كانت السلسلة تحتاج لتحويلة معرفة ما ، و

اللوغاريتم أم ال، بعد ذلك يتم تحليل السلسلة إلي مكوناتها 
غير المنتظمة( من  -الدورية-اإلتجا -اةربعة  الموسمية

 Ljung-Box Qاختبار وعند اجتياز  ، SEATSخالل 
والتي  ىفتراضصيذة النموذج االل ، يتم قبو اإلحصايي

 النحو التالي: على هايمكن إيضاح

 
، X-13ARIMA-SEAT  نماذجتقدير  باإلضافة إلي .4

لى الكشف عن القيم موسمية قادر  ع وهي طريقة تعديل
، حيث لها والتذلي على التأثير الموسميالمتطرفة وح

-X-12يجم  هذا النموذج بين طريقة التعديل الموسمي 

ARIMA م  قبل مكتي االحصاو اةمريكي من ،
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TRAMO-SEATS من قبل بنك أسبانيا (Tianyi, 

January 2017)يعتبر اإلصدار االحدث  ، وبالتالي
، X-11 ،X-12عديل الموسمي لكل من للت

TRAMO/SEATS،  يتكون وX-13 ARIMA 

SEATS نموذج تختص اةولي بتقدير من مرحلتين 
regARIMA ،وسميتعديل متستخدم أما الثانية فX-

12. 

 Multivariateالسالسل الزمنية  استخدام نماذج )ب(
)ARMAX     ; 02Wei Xing, 20 الر نموذج فىوالمتمثلة 

William, 2006; WFP, April 2014)  والمقدر بأسلوي
، Exact Maximum Likelihoodاالحتمال اةعظم 

 تحليل االتجا  للمتوسط الشهري ةسعار أهم السل  فىوذلك 
 فىم  اإلستعانة بالنظرية اإلقتصادية ، المصدر  والمستورد  

النحو  على، حيث يمكن توضيح  قبول وتفسير النتايج مدى
 التالي:

نموذج االنحدار وهو عبار  عن  ARMAX جنموذ
الذاتي والمتوسطات المتحركة م  مدخالت 

 Autoregressive Moving Average Withخارجية"

Exogenous Input Model  ،ديسمبر عطا اهللمني جاد ،
نموذج  علىولتقدير القيم االتجاهية تم االعتماد  ،(2018

ARMAX السنة  متذير إنتقالي لشهور 11، والذي تضمن
السل  المدروسة، حيث ال  علىليعبر عن موسمية الطلي 

متذير ليعبر عن شهور السنة لتفادي  12يمكن استخدام 
 Dummy ريةالوقو  فى مصيد  المتذيرات الصو 

Variable، والذي  فىويمكن أن نحصل على المتذير الخ
مة المعلمة التقاطعية، من خالل قي ينايريعبر عن شهر 

، ومتذير انتقالي يأخذ القيمة واحد   ومتذير االتجا
( وصفر خالف ذلك 2021يوليو -2016 نوفمبر خالل الفتر 

، ”Dpolicy”ديليعبر عن تأثير سياسة االصالح االقتصا
 -2020 مارس ومتذير انتقالي يأخذ القيمة واحد خالل الفتر 

ذلك ليعبر عن تأثير جايحة ( وصفر خالف 2021يوليو

، باإلضافة إلي معلمتي االنحدار ”DC19”كورونا
 ي:النحو التال علىMA(1) الوسط المتحرك ،AR(1)الذاتي
 

 
 

 النتائج ومناقشتها:
وما  لهخال  يمكن لألسعار أن تتذبذبالذي  مدىال تحليلأوال: 

 هو المستوي الحرج لها؟
الصررررادرات الزراعيررررة  فرررريتررررم دراسررررة السررررل  اةكبررررر وزنررررا 

العالميرررة  اةسررروادأهرررم  فررريمعررردالت نمرررو الطلررري  فررريواةكبرررر 
 -البصرل والثروم  -البطاطس  - الموالح  فيلمصر والمتمثلة 

وت وراتنجررات عطريررة زير -زيررت الزيتررون  -برذور وثمررار زيتيرة 
خضر  -الجبن الرومي  -بن المطبوخالج -الجبن اةبي   -

 -بصرررل مجفرررف  -خرشررروف مجمرررد -خضرررر مجمرررد  -مجففرررة
  -فراولررة محفوظررة  -عصرراير ومركزاتهررا  -بطرراطس مصررنعة 

 فريكبر مسراهمة واة اإلستراتيجية، وكذلك السل  فواك  مجففة(
-السرركر -الزيرروت  فرريالررواردات الزراعيررة المصرررية والمتمثلررة 

مسرررتلزمات أهرررم  ضرررالم عرررن وارداتاللحررروم(، ف -الفرررول -القمرررح
 فررريالزراعرررة والمتمثلرررة  فرررياسرررتخدامام  اةكثررررمتذيرررر  ال اإلنتررراج

ا -المبيررررررردات والمطهررررررررات - اةسرررررررمد  التقررررررراوي(، وذلرررررررك وفقرررررررم
المصرررررية والررررواردات الصررررادرات  علررررىالرقابررررة  لتصرررنيف هييررررة

 (.2021 يوليو -2014  يناير  خالل الفتر 
 علىد  جايحة كورونا قام البحث بالتحليل اإلحصايي لش

 المصدر  والمستورد  الزراعيةالتبادل التجاري ةهم السل  
، من خالل تقدير م شر االنحراف المعياري السالفة الذكر

ذرو  اتجا  أسعار الصادرات والواردات  علىللتعرف 
عبر  الربالدو  اةسعار فيالمدروسة لقياس حجم التذيرات 

نا وأثناو الجايحة بحساي متوسطها الحسابي قبل جايحة كورو 
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يوليو  -2018معياري للفتر  كلها  أكتوبر االنحراف ال
" σ2"سيجما للمتوسط و "σ1"وطرح ( وبإضافة 2021

 وحتى 2020شهر بدوما من مارس 17خر آلوذلك  ،للمتوسط
 مدىحيث تم دراسة الشهر قبلهم،   17ك وكذل ،2021يوليو

 االنحرافم شر الذي يمكن لأسعار أن تتذبذي خالل  وفد 
وتبين من الرسم (، المعياري والمقدر بر  

أسعار صادرات كل من  ذبذيت (7:1 اةشكال من  البياني
البطاطس، البصل والثوم، البذور والثمار الزيتية،  الموالح، 

العصاير و  ،الفراولة المحفوظةالزيوت والراتنجات العطرية، 
جايحة  من تداعيات رغمبالالمعدل ذلك  خالل (مركزاتهاو 

مستوي  علىالعام  اإلغالدإلي آنذاك ، والتي أدت كورونا
وكذلك الحال بالنسبة ةسعار  ،(IMF, April 2020)العالم 

كل من  الزيوت"عدا الزيتون"، السكر ومصنوعات ، واردات 
 علىح ذلك ويمكن توضي(، 10: 8والقمح(  اةشكال من 

 النحو التالي:
الشهرية  اةسعارب قلبات التي تتضحدراسة طبيعة التب -

المتوسط العام تبين أن ةهم السل  الذذايية المصدر  
خالل الفتر   دوالر/طن 882.4قدر بر لصادرات الموالح ي

المستوي  يتراوحكما ، (2021يوليو  -2018 أكتوبر 
وفقما  رتفا الاالحرج والذي يعبر عن أقصي درجات شد  

 942.5 :دوالر/طن 822.3  بين لالنحراف المعياري
تبين أن أسعار صادرات الموالح قد  ، هذا وقد(دوالر/طن

 2020بدوما من يناير  متوسطها الحسابيعن  ارتفعت
؛ بعد أن كانت تنخف  من جراو أزمة كورونا

 ، كما تجاوزتبداية الفتر  المدروسة عن
 وحتى 2020خالل الفتر  من مايو 

لكمية المصدر  انخفا  ا الرغم من على، 2020سبتمبر
 ،خالل تلك الفتر  مقارنة بنظيرتها من العام الماضي

الشهرية لصادرات  اةسعارغرار ذلك فقد تأثرت  علىو 
حيث  2020البذور والثمار الزيتية بداية من يناير

 1733.4المتوسط الحسابي الذي يبل  تجاوزت 
خالل  عن  االرتفا  فيدوالر/طن، وأخذت 

 .2020سبتمبروحتي  2020مايو الفتر  من
من  بدوأسعار صادرات البطاطس المصرية كما تزايدت  -

،  عن 2020أكتوبر  ىوحت 2020مارس 

حيث سجل متوسط أسعار الصادرات المصرية من 
 422.4 البطاطس خالل الفتر  المدروسة نحو

 392.7  يتراوح المستوي الحرج بينو دوالر/طن، 
أما بالنسبة ةسعار (، دوالر/طن 451.9دوالر/طن: 

 الصادرات المصرية من البصل والثوم فقد انخفضت عن
، 2020إبريل  ىوحت 2020بداية من يناير 

ولكن سرعان ما تجاوزت المتوسط الحسابي الذي يقدر 
وذلك ، 2020بداية من مايو طن/دوالر 577.8بنحو 

 خالل الفتر  المدروسة.
لزيوت والراتجات ا"من  لكسعار صادرات ةأما بالنسبة  -

خالل الفتر  فتبين  "،، والفراولة المحفوظةالعطرية
 ،2020بشكل ملحوظ بداية من ينايرهما تأثر المدروسة 
، 33.054عن المتوسط الذي يبل  نحو  تحيث تزايد

، ولكن الترتيي ىعلمنهما  للك طنألف دوالر/ 2.170
اآلخر فقد انخفضت جاني ال علىو . ر ا الربلذيلم 
بداية من  مركزاتهاو عار صادرات العصاير أس

 دوالر/طن، 1306عن المتوسط الذي يبل   2020يناير
 - 2019بعد أن كانت تتجاوز خالل الفتر   يناير

 . ( الر2019ديسمبر
 أسعار واردات الزيوت المصرية عدا الزيتونين أن كما تب -

دوالر/طن،  1877والذي يبل  كانت تدور حول المتوسط 
من  بدووذلك  متوسطها الحسابي تجاوزتنها إال أ
خالل ن المتوسط بعد أن كانت تنخف  ع ،2020يناير

 .2019ديسمبر وحتى 2019ينايرالفتر  من 
 ومصنوعات ر أما بالنسبة للواردات المصرية من السك -

دوالر/طن،  624.6والتي يبل  متوسطها الحسابي نحو 
 0202خالل الفتر  من يناير الرفقد تجاوزت 

، ثم تحسنت لتنخف  عن 2020إبريل  ىوحت
 .2020بدايةم من مايو الر

زايدت حين تبين أن الواردات المصرية من القمح ت في -
دوالر/ طن  356.4يبل    الحسابي الذي هامتوسط عن

 الرتجاوزت ، بعد أن كانت 2020بدايةم من مايو
وحتي إبريل  2020خالل الفتر  من يناير 

2020 . 
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الواردات المصرية من "الفول، أسعار ين أن تب كما -
ها الحسابي البال  نحو متوسطواللحوم" تزايدت عن 

بداية  الترتيي ىعلمنهما  لدوالر/طن لك 6231، 635
 .2020من مايو
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ا: نتــــائج  صــــادرات  الزمنيــــة ألســــعارالسالســــل تحليــــل ثانيــــً
 :الزراعيةالسلع  وواردات أهم

مرررررن عررررردم المدروسرررررة السالسرررررل الزمنيرررررة  بيرررررةغالتعررررراني 
تقرردير نمرراذج  فرريممررا يتسرربي  "Non-Stationaryاالسررتقرار"

، ايي ومن ثم زيراد  التبراينتعاني من ارتفا  نسبة الخطأ العشو 
ترم وللوصول إلري النمروذج الرذي يمثرل البيانرات أفضرل تمثيرل، 

 ,Seasonal Adjusted (Estelaىإجرراو التعرديل الموسرم

2010; Eurostat, 2018; Michele& Romana, 

November 2003)الحقيقيررررة بالجنيررررة أسررررعار الشررررهرية لم
 خررالل الفتررر  د المصرردر  والمسررتور  الزراعيررةةهررم السررل   للطررن

تطبيررررد أسرررراليي مررررن خررررالل ، (2021يوليررررو  -2014 ينرررراير 
، "MHW"والمضرراعف "AHW" المضراف التمهيرد الموسررمي

 الررذاتي النحرردارا جمررن خررالل نمراذ جنكيرزمنهجيرة برروكس و 
، "SARIMA"الموسررمية التكامليررة المتحركررة والمتوسررطات

ج النمروذترم اسرتخدام "مoutlier"وللتخلص من القيم المتطرفة 
 بأسرررررررررررررررررررررلوي ARIMAسرررررررررررررررررررررمي المضررررررررررررررررررررراعف لرررررررررررررررررررررر المو 

"TRAMO/SEATS"،  م  ييي،  كرررذلك و"X-13ARIMA-

SEATباسررررررتخدامبررررررين تلررررررك اةسرررررراليي  فاضررررررلةوتررررررم الموم"م 
 بتالفري" والتري تتميرز MeasuresمAccuracy" مقاييس الدقة

 متوسررط مشرركلة كررون القرريم السررالبة للخطررأ تلذرري القرريم الموجبررة 
م(."MAPEاةخطاو النسبية المطلقة"

(، 1جرردول  "MAPEمقيرراس الدقررة " وقررد أوضررحت نتررايج
الموسررررمية المضررررافة نمرررراذج التمهيررررد اةسرررري أن المقارنررررة بررررين 

إال أن نمرررراذج والمضرررراعفة تكررررون متقاربررررة جرررردا مرررر  بعضررررها، 
الرررررررررررررذاتي والمتوسرررررررررررررطات المتحركرررررررررررررة التكامليرررررررررررررة االنحررررررررررررردار 
نمرررراذج التمهيررررد اةسرررري  علررررى" تتفررررود SARIMAالموسررررمية"

القريم اةقرل لمعيرار  علىوذلك بناوما  "Holt-Wintersالثالثي"
إال أنررررررررررررررررررررررررررر  يمكرررررررررررررررررررررررررررن تفضررررررررررررررررررررررررررريل  ".MAPEالدقرررررررررررررررررررررررررررة"

 "X-13ARIMA-SEATSموTRAMO/SEATSنمرررراذج"
ز هراتين قل لمعيار الدقة، حيث تمتراوذلك ةنها تمتلك القيم اة

وحلها والتذلي  outlierالطريقتين بالكشف عن القيم المتطرفة 
 ما يلي:يفها يعلف ن التعر حيث يمك، على التأثير الموسمي

متوسط سعر البطاطس المصرية المصردر  سلسلة تبين أن . 1
 مرتفررر  نسررربيما، حيرررث، وهرررو رقرررم قيمرررة متطرفرررة 17تعررراني مرررن 

كمرا أن أغلري ، 2016-2015عرامي م منهرا برين قري 9تتركز 
شررهور  علررىشررهر ينرراير والبرراقي يترروز   فرريالقرريم المتطرفررة تقرر  

 2016طس، كمررا أن عررام أغسرر شررهر افيمررا عررد ىالسررنة اةخررر 
، 2020عرررام   يعررراني مرررن القررريم المتطرفرررة بشررركل ملحررروظ يليررر

 مستوي سلسلة الموالح تبين أن النموذج المحدد للتعديل  علىو 
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ألهم السلع  األسعارموسمية تحليل  فيللنماذج المستخدمة ( MAPEمتوسط النسبة المئوية للخطأ المطلق ). نتائج  1جدول
 (2021يوليو  -2014خالل الفترة)يناير  رةالغذائية المصد

X-13ARIMA-SEATS 
TRAMO/S

EATS 
SARIMA MHW AHW Method 

0.99 0.466 2.951 7.22 7.05 potato 

0.604 3.145 4.544 10.69 10.62 Onions and garlic 

0.571 0.806 2.691 6.71 6.54 citrus 

0.45 0.217 2.715 6.75 6.58 Oil seeds and fruits 

2.068 1.397 2.894 6.97 6.69 olive oil 

4.77 1.919 10.922 44.22 39.25 Aromatic oils and resins 

0.539 0.240 2.582 6.66 6.44 white cheese 

0.1543 0.155 2.625 6.61 6.45 Processed cheese 

2.560 0.438 2.439 6.22 5.97 roumi cheese 

0.259 0.281 2.707 6.50 6.25 dried vegetables 

0.529 0.343 2.859 6.60 6.43 frozen vegetables 

0.183 0.217 2.617 6.57 6.46 frozen artichoke 

0.226 1.081 2.704 6.56 6.30 Dried onion and garlic 

0.559 0.349 2.968 6.68 6.46 processed potatoes 

0.336 0.268 2.782 7.09 6.95 Juices and concentrates 

1.706 0.166 2.862 6.61 6.45 preserved strawberry 

1.200 0.325 2.567 6.58 6.41 dried fruit 

0.685 1.005 2.681 6.13 5.94 Oils (other than olive oil) 

1.406 0.302 3.326 15.78 11.28 Sugar and its products 

1.667 0.176 2.489 6.08 5.90 Wheat 

0.912 1.292 4.114 12.73 11.05 Beans 

0.809 1.330 2.915 6.52 6.34 meat 

0.389 0.908 5.286 11.84 11.59 Fertilisers 

4.365 2.585 4.091 14.41 14.58 Pesticides and disinfectants 

2.024 3.973 4.128 14.51 10.37 seeds 

م  دي  ،ر لمب،نمقدق ،  مقدت متختيفمم  Out-of-Sample "ومكأح مأهمممي ، ،سمقد قلمMean Absolute Percentage Error (MAPEييح ظل:متممقستخ قمم")

 مومو  كنمت    همك ،م ي :قدتحي،لمأسي ب

*100% 

Where: 

• n is the number of fitted points, 

•  is the actual value, 

•  is the forecast value. 

• Σ is summation notation (the absolute value is summed for every forecasted point in time). 

 بيانات: : جمعت وحسبت مندرمصال
 .غير منشور  بيانات ،للرقابة على الصادرات والواردات الهيئة العامة ،وزار  التجار  والصناعة -
- https://www.capmas.gov.eg. 

- https://www.albankaldawli.org. 

 

، إذ يبل  عدد القيم المتطرفة (0,1,1)(0,1,1)12هو الموسمي
 فرري، كمررا تقرر  ثررالث قرريم 2016قرريم منهررا عررام  4قرريم، تقرر   9

 وحترىقيم متطرفة خالل أشهر مرايو  توجدال  شهر يناير بينما
الزيررررروت النسررررربة لسلسرررررة بأكتررررروبر خرررررالل فترررررر  الدراسرررررة. أمرررررا 

ذج غم مرررن أن النمررررو لررررر ا علرررىفتبررررين أنررر   والراتنجرررات العطريرررة
إال أن تلرررك  SA، قرررد أعطررري قررريم (0,0,0)(0,1,1)12المحررردد

النمروذج  اختيرارقيمة متطرفة، لرذلك ترم  18السلسة تعاني من 
، إذ يبلرر  عرردد القرريم المتطرفررة )(0,1,1)(120,1,1االفتراضرري 

https://www.calculushowto.com/calculus-definitions/summation-notation-sigma-function/
https://www.capmas.gov.eg/
https://www.albankaldawli.org/
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 (.2020-2018-2016قرريم وبصررفة خاصررة شررهر ينرراير  7
لكرررل مرررن  TRAMO/SEATSهرررذا وقرررد ترررم تفضررريل نمررراذج 

قريم  ، حيرث حققرت أدنريالزيوت والراتجات العطرية ،لبطاطسا
% لكرررررل منهمرررررا 1.9%، 0.47" أي نحرررررو MAPE"لمعيرررررار 

-X-13ARIMAمرراذج حررين تررم تفضرريل ن فرري ،الترروالي ىعلرر

SEATS  حيرررررث حقرررررد أدنررررري قررررريم لمعيرررررار للمررررروالحبالنسرررربة ،
"MAPE0.57" أي نحو.% 
صرادرات كرل ار متوسرط أسرع سرللسالاإلجراو التلقايي  م  .2

 ، عصرررررررايرالزيتيرررررررةوالبرررررررذور والثمررررررار ،  البصرررررررل والثرررررروممررررررن 
نمررررروذج المحررررردد ن أن البررررريت(، ، الفراولرررررة المحفوظرررررةمركزاتهررررراو 

إال أنرررررر  لررررررم يعطرررررري قرررررريم موسررررررمية  ،(0,0,0)(0,1,1)12هررررررو
seasonally adjusted  كمررا أن عرردد القرريم المتطرفررة يبلرر ،

 14ة المحفوظة عدا الفراول فيما حد  علىهم نلكل م قيمة 15
 االفتراضرررررررري النمرررررررروذج اختيررررررررار، لررررررررذلك تررررررررم مررررررررة متطرفررررررررةقي
عررردد  كمرررا بلررر ، للسالسرررل السرررالفة الرررذكر (0,1,1)(0,1,1)12

شرررهر  فررريقررريم  4منهرررا   ل والثرررومبصرررللقررريم  8القررريم المتطرفرررة 
شرررهر  يليررر ، 2020، 2019، 2018، 2015 مينررراير لأعررروا

 وحترررىو مرررايو بينمرررا ال توجرررد قررريم متطرفرررة خرررالل أشرررهر يونيررر
بشركل  2016هرور القريم المتطرفرة عرام ما تالحرظ ظأكتوبر، ك
الثمررررار الزيتيررررة و قرررريم متطرفررررة للبررررذور  7(، بينمررررا تبلرررر  ملحررروظ

إال أنر  (.2019، 2018لرر ومايو  وبصفة خاصة شهري يناير
 17إذ يبلر   زاتهرامركتبين تزايد عدد القيم المتطرفة للعصاير و 

-2016-2015وام منهررررا لشررررهر ينرررراير لأعرررر 4تررررأتي  قيمررررة
هرررررررررررررررررذا وقرررررررررررررررررد ترررررررررررررررررم تفضررررررررررررررررريل نمررررررررررررررررراذج  .2019-2020

TRAMO/SEATSور والثمرررررررار الزيتيرررررررة، لكرررررررل مرررررررن البرررررررذم
نرري ققررت أدحيررث ح الفراولررة المحفوظررة،و كزاتهررا، العصرراير ومر 

%، 0.27%، 0.22" أي نحرررررررررررررو MAPE"قررررررررررررريم لمعيرررررررررررررار 
-X حرررررين ترررررم تفضررررريل نمررررراذج فررررري التررررروالي، علرررررى% 0.17

13ARIMA-SEATS حيررث حقررد لثررومبالنسرربة للبصررل وا ،
 %.0.60" أي نحوMAPE"ر ني قيم لمعياأد

أسررعار واردات كرررل . مرر  اإلجررراو التلقرررايي لسالسررل متوسرررط 3
مررررررن  الزيرررررروت عرررررردا الزيتررررررون، السرررررركر ومصررررررنوعات ، القمررررررح، 

، إال (0,0,0)(0,1,1)12اللحوم(، تبين أن النموذج المحدد هو
 ، كمرا أنseasonally adjustedأن  لم يعطري قريم موسرمية 

شررهور السررنة  علررىقرريم توزعررت  7يم المتطرفررة للزيرروت عرردد القرر
وبر خرالل فترر  الدراسررة، أكتر وحترىعردا اةشرهر مرن مرايو  فيمرا

قيم ثالث منها عرام  5وبالنسبة للحوم يبل  عدد القيم المتطرفة 
لأشرررررررررهر"مارس، نررررررررروفمبر، ديسرررررررررمبر"، أمرررررررررا السررررررررركر  2016

 14متطرفررة ومصررنوعات ، وكررذلك القمررح فقررد بلرر  عرردد القرريم ال
لأشرررررهر" ينررررراير،  2016منهرررررا خرررررالل عرررررام  5قيمرررررة وتتركرررررز 

لكرل مرن السركر والقمرح. هرذا  مارس، إبريرل، نروفمبر، ديسرمبر"
لكل من السركر،  TRAMO/SEATSوقد تم تفضيل نماذج 

" أي نحرررو MAPEوالقمرررح، حيرررث حققرررت أدنررري قررريم لمعيرررار "
حررررين تررررم  فرررى ،الترررروالي علرررى ا% لكرررل منهمرررر%0.18، 0.30

بالنسرررربة للزيرررروت  X-13ARIMA-SEATSنمرررراذج تفضرررريل 
حيرررررث حققرررررت أدنررررري قررررريم لمعيرررررار  ،عررررردا الزيترررررون، و اللحررررروم

"MAPE"  علرررررررى الكرررررررل منهمررررررر %0.81%،0.69أي نحررررررو 
 .التوالي

. أما بالنسبة لسلسلة متوسط سرعر الفرول المسرتورد فتبرين أن 4
خرالل  2016قريم عرام  4قيم منهرا  8عدد القيم المتطرفة تبل  

بر"، وقيمترين خرالل عرام س، مرايو، نروفمبر، ديسرماةشهر "مرار 
-Xشرررررهري ينررررراير وفبرايرررررر، كمرررررا ترررررم تفضررررريل نمررررراذج  2017

13ARIMA-SEATSأدنررررررري قررررررريم لمعيرررررررار حيرررررررث حقرررررررد وم
"MAPE 0.91" أي نحو%. 

تحليــل االتجــاه للمتوســط الشــهري ألســعار أهــم الســلع ثالثــا: 
 :ARMAXالمصدره والمستورده باستخدام نموذج 

هرذا الجرزو بدراسرة اثرر كرل مرن الرزمن  فرياختص البحرث 
وتررررأثير جايحررررة كورونررررا وسياسررررة اإلصررررالح االقتصررررادي وأثررررر 

 للسررررل  الزراعيررررةعلررررى أسررررعار الصررررادرات والررررواردات  الشررررهور
، والررذي قرردر بطريقررة ARMAXذج باسررتخدام نمررو  المدروسررة

، هررررذا وقررررد تررررم إجررررراو "ExactمMLاالحتمررررال اةعظررررم التامررررة"



....على موسمية أسعار أهم الصادرات والواردات الزراعية  19د يفوكو  االقتصاديأثر سياسة اإلصالح  :.ني جادمنى حس  
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لسرررالفة الرررذكر بالررردوالر إال أن ترررأثير التحليرررل ةسرررعار السرررل  ا
لكرررررل السرررررل   اإلحصررررراييةكورونرررررا لرررررم تثبرررررت معنويتررررر  جايحرررررة 

المدروسررة عرردا البطرراطس، كمررا لررم تثبررت معنويررة تررأثير سياسررة 
تحريرر سرعر الصررف وهرذا  فرياالقتصادي المتمثلرة  اإلصالح

ةن تلرررك السياسرررة تتطلررري  يتفرررد والمنطرررد االقتصرررادي وذلرررك
، لرررذا (cbe, databases) لمحليرررةملرررة ابالع اةسرررعاردراسرررة 

قيررراس اةثرررر محررراولتين لكرررل سرررلعة مدروسرررة  فررريتبنرررى البحرررث 
 اةسررررررعارالجاريررررررة بالجنيررررررة/طن، وثانيهررررررا ب اةسررررررعارأولهمررررررا ب

الرررررررررررقم  علررررررررررىالجاريررررررررررة  اةسررررررررررعارالحقيقررررررررررة  بعررررررررررد قسررررررررررمة 
لوحررد  الصررادرات  (World Bank, databases)القياسرري

" وضرري Export/Import unit value indexوالرواردات "
سرررل الللس عليهرررالكثرررر  النتررايج المتحصرررل و (. 100 فررريالنرراتج 

الزمنيررة نتررايج السالسررل  علررىالزمنيررة المدروسررة تررم االقتصررار 
دراسرة الوضر  نتايج  استعرا  يلي وفيما، فقط بالقيم الحقيقية

 اةسرعاربالزراعيرة المدروسرة  الراهن لصادرات وواردات السل 
 (: 2021يوليو  -2014 يناير  تر الثابتة خالل الف

وواردات  صادراتلألسعار الحقيقية لالوضع الراهن  )أ(
 السلع الزراعية 

بمررور  الحقيقيرة اةسرعار( إلرى تزايرد 2  تشير نترايج جردول
زيرت الزيترون،  " فرىمتمثلرة سرلعة  17 لصرادرات شرهريماالزمن 
طريرة، ، الجبن الرومري، الزيروت والراتنجرات العالمجففةالفواك  

خضرررر المجففرررة، الجررربن البصرررل المجفرررف، الجررربن المطبررروخ، ال
، البرذور والثمرار الزيتيرة، البصرل مركزاتهرااةبي ، العصراير و 

والثررررروم ، المررررروالح، الفراولرررررة المحفوظرررررة، الخرشررررروف المجمرررررد، 
، حيررررث "مجمررررد ، والبطرررراطسالبطرررراطس المصررررنعة الخضررررر ال

طررررررن  / جنيرررررر 107.9 :48.18تررررررراوح مقرررررردار الزيرررررراد  بررررررين  
، والجررررربن المجففررررةزيرررررت الزيتررررون، الفواكررررر  شررررهريلا( لكرررررل مررررن 

الترتيرري، كمررا تررراوح مقرردار الزيرراد  الشررهرية بررين  علررىالرومرري 
طن( لكررررررل مررررررن الزيرررررروت والراتنجررررررات / جنيرررررر 27.3 :22.7 

العطرية، البصل المجفف، الجبن المطبوخ، الخضرر المجففرة، 
الزيرراد  حررين تررراوح مقرردار  فرريالترتيرري،  علررىوالجرربن اةبرري  

طن( لكرررل مرررن العصررراير / جنيررر 13.4 :5.74ين  الشرررهرية بررر
، البرررذور والثمرررار الزيتيرررة، البصرررل والثررروم ، المررروالح، مركزاتهررراو 

الترتيي، بينمرا يرنخف  مقردار الزيراد   علىمحفوظة والفراولة ال
كررل مررن الخرشرروف المجمررد، البطرراطس  فرري 4.5الشررهرية عررن 

الترتيي، هذا وقرد  علىالمصنعة الخضر المجمد ، والبطاطس 
 ثبتررت المعنويررة اإلحصررايية لمعرردالت الزيرراد  الشررهرية لكررل مررن
زيرررررت الزيترررررون، الجررررربن الرومررررري، البصرررررل المجفرررررف، الخضرررررر 
المجففررة، والبصررل والثرروم، بينمررا لررم تثبررت المعنويررة اإلحصررايية 

يوليرررررو  – 2014وذلرررررك خرررررالل الفترررررر   ينررررراير لبررررراقي السرررررل ، 
2021.) 
( تزايرد 2  تبين من نترايج جردولالجاني اآلخر فقد  علىو 

الحقيقيرررررة بمررررررور الرررررزمن شرررررهريما لرررررواردات كرررررل مرررررن  اةسرررررعار
 ،348.4بمقرررردار، القمررررحو وم، الفررررول، لحررررالزيرررروت، الالتقرررراوي، 

، الترتيرررررري علررررررى طن/ جنيرررررر 4.03، 24.12، 31.1، 36.9
هررذا وقررد ثبتررت المعنويررة اإلحصررايية لمعرردالت الزيرراد  الشررهرية 

الحقيقيرة  اةسرعاربينمرا تناقصرت ط، لكل من الزيوت والفول فقر
وذلررك خررالل لررواردات كررل مررن اةسررمد ، المبيرردات المطهرررات، 

 (.2021يوليو  – 2014الفتر   يناير 
الحقيقية  األسعاراالقتصادي على  اإلصالحاثر سياسة  )ب(

 لصادرات وواردات السلع الزراعية 
االقتصرادي كران  اإلصرالحأن سياسرة أشارت النتايج إلى 

علرررررى متوسرررررط السرررررعر الحقيقررررري إحصررررراييما معنررررروي  ترررررأثير لهرررررا
 :حيثسلعة محل الدراسة  17لصادرات الر 

ألرررررررررف  127.9بنحرررررررررو  الحقيقررررررررريمتوسرررررررررط السرررررررررعر  ازداد -
حالرة  فريعرن نظيرر  والراتنجات العطرية  للزيوتطن / جني

 .تلك السياسة إتبا عدم 
ألررررررررررف  27: 12.1  بمقرررررررررردار يتررررررررررراوح بررررررررررين دازدابينمررررررررررا  -

، الجربن المطبروخ، الجربن ةمجففر ن فواكر ( لكل مرطن/ جني
 .الرومي

لكرل  طن(/ ألرف جنير 9.8 :5.5  حين أن  يتراوح بين في -
المجففررررة، مررررن زيررررت الزيتررررون، البصررررل المجفررررف، الخضررررر 
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الفراولرررة المحفوظرررة، الجررربن اةبررري ، الخرشررروف المجمرررد، 
 .التوالي علىور وثمار زيتية ذب

ألررف  3.8، 1.3كمررا تبررين أن مقرردار الزيرراد  يتررراوح بررين   -
عصرراير  فرريطن( لبرراقي السررل  المدروسررة والمتمثلررة / جنيرر

، الخضرررررررررر المجمرررررررررد ، المررررررررروالح، البطررررررررراطس مركزاتهررررررررراو 
الترتيري خرالل  علرىالمصنعة، البصل والثروم، والبطراطس 

 (.2(، جدول 2021يوليو  – 2014الفتر   يناير 
 كـان لهـا تـأثيراالقتصرادي  اإلصرالحكما تبين أن سياسة  -

علـــى متوســـط الســـعر الحقيقـــي  أيضـــائًيا معنـــوي إحصـــا
كرل مرن اللحروم، الزيروت، السركر، الفرول، والقمرح،  لواردات

 / ألرف جنير 30.8 ،8.3حيث يترراوح مقردار الزيراد  برين  
: 1.7الترروالي، وبررين   علررىطررن( بالنسرربة للحرروم والزيرروت 

 علىطن( لكل من السكر، الفول، والقمح / ألف جني 2.9
 ة. ر  الدراسالتوالي، وذلك خالل فت

االقتصادي كران لهرا ترأثيري  اإلصالحكما تبين أن سياسة  -
واردات أهرررررم مسرررررتلزمات اإلنتررررراج  علرررررىمعنررررروي إحصررررراييما 

ألرررررررف  30المدروسرررررررة، حيرررررررث تزايررررررردت التقررررررراوي بمقررررررردار 
 / ألررف جنيرر 17جنيررة/طن، والمبيرردات والمطهرررات بمقرردار 

طن، / ألف جني 3.8حين تزايدت اةسمد  بنحو  فيطن، 
 (.3، جدول الدراسةخالل فتر  وذلك 

على صادرات وواردات السلع 19د يفكو  أزمةثر أ )جـ(
 الزراعية 

الحقيقية  اةسعارعلى 19د يفكو  أزمةبدراسة آثر 
خالل فتر   سلعة محل الدراسة، 17الر الشهرية لصادرات 

 :اةتي تبين، (2الدراسة  جدول
فة الحقيقية لكا اةسعاربتناقص متوسط السعر الشهري  •

والراتنجات الزيوت ما عدا سلعة يف ،الدراسةمحل السل  
ولكن طن، / ألف جني 3.27 فقد تزايدت بمقدار العطرية

 على كافة المستويات.، اإلحصاييةلم تثبت المعنوية 
زمة أدت أفقد ، (3 جدولالمستورد  السل لكافة بالنسبة و  •

 اةسعارتناقص متوسط السعر الشهري ب ىإل 19د يفكو 

السكر، الفول، اللحوم، الزيوت، لواردات كل من ية الحقيق
"التقاوي،  منواردات أهم مستلزمات اإلنتاج  وكذلك والقمح

ولكن لم تثبت المعنوية  ،المبيدات والمطهرات، اةسمد "
 .الدراسةخالل فتر  لمعدالت التناقص  اإلحصايية

 ثر الموسمية على صادرات وواردات السلع الزراعية أرابعًا: 
 ملحوظ ارتفا لجدير بالذكر أن شهر يناير قد شهد ا من

، إذ يعد بمثابة (4، 2 جدولي إحصاييمابمعدالت معنوية 
أثر مجم  لكافة السياسات المدروسة من موسمية شهرية 

 اإلصالحوكذلك تطبيد سياسة  كوروناوجايحة 
 ن : إ، حيث االقتصادي معما وذلك لكافة السل  المدروسة

ألف  133 :10.3  لمجمعة بينتراوحت الزياد  ا -
طن( لكل من الزيوت والراتنجات العطرية، الفواك  / جني

 .، الجبن المطبوخ، الجبن الروميالمجففة
طن( / ألف جني 8: 5.2  حين تراوحت الزياد  بين في -

الزيتون، الفراولة المحفوظة، البصل لكل من زيت 
 .المجفف، الخضر المجففة، الجبن اةبي 

طن( لكل من  / جني 4.9 :1.2  وح بينوأخيرما تترا -
الخرشوف المجمد، البذور والثمار الزيتية، العصاير 

، الخضر المجمد ، الموالح، البطاطس مركزاتهاو 
 المصنعة، البصل والثوم، والبطاطس.

الصرررادرات الزراعيرررة  علرررىوبتحليرررل موسرررمية الطلررري الشرررهري 
فررررإن زيرررراد  (، 4، 2 جدوليالمصرررررية مررررن جانرررري التسررررعير

 السرررل  المحليرررة علرررىالصرررادرات تعنررري زيررراد  الطلررري  رسرررع
ا للنظريرررة االقتصرررادية فإنررر  يمكرررن تحليرررل أثررررر  وعليرررر ، وفقرررم

ا لأسرررررررعار المرتفعرررررررة خرررررررالل الفتر  ينررررررراير  الموسرررررررمية وفقرررررررم
 :اةتيأشارت النتايج إلى  ،(2021و يوني -2014

الموسررررررمية لمتوسررررررط السررررررعر الحقيقرررررري لصررررررادرات بدراسررررررة  •
 تبررررين أن أشررررهر مررررايو ويونيررررو جفررررف، والبصررررل المالمرررروالح
 تفررا  ملحروظ مقارنرة ببرراقي أشرهر السررنةار شرهدت  وديسرمبر

ن كان شهر مايو يتسم بالزياد  النسبية عن باقي اةشهر  واس
 . أن  لم تثبت معنويت  اإلحصاييةإال
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              (2021يوليو  -2014خالل الفترة )يناير  ARMAXباستخدام نموذج رية الغذائية المصصادرات بعض الالحقيقية ل سعارألنتائج تحليل االتجاه للمتوسط الشهري ل. 2جدول 
                                                                                                                  للطن/ بالجني

 
    

  
VAR 

             
2472.5 

(7.6)*** 
0.36 

(0.01) 
-124.5 

(-1.8)* 
-80.8 

(-1.0) 
-52.6 

(-0.62) 
-24.8 

(-0.28) 
-5.5 

(-0.1) 

13.1 

(0.16) 
14.6 

(0.18) 
-3.3 

(-0.04) 
-28.2 

(-0.42) 
-84.7 

(-1.6) 
2725.4 

(13.9)*** 
-72.1  

(-0.45) 
7.17 

(1.14) 
-0.19 

(-1.1) 
0.94 

(24)*** 
 ي قدح

1242.7 

(7.6)*** 
28.3 

(0.99) 
-34.3 

(-0.9) 
-21.3 

(-0.5) 
5.1 

(0.1) 
18.1 

(0.37) 
26.8 

(0.54) 
35.4 

(0.73) 
34.8 

(0.76) 
3.3 

(0.1) 
-10.8 

(-0.3) 
-41.4 

(-1.5) 
1303.3 

(10.3)*** 
-44.9 

(-0.54) 
2.76 

(0.81) 
-0.04 

(-0.16) 
0.93 

(19)*** 
 بط،طس

1544.6 

(8.5)*** 
-23.5 

(-0.32) 
-94.3 

(-0.93) 
-72.7 

(-0.6) 
-51.2 

(-0.4) 
-30.1 

(-0.23) 
-15.6 

(-0.1) 
0.35 

(0.01) 
4.7 

(0.04) 
-5.6 

(-0.05) 
-16.6 

(-0.2) 
-57.7 

(-0.8) 
1635 

(8.2)*** 
-129 

(-0.7) 
8.2 

(1.7)* 
0.12 

(0.9) 
0.75 

(8.7)*** 
 بصلموث م

4859 
(6.6)*** 

-5.3 

(-0.05) 
-259 

(-1.9) 
-170.3 

(-1.09) 
-132.1 

(-0.8) 
-79.3 

(-0.47) 
-42.9 

(-0.25) 
-8.6 

(-0.05) 
-6.3 

(-0.04) 
1.51 

(0.01) 
-50.9 

(-0.4) 
-169 

(-1.6) 
5506 

(14.7)*** 
-160 

(-0.5) 
11.9 

(0.89) 
-0.21 

(-1.4) 
0.96 

 بذورموث ،رمز ت،ل ***(28.8)

8094.8 

(15.9)*** 
97.2 

(0.40) 
-305.8 

(-0.95) 
-147.6 

(-0.39) 
-27.0 

(-0.07) 
133.6 

(0.34) 
239 

(0.60) 
394.1 

(1.01) 
474.4 

(1.3) 
-173 

(-0.49) 
-189 

(-0.61) 
-408.4 

(-1.8)* 
9767 

(10.9)*** 
-941.5 

(-1.4) 
107.9 

(5.3)*** 
0.07 

(0.18) 
0.69 

 ز تمقدو ت ن ***(3.3)

133098 

(3.14)*** 
-38422 

(-3.5)*** 
-44273 

(-2.9)*** 
-42695 
(-2.4)** 

-41651 

(-2.2)** 
-40232 

(-2.06)** 
-38962 

(-1.99)** 
-38040 

(-1.99)** 
-38387 

(-2.1)** 
-771.5 

(-0.05) 
-2054.3 

(-0.14) 
--4008 

(-0.39) 
127916 

(4.04)*** 
3271.2 

(0.11) 
27.3 

(0.03) 
0.052 

(0.46) 
0.87 

 ز  تمورقتقج،تمعط  ل ***(15.3)

6251.3 

(8.02)*** 
-71.5 

(-0.51) 
-388.3 

(-2.4)** 
-248.9 

(-1.35) 
-205.7 

(-1.06) 
-129.6 

(-0.65) 
-76.8 

(-39) 
-25.3 

(-25.3) 
-15.7 

(-0.08) 
-13.9 

(-0.08) 
-73.6 

(-0.46) 
-223.1 

(-1.7)* 
7146.7 

(17.3)*** 
-264.2 

(-0.69) 
22.7 

(1.59) 
-0.299 

(-2.16)** 
0.95 

(26.5)*** 
 قدج نمقألب،ض

12349 

(6.69)*** 
14.18 

(0.052) 
-623.5 

(-1.94)* 
-393.7 

(-1.07) 
-330.9 

(-0.86) 
-205.1 

(-0.52) 
-119.9 

(-0.31) 
-41.7 

(-0.11) 
-40.4 

(-0.11) 
23.6 

(0.07) 
-112.4 

(-0.36) 
-412.5 

(-1.6) 
13809 

(15.9)*** 
-424.9 

(-0.57) 
24.6 

(0.77) 
-0.25 

(-1.66)* 
0.96 

 قدج نمقد ط  خ ***(31.6)

10302.4 

(7.8)*** 
-218.3 

(-0.97) 
-742.9 

(-2.9)*** 
-481 

(-1.7)* 
-389.2 

(-1.38) 
-259.3 

(-0.88) 
-160.7 

(-0.55) 
-64.8 

(-0.23) 
-41.4 

(-0.149) 
-52.15 

(-0.197) 
-143.3 

(-0.58) 
-387.0 

(-1.8)* 
12130 

(20.6)*** 
-468.5 

(-0.81) 
48.18 

(2.14)** 
-0.388 

(-

3.32)*** 
0.966 

 قدج نمقد وي  ***(34.0)

6287 

(8.4)*** 
65.99 

(0.46) 
-256.6 

(-1.6) 
-107.7 

(-0.59) 
-63.8 

(-0.33) 
13.52 

(0.07) 
66.1 

(0.34) 
118.4 

(0.63) 
127.6 

(0.69) 
-11.38 

(-0.07) 
-72.4 

(-0.45) 
-226.2 

(-1.7)* 
7318.2 

(17.9)*** 
-276.9 

(-0.73) 
23.38 

(1.69)* 
-0.33 

(-2.39)** 
0.95 

(26.6)*** 
 خض ميجففل

3347 

(6.25)*** 
57.5 

(0.78) 
-118.8 

(-1.34) 
-62.9 

(-0.62) 
-49.7 

(-0.46) 
-19.6 

(-0.18) 
0.115 

(0.001) 
17.4 

(0.16) 
14.7 

(0.14) 
17.3 

(0.18) 
-23.1 

(-0.27) 
-107.1 

(-1.54) 
3727.9 

(15.3)*** 
-106.8 

(-0.52) 
3.15 

(0.34) 
-0.23 

(-1.5) 
0.96 

 خض ميج  ة ***(33.5)

5171.1 

(6.16)*** 
83.9 

(0.74) 
-186.3 

(-1.36) 
-106.7 

(-0.67) 
-87.3 

(-0.53) 
-42.12 

(-0.25) 
-12.74 

(-0.07) 
12.97 

(0.08) 
8.28 

(0.05) 
27.86 

(0.19) 
-34.4 

(-0.26) 
-163.1 

(-1.54) 
5663.6 

(14.5)*** 
-162.8 

(-0.51) 
4.24 

(0.29) 
-0.20 

(-1.25) 
0.96 

يج  خ ش فم ***(32.8)  

6445.3 

(7.8)*** 
25.51 

(0.177) 
-303.7 

(-1.8) 
-147.5 

(-0.78) 
-99.5 

(-0.51) 
-16.9 

(-0.08) 
40.45 

(0.20 
97.4 

(0.50) 
109.2 

(0.58) 
-22.96 

(-0.13) 
-83.89 

(-0.51) 
-239.5 

(-1.8)* 
7518.7 

(16.9)*** 
-275.4 

(-0.7) 
26.7 

(1.8)* 
-0.31 

(-2.1)** 
0.957 

يجففبصلم ***(28.3)  

1796.4 

(7.01)*** 
25.7 

(0.64) 
-67.0 

(-1.41) 
-32.2 

(-0.59) 
-22.4 

(-0.39) 
-3.3 

(-0.06) 
9.61 

(0.17) 
21.77 

(0.38) 
22.4 

(0.41) 
2.40 

(0.047) 
-17.1 

(-0.37) 
-61.3 

(-1.63) 
2022.3 

(15.1)*** 
-64.7 

(-0.59) 
4.15 

(0.90) 
-0.24 

(-1.6) 
0.96 

 بط،طسميصقعل ***(29.3)

3543.9 

(5.9)*** 
-35.58 

(-0.41) 
-210.7 

(-1.92)* 
-158.6 

(-1.22) 
-134.8 

(-0.98) 
-93.4 

(-0.66) 
-65.4 

(-0.46) 
-36.3 

(-0.26) 
-28.9 

(-0.22) 
-8.79 

(-0.07) 
-41.8 

(-0.39) 
-124.7 

(-1.5) 
3777.7 

(11.65)*** 
-152.5 

(-0.59) 
13.4 

(1.19) 
-0.11 

(-0.57) 
0.95 

 عص،ئ موي كوقته، ***(26.2)

6494 

(6.3)*** 
102.3 

(0.717) 
-237.5 

(-1.38) 
-131.9 

(-0.67) 
-106.8 

(-0.51) 
-49.0 

(-0.23) 
-11.3 

(-0.05) 
21.6 

(0.104) 
16.1 

(0.08) 
33.8 

(0.18) 
-44.1 

(-0.26) 
-205.9 

(-1.53) 
7167.6 

(14.9)*** 
-203.8 

(-0.51) 
5.74 

(0.32) 
-0.22 

(-1.42) 
0.96 

   قودلميحف ظل ***(32.6)

23983 

(7.11)*** 
-72.5 

(-0.14) 
-1304.2 

(-2.1) 
-827.2 

(-1.2) 
-693.3 

(-0.94) 
-436.2 

(-0.58) 
-260.7 

(-0.35) 
-97.1 

(0.13) 
-85.5 

(-0.12) 
19.1 

(0.03) 
-234.8 

(-0.39) 
-813.6 

(-1.6) 
27018 

(16.7)*** 
-875.5 

(-0.61) 
58.4 

(0.98) 
-0.27 

(-1.9)* 
0.96 

   قكهميجففل ***(30.3)

النحو  علىيمكن توضيح صيذة النموذج المقدر    ، Zالقيم بين اةقواس -" TRAMO/SEATS ،X-13ARIMA-SEATS" بطريقتيو التحليل المتذيرات المقدر  بتلك الدوال تم تعديلها قبل إجرا -ملحوظة :
                     التالي:

م

  بيانات: جمعت وحسبت من المصدر:
 مhttps://www.albankaldawli.org        https://www.capmas.gov.eg    .منشور  غير بيانات ،الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارداتوزار  التجار  والصناعة، 

 
 

https://www.albankaldawli.org/
https://www.capmas.gov.eg/
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 (2021يوليو  -2014خالل الفترة )يناير  ARMAX نموذج الحقيقية لبعض الواردات المصرية باستخدام سعارألنتائج تحليل االتجاه للمتوسط الشهري ل. 3جدول 
للطن/ بالجني                                                                                                                                                              

 
    

  
VAR              

 محل الدراسة واردات أهم السلع
7023.6 

(7.03)*** 
-296.8 

(-2.03)** 
-655 

(-3.9)*** 
-473.3 

(-0.5)** 
-412.4 

(-2.2)** 
-313.4 

(-1.58) 
-240.8 

(-1.23) 
-170.8 

(-0.89) 
-152.2 

(-0.82) 
-65.3 

(-0.37) 
-124.4 

(-0.76) 
-279.3 

(-2.0)** 
8338.3 

(19.6)*** 
-249.3 

(-0.65) 
36.9 

(2.2)** 
-0.34 

(-2.85)*** 
0.97 

(38.8)*** 
 الزيوت

3040 

(7.79)*** 
149.2 

(1.98)** 
7.66 

(0.08) 
49.3 

(0.44) 
59.7 

(0.51) 
82.7 

(0.68) 
95.6 

(0.79) 
109.9 

(0.93) 
107.8 

(0.95) 
26.9 

(0.26) 
-7.54 

(-0.08) 
-86.7 

(-1.22) 
2986 

(11.9)*** 
-161.5 

(-0.69) 
0.223 

(0.03) 
-0.129 

(-0.89) 
0.93 

(17.0)*** 
 السكر

1447.3 

(6.3)*** 
-4.96 

(-0.16) 
-81.29 

(-2.35)** 
-48.96 

(-1.26) 
-40.36 

(-0.99) 
-24.09 

(-0.58) 
-12.69 

(-0.31) 
-2.21 

(-0.05) 
-1.49 

(-0.04) 
-1.39 

(-0.04) 
-16.98 

(-0.5) 
-51.6 

(-1.8)* 
1691 

(18.9)*** 
-46.2 

(-0.58) 
4.03 

(1.09) 
-0.33 

(-2.6)*** 
0.97 

(44.1)*** 
 القمح

2820.9 

(5.7)*** 

-399.5 

(-3.2)*** 
-462.8 

(-2.7)*** 
-393.2 

(-1.9)* 
-364.2 

(-1.68)* 
-322.8 

(-1.44) 
-291.9 

(-1.31) 
-255.9 

(-1.17) 
-237.7 

(-1.14) 
-23.9 

(-0.125) 
-38.12 

(-0.23) 
-109.3 

(-0.92) 
1917.9 

(4.5)*** 
-249.0 

(-0.66) 
24.12 

(2.2)** 
0.024 

(0.19) 
0.875 

(12.9)*** 
 الفول

27721 

(5.8)*** 
286.8 

(0.50) 
-1172.6 

(-1.7)* 
-711.6 

(-0.89) 
-598.8 

(-0.71) 
-346.3 

(-0.40) 
-177.9 

(-0.21) 
-29.69 

(-0.04) 
-51.3 

(-0.06) 
106.4 

(0.14) 
-229.1 

(-0.34) 
-920.2 

(-1.7)* 
30801 

(14.3)*** 
-816.4 

(-0.51) 
31.1 

(0.39) 
-0.21 

(-1.28) 
0.97 

(39.1)*** 
 اللحوم

لزمات اإلنتاجواردات أهم مست  
4801 

(5.8)*** 
652.9 

(2.28)** 
424.5 

(1.11) 
331.5 

(0.75) 
329.0 

(0.69) 
344.5 

(0.708) 
345.4 

(0.71) 
333.9 

(0.70) 
313.5 

(0.69) 
162.8 

(0.39) 
93.65 

(0.25) 
-39.06 

(-0.14) 
3770.8 

(3.5)*** 
-242.5 

(-0.32) 
-22.02 

(-0.96) 
0.003 

(0.02) 
0.821 

(8.12)*** 
دةاألمس  

25533.6 

(5.2)*** 
2689.4 

(3.9)*** 
1568.6 

(1.62) 
1347.1 

(1.17) 
1109.2 

(0.89) 
955.7 

(0.74) 
782.1 

(0.60) 
534.7 

(0.422) 
261.5 

(0.22) 
1034.2 

(0.94) 
534.5 

(0.57) 
-197.8 

(-0.30) 
17093 

(7.9)*** 
-486.4 

(-0.24) 
-293.5 

(-3.2)*** 
0.08 

(0.61) 
0.93 

(25.1)*** 
ت املبيدا

 واملطهرات

29121.6 

(1.65)* 
-1403.9 

(-1.04) 
-2693.1 

(-1.41) 
-2296 

(-1.0) 

-

1833.8 

(-0.74) 

-1190.3 

(-0.5) 
-672.6 

(-0.26) 
-135.4 

(-0.05) 
154.6 

(0.06) 
-950.7 

(-0.44) 
-1054.7 

(-0.57) 
-1593 

(-1.25) 
30063 

(7.3)*** 
-1257.4 

(-0.31) 
348.4 

(1.3) 
0.103 

(0.98) 
0.97 

(47.7)*** 
 التقاوي

 Zقد ،ممب،نمقألق قسم-" TRAMO/SEATS ،X-13ARIMA-SEATS"بطريقتي المتذيرات المقدر  بتلك الدوال تم تعديلها قبل إجراو التحليل  -ملحوظة :
             تالي:النحو ال علىيمكن توضيح صيغة النموذج المقدر    

 بيانات:  جمعت وحسبت منمالمصدر:
 مhttps://www.albankaldawli.org        https://www.capmas.gov.eg   . غير منشور  ياناتب ،الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارداتوزار  التجار  والصناعة،  

 

https://www.albankaldawli.org/
https://www.capmas.gov.eg/
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صررادرات البطرراطس  علررىالطلرري أشررهر موسررمية كمررا تبررين أن  •
ن شرررهري مرررايو ويونيرررو أأغسرررطس و  ىالمصررررية هررري مرررايو وحتررر

 .يمثال ذرو  الطلي البطاطس المصرية
ري مررايو ويونيررو أشررهر للبصررل والثرروم تبررين أن شرره أمررا بالنسرربة •

ن كررران شرررهر مرررايو يشررره ، إال أنررر  لرررم سرررعر علرررىد أالموسرررمية واس
 .تثبت معنويت  اإلحصايية

ين تزايد أسعار صادرات كل مرن زيرت الزيترون والخضرر بتكما   •
أغسرررطس باإلضرررافة  ىالمجففرررة خرررالل اةشرررهر مرررن مرررايو وحتررر

مرررايو ويرررنخف   فررري ذروتررر لشرررهر ديسرررمبر، حيرررث يبررردأ الطلررري 
 أغسطس.  ىتدريجيما حت

ريررل وأغسررطس تشررهد أمررا بالنسرربة للجرربن المطبرروخ فررإن شررهري إب •
ن كران شرهر إبر  اةسعارملحوظ ب ارتفا  شرهر  علرىفرود تيرل يواس

  .الزياد مقدار  فيأغسطس 
، الخرشروف المجمرد، المجمرد الخضرر كل مرن كما تتزايد أسعار  •

خررررالل اةشرررهر مررررن  والفراولررررة المحفوظرررةالبطررراطس المصرررنعة، 
والررذي يمثرررل  شرررهر ديسررمبر ىيونيرررو، باإلضررافة إلرر ىإبريررل وحترر

 يية، إال أن  لرم تثبرت معنويتر  اإلحصرااةسعار في االرتفا   ذرو 
 .(4، 2 جدولي

ر أهم الصادرات والواردات المصرية محل وجائحة كورونا والموسمية على أسعا االقتصادي واإلصالحللزمن المجمعة  اآلثار. 4جدول 
 (2021يوليو  -2014خالل الفترة )يناير ( الثابتةالحقيقية ) األسعارب الدراسة

 الزمن اسم الصنف
 السياسة

 اإلصالح
 *المجمع  األثر تأثير كورونا

 الشهور

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 الصادرات التقليديةأوالً:  

 توق   تق،قص توق   تق،قصمتوق  متق،قصمتوق  متوق  مقد  قدح

متوق   تق،قص توق  متق،قصمتوق  متق،قص توق   توق  مقد ط،طسم

متق،قص توق   تق،قصمتوق  متق،قص توق   توق  مث مقد صلموقد

 تق،قص توق   تق،قصمتوق   تق،قص توق   توق  مبذورموث ،رمز ت،ل

 توق   تق،قص ق  تو تق،قصمتوق   تق،قص توق   توق  مز تمقدو ت ن

 تق،قصمتوق   توق   توق   توق  مز  تمورقتقج،رت

 تق،قص توق   تق،قص توق   توق  مقألب،ضمقدج ن

 توق  متق،قص توق  متق،قص توق   تق،قص توق   توق  مقدج نمقد ط  خ

 تق،قصمتوق  متق،قص توق   توق  مقدج نمقد وي 

 توق   تق،قص توق   صتق،ق توق   تق،قص توق   توق  مقدخض مقد جففل

 توق   تق،قص توق   توق   توق   توق   تق،قص توق   تق،قص توق   توق  مقدخض مقد ج  ة

 توق   تق،قص توق   تق،قص توق   تق،قص توق   توق  م ش فمقد ج  قدخ

 توق   تق،قص توق   تق،قص توق   تق،قص توق   توق  مقد صلمقد جفف

 توق   تق،قص توق   تق،قص توق   تق،قص توق   توق  مقد ط،طسمقد صقعل

 تق،قص توق   تق،قص توق   توق   قدعص،ئ موي كوقته،

 توق   تق،قص توق   تق،قص توق   تق،قص توق   وق  تمقدف قودلمقد حف ظل

 تق،قص توق   تق،قص توق   تق،قص توق   توق  مقدف قكهمقد جففل

 السلع التموينية أهمواردات  -1ثانياً: 

 تق،قص توق   تق،قص توق   توق  متقدو  

 توق   تق،قص توق   تق،قص توق   توق  مقدسك 

 تق،قص توق   تق،قص توق   توق   قد  ح

 تق،قص توق   تق،قص توق   توق  مقدف ل

 اإلنتاجواردات أهم مستلزمات  – 2

 توق   تق،قص توق   تق،قص توق   تق،قصمقألس  ة

 توق   تق،قص توق   تق،قص   توق تق،قصمقد  ، قتموقد طه قت

 تق،قص توق   تق،قص توق   تق،قص توق   توق  مقدت ،وي

 (. 3,2  يجمعت وحسبت من جدول المصدر:
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ممررا سرربد يتبررين أن أسررعار التصرردير للسررل  المدروسررة تبلرر  
ذروتها خالل شهر مرايو لكرل من"المروالح، البطراطس، البصرل 

البصرررل المجفرررف"،  والثررروم، زيرررت الزيترررون، الخضرررر المجففرررة،
بينمرا تبلرر  ذروتهرا خررالل شررهر إبريرل لكررل مرن "البررذور والثمررار 

حرررين تبلررر   فررريالمجففرررة"،  والفاكهرررةالزيتيرررة، الجررربن المطبررروخ، 
ذروتهررررا خرررررالل شرررررهر ديسرررررمبر لكرررررل مرررررن الخضرررررر المجمرررررد ، 

 والفراولة المحفوظة.البطاطس المصنعة، الخرشوف المجمد، 

ت السل  المدروسة كذلك الحال بالنسبة ةسعار واردا
ملحوظ  ارتفا (، فإن شهر يناير قد شهد 4، 3 جدولي

ر مجم  لكافة بمعدالت معنوية إحصاييما، إذ يعد بمثابة أث
 كوروناالسياسات المدروسة من موسمية شهرية وجايحة 

االقتصادي معما، وتتمثل أهم  اإلصالحوكذلك تطبيد سياسة 
 :يلي فيماج النتاي

ألف  7.02: 1.45معة بين  تراوحت الزياد  المج -
 طن( لكل من الزيوت، السكر، القمح، والفول. / جني

لواردات السكر  وبدراسة موسمية متوسط السعر الحقيقي -
(، تبين أن 2021يونيو  -2014خالل الفتر   يناير 

ملحوظ،  ارتفا ديسمبر شهدت  وحتىأشهر من إبريل 
ري كل من شه  يسمبر ذرو  الصعود يليحيث يمثل شهر د

 الترتيي. علىيونيو ومايو 
أما بالنسبة ةسعار واردات مستلزمات اإلنتاج المدروسة  -

ملحوظ  ارتفا ر قد شهد (، فإن شهر يناي4، 3 جدولي
بمعدالت معنوية إحصاييما، إذ يعد بمثابة أثر مجم  لكافة 

 وناكور السياسات المدروسة من موسمية شهرية وجايحة 
القتصادي معما، حيث ا اإلصالحوكذلك تطبيد سياسة 

طن( / ألف جني 4.8: 29.1تراوحت الزياد  المجمعة بين 
واةسمد . كما أن  لكل من التقاوي، المبيدات والمطهرات، 

بدراسة موسمية متوسط السعر الحقيقي لواردات المبيدات 

يونيو  -2014والمطهرات، واةسمد  خالل الفتر  يناير 
ديسمبر شهدت  ىوحت(، تبين أن أشهر من إبريل 2021
الذرو . وبالنسبة يمثل شهر ديسمبر  ملحوظ، إال أن ارتفا 

الواردات  علىي للتقاوي فإن شهر مايو يمثل موسمية الطل
 منها، وذلك خالل الفتر  المدروسة.

 خامًسا : التنبؤ بالبيانات المعدلة موسمًيا:
لما كان الهدف الرييسي الستخدام البيانات المعدلة موسميما 

والمنظمات والباحثين وصانعي القرار  اةكاديميينبل من ق
فضال عن إجراو ر ية مستقبلية  علىالحصول  فيالدولية 

مقدع ب وم) ت اقتصادية بين دول العالممقارنا مقدق   صق ول

م;م2019م       مقدع،يل ، لذلك تم (2021ودإلحص، قده،ئل
استخدام كل من نتايج التعديل الموسمي وكذلك نتايج نموذج 

ARMAX ،حيث تم أخذ لبيانات محل الدراسةالتنب  با في ،
 Univariate الزمنية السالسل بنماذج المتوسط لنتايج التنب 

Times Series Models" نماذج الر فيمتمثلة 
tramo/seats"السالسل الزمنية نماذج  ، وكذلك
Multivariate " الر  فيمتمثلةARMAX"  وذلك لكل مشاهد ،

وذلك  (2023ديسمبر  -2021سطس  أغ خالل الفتر 
"البطاطس، البصل  فيلخمس محاصيل تصديرية متمثلة 

والبصل والثوم المجفف"،  والثوم، الموالح، الخضر المجمد ،
ت عدا زيت "الزيو  فيفضالم عن ثالث سل  استيرادية متمثلة 

، كما تم تحويل القيم الزيتون، السكر ومشتقات ، والقمح"
بيانات  علىإلي دوالر/طن باالعتماد طن / الحقيقية من جني

خالل م01نك المركزي المصريبسعر الصرف الصادر  عن ال
، م  فرضية 2022أكتوبر  حتىو  2021الفتر  من أغسطس 

نهاية  حتى 2022أكتوبر  فياستقرار سعر الصرف السايد 
 فتر  التنب .
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ة لبعض الصادرات والواردات الزراعية المصرية باستخدام نموذجي القيم المتوقعة للمتوسط الشهري لألسعار الجارية والحقيقي.5جدول
TRAMO/SEATS،ARMAX  للطن/دوالر                                        (2023ديسمبر  -2021خالل الفترة )أغسطس                                                                                         

 البيان
دةخضر مجم الموالح البصل والثوم البطاطس  بصل  وثوم مجفف 

الزيوت )عدا زيت 

 الزيتون(

السكر 

 ومصنوعاته
 القمح

 جاري حقيقي جاري حقيقي جاري حقيقي جاري حقيقي جاري حقيقي جاري حقيقي جاري حقيقي جاري حقيقي

2021-08 166 315 229 434 351 666 441 837 982 1863 1090 2069 343 651 209 396 

2021-09 165 315 227 434 350 671 441 846 979 1874 1084 2076 336 644 209 400 

2021-10 162 321 225 444 351 693 442 874 978 1931 1053 2079 328 648 205 406 

2021-11 186 373 252 506 385 773 505 1014 1095 2197 1275 2557 401 804 239 479 

2021-12 188 373 259 513 397 786 521 1033 1119 2217 1289 2555 407 807 240 476 

2022-01 191 377 258 510 394 779 518 1024 1117 2209 1296 2562 395 782 242 479 

2022-02 188 386 248 511 390 804 511 1053 1103 2272 1275 2625 373 769 239 491 

2022-03 176 409 231 538 369 860 489 1138 1049 2442 1164 2710 339 789 223 519 

2022-04 159 368 207 479 339 784 451 1042 958 2212 1043 2410 299 690 204 471 

2022-05 157 361 204 470 342 789 454 1045 962 2217 1019 2348 297 683 202 465 

2022-06 151 340 195 440 339 764 447 1009 942 2125 997 2250 287 646 199 450 

2022-07 147 301 189 388 335 688 442 906 927 1900 998 2046 274 561 204 417 

2022-08 143 287 185 372 331 666 437 878 912 1834 975 1959 260 522 202 407 

2022-09 139 276 180 358 328 651 431 857 898 1785 946 1881 246 489 200 398 

2022-10 135 269 176 350 324 643 426 847 885 1760 936 1861 234 465 200 397 

2022-11 144 287 193 383 356 708 476 947 981 1951 980 1949 229 456 218 432 

2022-12 147 292 196 390 366 727 489 973 1002 1992 994 1977 226 450 223 444 

2023-01 144 286 196 389 365 725 485 965 998 1985 1004 1997 212 422 227 450 

2023-02 137 273 190 377 362 719 481 956 984 1957 957 1902 203 403 218 433 

2023-03 138 274 188 374 365 725 487 969 993 1974 973 1934 199 396 225 447 

2023-04 138 274 186 370 368 732 492 978 996 1981 969 1926 195 387 227 451 

2023-05 136 271 178 355 371 738 494 982 1001 1990 960 1908 184 365 228 453 

2023-06 137 273 175 348 373 741 494 983 998 1984 957 1904 171 341 227 452 

2023-07 136 271 172 342 372 740 494 982 993 1975 931 1852 162 322 224 445 

2023-08 134 267 170 338 372 739 493 980 989 1967 924 1838 156 311 223 443 

2023-09 132 263 168 334 372 740 492 978 985 1959 909 1808 150 297 221 439 

2023-10 129 257 166 330 371 738 491 977 983 1954 894 1778 142 282 220 438 

2023-11 136 271 175 348 391 777 515 1024 1028 2044 934 1857 155 308 231 459 

2023-12 138 275 178 354 398 791 525 1043 1045 2078 939 1868 156 309 234 465 

 445 219 517 254 2086 1026 2022 996 970 478 736 363 406 200 307 151 المتوسط

 (.3،2  جدوليجمعت وحسبت من  المصدر:
 

رتفا  ااآلونة اةخير  من  فيونظرما لما يشهد  العالم 
، 2022ف عام حتى منتصبشكل ملحوظ  معدالت التضخم 

، 2022-2020 الفتر  فيالصدمات المتتالية وذلك نتيجة 
أبريل  في% 7.8 حواليمعدل التضخم العالمي حيث يبل  

ات تشير توقع. كما 2008، وهو اةعلى منذ أزمة 2022
% 8.3صندود النقد الدولي إلى ارتفا  معدل التضخم إلى 

حين جاوت توقعات  في ،2023 في% 5.7و 2022 في
. لذلك تم استرجا  القيم المتوقعة ك الدولي أكثر تشا ماالبن

الحقيقية بالدوالر للطن إلي قيم جارية دوالر/طن باالعتماد 
عن قاعد   الرقم القياسي ةسعار الذذاو الحقيقية الصادر على

بعد تعديل سنة اةساس  (fao, databases)الفاوبيانات 
التحليل  في  البيانات الداخلة ، لتتماشي م2000إلي 
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اةساسي للنماذج المقدر  باةجزاو السابد ذكرها بالبحث، 
الصعيد  علىوذلك تماشيما م  معدالت التضخم لأسعار 

 ,cbe, fao, and world bank)الدولي والمحلي
databases)،  كما تم 2022 روشير، ومايلز، يونيو ،)

، وذلك 2022تمبرشهر سب فيتثبيت معدل التضخم الوارد 
 فيعدم تفاقم اةزمات الُمسببة الرتفا  التضخم الة بفر  ح

-تصعيد اةزمة الروسيةصور  ركود تضخمي فضالم عن 
اةوكرانية وتداعياتها السلبية على سالسل اإلمداد وأسعار 

، ومن ثم التضخم المباشر وغير والسل  الذذايية الطاقة
صور  تضخم  فيرية الواردات المص علىالمباشر، والسيما 

 رد.مستو 
ةسعار الصادرات أوضحت النتايج بالقيم الحقيقية  كما

 ارتفا أن شهر ديسمبر يمثل ذرو   ىالزراعية المتوقعة إل
الصادرات المصرية من البصل والثوم، الموالح،  أسعار

مثل شهر د ، البصل والثوم المجفف، بينما يالخضر المجم
 التصدير للبطاطس، كما تبين أن شهريناير ذرو  أسعار 

يناير يمثل ذرو  أسعار الواردات المتوقعة من الزيوت والقمح 
بينما يمثل شهر ديسمبر ذرو  تصاعد أسعار واردات السكر 

(. 2023ديسمبر  -2021وذلك خالل الفتر   أغسطس 
 (.5دول ج

(، تبين أن شهر مارس 5 جدول وبالنسبة للقيم الجارية
  للسل  الزراعية المصدر  اةسعارو  يمثل ذر  2022

تداعيات  ىوالمستورد  محل التوق ، اةمر الذي قد يرج  إل
. 2022فبراير  فيالحري الروسية اةوكرانية والتي بدأت 

ين حيث تراوح السعر الجاري المتوق  لصادرات البطاطس ب
دوالر/طن"، كما يتراوح السعر المتوق   409: 257"

ا دوالر/طن"، بينم 539: 329.9م بين"لصادرات البصل والثو 
 860: 643.3يتراوح سعر التصدير للموالح المصرية بين"

حين يتراوح السعر المتوق  لصادرات الخضر  فيدوالر/طن"، 
دوالر/طن"، وبالنسبة للبصل  1138.5: 838المجمد  بين"

الثوم المجفف فتبين أن السعر المتوق  للتصدير يتراوح بين و 

ق  والر/طن"، كما يتراوح السعر المتو د 2442: 1760"
دوالر/طن" بالنسبة لواردات الزيوت،  2711: 1778بين"

دوالر/طن" بالنسبة لواردات القمح، وذلك  519: 396وبين "
 (.2023ديسمبر  -2021خالل فتر  التوق   أغسطس 

 التوصيات 
من الضروري معالجة البيانات االقتصادية بشكل علمي،  .1

ا  البيانررات الترري تتسررم بالموسررمية، حيررث توصررل وخصوصررم
 سرررتخدام البيانرررات المعدلرررة موسرررميماضررررور  ا ىلبحرررث إلرررا

-TRAMO/SEATS ،X-13ARIMA"بطريقترررررررررررررررررررررري 
SEATS"  علررىالحصررول كأسرراس للتحليررل االقتصررادي و 

 يم المتطرفرررررة، وذلرررررك للرررررتخلص مرررررن القرررررة مسرررررتقبليةيرررررر  
 .والتذلي على التأثير الموسمي

نتررراج مرررن أجرررل التصررردير للسرررل  التوجررر  نحرررو سياسرررة اإل .2
 فقما ةشهر الموسمية.محل الدراسة و 

مخرزون اسرتراتيجي محلري يذطري قردر  تروفير علرىالعمل  .3
تفرا  أسرعار الررواردات ار اةشرهر التري تمثررل ذرو   اإلمكران

مالمصرية منها. 
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خالل الفترة)يناير المقدرة TRAMO/SEATS السلع الغذائية المصدرة وفًقا لنماذج  . نتائج القيم المتطرفة ألهم 1جدول
 ( 2021يوليو  -2014

 السلعة
 "outlierالقيم المتطرفة "

 السلعة
 "outlierالقيم المتطرفة "

AO LS TC AO LS TC 

 البطاطس*

 (2015;10) (2015;1,2,7)م(2:2017)

 البصل*

 (1;2015)  

 (2016;12) (206;11)  (2016;12) (2016;1,3,4,11)م

 (2019;1) (2018;1)  (2019;1) (2017;4)م

  (2019;5)  (2020;6) (2018;1)م

مم(2020;1)مم (2020;5,10)م

مم(2021;5)مم (2021;1)م

 الموالح*

م(2016;4)م(1,2015) (2017;2)
وثمار بذور 

 زيتية*

م(2016;12) (2016;11)م(2017;2)

م(2019;1,5)م(2018;1,5)مم(2016;12)م(2016;3)م

مم(2018;1)م

عصائر 

 *مركزاتهاو

م(2015;10) (2015;1,2,7)م

م(2016;12)م(2016;1,3,4,11)ممم(2021;1)م

زيوت 

وراتنجات 

 عطرية*

م(2017;2,4,12)م(2017;3)مم(2016;12) (2015;5)م

م(2019;1)م(2020;1,2)ممم(2016;1,11)م

م(2020;6)مممم(2018;1)م

م (2019;5)م

السكر 

 *ومصنوعاته

م(2016;1)م(2014;5) (2017;2)

م(2016;12)م(2015;1,2)مم (2020;1)م

فراولة 

 محفوظة*

م(2019;1)م(2016;3,4,11)مم(2015;10) (2015;1,2,7) (2017;2)

م(2020;5)م(2017;4)مم(2016;12) (2016;1,3,4,11)م

مم(2018;1)مم(2019;1) (2017;4)م

مم(2020;7)مم(2020;6) (2018;1)م

الزيوت عدا 

 الزيتون**

م(2016;12)م(2016;3,11) (2017;2,4)
 **اللحوم

 (2016;12)م(2016;3,11)م

م(2017;2)م(2018;1)مم(2019;1)مم

م(2020;2)مم

 **القمح

 

 (2015;10) (2015;1,2,7)م(2017;2)

 الفول**

 

م(2016;12) (2016;1,3,4,11)مم(2017;2) (2016;3,5,11,12)م

م(2019;1) (2017;4)م (2020;6)م(2017;1)م

 (2020;6)م(2018;1)مم (2018;1)م

ممييح ظل:

مSeasonal Adjustment in the Model-Based Approach of TRAMO SEATSتممت    مقد ،ممقد تط  لمو  ً،مدـمم-

مقألرق،ممقد  ت  لمب،دسق قتمدقخلمقألق قسمتع  معنمقدشه .م-

مقدص،درقتوم**مق،ممقد قردقت.*مق،مم-

 بيانات: جمعت وحسبت مناملصدر: 
 .غير منشور  بيانات وزار  التجار  والصناعة، الهيية العامة للرقابة على الصادرات والواردات، -
- https://www.capmas.gov.eg. 

- https://www.albankaldawli.org. 

- https://www.cbe.org.eg. 

- https://www.fao.org 

https://www.capmas.gov.eg/
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https://www.cbe.org.eg/
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الحقيقية لبعض  سعارألللمتوسط الشهري ل المقدر لتحليل االتجاه  ARMAXج ائية لنموذ. نتائج المعايير اإلحص2جدول

 (2021يوليو  -2014مصرية خالل الفترة )يناير ال الزراعية الصادرات والواردات
 البيان        

م0.39 م1554.4 2.107 م147.3 م1223 م1249.9 م1204.7 م4578  موالح
م0.419 م736.7 2.219 م76.04 م1103 م1129.6 م1084.4 م2225  بطاطس
م0.561 م3.523 م1030.6 م185.5 م1264.1 م1291.1 م1245.9 م2906.8  بصل وثوم
 تيةبذور وثمار زي 9036.6 1330.5 1375.7 1348.8 293.8 3077.9 2.042 0.401

 زيت الزيتون 19044.3 1457.9 1503.1 1476.1 595.6 7259.1 2.299 0.413
 زيوت وراتنجات عطرية 189255 2162.9 2208.2 2181.2 28554 91889 13.74 0.67

 بيضالجبن األ 11925.1 1367.4 1412.6 1385.6 360.1 4109.8 1.976 0.382

 الجبن المطبوخ 22672.2 1489.2 1534.4 1507.4 702.1 7611.3 1.98 0.391

 الجبن الرومي 20473 1448.3 1493.5 1466.5 561.2 7226.3 1.882 0.367

 خضر مجففة 12180.5 1366.7 1411.9 1384.9 358.8 4218.8 2.098 0.400

 مجمدةخضر  6012.4 1253.8 1298.9 1271.9 192.5 1983.1 2.001 0.408

 خرشوف مجمد 9198.8 1331.9 1377.1 1350.1 295.6 3026.6 2.002 0.406

 مجففوثوم بصل  12642.7 1370.4 1415.6 1388.7 366.1 4450.0 2.051 0.393

 بطاطس مصنعة 3337.2 1140.4 1185.7 1158.7 103.4 1129.4 2.022 0.403

 عصائر ومركزاتها 6670.0 1285.2 1330.4 1303.5 228.9 2377.4 1.992 0.397

 فراولة محفوظة 11587.2 1373.9 1419.1 1392.1 372.5 3804.4 1.994 0.406

 فواكه مجففة 44500.7 1609.7 1654.8 1627.9 1361.9 15022 1.984 0.387

 الزيوت 14172.7 1372.6 1417.8 1390.9 369.9 5160.2 1.832 0.332

 السكر 5090.5 1257.9 1303.1 1276.1 197.5 1576.9 2.57 0.551

 القمح 2785.2 1086.8 1132.0 1105.1 76.88 967.2 1.876 0.362

 الفول 4922.5 1351.5 1396.7 1369.8 330.7 1804.7 3.794 0.652

 اللحوم 50193.4 1627.8 1673.0 1646.1 1502 16903 1.867 0.375
 األسمدة 6430.4 1496.4 1541.6 1514.6 734.4 1463.3 6.203 0.845

 المبيدات والمطهرات 24158.8 1667.9 1713.1 1686.1 1873.1 8758.3 4.419 0.656

 التقاوي 72094.8 1793.8 1839.0 1812.1 3722.1 33376.9 3.072 0.595
Where: 

- : Mean dependent var 

- : Akaike criterion 

- : Schwarz criterion 

- : Hannan-Quinn 

-  Root Mean Squared Errorمم:

- : S.D. dependent var 

- : Mean Absolute Percentage Errorمم 
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https://www.capmas.gov.eg/
https://www.albankaldawli.org/
https://www.cbe.org.eg/


 2022ديسمبر  -اكتوبر( 4العدد  43 مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى         

 

1410 

ABSTRACT 

Impact of The Economic Reform Policy and COVID 19 on The Seasonality of 

The Most Important Egyptian Agricultural Exports and Imports 
Mona Hosny Gad,  Mohamed Abd Elkader Attala and Eman Fakhry Yousif 

The research mainly aimed to study the impact of 

the economic reform policy and the Corona pandemic 

and seasonal factors on the prices of the most important 

Egyptian agricultural exports and imports. The most 

important results were the following: 

- By studying the trend analysis of the monthly average 

of the prices of the most important exported and 

imported commodities, it shows the real price increase 

over time per month for the exports of 17 commodities 

represented as “olive oil, dried fruits, Rumi cheese, 

aromatic oils and resins, dried onions, processed cheese, 

dried vegetables, white cheese, juices.” Its foundations 

are oily seeds and fruits, onions and garlic, citrus fruits, 

preserved strawberries, frozen artichokes, processed 

potatoes, frozen vegetables, and potatoes.  

- Also found was that the economic reform policy had a 

statistically significant effect on the average real price 

of the exports of the 17 commodities under study, as 

well as the imports of meat, oils, sugar, beans, and 

wheat, in addition to the imports of the most important 

production requirements studied, such as seeds, 

pesticides, disinfectants, and fertilizers. that during the 

study period. 

- By studying the impact of the COVID-19 crisis on the 

real monthly prices of exports and imports of the 

commodities under study, it was found that the average 

monthly price decreased in real prices for all 

commodities under study, except for oils and aromatic 

resins, but the statistical significance of the rates of 

decrease during the study period did not prove.  

Keywords: Price Fluctuations, Seasonal Multiplicative 

Models, Corona Pandemic. 

 


