
 126 - 81  (2023) – األول العدد  –والعشرون   الخامسمجلة التنمية والسياسات االقتصادية، املجلد 

 املعهد العربي للتخطيط 

https://doi.org/10.34066/jodep.23.25.1.3 

 

 

-81 - 

     الفترة  خالل الصرف العالقة التبادلية بين الميزان التجاري المصري وسعر
 ((ARDLالموزعة  اإلبطاء ذو فترات الذاتي االنحدار : نموذج(1971-2020)

 *  رضا البدوي
 ملخص 

تهدف الدراسة إلى تحليل العالقة التبادلية بين الميزان التجاري المصري وسعر صرف الدوالر من خالل دراسة العالقة 
بين الصادرات والواردات وسعر الصرف في األدب االقتصادي وكذلك تطورها في االقتصاد المصري خالل فترة 

اء الموزعة واختبارات الحدود تتم دراسة عالقات التكامل الدراسة، ومن خالل نموذج االنحدار الذاتي ذو فترات اإلبط
المشترك بين تلك المتغيرات في األجل الطويل ، كما تتم دراسة عالقات األجل القصير من خالل نموذج تصحيح الخطأ، 

 (2020-1991)في التحليل الوصفي تم اختصارها إلى الفترة  (  2020-1971)واستخدمت الدراسة بيانات عن الفترة  
بين  تكامل  وجود عالقات  الدراسة ظهرت  متغيرات  بين  تربط  قياسية  نماذج  ثالثة  ومن خالل  القياسي،  التحليل  في 
الصادرات والواردات كمتغيرات مستقلة وسعر الصرف كمتغير تابع إال أنها عالقة غير منطقية، بينما كانت عالقة 

منطق والواردات عالقة  بالصادرات  كمتغير مستقل  الصرف  الصرف سعر  ارتباط سعر  مع  الزمن  متدهورة عبر  ية 
يخالف  ما  والواردات وهو  الصرف  بين سعر  كذلك طردية  العالقة  بعالقة طردية في األجلين، وكانت  والصادرات 

 النظرية االقتصادية وما تم توقعه في هذه الدراسة.   
 

The Reciprocal Relationship Between the Egyptian Trade Balance and 

the Exchange Rate During the Period (1971-2020): Autoregressive 

Distributed Lag Periods Model (ARDL) 
Reda Elbadawy 

Abstract 

The study aims to analyze the reciprocal relationship between the Egyptian trade balance and the dollar 
exchange rate by studying the relationship between exports, imports and the exchange rate in the 
economic theory as well as its development in the Egyptian economy during the study period. Through 
an Autoregressive Distributed Lag model (ARDL) and Bounds Testing Approach as well as an Error-
Correction Model, it aims to study the Co-Integration Relationships between those variables in the 
long and short term. The study used data for the period (1971-2020) in the descriptive analysis which 
has been limited for the period (1991–2020) in the standard analysis. There appeared to be, through 
three standard models linking between the study variables, integration relationships between imports 
and exports as being independent variables and the exchange rate as a dependent variable. It is an 
illogic relationship while the relationship of the exchange rate as an independent variable with exports 
and imports was a logical relationship that deteriorated over time with the exchange rate and exports 
being linked in a positive relationship in both terms. The relationship was also positive between the 
exchange rate and imports, which contradicts the economic theory and what was predicted in this 
study. 
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 (: 2020-1971) الفرتة   خالل   الصرف   العالقة التبادلية بني امليزان التجاري املصري وسعر   

 ( (ARDLاملوزعة   اإلبطاء  ذو فرتات  الذاتي   االحندار  منوذج 

 

 مقدمة الدراسة  .1

التجارة لتحقيق    أداة  الخارجية تمثل   في  توازن لما تحققه من    االقتصادية التنميةرئيسية 
 محليا، ج  تنت ال التي  والخدمات السلع داواستير   المحلي الطلب  إنتاج  ضئفا  تصدير من خالل    االقتصاد

تعد   ك  االقتصادية  تا للمتغير انعكاسًا   الخارجية التجارةبذلك  )التخطيط   واالستثمار  اإلنتاجالكلية 
، وقد نمت التجارة الدولية بشكل كبير خالل القرنين الماضيين مما أدى إلى تحول (2020القومي،  

كبير في االقتصاد العالمي، كما أدى النمو الكبير والمستدام لالقتصاد العالمي خالل نفس الفترة إلى 
مما يعكس الترابط   (Ortiz-Ospina & Beltekian, 2018)اإلسراع بوتيرة نمو التجارة العالمية  

القوي بين النمو والتجارة الدولية والتي أنشأت بدورها عامال اقتصاديا جديدا يتم التعامل من خالله 
بين الدول وهو سعر الصرف، وتهتم الدول عامة بالتوازن الخارجي من خالل تفعيل سياسات االقتصاد 

من   لتحقق  الصرف  سعر  سياسة  أهمها  من  والتي  المختلفة  وتقليل  الكلي  للصادرات  نموا  خاللها 
 الواردات ما أمكن. 

 مشكلة الدراسة  .2

التجارة  التي االقتصادات من المصري  االقتصاد يعد الخارجية بشكل كبير؛  تعتمد على 
عام  خالل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  كنسبة  والخدمات  السلع  من  مصر  صادرات  بلغت  حيث 

% ، كما بلغت الواردات من السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي   13.11ما يعادل    2020
% من    33.76، أي أن ما يعادل   (worlbank, 2021)%    20.65اإلجمالي خالل نفس العام  

في االقتصاد المصري، مع مالحظة أن   الخارجية الناتج المحلي اإلجمالي، مما يبرز مكانة التجارة
، وبذلك 2020% عام    7.55عجز الميزان التجاري المصري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي بلغ  

مجمل  على مباشرة  نعكسالذي يو ان التجاري  ًا يتمثل في عجز الميز ير اقتصاديا كب  تحديا ه مصر  واجت
االقتصاد  (2003)المهدي،    الوطني االقتصاد وهيكل  لقوة  انعكاس  الصرف  سعر  أن  وباعتبار   ،

القومي من ناحية واعتماده على الخارج من ناحية أخرى، ومع لجوء مصر إلى تخفيض قيمة الجنيه  
فترة الدراسة لتعديل وإصالح االختالالت الهيكلية في االقتصاد القومي؛ لذلك أكثر من مرة خالل  

صادرات وواردات   –الميزان التجاري المصري  شقي  التبادلية بين   لعالقاتحليل وقياس اتتهتم الدراسة ب
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الرسمي للدوالر بغية وضع تصور أكثر فعالية لسياسة التوازن الخارجي لالقتصاد صرف الوسعر  –
 تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤالت التالية:  ي، ومن ثم المصر 

o االقتصادية؟  األدبيات في  الميزان التجاري وسعر الصرف  ما هي العالقة بين 
o (؟2020-1971الدراسة خالل الفترة ) متغيرات ما هو تطور وسلوك 

o  أثر الميزان التجاري على سعر الصرف؟ 
o  الميزان التجاري؟ أثر سعر الصرف على 

 أهمية الدراسة وأهدافها 2.1

االقتصاد   قوة  يعكسان  الصرف  وسعر  التجاري  الميزان  كون  من  أهميتها  الدراسة  تستمد 
المصري وقدرته على المنافسة عالميا من خالل تحقيق التوازن الخارجي والذي يعد أحد أهم المطالب 

الميزان التجاري المصري   بين العالقة  معرفة الدراسة هو  هذه من  الرئيسي الهدففي السياسات الكلية،  
الجنيهوسعر صرف    –صادرات وواردات    –بشقيه   أمام  أهداف   المصري   الدوالر  من خالل عدة 

 فرعية؛ هي:

 تأثير نمو الصادرات والواردات المصرية على سعر صرف الدوالر أمام الجنيه.  •
 والواردات المصرية. تأثير سعر الصرف على نمو الصادرات  •

 فرضية الدراسة  2.2

تقوم الدراسة على الفرضية التالية: "وجود عالقة تكامل مشترك معنوية بين الميزان التجاري 
 المصري وسعر صرف الدوالر أمام الجنيه المصري في األجلين الطويل والقصير"

 منهج الدراسة   2.3

المنهج االستنباطي   الدراسة  أدواته األسلوب   Inductive Approachتستخدم  أهم  ومن 
وتوصيف متغيرات الدراسة واألسلوب التاريخي لسرد ووصف تطور  النظري  اإلطار لتحديدالوصفي  

االستقرائي  المنهج  الدراسة  تستخدم  كما  الصرف،  وسعر  المصري  التجاري  الميزان  عالقة 
Deductive Approach  المتغيرات من خالل  لقياس المعتمد   النموذج العالقة بين تلك  القياسي 
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أو ما   Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)  الذاتي لالنحدار الموزع اإلبطاء  نموذج
ب العالقة  Bound Tests))  الحدود تااختبار يسمى  متغيرات لقياس  التكامل   بين  وتحليل  الدارسة 

 األجل الطويل مع استخدام في بين تلك المتغيرات ثم قياس العالقات  Co-Integrationالمشترك بينها  
الخطأ    نموذج  القصير   األجل عالقات تقديرل  Error Correction Model  (ECM)تصحيح 

  Eviews12.اإلحصائي  البرنامج (، باستخدام2020– 1971الدارسة ) فترة خالل

 خطة الدراسة  2.4

لتحقيق أهداف الدراسة واختبار الفرضيات التي تقوم عليها جرى تقسيمها إلى خمسة أجزاء  
 األدبيات  وسعر الصرف في  الميزان التجاري   بخالف المقدمة كما يلي: الدراسات السابقة، العالقة بين

الفترة   االقتصادية، تحليل سلوك متغيرات التكامل  2020-1971)الدراسة خالل  (، دراسة عالقات 
 المشترك بين تلك المتغيرات في األجلين القصير والطويل، النتائج والتوصيات.

 الدراسات السابقة   .3

العالقة بين تغيرات سعر  المهتمة بتحليل  العربية واإلنجليزية  التطبيقية  الدراسات  تعددت 
   الصرف والتوازن الخارجي، وهو ما سيتم تناوله فيما يلي: 

 الدراسات باللغة العربية  1.3

 المدفوعات دراسة ميزان في الصرف سعر  استقرار عدم بعنوان: "أثر  (2021) أحمد،  دراسة    -
 سعر الصرف استقرار عدم أثر إلى معرفة هدفت الدراسة  ("2017- 1979الفترة ) خالل السودان

 ي من خالل استخدام منهج التحليل اإلحصائي والقياسي، وتوصلتالسودانالمدفوعات   على ميزان
 ميزان في خلل يحدثالتضخم الذي   معدالت سعر الصرف تؤدي إلى زيادة إلى أن زيادة الدراسة 

 إلى نقص المعروض من النقد يؤدي الصادرات وزيادة الواردات الذي  المدفوعات، مع ضعف قيمة
 األجنبي ويزيد عجز ميزان المدفوعات.

"  ( 2020)على،  دراسة    -  دراسة ت،  المدفوعا ميزان  على الحقيقي الصرف  سعر أثربعنوان: 
 ميزان المدفوعات على الحقيقي الصرف سعر دور  سةالدر بحثت ا، "السوري  القتصادا على تحليلية

 خالل  من، و الحقيقي الصرف سعر لتغير مدفوعات ال  ميزان عناصر حساسية على   توقفالذي يو 
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الدراسة إ خلص   التحليلية  المناهج توظيف  على  سلباً  يؤثر الحقيقي الصرف  سعر ارتفاع  أن   لى ت 
 الحقيقي الصرف سعر ارتفاع يؤد   لم حين في  ، اإلنفاق والواردات  زيادة  خالل من  المدفوعاتميزان  

 .تاالصادر  تخفيض إلى

الخارجي، دراسة حالة   التوازن  على الصرف سعر تقلبات بعنوان: أثر  (2019)رواق،  دراسة    -
 الجزائري  الدينار صرف سعر عالقة إيجابية بين فرضت الدراسة وجود("  2016  –  2000الجزائر )
 الدينار ويقل الطلب على  سعر الصرف المدفوعات فتزيد الصادرات عند انخفاض ميزان وعناصر

استخدام المنهج الوصفي وتحليل التجاري، ومن خالل   الميزان في فائض  تحقق الواردات وبالتالي
لتحقيق االقتصاد  قوة  شرط  إلى  التوصل  تم  الدراسة  فترة  عن  اإلحصائية  ميزان  توازن  البيانات 

 المدفوعات.

 الدراسات باللغة اإلنجليزية 2.3

: "العالقة بين سعر بعنوان  (Aboobucker, Kalideen, & Abdul Jawahir, 2021)  دراسة  -
الصرف والميزان التجاري: دراسة تطبيقية من سريالنكا"، هدفت الدراسة إلى اختبار شرط مارشال 

من خالل استخدام نموذج االنحدار الذاتي ذو فترات اإلبطاء الموزعة    J-Curve ليرنر أو ظاهرة  
(ARDL( لتحديد عالقات األجل الطويل، واستخدام نموذج تصحيح الخطأ )ECM لتحديد عالقات )

الدراسة إلى وجود 2019  -   1977األجل القصير باستخدام بيانات عن الفترة ) (، وأشارت نتائج 
 في سري النكا.  J-Curveشرط مارشال ليرنر أو ظاهرة 

من    "،التجاري في غانا آثار أسعار الصرف على الميزان  بعنوان: "،     (Akorli, 2018)  دراسة  -
( بحثت الدراسة تأثير 2016  -   1980خالل استخدام بيانات السالسل الزمنية السنوية خالل الفترة )

أسعار الصرف على الميزان التجاري لغانا من خالل اختبار جوهانسون للتكامل المشترك وطريقة 
الصغرى   الطويل ونموذج تصحيح   OLS المربعات  األجل  لتقدير   ECMالخطأ  لتقدير عالقات 

 .غير موجودة في غانا J-Curve عالقات األجل القصير، توصلت الدراسة إلى أن ظاهرة

الميزان بعنوان  (Kurtović & Athers, 2017)دراسة    - تأثير انخفاض سعر الصرف على   :
بحثت الدراسة تأثير انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة على الميزان التجاري أللبانيا،  
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للفترة ) بيانات ربع سنوية  (، تم استخدام نموذج متجه  2015  –  1994التجاري أللبانيا باستخدام 
شترًكا طويل األجل بين سعر الصرف الفعلي (، وأظهرت النتائج تكاماًل مVECMتصحيح الخطأ )

 . J-Curve(، مع وجود ضعيف لظاهرة  TBوالميزان التجاري ) (REER) الحقيقي

 اإلطار إثراء ها فيمن االستفادة تموالتي  الدراسات السابقة    استكماال  الحالية الدراسة تعتبر
الدراسات  متهأسالقياسي للدراسة الحالية، كما  النموذج لبناءواختيار المتغيرات االقتصادية  النظري 
إال أن الدراسة العالقة بين الميزان التجاري وسعر الصرف،    دراسة أهمية    على  الضوء  إلقاءي  فالسابقة  

 : أهمهامن عدة زوايا؛  السابقة الدارسات نالحالية تختلف ع

o  على جانب واحد في التحليل وهو تأثير سعر الصرف على الميزان   ساتاالدر ركزت معظم
، دون النظر إلى أن  J-Curveأو ظاهرة    ليرنر  -شرط مارشالالتجاري مع دراسة وتحليل  

  أن الحالية الدراسة  تحاولسعر الصرف يمثل ترجمة لقوة الميزان التجاري أو ضعفه، لذلك 
بشقيه  بين السببية العالقة  واتجاه طبيعة توضح المصري  التجاري  صادرات  )  الميزان 

 . الجنيه المصري أمام الدوالر وسعر صرف (وواردات
o ها  تناول، مع  دقة  أكثر  نتائجللوصول إلى    نسبياً  حديث قياسي منهجالدراسة الحالية    ستخدمت

 .  نسبياً  أطول زمنية فترةل
o .حداثة الدراسة الحالية عن غيرها 

 االقتصادية  األدبيات وسعر الصرف في التجاري الميزان  العالقة بين. 4
تعد العالقة بين الميزان التجاري وسعر الصرف من العالقات المهمة في التحليل االقتصادي  
الكلي كونهما يمثالن حجر الزاوية في التوازن الخارجي للدولة، من هنا سوف يتم تناول مفهوم وأهمية 

وأهميته، وكذلك العالقة بينهما في األدبيات االقتصادية؛ وذلك في الميزان التجاري، وسعر الصرف  
 عدة نقاط كما يلي:
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 الميزان التجاري  1.4

التجاري    يمثل الميزان    إذا ضًا  فائ  الميزان  يشكل، و والواردات  تاالصادر   بين  الفرق رصيد 
 القتصاد ا  واردات  قيمة  دتاز   إذاًا  وعجز   االقتصاد  في  تاالصادر   قيمة  من  أقل  الواردات  يمةق   كانت

 . (2000)حشيش، ت قيمتهما تساو ويوازن في حالة  ته،اصادر  قيمة عن

 سعر الصرف  2.4

برز سعر الصرف كأحد أهم أدوات السياسة االقتصادية التي تهدف إلى إحداث التوازن  
 السعر   هوسعر الصرف  و ،  (Jafari, 1999)الخارجي لالقتصاد القومي الرتباطه بالتجارة الخارجية  

، (Mankiw, 2007)  خرآ بلد  عملة مقابل ما بلد عملة بموجبه يبيع  أو  يشتري  أن  للفرد يمكن  الذي
األجنبية  أن العملة ترى  الشائعة  وهياألولى    كسلعة،العملتين   من ألى النظر فيطريقتان    وهناك

، أما الطريقة الثانية المباشرةالطريقة  وهي  المحلية    بالعملة منها الواحدة الوحدة وتقاس  السلعة، هي
 ,Hornby , Wall, & Gammie)  األجنبية بالعملةفيها الوحدة الواحدة من العملة المحلية    قاسفت

1997). 

 أنواع سعر الصرف  1.2.4

ويعبر عن نسبة األسعار   سعر الصرف الحقيقي:  األوللسعر الصرف،    هناك ثالثة أنواع
 ,Edwards)التجارة    في   الداخلة  غير  السلع  أسعار  إلى  التجارة  في   الداخلة   للسلع  النسبية المحلية

يدل   ممامتوسط عدة أسعار صرف ثنائية  : وهو عبارة عن  سعر الصرف الفعلي:  الثاني،  (1998
أو تحسن  بلد  على مدى  عملة  األخرى   تطور  العمالت  من  لمجموعة  بالنسبة  الثالث:  ما   سعر، 

المحدد    وهو  :)االسمي( الرسمي  الصرف  السعر  أو  الوطنية  السلطات  تحدده  الذي  الصرف  سعر 
حدات لو   ويتم حسابه كمتوسط سنوي استنادًا للمتوسطات الشهرية،  بسوق الصرف المسموح بها قانوناً 

األمريكال الدوالر  مقابل  المحلية  طبقا (worlbank, 2021)    يعملة  الصرف  سعر  نوع  ويتحدد   ،
 سعرهذا ال  فيه يتحدد الذي القانوني اإلطارالتي تشكل  للسياسة التي تتبعها الدولة في تحديده وهي  

(Jura, 2003) تتناوله النقطة التالية: ، وهو ما 
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 أنظمة الصرف  2.2.4

 يمكن التمييز بين نظامين لسياسة سعر الصرف هما: 

: هو النظام الذي تحدد فيه الدولة سعر الصرف الرسمي الذي ال يتم الثابتة  الصرفأسعار    -
يوجد نظام ثابت لسعر الصرف    ال  هأن  ، مع العلم( 2018)السيد،  تداول العملة بيعا وال شراًء إال به  

األهداف  و   االقتصاديةفالسلطات تستخدم تثبيت العملة وتحريرها وفقًا للسياسيات    بالمعني المطلق
إلى تفاقم التشوهات الناتجة  قد يؤدي  أسعار الصرف الثابتة    جمود  عالوة على أنالمراد تحقيقها،  

وبالتالي تتدخل السلطات ،  (Anyanwu, 1993)  األنشطة االقتصادية  عن التعديل الهيكلي في
 النقدية لتعديل السعر بما يتوافق مع المتغيرات االقتصادية الكلية. 

المرنة أ  - الصرف  العمالت(  سعار  تعويم  حيث)نظام  بإحداث :  األسعار  جهاز  التغيرات  يتكفل 
المناسبة في معدالت الصرف والتي تنعكس بدورها في التأثير على قيمة الصادرات الواردات وكذا 

أسعار صرف عائمة حرة ال تتدخل فيها السلطات ، وهي إما  (Soofi, 2009)انتقال رؤوس األموال  
النقدية    وأالنقدية،   السلطات  قبل  فيها من  التدخل  يتم  صرف عائمة موجهة   ,Frankel)أسعار 

 تعويم العملة أو تخفيضها وهو ما نتناوله في الفقرة التالي: ، من هنا ظهر مفهوم (1999

 العملة )التعويم( قيمة تخفيض مفهوم 3.2.4

 الوحدة النقدية قيمة في عمدا الدولة به تقوم انخفاض الصرف كل سعر بتخفيض يقصد
 إلى الوحدة نسبة في فعليا أو قانونيا مظهر ذلك اتخذ سواء بوحدات النقد األجنبية مقومة الوطنية
 تحسين هو  المحلية العملة قيمةتخفيض   من الغرض ، و (2004)عوض هللا،  يتخذ   أو لم  الذهب
 الواردات من لحد، وااألجنبي النقد زيادةوبالتالي  الصادرات زيادة خالل  من لدولةا  التجاري  الميزان

 في  للدولة التنافسية القدرة زيادة إلى يؤدى أنه كما األجنبي،  النقد من الدولة مدفوعات تخفيضو 
 .  (Shirvani & Wilbratte, 1997) الدولية األسواق

 العالقة بين الميزان التجاري وسعر الصرف  3.4

يمكن تناولها    ،محليةال  عملةال  صرف  وسعر  التجاري الميزان    بين  وثيقةتبادلية    عالقة  توجد
 من منظورين مختلفين؛ وذلك كما يلي:
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 أثر التغير في قيمة الصادرات والواردات على سعر الصرف 1.3.4

      لغيرها  أقل وبدرجة الكلية االقتصادية للمؤثرات بقوة يستجيبُا  مؤشر   الصرف  سعريعد  
 الصادرات  قيمة ترتفع  فعندما، وأهم تلك العوامل تغيرات الميزان التجاري؛  (1998)عبد العظيم،  

 ، ووفقا لنظرية (2010)حسن،    ع والعكس صحيحاالرتفا إلى العملة قيمة ستتجه إلى الواردات نسبة
 السلع والخدمات فإن  المرونة والتي تعتمد على حركة التجارة أو  أساس  على  الصرف  سعر تحديد

هو  التوازني  الصرف  للدولة   كل  قيمة في  المساواة  يحقق الذي سعر  والواردات  الصادرات  من 
(Ruhani, Islam, & Ahmad, 2018)  من هنا يمكننا القول إن هناك ارتباطا قويًا بين الميزان ،

 .في الفقرات التالية على نحو ما يتم تناوله  الصرف عرالتجاري وس

 أثر تغيرات سعر الصرف على الميزان التجاري  2.3.4

سياسية   إدارة  تتبنى  دولة  ألي  الزاوية  حجر  بمثابة  التوازني  الصرف  لسعر  الدقيق  التقدير  يعد
 توافق  وعدم  الحقيقية  الصرف  سعر  معدالت  في  الزائدة  التقلبات  كما أن  خارجي،  توجه  ذات  اقتصادية

 مستوى   في  كبيرة  تكاليف  حدوث   إلى  التوازني يؤدى   مستواها  مع  الرسمي  لسعر الصرف   اإلسمية  القيمة
 صرف   لسعر  الخاطئ  ، فالتقييم(2002ديسمبر    17- 16)محي الدين و كجوك،  الرفاه االجتماعي  

 القيمة رفع، حيث يؤدي (2004)عوض هللا،   المحلية يؤدي في خلل الميزان التجاري للدولة  العملة
 أكثر الواردات أسعار  يجعل مما محليا المنتجة  للسلع  التنافسية القدرةض  خف إلى  للعملة  الخارجية

 القدرة  زيادة  إلى  ديؤ ي  الصرف  سعر  تخفيض فإن  ذلك  من العكس وعلى  للمقيمين، بالنسبة جاذبية
 الواردات  كلفةض تخف نتيجة اإلنتاج تكلفةض  خف إلى  إضافة ،  (1999)عابد،   للصادرات التنافسية

، وما يدخل في جوهر الدراسة هو تخفيض قيمة العملة المحلية  (1998)عبد العظيم،    الخام  المواد   من
الجنيه لتخفيض قيمته أكثر من مرة خالل فترة الدراسة؛ لذلك سوف تركز الدراسة على أثر لتعرض  

 تخفيض قيمة العملة المحلية على الميزان التجاري:

ت: سبقت اإلشارة إلى أن الهدف الرئيس أثر تخفيض قيمة العملة المحلية على الصادرات والواردا
 للدولة التنافسية القدرة زيادةو   الواردات من والحد   الصادرات زيادة لتخفيض قيمة العملة المحلية هو 

 تا متغير   ثالث  ىلعمن الواردات من خالل تأثيره    ةلالعم  قيمة  تخفيض، ويحد  الدولية األسواق  في
  الحقيقية   والقيمة  المتاح  الدخل إلى المرغوب الكهاالست  نسبةو   المتاح الحقيقي الدخل؛ هي  امةه
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ة الواردات قيم  نقص  إلىالتخفيض حتمُا    ؤديبينما ال ي ،(Omotunde, 1987)  المستوردة  سلعلل
  يمكن  وال  يالمح اهإنتاج يمكن ال سلعا نضميت  اهواردات يكلالرأسمالية خاصة في الدول النامية كون ه 

، وبشكل عام يتوقف (2003)حشيش و شهاب،  رها  ألسعا  حساسة  غير  وبالتالي  ا،هعن  االستغناء
نجاح سياسة تخفيض العملة أو فشلها على مرونة الصادرات والواردات حيث يمكننا التفرقة بين أربع 

مختلفة   العملة لمرونحاالت  تخفيض  عملية  تحكم  والواردات  الصادرات  على  والعرض  الطلب  ة 
(Robinson, 1947) :هي ، 

 الطلب مرونة  كانت إذا  كبيربشكل    الصادرات  دزيت:  على الصادرات الخارجي الطلب مرونة  ▪
 . مرن  غير عليها األجنبي الطلب  كان إذا وعلى العكس من ذلك كبيرة، عليها األجنبي

للصادرات:    لعرض ا  مرونة  ▪ ر  للتصدي القابلة  السلع على الطلب مرونة  في  تؤثرالداخلي 
  المحلي   العرض مرونة كانت إذا العملة قيمة تخفيض  نسبة بنفس  تنخفض الصادراتحيث  

 .سترتفع فان الصادرات مرن  المحلي العرض كان إذا أما ،معدومة
 تامة على الصادرات األجنبي الطلب   مرونة  كانت إذا:  لوارداتالخارجي ل  لعرض ا  مرونة  ▪

 .فعاال سيكون  لتخفيضا فإن اأيض تامة المحلي  العرض ومرونة
المنافسة   السلع لعرض المحلية بالمرونة ثرأتت والتي: الواردات علىالداخلي  لطلبا مرونة  ▪

 .بالجمود المرونتان اتسمت إذا التخفيض يؤثر لنبحيث 
 

 ( 2020-1971الدراسة خالل الفترة ) متغيرات تحليل سلوك. 5
اقتصادية كبيرة خاصة بالصادرات والواردات وسعر الصرف  شهدت فترة الدراسة تغيرات  

( يوضح بيانات متغيرات الدراسة 1مما أثر سلبا على وضع الميزان التجاري المصري، الجدول رقم ) 
 لتلك الفترة:

 

 

 



 
 
 

 

-91- 

 رضا البدوي 

 )مليار دوالر بالقيمة الحالية(   ( الصادرات والواردات وصافي الميزان التجاري المصري 1جدول رقم ) 
  (  2020 – 1971وسعر صرف الدوالر بالجنيه المصري خالل الفترة ) 

Year Ep Imp Tbala Exr Year Ep Imp Tbala Exr 

1971 1.14 1.53 0.39 0.43 1996 14.03 17.72 3.69 3.39 

1972 1.18 1.62 0.43 0.43 1997 14.78 19.53 4.75 3.39 

1973 1.37 1.83 0.47 0.40 1998 13.75 21.81 8.06 3.39 

1974 1.88 2.89 1.01 0.39 1999 13.65 21.14 7.49 3.40 

1975 2.11 4.13 2.02 0.39 2000 16.17 22.78 6.61 3.47 

1976 2.29 3.72 1.43 0.39 2001 16.90 21.59 4.69 3.97 

1977 3.11 4.52 1.41 0.39 2002 15.60 19.30 3.71 4.50 

1978 2.95 5.03 2.08 0.39 2003 17.50 19.58 2.08 5.85 

1979 4.77 7.74 2.97 0.70 2004 22.24 23.31 1.07 6.20 

1980 6.61 9.29 2.68 0.70 2005 27.19 29.22 2.03 5.78 

1981 6.85 9.63 2.78 0.70 2006 32.17 33.91 1.74 5.73 

1982 7.28 10.47 3.19 0.70 2007 39.46 45.43 5.97 5.64 

1983 7.10 10.59 3.49 0.70 2008 53.80 62.91 9.11 5.43 

1984 6.99 10.86 3.87 0.70 2009 47.21 59.76 12.56 5.54 

1985 7.12 10.89 3.77 0.70 2010 46.75 58.22 11.47 5.62 

1986 5.71 9.17 3.46 0.70 2011 48.54 58.26 9.72 5.93 

1987 5.11 9.19 4.08 0.70 2012 45.77 67.87 22.10 6.06 

1988 6.08 12.32 6.25 0.70 2013 49.09 67.36 18.28 6.87 

1989 7.07 12.86 5.78 0.87 2014 43.53 69.30 25.77 7.08 

1990 8.75 14.00 5.25 1.55 2015 43.42 71.35 27.92 7.69 

1991 10.27 13.23 2.96 3.14 2016 34.39 66.16 31.77 10.03 

1992 11.89 12.94 1.05 3.32 2017 37.29 69.09 31.80 17.78 

1993 12.03 14.02 1.98 3.35 2018 47.23 73.33 26.11 17.77 

1994 11.71 14.56 2.85 3.39 2019 53.04 78.01 24.97 16.77 

1995 13.57 16.66 3.10 3.39 2020 47.87 75.43 27.56 15.76 

 https://data.worldbank.org المصدر: بيانات البنك الدولي، متاحة على:         

 

  

https://data.worldbank.org/indicator/NE.RSB.GNFS.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NE.RSB.GNFS.CD
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 ( 2020-1971المصرية خالل الفترة )  Epتطور حجم الصادرات  1.5

( رقم  الشكل  قيمة  1يوضح  في  التغير  والخدمات  ا  صادرات(  فترة لسلع  خالل  المصرية 
    الدراسة:

( 2020 – 1971تطور الصادرات المصرية خالل الفترة )   : (1شكل رقم )   

      
 Eviews 12المصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي 

السبعينيات   فترة  خالل  الصادرات  قيمة  متوسط  نمو   2.741بلغ  بمعدل  دوالر                     مليار 
إلى    1971مليار دوالر عام  1.14حيث ارتفعت الصادرات المصرية من  ( 1) % خالل الفترة 22بلغ 

وهي أعلى نسبة زيادة خالل فترة الدراسة، مع %،    480بزيادة بلغت    1980مليار دوالر عام    6.61
مع نهاية حرب أكتوبر وبداية االنفتاح االقتصادي في   1975مالحظة أن الزيادة الفعلية بدأت عام  

)مصر الفترة  وشهدت  قيمة 1990- 1981،  متوسط  بلغ  حيث  الصادرات  نمو  في  طفيفة  زيادة   )
% خالل الفترة حيث ارتفعت   3مليار دوالر بمعدل نمو بلغ    6.8الصادرات خالل فترة الثمانينيات  

بزيادة   1980مليار دوالر عام    8.75إلى    1971مليار دوالر عام    6.85الصادرات المصرية من  
ة االنفتاح االقتصادي وتحرير سعر الصرف خالل التسعينات زادت %، ومع استمرار سياس   28بلغت  

عام   بداية  العالمي  الركود  أن  إال  الفترة،  بداية  ملحوظ  بشكل  على   1995الصادرات  عكسيا  أثر 
 

 1- (1- /ن1) ^الفترة( معدل النمو خالل الفترة = )القيمة آخر الفترة / القيمة أول  ( 1)
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الصادرات المصرية فتراجعت إلى  مليار دوالر، ولكن بوجه عام واصلت الصادرات المصرية ارتفاعها 
مليار دوالر عام   16.17إلى    1991مليار دوالر عام    10.27فمن  (  2000-1991خالل الفترة )

مليار   13.18% حيث بلغ متوسط قيمة الصادرات خالل فترة التسعينيات    58بزيادة بلغت    2000
-2001% خالل الفترة، ثم عاودت الصادرات المصرية ارتفاعها خالل الفترة ) 5دوالر بمعدل نمو 

  177بزيادة بلغت  2010مليار دوالر عام  46.75إلى  2001مليار دوالر عام  16.9( من 2010
% خالل الفترة   12مليار دوالر بمعدل نمو    31.88% بينما بلغ متوسط قيمة الصادرات خالل الفترة  

 26.22 الصادرات من تراجعت، ثم  الدوالر  مقابل المصري  الجنيه صرف  سعر النخفاض نتيجة
 العالميةبسب األزمة المالية  2009 عام دوالر مليار  23.06 إلى لتصل 2008 عام دوالر مليار

الفترة )الصرف سعر وثبات المصرية بشكل ملحوظ خالل  الصادرات  انخفاض  - 2011، واستمر 
%   1.3  –بما يعادل    2020مليار دوالر عام    47.87( حيث بلغ حجم الصادرات المصرية  2020

مليار دوالر فقد بلغ متوسط الصادرات   48.54من بداية الفترة التي بلغ حجم الصادرات المصرية فيها  
هدت تلك نموا سالبا( فقد ش% خالل الفترة )  0.15  - مليار دوالر بمعدل نمو    45.01خالل الفترة  

وجائحة كورونا والتي أثرت سلبيا على االقتصاد العالمي. وبشكل عام   2011الفترة أحداث يناير  
تعني الصادرات المصرية من مشاكل متعددة مثل االعتماد على تصدير فائض االستهالك وانخفاض 

 . ( 2020)التخطيط القومي، القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة واالعتماد على تصدير المواد الخام 
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 ( 2020- 1971المصرية خالل الفترة )  Impتطور حجم الواردات  2.5

خالل فترة السلع والخدمات    نم( التغير في قيمة الواردات المصرية  2يوضح الشكل رقم )
    الدراسة:

 (2020 – 1971تطور الواردات المصرية خالل الفترة )   : (2شكل رقم ) 

 
 Eviews 12المصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي 

% خالل فترة السبعينات؛    22مليار دوالر بمعدل نمو    4.23بلغ متوسط قيمة الواردات  
المصرية من   الواردات  ارتفعت  دوالر عام مليار    9.29إلى    1971مليار دوالر عام    1.53حيث 

% عن بداية الفترة، كما واصلت الواردات المصرية ارتفاعها خالل الفترة   507بنسبة بلغت    1980
% خالل الفترة   22مليار دوالر بمعدل نمو    11( حيث بلغ متوسط قيمة الواردات  1981-1990)

  1990ام  مليار دوالر ع  14إلى    1981مليار دوالر عام    9.63حيث ارتفعت الواردات المصرية من  
 13.23% عن بداية الفترة، واصلت الواردات المصرية ارتفاعها حيث ارتفعت من    45بما يعادل  

%، حيث بلغ متوسط   72بنسبة زيادة    2000مليار دوالر عام    22.78إلى    1991مليار دوالر عام  
الواردات   نمو    17.44قيمة  بمعدل  دوالر  خالل    6مليار  االرتفاع  استمر  الفترة،  خالل   الفترة% 

% خالل    12مليار دوالر بمعدل نمو    37.32( حيث بلغ متوسط قيمة الواردات  2001-2010)
  2010مليار دوالر عام    58.22إلى    2001مليار دوالر عام    21.59الفترة؛ فقد ارتفعت الواردات من  

الفترة )  170بما يعادل   غ ( فبل2020- 2011%، وبنفس الوتيرة واصلت الواردات ارتفاعها خالل 
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% خالل الفترة؛ حيث ارتفعت الواردات من   3مليار دوالر بمعدل نمو    69.62متوسط قيمة الواردات  
 %.  29مليار دوالر بنسبة زيادة بلغت  75.43إلى   2011مليار دوالر عام  58.26

 

 ( 2020-1971في مصر خالل الفترة ) Tbalaالميزان التجاري تطور رصيد  3.5

 الصادرات ضعف نمو نتيجةالمصري من عجز طوال فترة الدراسة    الميزان التجاري   يعاني
، وهو ما يمكن على نحو ما تم تناوله في الفقرتين السابقتين  كبيرة  بصورة معدل نمو الواردات وارتفاع

 (:  2توضيحه من خالل الجدول رقم ) 

 
 ( مليار دوالر أمريكي 2020 – 1971الفترة ) المصري خالل   عجز الميزان التجاري ( تطور 2رقم )  جدول

معدل نمو   الفترة الزمنية 
 الصادرات 

متوسط قيمة  
 الصادرات 

معدل نمو  
 الواردات 

متوسط  
قيمة  
 الواردات 

معدل نمو  
 العجز 

متوسط قيمة  
 العجز 

1971  – 1980 22  % 2.74 22  % 4.23 14  % 1.49 

1981  – 1990 3 % 6.80 3 % 11 7 % 4.19 

1991  – 2000 5 % 13.19 8 % 17.44 9 % 4.25 

2001  – 2010 12  % 31.88 12  % 37.32 10  % 5.44 

2011-  2020 - 0.15  % 45.02 3 % 69.62 12  % 24.6 

 8 %  10 28 % 8 19.40 % 8 جمالي اإل 

 Eviews 12المصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي  

الفترتين  في  الصادرات والواردات  نمو  أنه رغم تساوي معدل  السابق يتضح  الجدول  من 
% على التوالي، إال أن  3% و  22( حيث بلغ 1990-1981( و)1980- 1971األولى والثانية )

% خالل الفترتين على التوالي؛ كون    7% و  14عجز الميزان التجاري استمر في النمو حيث بلغ  
ى من الصادرات بحوالي  مليار دوالر، كما واصل عجز الميزان التجاري ارتفاعه  قيمة الواردات أعل

بمتوسط عجز   2000مليار دوالر عام   27.56إلى   1991مليار دوالر عام    2.96فمن عجز بلغ 
بلغ العجز   كما(،  2000-1991% خالل الفترة )  6.13ونسبة إجمالية بلغت    11.43سنوي بلغ  
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مليار دوالر ثم عاود   31.8نتيجة تحرير سعر الصرف حيث بلغ    2017أكبر قيمة له خالل عام  
مليار دوالر   27.56، لكنه عاود االرتفاع ليصل إلى  2019مليار دوالر عام    24.97االنخفاض إلى  

%   4827% و    4099، وكان معدل نمو الصادرات والواردات آخر الفترة عن أولها  2020عام  
%، حيث بلغت   6950الميزان التجاري آخر الفترة حوالي    على التوالي مما جعل معدل نمو عجز

( يوضح اتساع الفجوة 3والشكل رقم )،   2020الواردات مرة ونصف تقريبا من قيمة الصادرات عام  
 بين الصادرات والواردات ونمو عجز الميزان التجاري المصري خالل فترة الدراسة:  

 ( 2020-1971)   خالل الفترة التجاري المصري رصيد الميزان بين الصادرات والواردات و  الفجوة  :( 3شكل رقم ) 

 
 Eviews 12المصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 ( 2020-1971خالل الفترة ) مصر في Exrالرسمي  الصرف سعر تطور  4.5

والتعويم،  التثبيت  سياسة  خالل  كثيرة من  تغيرات  الجنيه  أمام  الدوالر  صرف  سعر  شهد 
 ( يوضح تلك التغيرات: 4الشكل رقم )
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 ( 2020 –  1970تطور سعر الصرف الرسمي في مصر خالل الفترة )   :( 4شكل رقم ) 

 
 Eviews 12المصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي   
 

 سياسة   تطبيق من  لرغموعلى ا الصرف،  أسعار تعدد نظام 1969 عام المركزي   البنك   اتبع
مع   المركزي  التوجيه أسلوباعتمدت   المصري  االقتصاد إدارة أن إال 1974 عام  االقتصادي االنفتاح 
 والمال النقد أسواق وجمود  القومي االقتصاد  تسيير  في  تها ومؤشر   السوق  قوى  على االعتماد ضعف
، مجمعات  لثالث  األجنبي النقد  سوق   سمانق  1976عام    نهاية ومع،  ( 2017)مرسي،  االئتمان   وأسواق
المصرفية    المركزي  البنك   مجمع غير  الحرة  وشهدت  (Mongardini, 1998)والسوق  الفترة  ، 

بنسبة زيادة   1990عام    1.55إلى    1981عام    0.70من  ( ارتفاع سعر الصرف  1981-1990)
جنيه    1.55إلى    1988عام    0.70من    المصري حيث تم تخفيض قيمة الجنيه    %،  121بلغت  

  برنامج  على  البنك الدوليينمع صندوق النقد و بناء على  اتفاقية الحكومة المصرية    1990للدوالر عام  
 Dailami) 1987الهيكلية في االقتصاد المصري عام االختالالت   للحد مناإلصالح االقتصادي 

& Dinh, 1991) جنيه    0.8  الدوالر خالل الفترة  أمام المصري   الجنيه صرف سعرمتوسط    بلغ، و
 الصرف سعر نظامفترة التسعينات  خالل    مصرواعتمدت  %،    9مصري بمعدل نمو خالل الفترة بلغ  

إجراء  ،(Mostafa , 2012)  الصرف  سعر  استقرار إلى أدى مما  الثابت الفترة  تلك   ات وشهدت 
 األجنبي النقد في  للتعاملالصرافة    شركاتء  بإنشا السماحمع    األجنبي النقد بحيازةتتعلق   تشريعية
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  3.36  الدوالر خالل الفترة  أمام المصري   الجنيه صرف  سعر، وبلغ متوسط  )محي الدين و كجوك(
إلى  1991عام   3.14% فقد ارتفع سعر الصرف من  1جنيه مصري بمعدل نمو خالل الفترة بلغ 

 أمام المصري   الجنيه صرف سعربلغ متوسط  كما  %،    11بنسبة زيادة بلغت    2000عام    3.97
% وارتفع   4جنيه مصري بمعدل نمو خالل الفترة بلغ     5.43(  2010-2001)  الفترةالدوالر خالل  

متأثرا %،    53بنسبة زيادة بلغت    2010عام    5.62إلى    2001عام    3.97سعر الصرف من  
واألزمة المالية    لنفطالعالمية ل  سعاراألتراجع  تمثلت في    1998  عامبثالث صدمات حدثت خالل  

، كما تم تخفيض (Mohieldin & Ahmed, 2002)اإلرهابي على سياح األقصر  هجوم  الو العالمية  
  11.17الدوالر   صرف سعر( حيث بلغ متوسط  2020- 2011قيمة الجنيه مرة أخرى خالل الفترة )

إلى   2011عام    5.93% فارتفع سعر الصرف من    11جنيه مصري بمعدل نمو خالل الفترة بلغ  
بلغت    2020عام    15.76 الصادرات خالل  %  166بنسبة زيادة  بين  التالي يربط  الفترة، والشكل 

 والواردات وسعر الصرف خالل فترة الدراسة:  
 ( 2020 – 1971الفترة ) تغير الصادرات والواردات وسعر الصرف خالل   :( 5شكل رقم ) 

                    
 Eviews 12المصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي                
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 الدراسة القياسية  .6
وهي فترة طويلة    2020إلى عام    1971تمتد الدراسة إلى خمسة عقود؛ حيث تبدأ من عام  

نسبيًا تعد مؤشرا جيدا في التحليل االقتصادي الوصفي والكمي، إال أنه وعند تناول تلك الفترة بالتحليل 
قياسي مثل نموذج  أكثر من نموذج  تم تجريب  فقد  تماما،  القياسي أعطت مؤشرات غير منطقية 

، كذلك VECM  (Vazakidis & Adamopoulos, 2010)صحيح الخطأ متعدد االتجاهات  ت
وبعد استبعاد ،  من خالل أسلوب اختبار الحدود  (ARDL)الموزعة    اإلبطاء  لفترات  الذاتي  االنحدار

- 1991الفترة )  الدراسة على  اراستقر و  القياسي( من التحليل  1990-1971) العشرين عامًا األولى
واستخدام2020 الموزعةنموذج     (  اإلبطاء  لفترات  الذاتي   Autoregressive  االنحدار 

Distributed Lag (ARDL)  من خالل أسلوب اختبار الحدود  Bounds Testing Approach ،
والقصير لمعرفة أثر كال من من هنا نتناول فيما يلي تحليل العالقات التبادلية في األجلين الطويل  

الصادرات والواردات على سعر الصرف وكذلك أثر سعر الصرف على الصادرات والواردات خالل 
تلك الفترة مما يسهم في بناء سياسة اقتصادية واضحة تهدف إلى تقليل عجز الميزان التجاري المصري 

 تناوله في النقاط التالية: في األجل القصير وتحقيق توازنه في األجل الطويل، وهو ما يتم 

 توصيف النموذج وتحديد المتغيرات  1.6

األدبيات  من بين    نجد  السابقة   والدراسات  االقتصادية   خالل  اتجاهين  ذات  أن هناك عالقة 
الفكرة   تخدم  نماذج  ثالثة  تم وضع  لذلك  ناحية أخرى،  الصرف من  ناحية وسعر  والواردات من  الصادرات 

 ، وذلك كما يلي:(Abadir, K.M. & Magnus, J.R., 2005)األساسية للدراسة 

والواردات وسعر الصرف مع توقع وجود عالقة عكسية  يعبر عن عالقة الصادرات  النموذج األول:  
دالة سعر  فإن  لذلك  الصرف،  الواردات وسعر  بين  الصرف وعالقة طردية  الصادرات وسعر  بين 
تأخذ  تابع والصادرات والواردات كمتغيرات مستقلة  الصرف كمتغير  بين سعر  التي تربط  الصرف 

 الشكل التالي: 

 
𝐸𝑥𝑟𝑡 = 𝑓 (𝐸𝑝𝑡, 𝐼𝑚𝑝𝑡)     … … … … … … … . . … … … … … … … … … (1) 
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يربط بين سعر الصرف والصادرات مع توقع وجود عالقة طردية بين سعر الصرف   النموذج الثاني:
والصادرات، لذلك فإن دالة الصادرات التي تربط بين الصادرات كمتغير تابع وسعر الصرف كمتغير 

 مستقل تكون على الشكل التالي: 
𝐸𝑝𝑡 = 𝑓 (𝐸𝑥𝑟𝑡)     … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … (2) 

الثالث: الصرف   النموذج  سعر  بين  عكسية  عالقة  توقع  مع  والواردات  الصرف  سعر  بين  يربط 
كمتغير  الصرف  وسعر  تابع  كمتغير  الواردات  بين  تربط  التي  الواردات  دالة  فإن  لذلك  والواردات، 

 مستقل تكون على الشكل التالي: 
𝐼𝑚𝑝𝑡 = 𝑓 (𝐸𝑥𝑟𝑡)     … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … (3) 

 وبالتالي فإن معادالت النماذج الثالثة المقترحة تكون على الصورة التالية: 

𝐸𝑥𝑟𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑝𝑡 + 𝛽2𝐼𝑚𝑝𝑡 + 𝑒𝑡 … . … … … . . … … … … … … . . . . (1 − 1)  

𝐸𝑝𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑥𝑟𝑡 +  𝑒𝑡 … … … … … … … . … … . . … … … … … … . … (2 − 1) 

𝐼𝑚𝑝𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑥𝑟𝑡 +  𝑒𝑡 … … … … … … … … … … … … … . . … … … . (3 − 1) 

 الواردات والمتغيران معبر متغير  IMPوالخدمات،  السلع متغير الصادرات من EPحيث: 
سعر صرف الدوالر األمريكي بالجنيه   EXRاألمريكي،    للدوالر  الحالية  بالقيمة  دوالر  بالمليار  عنهما

تغطي تلك ،  الزمن  tالمتغير العشوائي )بواقي السلسلة(،    te،  معلمات النموذج    2β 1,β , 0β،  المصري
وتستخدم الدراسة السالسل الزمنية لتلك الفترة معبرا عن قيم الصادرات   (2020–1991)النماذج الفترة  

والواردات بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي، والبيانات مأخوذة من قاعد بيانات البنك الدولي الخاصة 
 . (worlbank, 2021) بجمهورية مصر العربية

 النموذج القياسي 2.6

نموذج   الدراسة   Autoregressiveالموزعة    اإلبطاء  لفترات  الذاتي  االنحدارتستخدم 

Distributed Lag (ARDL)  من خالل أسلوب اختبار الحدود  Bounds Testing Approach 

من خالل دمج نماذج االنحدار الذاتي والذي يمكن من خالله دراسة العالقات التوازنية طويلة األجل  
Autoregressive Model    مع فترات اإلبطاء الموزعةDistributed Lag Model  (Pesaran, 
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M. H. & Shin, Y., 1998)  (Pesaran, Shin, & Smith, 2001)،    بمالئمته  ويتميز النموذج
 للسالسل الزمنية الصغيرة نسبيا مقارنة باألساليب األخرى المستخدمة فتكون مخرجات النموذج أكثر

، مما يجعله أكثر مناسبة واتساقا لتحديد العالقات بين  (Mehrara & Musai, 2011)دقة وكفاءة 
 كما يتم اشتقاق عالقات األجل القصير من خالل  ل،الدراسة في األجلين القصير والطويمتغيرات  

في األجل    النموذج في  المشترك التكامل واستكشاف ECM Model الخطأ تصحيح نموذج تطبيق
ويسمح النموذج بإدخال    ،(Bannerjee, A., J. , Dolado, & R. Mestre , 1998)القصير  

 ,Narayan & Narayan)  عدد أكبر من فترات التباطؤ الزمني حتى يتم التوصل إلى الوضع األمثل

المصرية و ،  (2005 التبادلية بين الصادرات والواردات  العالقات  لدراسة  النموذج  سوف يتم تطبيق 
، انظر (Smith, 2021)&    (Eviews, 2020)  الخطوات التالية خالل  من  وسعر صرف الدوالر  

 ( بالملحق اإلحصائي:1الشكل التوضيحي رقم )

 دراسة استقرار السالسل الزمنية  1.2.6

سالسل  علىلتجنب النتائج المزيفة المبنية تعتبر دراسة استقرار السالسل الزمنية ضرورية 
الوحدة    Unit Roots testفمن خالل  ،  غير مستقرة فولر اختبار جذر  ديكي  اختبار  عن طريق 

 & Phillips)  واختبار  Augmented Dickey Fuller  (Dickey, 1981) (ADF)المطور  

Perron, 1988) (Perron, P. & Ng, S. , 1996) (PP) Phillips-Perron،   وقد بينت نتائج
المتغيرات مستقرة في المستوى ومستقرة عند    جميعها غير  EP  ،IMP  ،EXR  تلك االختبارات أن 

 الجدول التالي يوضح ذلك: و ،  ARDLمما يحقق شرط تطبيق نموذج  الفرق األول
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 (& (PP( ADF)( لمتغيرات النموذج UR( تحليل استقرار السالسل الزمنية ) 3جدول رقم ) 

 المتغير 
 I(1)المتغير في الفرق األول   I(0)المتغير في صفه األصلي  

 القرار 
Constant 

Constant 

&Trend 
None Constant 

Constant 

&Trend 
None 

 (ADF) اختبار ديكي فولر المطور 

EP 
- 0.90 

0.77 

- 1.70 

0.70 

0.84 

0.88 

- 4.54 

0.000 

- 4.44 

0.00 

- 4.36 

0.00 
(1)I 

IMP 
- 0.19 

0.92 

1.98 

0.63 

1.99 

0.98 

- 4.12 

0.000 

- 4.01 

0.00 

- 3.56 

0.00 
(1)I 

EXR 
0.09 

0.96 

- 2.10 

0.52 

1.32 

0.94 

- 3.86 

0.000 

- 3.93 

0.02 

- 3.71 

0.00 
(1)I 

 (PP)اختبار فيلبس بيرون 

EP 
- 0.93 

0.76 

- 1.86 

0.64 

0.84 

0.88 

- 4.53 

0.000 

- 4.40 

0.00 

- 4.37 

0.00 
(1)I 

IMP 
- 0.26 

0.91 

- 1.89 

0.63 

1.99 

0.98 

- 4.04 

0.000 

- 3.93 

0.02 

- 3.57 

0.00 
(1)I 

EXR 
0.10 

0.96 

- 1.48 

0.81 

1.76 

0.97 

- 3.63 

0.001 

- 4.35 

0.00 

- 3.64 

0.00 
(1)I 
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 وتحديد فترات التباطؤ المثلى  ARDLتقدير نموذج  2.2.6

الذي يبنى عليه نموذج   المثلى األساس  فمن خالله يمكن   ARDLتمثل فترات اإلبطاء 
 يمكن تالفي مشكلة ارتباط البواقي واالرتباط   بذلكتحديد فترات التباطؤ المثلى لمختلف المتغيرات و 

، (Pradhan, R., Norman, N., Badir, Y., & Samadhan, B)لذاتي بين متغيرات النموذج  ا
تحديد فترات اإلبطاء المثلى لمتغيرات النموذج   حيث يمكن تعديل تلك المشكالت إن وجدت، ويتم

معياري استنادًا إلى    Lag Order Selection Criteriaفرقها األول من خالل تحليلالمستقرة في  
 SC)  )(Schwarz, 1987)، ومعيار شوارتز   AIC))  (Akaike, 1974; Akaike, 1979)أكايك  

الفترة  المعايير  أقل ما يمكن فيها تكون  التي حيث تحدد تلك  المؤشرات   & Ozcicek)  قيم هذه 

McMillin, 2001)، ( واعتمدت الدراسة على معيارAIC حيث كانت نتائجه أكثر دقة واجتاز )
( 6الفقرة التالية، والشكل رقم ) النموذج المبني عليها االختبارات التشخيصية على نحو ما يتضح في 

فترات إبطاء لمتغير سعر الصرف وفترة إبطاء واحدة لمتغير   4يوضح نتيجة االختبار حيث تكون  
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ARDL  ( &4  ,4 )(  4,  1,  4)فترات إبطاء لمتغير الواردات وأن النماذج المقدرة هي    4الصادرات و

ARDL ( &4 ,1 )ARDL : 

 (AIC( المقترح؛ معيار ) ARDLالمثلى لنموذج )( اختبار فترات التباطؤ 6شكل رقم ) 
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 المقدر ARDLاختبار جودة نموذج  3.2.6

يجب تحديد أيها أكثر دقة في التعبير عن عالقات    ARDLهناك خمس حاالت لنموذج  
التكامل المشترك بين متغيرات النموذج، تصنف تلك الحاالت طبقا لوجود ثابت الدالة واالتجاه في 

والحالة النموذج ليس به ثابت أو اتجاه،    الحالة األولى:النموذج أو عدم وجود أحدهما أو كليهما،  
الحالة  وجود ثابت غير مقيد بدون اتجاه،    الحالة الثالثة:بدون اتجاه،  النموذج به ثابت مقيد    الثانية:
القبلية   اتثابت واتجاه معًا، لذلك توجد العديد من االختبار   الحالة الخامسة:: اتجاه فقط، وأخيرا  الرابعة

الهامة التي تدل على خلو النموذج من المشكالت وبالتالي استكمال خطوات التحليل ودراسة عالقات 
، من هذه االختبارات (Phillips, P. C. & Ouliaris, S., 1990)لتكامل بين متغيرات النموذج  ا

 ما يلي: 
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 ( (ARDLاملوزعة   اإلبطاء  ذو فرتات  الذاتي   االحندار  منوذج 

 

األول: )  االختبار  البواقي  بين  التسلسلي  االرتباط  اختبار Autocorrelationاختبار  خالل  من   )
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test  (Breusch T. , 1979)   &

(Godfrey, 1978)( 0، والذي يختبر فرض العدمH الذي يفترض وجود مشكلة االرتباط التسلسلي )
( الذي يفترض عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي في النموذج، 1H)بين البواقي مقابل الفرض البديل  

قيمة كال من  حي مما   %5غير معنوية حتى مستوى    (F-statistic( ،)Chi-Square)ث كانت 
يؤدي إلى رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل بعدم وجود مشكلة االرتباط التسلسلي في النماذج 

 نتيجة االختبار.يوضح ( 4رقم )والجدول  ،المقترحة

( من خالل عدة اختبارات Heterosedasticity Testعدم ثبات التباين )اختبار    االختبار الثاني:
اختبار    Breusch-Pagan-Godfrey test  (Breusch & Pagan, 1979)مثل 

، وذلك ARCH  (Engle, 2001)واختبار   Harvey  (Harvey, 1974; Harvey, 1976)واختبار
( وقبول  0Hللتأكد من ثبات تباين الحد العشوائي، وأدت نتائج تلك االختبارات إلى رفض فرض العدم )

( بخلو النموذج من مشكلة عدم ثبات التباين كما دلت على ذلك قيمة كال من 1Hالفرض البديل )
(F-statistic( ، )Chi-Square ) (: 4رقم)كما يتضح من الجدول ، %5حتى مستوى معنوية 

 المقدر ARDL (4, 1, 4)االختبارات التشخيصية لنموذج  ( 4جدول رقم ) 

 .F-statistic Prob. Chi-Square Prob نوع االختبار  النموذج 

𝑬𝒙𝒓𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒑𝒕, 𝑰𝒎𝒑𝒕) 

ARDL (4,1,4) 

Breusch-Godfrey LM 

Test 

0.28 0.75 1.17 0.55 

Breusch-Pagan-Godfrey 0.84 0.60 10.3 0.49 

Harvey 1.20 0.36 4.40 0.95 

ARCH 0.00 0.98 0.00 0.98 

𝑬𝒑𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒙𝒓𝒕) 

ARDL (1,4) 

Breusch-Godfrey LM 

Test 

3.11 0.07 6.96 0.03 

Breusch-Pagan-Godfrey 0.21 0.96 1.62 0.95 

Harvey 0.70 0.64 4.74 0.57 

ARCH 0.35 0.55 0.37 0.53 

𝑰𝒎𝒑𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒙𝒓𝒕) 

ARDL (4,4) 

Breusch-Godfrey LM 

Test 

0.59 0.56 2.03 0.36 

Breusch-Pagan-Godfrey 0.13 0.99 1.78 0.99 

Harvey 0.73 0.67 7.60 0.57 

ARCH 0.59 0.44 0.62 0.42 
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وهي الحالة التي تفترض وجود    ARDLتم تحديد الحالة الثالثة لنموذج    من الجدول السابق
 . (Unrestricted intercept; no trend)ثابت غير مقيد وبدون اتجاه للنماذج الثالثة 

   Bounds Testing Approachاختبار الحدود اختبار التكامل المشترك من خالل  4.2.6

( أكثر دقة من  PSS F-Test( المعتمد على تحليل ) Bounds Testيعد اختبار الحدود )
، فمن خالل حساب (Shahbaz, Ahmad, & Chaudhary, 2008)اختبارات التكامل األخرى  

ومقارنتها بالحدود الدنيا والعليا عند مستويات المعنوية المختلفة ومقابلة فرض ( F-statistics)قيمة 
أكبر من القيم الحرجة الجدولية   (statistics-F)(، فإذا كانت قيمة  1H( بالفرض البديل )0Hالعدم )

( بوجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات 1H( وقبول الفرض البديل )0Hفيتم رفض فرض العدم )
العامة لنموذج ) التكامل  ARDLالنموذج في األجل الطويل، والصورة  ( المستخدمة في اختبارات 

 يرات النموذج كما يلي: المشترك في األجلين الطويل والقصير معًا والتي تربط بين متغ 

والتي تربط بين سعر الصرف كمتغير تابع والصادرات   ARDL (4,1,4)الصورة العامة لنموذج    -
 والواردات كمتغيرات مستقلة: 

∆ 𝐸𝑥𝑟𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖

𝑞

𝑖=1

∆𝐸𝑥𝑟𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽2𝑖
 

𝑞

𝑖=1

∆𝐸𝑝𝑡−𝑖 
+ ∑ 𝛽3𝑖

𝑞

𝑖=1

∆𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖  

+ 𝛽4𝐸𝑥𝑟𝑡−1 + 𝛽5𝐸𝑝𝑡−1 + 𝛽6𝐼𝑚𝑝𝑡−1

+  𝑒𝑡. . … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … . (1 − 2) 
لنموذج    - العامة  تابع وسعر الصرف   ARDL (1,4)الصورة  الصادرات كمتغير  التي تربط بين 

 كمتغير مستقل: 

∆ 𝐸𝑝𝑡 = 𝛽0 +  ∑ 𝛽1𝑖
 

𝑞

𝑖=1

∆𝐸𝑝𝑡−𝑖 
+  ∑ 𝛽2𝑖

𝑞

𝑖=1

∆𝐸𝑥𝑟𝑡−𝑖 + 𝛽3𝐸𝑝𝑡−1 + 𝛽4𝐸𝑥𝑟𝑡−1

+  𝑒𝑡 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . (2 − 2) 
التي تربط بين الواردات كمتغير تابع وسعر الصرف كمتغير   ARDL (4,4)الصورة العامة لنموذج    -

 مستقل: 
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 ( (ARDLاملوزعة   اإلبطاء  ذو فرتات  الذاتي   االحندار  منوذج 

 

∆ 𝐼𝑚𝑝𝑡 = 𝛽0 +  ∑ 𝛽1𝑖
 

𝑞

𝑖=1

∆𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖  +  ∑ 𝛽2𝑖

𝑞

𝑖=1

∆𝐸𝑥𝑟𝑡−𝑖 + 𝛽3𝐼𝑚𝑝𝑡−1

+ 𝛽4𝐸𝑥𝑟𝑡−1 +  𝑒𝑡 … … … … … … … … … … . . . (3 − 2) 
 

عدد فترات اإلبطاء الزمني للمتغيرات في وضعها    qالفرق األول للمتغيرات،    ∆حيث تمثل  
في  معلمات النموذج  3β 2,β , 1β،  (AICاألصلي والمحددة في الفقرة السابقة اعتمادا على معيار )

المتغير   te  مة الحد الثابت،معل  0β،  في األجل الطويل  معلمات النموذج  6β 5,β , 4β،  األجل القصير
 β4β: 0H =5 ==  0( حيث:  0H)   الزمن، ويتم اختبار فرض العدم  t  العشوائي )بواقي السلسلة(،

6β( 1، مقابل الفرض البديلH:حيث )  6≠ 0≠ β5 ≠ β 4β: 1H  ( يحتوي على 5الجدول رقم )، و
( قيمة  يحتوي على  االختبار حيث  الحرجة  statistic-Fنتيجة  مستويات عند    I    ،(0)I(1) ( والقيم 

( أكبر من جميع القيم F-statistic%، وكانت قيمة )10%،  5%،  2.5%،  1المعنوية المختلفة  
( بوجود عالقة تكامل مشترك 1H( وقبول الفرض البديل )0Hالحرجة، لذلك يتم رفض فرض العدم )

 بين متغيرات الدراسة في األجل الطويل. 

 F-Bounds Test( اختبار التكامل المشترك 5جدول رقم ) 

 مستوى المعنوية  القيم الحرجة  F-statistic النموذج 
I(1) I(0) 

ARDL (4,1,4) 

𝑬𝒙𝒓𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒑𝒕, 𝑰𝒎𝒑𝒕) 
8.607853 

4.14 3.17 10% 

4.85 3.79 5% 

5.52 4.41 2.5% 

6.36 5.15 1% 

ARDL (1,4) 

𝑬𝒑𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒙𝒓𝒕) 
 8.520287 

4.78 4.04 10% 

5.73 4.94 5% 

6.68 5.77 2.5% 

7.84 6.84 1% 

ARDL (4,4) 

𝑰𝒎𝒑𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒙𝒓𝒕) 
29.71301 

4.78 4.04 10% 

5.73 4.94 5% 

6.68 5.77 2.5% 

7.84 6.84 1% 
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   T- Bounds Test (BDM) تحديد نوع التكامل 5.2.6

الذي يتم من خالله تحديد شكل    Single Cointegration Test  حد أنواعأوالذي يعد  
التكامل في األجل الطويل والتي تكون إما عالقة   منطقية عادية أو متدهورة أو غير ونوع عالقة 

 خاصة   بفترة إبطاء واحدة باستخدام قيم حرجة  التابع  المتغير  معنوية  اختبار منطقية وذلك من خالل
، وبينت نتيجة االختبار (Bannerjee, A., J. , Dolado, & R. Mestre , 1998)بهذا االختبار   

% مما   5أقل من جميع القيم الحرجة حتى مستوى معنوية    T-Statisticة  للنموذج األول أن قيم
عالقة غير منطقية،   ARDL (4,1,4)يدل على أن عالقة التكامل المشترك بين متغيرات النموذج 

أكبر   ARDL (1,4)    &ARDL (4,4)في النموذجين اآلخرين    T-Statisticبينما كانت قيمة  
المعنوية المختلفة مما يدل على منطقية العالقة مع تدهورها في  من كل القيم الحرجة عند مستويات

 األجل الطويل، الجدول التالي يوضح نتيجة االختبار للنماذج الثالثة:

 T-Bounds Test( اختبار نوع وشكل عالقة التكامل المشترك 6جدول رقم ) 

 مستوى المعنوية  القيم الحرجة  T-statistic النموذج 
I(1) I(0) 

ARDL (4,1,4) 
𝑬𝒙𝒓𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒑𝒕, 𝑰𝒎𝒑𝒕) 

 

- 2.973104 

-3.21 -2.57 10% 

-3.53 -2.86 5% 

-3.8 -3.13 2.5% 

-4.1 -3.43 1% 

ARDL (1,4) 

𝑬𝒑𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒙𝒓𝒕) 
- 4.119844 

-2.91 -2.57 10% 

-3.22 -2.86 5% 

-3.5 -3.13 2.5% 

-3.82 -3.43 1% 

ARDL (4,4) 

𝑰𝒎𝒑𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒙𝒓𝒕) 
6.639668 - 

-2.91 -2.57 10% 

-3.22 -2.86 5% 

-3.5 -3.13 2.5% 

-3.82 -3.43 1% 
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ومعادلة  ويعبر الشكل التالي عن شكل ونوع تلك العالقة من خالل الدمج بين المتغير التابع  
 التكامل في األجل الطويل لكل من النماذج الثالثة: 
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 ( شكل ونوع عالقة التكامل المشترك للنماذج الثالثة 7شكل رقم ) 

 
   Eviews 12المصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي  

 تقدير عالقات األجل الطويل 6.2.6

متغيرات   بين  مشترك  تكامل  عالقة  لوجود  )نظرا  خالل    ARDL(  4,1,4النموذج  من 
( )F- Bounds Testاختبار  اختبار  خالل  من  التكامل  عالقة  وشكل  نوع  تحديد  ورغم   ،)T- 

Bounds Testمنطقية غير  عالقة  التكامل  عالقة  أن  أظهر  الذي  تقدير   (  محاولة  يمكن  ولكن 
وكذلك تقدير العالقة    Imp, Epوالمتغيرات المستقلة    Exrعالقات األجل الطويل بين المتغير التابع  

في النموذجين اآلخرين بحيث تكون الصورة   Imp, Epالمستقل والمتغيرات التابعة    Exrبين المتغير  
 العامة لمعادالت األجل الطويل على الشكل التالي: 

∆ 𝐸𝑥𝑟𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖

𝑞

𝑖=1

∆𝐸𝑥𝑟𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽2𝑖
 

𝑞

𝑖=1

∆𝐸𝑝𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽3𝑖

𝑞

𝑖=1

∆𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖  

+  𝑒𝑡 … … … … … … … … … … … … … … … … … … . (1 − 3) 

∆ 𝐸𝑝𝑡 = 𝛽0 +  ∑ 𝛽1𝑖

𝑞

𝑖=1

∆𝐸𝑝𝑡−𝑖 ∑ 𝛽2𝑖
 ∆𝐸𝑥𝑟𝑡−𝑖 

𝑞

𝑖=1

+ 𝑒𝑡 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (2 − 3) 
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∆ 𝐼𝑚𝑝𝑡 = 𝛽0 +  ∑ 𝛽1𝑖

𝑞

𝑖=1

∆𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖 ∑ 𝛽2𝑖
 ∆𝐸𝑥𝑟𝑡−𝑖 

𝑞

𝑖=1

+ 𝑒𝑡 … … … … … … . . … … … . . … … … … … … . . … . (3 − 3) 

معلمات األجل الطويل المراد تقديرها والتي تعبر عن المرونة    β2= β1β =3حيث تمثل  
 ( يوضح ذلك:  7بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، والجدول رقم )

   ARDL Long Run Form( تقدير معلمات األجل الطويل 7جدول رقم ) 

 المتغير المستقل  .Coefficient Std. Error t-Statistic Prob النموذج 

ARDL (4,1,4) 

𝑬𝒙𝒓𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒑𝒕, 𝑰𝒎𝒑𝒕) 

0.03 0.03 1.03 0.32 EP 

0.01 0.02 0.39 0.69 IMP 

ARDL (1,4) 

𝑬𝒑𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒙𝒓𝒕) 
11.61 1.17 9.87 0.00 Exr 

ARDL (4,4) 

𝑰𝒎𝒑𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒙𝒓𝒕) 
23.18 1.95 11.83 0.00 Exr 
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النموذج األول في    ,Ep  Impإشارة معلمات المتغيرات المستقلة  من الجدول السابق نجد أن  
ARDL (4,1,4)   والمفسرة للتغير الحادث في سعر الصرف موجبة لكنها غير معنوية إحصائيا مما

في يبرهن على عدم منطقية العالقة في األجل الطويل بين متغيرات النموذج رغم جودة النموذج،  
النموذج للتغير الحادث في الصادرات في    والمفسر EXR تظهر إشارة معلمة المتغير المستقلحين  

موجبة ومعنوية إحصائيا وتتفق مع النظرية االقتصادية وما تم توقعه من   ARDL (1,4)الثاني  
% يؤدي   1وجود عالقة طردية بين سعر الصرف والصادرات وأن التغير في سعر الصرف بنسبة  

الدراسة، واتسم النموذج بجودة تقدير   11.6إلى زيادة الصادرات بنسبة   % وما تم توقعه في هذه 
للنموذج معنوية مما   Statistic-F% وكانت قيمة    60حوالي    2Rمل التحديد  حيث بلغ معاعالية  

المقدر، كذلك   النموذج  المستقل  يدل على جودة  المتغير  للتغير   Exrتظهر إشارة معلمة  والمفسر 
موجبة ومعنوية إحصائيا وهو ما يتعارض   ARDL (4,4)النموذج الثالث  الحادث في الواردات في  

ية وما تم توقعه من وجود عالقة عكسية بين سعر الصرف والواردات، وقد يكون  مع النظرية االقتصاد
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 (: 2020-1971) الفرتة   خالل   الصرف   العالقة التبادلية بني امليزان التجاري املصري وسعر   

 ( (ARDLاملوزعة   اإلبطاء  ذو فرتات  الذاتي   االحندار  منوذج 

 

السبب في ذلك كون الواردات سلع رأسمالية ال يمكن االستغناء عنها مع عدم وجود بديل محلي لها 
مع ارتباط هيكل الصادرات والواردات بعالقات تشابك حيث أن معظم الصادرات يدخل في إنتاجها 

 1وردة مما يزيد من أهمية تلك الواردات لالقتصاد القومي فزيادة سعر الصرف بنسبة  مواد وسلع مست
حيث %، واتسم النموذج رغم ذلك بجودة تقدير عالية،    23.18% تؤدي إلى زيادة الواردات بنسبة  

للنموذج معنوية مما يدل على جودة   Statistic-F% وكانت قيمة    81حوالي    2Rبلغ معامل التحديد  
 ج المقدر.النموذ

 
 تقدير عالقات األجل القصير  7.2.6

الصيغة العامة لمعادلة نموذج تصحيح الخطأ التي من خاللها يتم تقدير معلمات األجل  
 القصير تكون على الشكل التالي: 

∆ 𝐸𝑥𝑟𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖

𝑞

𝑖=1

∆𝐸𝑥𝑟𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽2𝑖
 

𝑞

𝑖=1

∆𝐸𝑝𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽3𝑖

𝑞

𝑖=1

∆𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖

+ ∝1 ECTt−1 + 𝑒𝑡 … … … … … … … … … . . … … … … … … . . (1 − 5) 

∆ 𝐸𝑝𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖

𝑞

𝑖=1

∆𝐸𝑝𝑡−𝑖 ∑ 𝛽2𝑖
 ∆𝐸𝑥𝑟𝑡−𝑖 

𝑞

𝑖=1

+∝1 ECTt−1 

+  𝑒𝑡 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . … . (2 − 5) 

∆ 𝐼𝑚𝑝𝑡 = 𝛽0 +  ∑ 𝛽1𝑖

𝑞

𝑖=1

∆𝐼𝑚𝑝𝑡−𝑖 ∑ 𝛽2𝑖
 ∆𝐸𝑥𝑟𝑡−𝑖 

𝑞

𝑖=1

+∝1 ECTt−1 

+  𝑒𝑡 . … … … . … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … . (3 − 5) 

المعلمات المراد تقديرها في األجل   β2= β1β =3الفرق األول للمتغيرات،    ∆حيث تمثل  
معامل التصحيح أو سرعة   ECTسرعة التعديل من األجل القصير إلى األجل الطويل،    αالقصير،  

( المعادلة  في  والواردات  الصادرات  على  تطرأ  التي  للتغيرات  الرسمي  الصرف  سعر  (  1- 4تكيف 
(، وسرعة تكيف الواردات للتغير 2-4وسرعة تكيف الصادرات للتغير في سعر الصرف في المعادلة ) 

( المعادلة  في  الصرف  سعر  الخطأ3-4في  تصحيح  نموذج  خالل  ومن   )ARDL Error 

Correction Regression     يتم تحديد معادلة األجل القصير والتي تبين من خالل اختبارECM 
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Regression    أنها رغم معنويتها إال أن قيمتها موجبة وهو ما يؤكد ما توصلت إليه الدراسة من كون
 ,Banerjee)عالقة التكامل غير منطقية في األجل الطويل وبالتالي غير موجودة في األجل القصير  

Dolado, J. J., Galbraith,, & Hendry, 1993)   (Bannerjee, A., J. , Dolado, & R. 

Mestre , 1998) ( يوضح نتيجة االختبار: 8والجدول رقم ) 

 ( تقدير معلمات األجل القصير 8جدول رقم ) 

 .Coefficient Std. Error t-Statistic Prob النموذج 
ARDL (4,1,4) 

𝑬𝒙𝒓𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒑𝒕, 𝑰𝒎𝒑𝒕) 
2.7 0.49 5.43 0.00 

ARDL (1,4) 

𝑬𝒑𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒙𝒓𝒕) 
- 0.54 0.129181 - 4.23 0.00 

ARDL (4,4) 

𝑰𝒎𝒑𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒙𝒓𝒕) 
- 0.41 0.05 -7.94 0.00 

 Eviews 12المصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي              

 ARDLالنموذج األول  إشارة معلمة تصحيح الخطأ في    من الجدول السابق يالحظ أن

على الرغم من إعطاء معامل موجبة ومعنوية إحصائيا مما يؤكد على عدم منطقية العالقة  (4,1,4)
للنموذج معنوية   Statistic-F% وكانت قيمة    73درجة تفسيرية قوية للنموذج بلغت    2Rالتحديد  

سلبية ومعنوية    ARDL (1,4)النموذج الثاني  تظهر إشارة معلمة تصحيح الخطأ في  (، بينما  0.00)
وبلغ معامل التحديد %،  54إحصائيا مع سرعة تعديل من األجل القصير إلى األجل الطويل بلغت 

2R    مع معنوية    59درجة تفسيرية قوية نسبيًا للنموذج حيث بلغ %Statistic-F   للنموذج مما يدل
على جودة النموذج المقدر ويتفق مع افتراضات النظرية االقتصادية وما تم توقعه في هذه الدراسة، 

في    كذلك الخطأ  تصحيح  معلمة  إشارة  الثالث  ظهرت  ومعنوية    ARDL (4,4)النموذج  سلبية 
التعديل من األجل القصير إلى األجل الطويل حوالي   إعطاء % مع    41إحصائيا، وبلغت سرعة 

 Statistic-F% عالوة على معنوية    81درجة تفسيرية قوية للنموذج حيث بلغ    2Rمعامل التحديد  
 ( مما يدل على جودته.0.00للنموذج )
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 الهيكلي لمعلمات النموذجاختبار االستقرار  8.2.6

النموذج  (  CUSUMمن خالل اختبار ) لمعلمات  الهيكلي  والذي الذي يختبر االستقرار 
الت المجموع  سلوك  للبواقي ر يفسر  ، (Brown, Durbin, & Evans, 1975)  اكمي 

المجموع  CUSUM of Squaresواختبار) سلوك  يحلل  والذي  لمربعات(   البواقي  التراكمي 

(Inclans C. & Tiao, G. C., 1994).   في شكل منحنى ألخطاء   اتاالختبار   تلكتظهر نتائج  و
على أن معلمات  نص  ي  الذي(  0H)  الصفري بهدف اختبار الفرض  %    5مجال ثقة  داخل  نموذج مقّدر  

ومن ثم إمكانية  ( والدال على استقرار معلمات النموذج  1H)، مقابل الفرض البديل  نموذج غير مستقرة ال
ثابتة للنموذج على طول الفترة الزمنية للدراسة دون الحاجة إلى تجزئتها لفترات جزئية،   تقدير معلمات

جموع ( توضح نتيجة االختبارين للنماذج الثالثة والتي أظهرت أن الم10،  9،  8واألشكال التوضيحية )
%، بينما يخرج سلوك المجموع التراكمي لمربعات البواقي عن    5التراكمي للبواقي يتحرك داخل حدود  

والتي شهدت ارتفاع   2018  –   2012خالل الفترة    ARDL (4,1,4)% في النموذج األول    5حدود  
الثاني   الفترة    ARDL (1,4)ملحوظ لسعر الصرف، كذلك النموذج  ، والتي 2015- 2011خالل 

الثالث   النموذج  استقرار  تأكيد  مع  الصادرات،  قيمة  في  ارتفاع  والخاص   ARDL (4,4)شهدت 
 .بالواردات مما يبرز مشكلة هيكلية في االقتصاد المصري 

 ( (ARDL (4, 1, 4) CUSUMS, CUSUMSQالستقرار الهيكلي لنموذج اختبارات ا (8رقم ) شكل 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

-113- 

 رضا البدوي 

 ((ARDL (1,4) CUSUMS, CUSUMSQاختبارات االستقرار الهيكلي لنموذج  (9رقم ) شكل 

 
 

 ( (ARDL (4,4) CUSUMS, CUSUMSQ اختبارات االستقرار الهيكلي لنموذج  (10رقم ) شكل 

 
 Eviews 12المصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي  

  Forecastingالتنبؤقدرة النموذج على  اختبار 9.2.6

مرتفعا ومعلمات النموذج معنوية وذات داللة إحصائية إال أن   2Rقد يكون معامل التحديد 
قدرة النموذج على التنبؤ تكون ضعيفة أو محدودة نتيجة للعديد من األسباب كالتغيرات المفاجئة في  
قيم متغيرات الدراسة، لذلك يعد اختبار قدرة النموذج على التنبؤ من االختبارات الهامة والتي تتحدد 

حيث   Theil inequality coefficient  (Theil, 1966; Theil, 1965)ثيل  من خالل قاعدة  
قدرة النموذج على   هاماً لقياس  معياًرا  للتفاوت(  Theil  )معامل  Theil  بـ  الخاصة  U  إحصائيات  تعد

إلى الصفر   األقرب  القيم  تشير حيث    Theil U1, Theil U2  هما  التنبؤ من خالل معامالن لثيل
تكون   التوقعات  صفًرا فإن  تساوي   U1    &U2  كانت  أما إذا  للنموذج؛  أفضل  تنبؤ  قدرة  لكل منهما إلى
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التوضيحي رقم )،  (Magdalena , Gani, Nikola, & Biljana , 2017)مثالية   ( 11الشكل 
 يوضح نتيجة االختبارات للنماذج الثالثة:  

 ARDL (4,1,4  &ARDL (1.4)  &ARDL (4,4))( اختبار قدرة التنبؤ للنموذج 11شكل رقم ) 

 
 Eviews 12المصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  ARDL (4,1,4)النموذج األول  من استعراض الشكل التوضيحي السابق نجد أن قدرة  
، وهما يقتربان من  0.07حوالي    U2وقيمة    0.04حوالي   U1 حيث بلغت قيمة المعامل  كبيرةكانت  

وهي بذلك   0.05حوالي   ARDL (1,4)   U1لنموذج الثاني  لبينما بلغت قيمة المعامالن  الصفر،  
 ضعفعلى    متجاوزة للواحد الصحيح مما يدل  1.25بلغت حوالي    U2تقترب من الصفر لكن قيمة  

حيث بلغت متوسطة    ARDL (4,4)النموذج الثالث  قدرة النموذج على التنبؤ، في حين كانت قدرة  
والتي   0.55لي  حوا  U2والتي تقترب من الصفر بشكل كبير، وقيمة    0.02حوالي   U1 قيمة المعامل

 ، والجدول التالي يوضح تلك القيم:تقترب من الواحد الصحيح
 قدرة النموذج على التنبؤ(( Theil U1, U2معامل  :( 9جدول رقم ) 

 درجة التنبؤ Theil U2 Theil U1 النموذج 
ARDL (4,1,4) 

𝑬𝒙𝒓𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒑𝒕, 𝑰𝒎𝒑𝒕) 
 كبيرة  0.04 0.07

ARDL (1,4) 

𝑬𝒑𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒙𝒓𝒕) 
 ضعيفة  0.05 1.25

ARDL (4,4) 

𝑰𝒎𝒑𝒕 = 𝒇 (𝑬𝒙𝒓𝒕) 
 متوسطة  0.02 0.55

 Eviews 12المصدر: عمل الباحث من مخرجات البرنامج اإلحصائي                        
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 النتائج والتوصيات والدراسات المستقبلية  .7
 نتائج الدراسة  1.7

 تتمثل أهم نتائج الدراسة فيما يلي:

أثرت األزمات العالمية على االقتصاد المصري بشكل كبير خاصة مع اعتماد مصر على االستيراد   -
سلبيا على االقتصاد المصري    2011يناير    25وضعف القدرات التصديرية، كما أثرت أحداث  

مما أسهم في زيادة عجز الميزان التجاري المصري؛ حيث بلغ معدل إجمالي العجز عن متوسط 
( نمو    8(  2020- 1971الفترة  بمعدل  دوالر  للصادرات   10مليار  ضعيف  بنمو  مدفوعا   ،%

  28% متوسط الفترة، مع نمو مرتفع للواردات بلغ    8مليار دوالر بما يعادل    19.4المصرية بلغ  
 %.    8مليار دوالر بما يعادل 

  0.43بمعدل نمو حيث ارتفع من    4.25(  2020-1971بلغ متوسط سعر الصرف خالل الفترة )  -
%، بينما كان متوسط   3525بمعدل نمو آخر الفترة بلغ    2020عام    15.76إلى    1971جنيه عام  

عام    3.14جنيه بمعدل نمو حيث ارتفع من    6.65(  2020-1991سعر الصرف خالل الفترة )
% حيث تم تخفيض قيمة  402بمعدل نمو آخر الفترة بلغ   2020عام جنيه   15.76إلى   1991

 الجنيه أكثر من مرة خالل الفترة. 
-  ( الفترة  على  القياسية  الدراسة  )2020- 1991استقرت  الفترة  استبعاد  بعد  ( من 1971-1990( 

سيا مع ( قيا2020-1971التحليل القياسي لتعدد المشكالت المتعلقة بنتائج تحليل إجمالي الفترة )
استخدام أكثر من نموذج واستقرت الدراسة على نموذج االنحدار الذاتي ذو فترات اإلبطاء الموزعة 

ARDL :وكانت نتيجة التحليل القياسي كما يلي ، 
والواردات   • والصادرات  تابع  كمتغير  الصرف  سعر  بين  مشترك  تكامل  عالقة  وجود  رغم 

قة غير منطقية مما يتنافى مع النظرية كمتغيرات مستقلة في األجل الطويل إال أنها عال
االقتصادية وما تم توقعه في هذه الدراسة؛ حيث ظهرت معلمات األجلين الطويل والقصير  

 عالقات غير منطقية كذلك، رغم جودة النموذج المقدر واستقراره هيكليًا. 
ر بين وجود عالقات تكامل مشترك منطقية متدهورة عبر الزمن في األجلين الطويل والقصي •

سعر الصرف كمتغير مستقل والصادرات كمتغير تابع مع ضعف قدرة النموذج على التنبؤ؛ 
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  %   11.6% يؤدي إلى زيادة الصادرات بنسبة    1التغير في سعر الصرف بنسبة  حيث أن  
%،    54مع سرعة تعديل من األجل القصير إلى األجل الطويل بلغت  في األجل الطويل  

قتصادية وما تم توقعه من وجود عالقة طردية بين سعر الصرف  مع النظرية االوهو ما يتفق  
 والصادرات.

وجود عالقات تكامل مشترك منطقية متدهورة عبر الزمن في األجلين الطويل والقصير بين  •
مع قدرة تنبؤ متوسطة للنموذج؛ حيث سعر الصرف كمتغير مستقل والواردات كمتغير تابع  

في األجل    %  23.18ي إلى زيادة الواردات بنسبة  % تؤد  1أن زيادة سعر الصرف بنسبة  
%، وهو ما    41مع سرعة تعديل من األجل القصير إلى األجل الطويل حوالي  الطويل  

يتعارض مع النظرية االقتصادية وما تم توقعه من وجود عالقة عكسية بين سعر الصرف  
مكن االستغناء عنها  والواردات، وقد يكون السبب في ذلك كون الواردات سلع رأسمالية ال ي

 مع عدم وجود بديل محلي لها، مع ارتباط هيكل الصادرات والواردات بعالقات تشابك قوية. 

بصورة عامة كان االرتباط بين الصادرات والواردات من ناحية وسعر الصرف من الناحية   •
سات  األخرى منافيا تماما للنظرية االقتصادية وتوقعات الدراسة مما يقلل من نتائج السيا

غير  عكسية  نتائج  السياسات  تلك  تعطي  وقد  الصرف  سعر  وسياسات  الكلية  الخارجية 
 منطقية. 

 التوصيات  2.7

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وبهدف تفعيل سياسات التوازن الخارجي لالقتصاد  
يتوافق مع األدبيات المصري للحد من عجز الميزان التجاري واستقرار سعر الصرف بالشكل الذي  

 االقتصادية توصي الدراسة بما يلي:
يجب أن يكون معدل نمو الصادرات أعلى بكثير من المعدل الحالي من خالل تبني سياسة   •

التصنيع بغرض التصدير وليس تصدير فائض اإلنتاج فقط وهو ما يستلزم تطوير وإصالح  
  مصر بميزة   فيها  تتمتع  التي   ةالمصنع  المنتجات  هيكل اإلنتاج المصري، مع التركيز على

المنسوجات  نسبية منتجات  والبتروكيماويات  مثل  والحراريات   العطرية  النباتات  والزجاج 
 والطبية. 
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ترشيد الواردات إلى أقل حد ممكن من خالل سياسة تصنيع اإلحالل محل الواردات مع   •
الميزان عجز  خفض  في  يساعد  مما  الكماليات  أو  الترفيه  سلع  استيراد  التجاري   وقف 

 المصري.
الوصول بسعر الصرف تدريجيا إلى مستوى حقيقي يعمل على تشجيع الصادرات والحد   •

 من الواردات. 

 
   الدراسات المستقبلية 3.7

من الدراسات المستقبلية الممكنة تلك التي توضح معدل النمو الالزم في حجم الصادرات  
الواردات األمثل، مع دراسة سعر الصرف الذي يؤثر بشكل كبير في سعر الصرف وكذلك حجم  

الصادرات وعالقته  المصري، هيكل  التجاري  الفعلي على الميزان  للجنيه المصري وتأثيره  الحقيقي 
بسعر الصرف وكذلك هيكل الواردات، كما يمكن دراسة العالقة السببية بين الصادرات والواردات، 

ان التجاري المصري وسعر صرف الدوالر أمام مما يسهم في وضع سياسة أكثر وضوحا وفعالية للميز 
 الجنيه ومن ثم نجاح سياسات التوازن الخارجي لالقتصاد المصري.
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