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 زــــــــــــــــالموجـ
  

يعتبر البرتقال المصرى من أىم المحاصيل  
الزراعية التصديرية التى يمكن أن تساىم فى زيادة النقد 

حيث يحتل  األجنبى من الصادرات الزراعية المصرية ،
البرتقال المصري المركز األول بالنسبة لمحاصيل 

بمتوسط قيمة صادرات بمغ الفاكية التصديرية المصرية 
%  90%، 47مميون دوالر تمثل نحو  493.2حوالى 

عمى الترتيب من متوسط قيمة الصادرات المصرية من 
مميار دوالر، ومتوسط  1.049الفاكية والبالغ حوالى 
 548.2من الموالح والبالغ حوالى قيمة صادرات مصر 

(، وباإلضافة 2017–2013مميون دوالر خالل الفترة )
إلى ذلك تعتبر مصر من أىم الدول المصدرة لمبرتقال 
عمى مستوى العالم حيث تحتل مصر المركز الثالث 
عمي مستوى العالم بالنسبة لكمية تصدير محصول 

مية ( بمتوسط ك2017 – 2013البرتقال خالل الفترة )
الف طن تمثل نحو  862.4صادرات بمغ حوالى 

% من متوسط صادرات العالم لمبرتقال لمفترة 12.4
وبناءا مميون طن،  6.929المدروسة والبالغ حوالى 

استيدف البحث التعرف عمى أىم األسواق عمى ذلك 
االستيرادية لمحصول البرتقال المصرى لدراسة الطمب 

مك األسواق وتحديد الخارجى عمى البرتقال المصرى لت
العوامل المؤثرة فى الطمب عمى البرتقال المصرى فى 
أىم األسواق االستيرادية والتعرف عمى أىم الدول 
المنافسة لمصر فى أىم األسواق االستيرادية. وتبين من 
دراسة التوزيع الجغرافى لصادرات البرتقال المصرى أن 

مارات كل من االتحاد الروسى، ىولندا، السعودية، واال
ىى أىم األسواق المستوردة لمبرتقال المصرى حيث 
بمغت كمية صادرات مصر من البرتقال لتمك األسواق 

% من 53.5الف طن تمثل نحو  461.7حوالى 
متوسط كمية صادرات البرتقال المصرى خالل الفترة 

(، وبمغت قيمة صادرات مصر من 2017 – 2013)
ميون دوالر تمثل م 254.4البرتقال لتمك األسواق حوالى 

% من متوسط قيمة صادرات البرتقال 51.6نحو 
المصرى خالل الفترة المدروسة . وتبين من دراسة 
الطمب عمى البرتقال المصرى ألىم األسواق االستيرادية 
أن الطمب عمى البرتقال المصرى  لمسوق اليولندى 
طمب مرن، بينما الطمب عمى البرتقال المصرى فى 

لسعودى، واالماراتى طمب غير مرن. السوق الروسى، ا
ومن خالل دراسة المرونة العبورية ألىم األسواق 
االستيرادية لمبرتقال المصرى تبين إرتفاع قيمة المرونة 

فى  3.6العبورية لمسوق اليولندى حيث بمغت حوالى 
حين بمغت قيمة المرونة العبورية لمسوق السعودى، 

عمى  2.3،  2.4،  2.5الروسى، واالماراتى حوالى 
الترتيب، مما يعنى ارتفاع درجة المنافسة فى السوق 
اليولندى مقارنة بباقى األسواق . ولذلك توصى الدراسة 

ضرورة الحفاظ عمى النصيب السوقى لمصر ألىم ب
االسواق االستيرادية لمبرتقال المصرى وخاصة السوق 
الروسى، السعودى، واالماراتى والعمل عمى زيادة 

قى لمصر فى تمك االسواق. وتوصى النصيب السو 
الدراسة أيضا بضرورة توافر المواصفات العالمية 
لمتصدير لمبرتقال المصرى من حيث الجودة المطموبة 
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لكل سوق عمى حدا، مع مراعاة أذواق المستيمكين فى 
كل سوق، حتى يصبح البرتقال المصرى منافس قوى 

سعر  فى األسواق العالمية حيث اتضح من النتائج تدنى
تصدير البرتقال المصرى مقارنة بالدول األخرى 
المصدرة لمبرتقال. وباالضافة إلى ذلك توصى الدراسة 
بفتح أسواق تصديرية جديدة لمبرتقال المصرى تقل فييا 

 المنافسة . حدة
 

الطمبببب الخبببارجى، المرونبببة السبببعرية، :  الكممـــات الدالـــة
 المرونة العبورية، المرونة الدخمية.

 
 المقدمــــة

 
يحتل محصول البرتقال المصري المركز األول 
بالنسبة لمحاصيل الفاكية التصديرية المصرية عموما 
وبالنسبة لمموالح خصوصا، حيث بمغ متوسط قيمة 

 –2013صادرات البرتقال المصرى خالل الفترة )
، %47مميون دوالر تمثل نحو  493.2( حوالى 2017

المصرية من الفاكية  % من متوسط قيمة الصادرات90
مميار دوالر  ومتوسط قيمة  1.049والبالغ حوالى 

 548.2صادرات مصر من الموالح والبالغ حوالى 
، الل الفترة المدروسة عمى الترتيبمميون دوالر خ

وتعتبر مصر من أىم الدول المصدرة لمبرتقال عمى 
مستوى العالم حيث تحتل مصر المركز الثالث عمي 

ى بالنسبة لكمية تصدير محصول مستوى العالم ف
( بمتوسط كمية 2017 – 2013البرتقال خالل الفترة )

الف طن تمثل نحو  862.4صادرات بمغ حوالى 
% من متوسط صادرات العالم لمبرتقال لمفترة  12.4

مميون طن، بينما  6.929المدروسة والبالغ حوالى 
احتمت مصر المركز السابع عمى مستوى العالم بالنسبة 

 4.2يمة صادرات محصول البرتقال بنسبة تمثل نحو لق
% من متوسط قيمة صادرات العالم لمحصول البرتقال 

مميار دوالر.  13.187لمفترة المدروسة والبالغ حوالى 
لذلك يعتبر محصول البرتقال من المحاصيل الزراعية 
التى يمكن االعتماد عمييا لزيادة حصيمة الصادرات 

ت الفاكية خصوصا من النقد الزراعية عموما وصادرا
 األجنبى .

 مشكمة البحث
 

عمى الرغم من أن مصر تحتل المركز الثالث عمى 
مستوى العالم فى كمية تصدير محصول البرتقال اال أن 
ىذا المحصول يتعرض لمنافسة سعرية شديدة فى 
األسواق العالمية، ينتج عنيا تدنى سعر ىذا المحصول 

فى قيمة  حدوث تذبذبفى السوق العالمى وبالتالى 
  .صادرات البرتقال المصرى

 
 هدف البحث

 
ييدف البحث التعرف عمى أىم االسواق االستيرادية 
لمحصول البرتقال المصرى، ودراسة الطمب الخارجى 
عمى البرتقال المصرى فى أىم األسواق، بيدف تحديد 
العوامل المؤثرة فى الطمب عمى البرتقال المصرى فى 

ية، حتى يصبح البرتقال المصرى االسواق الخارج
منافس قوى فى األسواق العالمية، وبالتالى زيادة 

  حصيمة النقد األجنبى لمبرتقال المصرى.
 

 المنهج التحميمي ومصادر الحصول عمي البيانات
 

اعتمد البحث عمي أسموبي التحميل الكمي 
والوصفي، حيث تم استخدام العديد من األساليب 

واإلحصائية والتي تناسب موضوعات البحث، الرياضية 
مثل األىمية النسبية، االتجاه العام، والمعادالت 

 الموغارتمية المزدوجة.
واعتمد البحث عمي البيانات الثانوية المنشورة وغير 
المنشورة الصادرة عن العديد من الجيات، وكذلك 
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(، وموقع 

www.Trademap.org   الخاص بإحصاءات التجارة
 لتطوير األعمال الدولية .  

 

 نتائج البحث
 

تطور كمية وقيمة وسعر تصدير مصر لمبرتقال  -أوال
 ( 2017 – 2006خالل الفترة )

 

 ر كمية صادرات مصر من البرتقال تطو  - 1
أن متوسط كمية الصادرات  (1) جدوليتبين من 

( 2017 – 2006المصرية من البرتقال خالل الفترة )
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ألف طن، وتتراوح ما بين حد أدنى                   727.5بمغ حوالي 
، وحد  2006الف طن وذلك عام  199.9بمغ حوالى 

وذلك عام مميون طن   1.13أقصى بمغ حوالى 
2014. 
 

صادرات مصر من تطور كمية وقيمة وسعر  .1جدول 
 (2017-2006محصول البرتقال خالل  الفترة )

 

 الكمية السنة
 باأللف طن 

 القيمة 
 بالمميون دوالر

 السعر
 دوالر/طن 

2006 199.9 65.1 326 
2007 271.6 99 364 
2008 655.4 381.7 582 
2009 821.8 494.7 602 
2010 819.8 484.2 591 
2011 1042.3 538.2 516 
2012 607.7 456.4 751 
2013 1108.9 493.1 445 
2014 1128.8 442.3 392 
2015 663.5 482 726 
2016 748.7 501.8 670 
2017 662.1 547 826 

 565.9 415.4 727.5 المتوسط
 www.tradeالمصدر: جمعت وحسبت من موقع 

map.org 
 

إلى إتجاه كمية  (2) جدول( 1) تشير المعادلة
الصادرات المصرية من البرتقال إلى التزايد بمقدار 

الف طن بما  53.1سنوى معنوى احصائيا بمغ حوالى 
% سنويا، وتشير قيمة معامل التحديد 7.3يمثل نحو 

% من التغيرات الحادثة فى كمية الصادرات 59إلى أن 
المصرية من البرتقال ترجع إلى المتغيرات التى يعكس 

% من التغيرات ترجع إلى 41ىا عامل الزمن وأن أثر 
عوامل أخرى لم تؤخذ فى االعتبار. وقد ثبتت معنوية 

 النموذج المستخدم لطبيعة البيانات .
 
 ر قيمة صادرات مصر من البرتقال تطو   - 2

أن متوسط قيمة صادرات  (1جدول )يتبين من 
 415.4البرتقال المصري خالل فترة الدراسة بمغت نحو 

يون دوالر . وتتراوح ما بين حد أدنى بمغ حوالى مم
وحد أقصى بمغ حوالى  2006مميون دوالر عام  65.1
( 2، وتشير المعادلة ) 2017مميون دوالر عام  547
إلى تزايد قيمة الصادرات المصرية من  (2) جدول

البرتقال بمقدار سنوى معنوي احصائيًا بمغ حوالى 
% سنويا، 7.8مميون دوالر بما يمثل نحو  32.6

% من التغيرات 73وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن 
الحادثة فى كمية الصادرات المصرية من البرتقال ترجع 

الزمن وأن  إلى المتغيرات التى يعكس أثرىا عامل
% من التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم تؤخذ فى 27

االعتبار. وقد ثبتت معنوية النموذج المستخدم لطبيعة 
 البيانات.

  
 مصر لمبرتقالتطور سعر تصدير  -3

أن متوسط سعر صادرات  (1جدول )يوضح 
 565.9البرتقال المصري خالل فترة الدراسة بمغ نحو 

دوالر/طن عام  326حوالى دوالر/طن، بحد أدنى بمغ 
دوالر/طن عام   826وحد أقصى بمغ حوالى  2006
 خالل الفترة المدروسة . 2017

إلى تزايد سعر  (2) جدول( 3) تشير المعادلة
الصادرات المصرية من البرتقال بمقدار سنوى معنوى 

دوالر لمطن بما يمثل نحو  28احصائيا بمغ حوالى 
% من 63 %، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن4.9

التغيرات الحادثة فى سعر تصدير مصر لمبرتقال ترجع 
إلى المتغيرات التى يعكس أثرىا عامل الزمن وأن 

يرات ترجع إلى عوامل أخرى لم تؤخذ فى % من التغ37
االعتبار. وقد ثبتت معنوية النموذج المستخدم لطبيعة 

 البيانات .
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مصببر لمحصببول البرتقببال خببالل الفتببرة  تصببديرمعببادالت االتجبباه الزمنببى العببام لتطببور كميببة وقيمببة وسببعر  .2 جــدول

(2006-2017) 
 

التغير  R2 F المعادلة انــــــالبي م
 النسبى

   Y1   =  7.364  +  53.1  X باأللف طن البرتقالكمية صادرات  1
         ( 2.7 )     *   ( 2.3 )  *           

96.0 5.4 463 %  

   Y2   =  89362  +  386.  X بالمميون دوالرالبرتقال قيمة صادرات  2
         ( 862 )  *     ( 3.3 )  **            

9643 1161 462 %  

  Y3   = 383.9   +  28  X دوالر/طن البرتقالسعر تصدير  3
         (4.7)  **      ( 2.5 )  *          

0.63 6.4 760 %  

 (.1: حسبت من جدول )المصدر
 بالمميون دوالر.: قيمة صادرات مصر من البرتقال Y2      : كمية صادرات مصر من البرتقال باأللف طن.Y1  حيث :

         Y3.سعر تصدير مصر لمبرتقال بالدوالر / الطن :      X       .  عامل الزمن :F   معنوية النموذج : . 
  R2 .0.01، ** : مستوى المعنوية عند   0.05* : مستوى المعنوية عند    : معامل التحديد . 

 

 
محصول  الجغرافى لصادرات مصر منالتوزيع  -ثانيا

 البرتقال 
التوزيع الجغرافى لصادرات  (3) جدوليوضح 

( ويتبين 2017–2013المصري خالل الفترة ) رتقالالب
السعودية، االتحاد كل من  من بيانات الجدول أن

الروسى، االمارات، ىولندا والمممكة المتحدة من أىم 
تستورد تمك المصري، حيث  رتقالالدول المستوردة لمب

، 60.3، 171.9، 177.8الدول ما يقرب من )
( الف طن عمى الترتيب تمثل نحو 40.6، 51.8
% عمى التوالى %4.6، %6، %7، %19.9، 20.6

من متوسط اجمالى كمية الصادرات المصرية من 
 862.4البرتقال خالل الفترة المدروسة البالغ حوالى 

ى، الف طن، بينما يحتل كل من االتحاد الروس
السعودية، االمارات، ىولندا وبنجالديش المركز االول، 

الثانى، الثالث، الرابع والخامس عمى الترتيب من حيث  
المصري حيث بمغت قيمة  رتقالقيمة صادرات الب

صادرات مصر من البرتقال لتمك الدول حوالى 
( مميون دوالر 22، 31.3، 33.4، 87.3، 102.3)

%، 6.8%، 17.7 %،20.7عمى الترتيب تمثل نحو 
متوسط اجمالى قيمة % عمى التوالى من %4.5، 6.4

الصادرات المصرية من البرتقال خالل الفترة المدروسة 
  .مميون دوالر 493.2البالغ حوالى 

يتبين مما سبق أن كل من السعودية، االتحاد 
الروسى، اإلمارات وىولندا تعتبر أىم الدول المستوردة 

بمغت نسبة كمية صادرات لمبرتقال المصرى حيث 
% من متوسط 53.5البرتقال المصرى لتمك الدول نحو 

إجمالى كمية البرتقال المصدرة خالل الفترة المدروسة، 
كما أن قيمة صادرات البرتقال المصرى ليذه الدول 

% من متوسط إجمالى قيمة صادرات 51.6بمغت نحو 
 البرتقال المصري لنفس الفترة .

 8.767مك الدول حوالى مصر من البرتقال لت
% من متوسط قيمة  .16.مميون دوالر تمثل نحو 

 صادرات البرتقال المصرى خالل الفترة المدروسة .
يعتبر االتحاد الروسى وىولندا أىم االسواق االجنبية 
المستوردة لمبرتقال المصري حيث بمغت كمية صادرات 

الف طن  88364البرتقال المصري لتمك الدول حوالى 
% من كمية الصادرات المصرية من 367.حوالى  تمثل

البرتقال لألسواق األجنبية، وبمغت قيمة صادرات مصر 
 .1336من البرتقال لالتحاد الروسى وىولندا حوالى 

% من اجمالى قيمة 860.مميون دوالر تمثل نحو 
البرتقال المصري لألسواق األجنبية خالل فترة  صادرات

ية واالمارات أىم الدول الدراسة. وكذلك تعتبر السعود
العربية المستوردة لمبرتقال المصري حيث بمغت كمية 

 83261صادرات مصر من البرتقال لتمك الدول حوالى 



 1267                 تقدير الطمب الخارجى عمى البرتقال المصرى ألهم األسواق االستيرادية                            
 

AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., 27(2), 2019 

% من متوسط كمية .496الف طن تمثل نحو 
صادرات البرتقال المصري لألسواق العربية، وبمغت 
قيمة صادرات مصر من البرتقال لمسعودية واالمارات 

% من .06.مميون دوالر تمثل حوالى  189.7حوالى 
اجمالى قيمة صادرات البرتقال المصري لألسواق 

 العربية خالل الفترة المدروسة.
 

التوزيببع الجغرافببى لصببادرات البرتقببال المصببري وفقبباً لألىميببة النسبببية لكميببة الصببادرات وقيمببة الصببادرات  .3 جــدول
 (2017 – 2013ر خالل الفترة )وسعر التصدي

 )الكمية : ألف طن   ،   القيمة : مميون دوالر   ،   السعر : دوالر/طن(

متوسط  الدول
 الكمية

االهمية 
 النسبية 

متوسط 
 القيمة

االهمية 
 النسبية 

متوسط 
 االهمية النسبية  السعر

 103.2 631.6 17.7 87.3 20.6 177.8 السعودية
 94.5 578.2 20.7 102.3 19.9 171.9 االتحاد الروسى

 99.1 606 6.8 33.4 7 60.3 االمارات
 99.9 611 6.4 31.3 6 51.8 ىولندا

 95.8 586.2 4.1 20.3 4.7 40.6 المممكة المتحدة
 107.1 655.2 4.5 22 3.9 33.6 بنجالديش
 101.1 618.4 3.5 17.4 3.8 32.9 أوكرانيا
 106.1 649.4 3.7 18 3.3 28.8 اليند

 97.6 597.2 3.2 16 3.2 27.9 الكويت
 97.4 595.6 2.3 11.4 2.6 22.3 العراق
 108.1 661.2 3.5 17.1 2.6 22.6 الصين
 104.5 639.6 2.4 12 2.2 19 ماليزيا
 100.2 613.2 1.8 9.1 2.1 18.4 السودان
 97.5 596.6 1.8 8.8 1.9 16.5 عمان
 99.1 606.2 1.6 7.7 1.6 14 األردن

 107.8 659.6 1.3 6.6 1.1 9.7 كونجىونج 
 110.7 677.4 1.1 5.3 1 8.2 فنمند

 106.2 650 13.6 67.0 12.3 106.1 دول أخرى
 100 611.8 100 493.2 100 862.4 االجمالى

 . www.trade map.org: جمعت وحسبت من موقع المصدر
  

العوامل المحددة لمطمب االجمالى عمى البرتقال 
 الروسىالمصري فى السوق 

بدراسة العالقة بين كمية صادرات البرتقال المصري 
لالتحاد الروسى كمتغير تابع والمتغيرات المستقمة التى 
يعتقد تأثيرىا المعنوى عمى المتغير التابع، يتبين من 

أن كمية صادرات البرتقال  (4جدول )( 1المعادلة )
المصري لالتحاد الروسى تتأثر بكل من متوسط سعر 
طن البرتقال المصدر من مصر لالتحاد الروسى، 

متوسط سعر طن البرتقال المصدر من تركيا لالتحاد 
الروسى، والدخل القومى لالتحاد الروسى. حيث يتبين 

( وجود عالقة عكسية بين كمية 1من المعادلة )
لبرتقال المصري لالتحاد الروسى ومتوسط صادرات ا

، المصدر من مصر لالتحاد الروسى سعر طن البرتقال
% ينخفض 1حيث أنو بزيادة سعر طن البرتقال بنسبة 

كمية صادرات البرتقال المصري لالتحاد الروسى بنسبة 
% خالل الفترة المدروسة مما يعنى أن الطمب 964
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مب غير مرن. عمى البرتقال المصرى لمسوق الروسى ط
عالقة طردية وجود كما يتبين من نفس المعادلة وجود 

بين كمية صادرات البرتقال المصري لالتحاد الروسى 
ومتوسط سعر طن البرتقال المصدر من تركيا لالتحاد 
الروسى، حيث أنو بإنخفاض سعر طن البرتقال 

% تنخفض 1المصدر من تركيا لالتحاد الروسى بنسبة 
تقال المصري لالتحاد الروسى بنسبة كمية صادرات البر 

( وجود عالقة 1%. كما يتضح من المعادلة )867
طردية بين الدخل القومى لالتحاد الروسى وكمية 
صادرات البرتقال المصري لالتحاد الروسى حيث أن 

% تزداد 1بزيادة الدخل القومى لالتحاد الروسى بنسبة 
بنسبة  كمية صادرات البرتقال المصري لالتحاد الروسى

أى  9607%. وقد بمغت قيمة معامل التحديد نحو 363
% من التغيرات التى تؤثر فى كمية 07أن حوالي 

صادرات البرتقال المصري لالتحاد الروسى ترجع إلى 
% من التغيرات ترجع إلى .العوامل سالفة الذكر وأن 

عوامل أخرى. وقد ثبتت معنوية النموذج المستخدم 
 لطبيعة البيانات .

 
العوامل المحددة لمطمب االجمالى عمى البرتقال   -1

 المصري فى السوق الهولندى

بدراسة العالقة بين كمية صادرات البرتقال المصري 
ليولندا كمتغير تابع والمتغيرات المستقمة التى يعتقد 
تأثيرىا المعنوى عمى المتغير التابع، يتبين من المعادلة 

ل المصري أن كمية صادرات البرتقا (4جدول )( 8)
ليولندا تتأثر بكل من سعر طن البرتقال المصدر من 
مصر ليولندا ، وسعر طن البرتقال المصدر من أسبانيا 

( وجود عالقة 8ليولندا. حيث يتبين من المعادلة )
عكسية بين كمية صادرات البرتقال المصري ليولندا 
وسعر طن البرتقال المصدر من مصر ليولندا ، حيث 

% تنخفض كمية 1طن البرتقال بنسبة  أنو بزيادة سعر
% خالل 167صادرات البرتقال المصري ليولندا بنسبة 

الفترة المدروسة مما يعنى أن الطمب عمى البرتقال 
المصرى لمسوق اليولندى طمب مرن. كما يتبين من 
نفس المعادلة وجود عالقة طردية بين كمية صادرات 

ل المصدر البرتقال المصري ليولندا وسعر طن البرتقا
من أسبانيا ليولندا، حيث أنو بإنخفاض سعر طن 

% 1البرتقال المصدر من أسبانيا ليولندا بنسبة 
تنخفض كمية صادرات البرتقال المصري ليولندا بنسبة 

( وجود عالقة 8%. كما يتضح من المعادلة ).36
طردية بين الدخل القومى ليولندا وكمية صادرات 

ث أن بزيادة الدخل القومى البرتقال المصري ليولندا حي
% تزداد كمية صادرات البرتقال 1ليولندا بنسبة 

%. وقد بمغت قيمة 1867المصري ليولندا بنسبة 
% من 42أى أن حوالي  9642معامل التحديد نحو 

التغيرات التى تؤثر فى كمية صادرات البرتقال المصري 
% من 88ليولندا ترجع إلى العوامل سالفة الذكر وأن 

رات ترجع إلى عوامل أخرى. وقد ثبتت معنوية التغي
 النموذج المستخدم لطبيعة البيانات. 

 
العوامل المحددة لمطمب االجمالى عمى البرتقال   -2

 المصري فى السوق السعودي 

بدراسة العالقة بين كمية صادرات البرتقال المصري 
لمسعودية كمتغير تابع والمتغيرات المستقمة التى يعتقد 

معنوى عمى المتغير التابع، يتبين من المعادلة تأثيرىا ال
أن كمية صادرات البرتقال المصري  (4جدول )( 3)

لمسعودية تتأثر بكل من سعر طن البرتقال المصدر من 
مصر لمسعودية، وسعر طن البرتقال المصدر من 

( 3جنوب أفريقيا لمسعودية. حيث يتبين من المعادلة )
ات البرتقال وجود عالقة عكسية بين كمية صادر 

المصري لمسعودية ومتوسط سعر طن البرتقال المصدر 
من مصر لمسعودية، حيث أنو بزيادة سعر طن البرتقال 

% تنخفض كمية صادرات البرتقال المصري 1بنسبة 
% خالل الفترة المدروسة مما يعنى أن 962لمسعودية 

الطمب عمى البرتقال المصرى لمسوق السعودى طمب 
( وجود عالقة 3ح من المعادلة )غير مرن. كما يتض

طردية بين كمية صادرات البرتقال المصري لمسعودية 
ا ببببببببببوب أفريقيببببببببببببببال المصدر من جنببببببببببببوسعر طن البرتق

لمسعودية، حيث أنو بزيادة سعر طن البرتقال بنسبة 
ال المصري بببببببببببادرات البرتقببببببببببببة صببببببببببب% تنخفض كمي1

% خالل الفترة المدروسة. وقد  .86لمسعودية بنسبة 
أى أن حوالي  9629بمغت قيمة معامل التحديد نحو 

ة صادرات ببببببببببب% من التغيرات التى تؤثر فى كمي29
البرتقال المصري لمسعودية ترجع إلى العوامل سالفة 

. رىمن التغيرات ترجع إلى عوامل أخ% 89الذكر وأن 
وذج المستخدم لطبيعة ببببببببة النمببببببببد ثبتت معنويببببببببببوق

 البيانات.
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العوامل المحددة لمطمب االجمالى عمى البرتقال   -3
 المصري فى السوق االماراتى

بدراسة العالقة بين كمية صادرات البرتقال المصري 
لالمارات كمتغير تابع والمتغيرات المستقمة التى يعتقد 

ىا المعنوى عمى المتغير التابع، يتبين من المعادلة تأثير 
أن كمية صادرات البرتقال المصري  (4جدول )( 7)

لالمارات تتأثر بكل من سعر طن البرتقال المصدر من 
مصر لالمارات، سعر طن البرتقال المصدر من جنوب 
أفريقيا لالمارات، والدخل القومى لالمارات. حيث يتبين 

ود عالقة عكسية بين كمية ( وج7من المعادلة )
صادرات البرتقال المصري لالمارات وسعر طن البرتقال 
المصدر من مصر لالمارات، حيث أنو بزيادة سعر 

% تنخفض كمية صادرات 1طن البرتقال بنسبة 
% خالل الفترة 962البرتقال المصري لالمارات بنسبة 

المدروسة مما يعنى أن الطمب عمى البرتقال المصرى 
االماراتى طمب غير مرن. كما يتبين من نفس لمسوق 

المعادلة وجود عالقة طردية بين كمية صادرات البرتقال 
المصري لالمارات وسعر طن البرتقال المصدر من 
جنوب أفريقيا لالمارات، حيث أنو بإنخفاض سعر طن 
البرتقال المصدر من جنوب أفريقيا لالمارات بنسبة 

البرتقال المصري لالمارات % تنخفض كمية صادرات 1
( وجود 7%. كما يتضح من المعادلة ) 863بنسبة 

عالقة طردية بين كمية صادرات البرتقال المصري 
لالمارات والدخل القومى لالمارات حيث أن بزيادة 

% يزداد كمية 1الدخل القومى لالمارات بنسبة 
%. وقد 768صادرات البرتقال المصري لالمارات بنسبة 

أى أن حوالي  9629ة معامل التحديد نحو بمغت قيم
% من التغيرات التى تؤثر فى كمية صادرات 29

البرتقال المصري لالمارات ترجع إلى العوامل سالفة 
% من التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى. 89الذكر وأن 

  وقد ثبتت معنوية النموذج المستخدم لطبيعة البيانات.
 

   
 

 أسواقو االستيرادية خالل الفترة العوامل المحددة لمطمب االجمالى عمى البرتقال المصري فى أىم .4 جدول
(899.- 8914) 
 

 R-2 F المعادلة البيان م

   Ln Y1 = 24  –  0.7  Ln x1 + 2.4  Ln x2 + 3.3 Ln x3 السوق الروسى 1
           (3.1)**    (-2.4)*         (4.7)**        (2.9)** 

9607 896. 

                          Ln Y2 =  88  –  1.4 Ln x4 + 3.6 Ln x5 + 12.4 ln x6 السوق اليولندى 8

            (2.5)*     (-2.2)*        (3.3)**         (2.2)*   9642 768 

 Ln Y3 =  9.4  –  0.8 Ln x7 +  2.5 Ln x8 السوق السعودى 3

             (1.7)      (-2.1)*          (3.4)** 9629 46. 

 Ln Y4 =  36  –  0.8 Ln x8 + 2.3 Ln x9 -  4.2 Ln x10 السوق االماراتى 7

            (2.6)**   (-2.2)*         (2.3)*         (-3.3)** 0.80 4.6 
 .www.trade map.orgجمعت وحسبت من موقع : المصدر

R: معنوية النموذج،     Fحيث أن:
 9691،   ** : مستوى المعنوية عند  .969: معامل التحديد المعدل،  *: مستوى المعنوية عند  2

Y1 بالطن. الروسىالمصري لمسوق  البرتقال: كمية صادرات    X1بالدوالر.لالتحاد الروسى  :  سعر الطن المصدر من مصر 
X2.سعر الطن المصدر من تركيا لالتحاد الروسى بالدوالر  :   X3.الدخل القومى لالتحاد الروسى بالمميار دوالر : 
Y2 بالطن. اليولندىالمصري لمسوق  البرتقال: كمية صادرات   X4 بالدوالرليولندا : سعر الطن المصدر من مصر. 
X5 بالدوالر. ليولندا: سعر الطن المصدر من أسبانيا    X6.الدخل القومى ليولندا بالمميار دوالر : 
Y3 بالطن. السعودىالمصري لمسوق  البرتقال: كمية صادرات  X7 بالدوالر. لمسعودية:  سعر الطن المصدر من مصر 
X8 بالدوالر. لمسعودية:  سعر الطن المصدر من جنوب أفريقيا Y4 بالطن. االماراتىالمصري لمسوق  البرتقال: كمية صادرات 
X8.سعر الطن المصدر من مصر لالمارات بالدوالر :   X9.سعر الطن المصدر من جنوب أفريقيا لالمارات بالدوالر : 

X10.الدخل القومى لالمارات بالمميار دوالر : 
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مصرى مقارنة بين نماذج الطمب عمى البرتقال ال -5 

 االسواق اإلستيراديةألهم 
أن نموذج الطمب عمى  (5جدول )يتضح من 

البرتقال المصري لمسوق الروسى أفضل نموذج ألىم 
األسواق اإلستيرادية لمبرتقال المصري حيث بمغت قيمة 

(F نحو )20.5 ( وبمغت قيمة ،R-2 ) 0.94حوالى ،
مما يعنى أن نموذج الطمب عمى البرتقال المصري 

نموذج مستوفى لمعوامل المؤثرة  لمسوق الروسى أكثر
عمى الطمب عمى البرتقال المصري لالتحاد الروسى، 
يميو كل من السوق السعودى، االماراتى واليولندى 

عمى  4.2، 4.6، 7.6( بمغت حوالى Fبقيمة )
، 0.80، 0.80( حوالى R-2)، وبمغت قيمة الترتيب
عمى التوالى مما يعنى أن ىذه النماذج تشمل  0.78
العوامل المؤثرة عمى صادرات مصر من البرتقال أغمب 

 لتمك األسواق.
 

لنماذج  (R -2)،   (R 2)،  (F)مقارنة قيمة  .5جدول 
واق بببببببسألا مببببببببببال المصري ألىبببببببببببالطمب عمى البرتق

 اإلستيرادية
 

 R-2قيمة    R2قيمة    Fقيمة  السوق
 9607 9622 .896 السوق الروسى

 9642 96.1 768 اليولندىالسوق 
 9629 96.3 .46 السوق السعودى
 0.80 ..96 4.6 السوق االماراتى

 (4المصدر: جدول )
 
مقارنة بين المرونات السعرية والمرونات   -6

العبورية والمرونات الدخمية لنماذج الطمب عمى 
 مصرى ألهم األسواق اإلستيرادية البرتقال ال

إرتفاع المرونة السعرية  (6جدول )يتبين من 
لمبرتقال المصري لمسوق اليولندى بقيمة بمغت حوالى 

مما يعنى أن الطمب عمى البرتقال المصرى فى  1.4
السوق اليولندى طمب مرن، فى حين أن الطمب عمى 
البرتقال المصرى لمسوق الروسى، السعودى، واالماراتى 

مك طمب غير مرن حيث بمغت قيمة المرونة السعرية لت
مما يعنى ضرورة  0.8،  0.8،  0.7األسواق حوالى 

الحفاظ عمى عدم رفع سعر تصدير البرتقال المصري 
لمسوق اليولندى مقارنة بباقى األسواق لمحفاظ عمى 
الحصة السوقية لمصر من البرتقال فى السوق اليولندى 

 كسوق أجنبى .
ارتفاع المرونة العبورية يتبين من نفس الجدول 

مقارنة بكل من  3.6لندى حيث بمغت لمسوق اليو 
السعودى، الروسى، واالماراتى حيث بمغت السوق 

مما يعنى  2.3، 2.4، 2.5المرونة العبورية حوالى 
المنافسة فى السوق اليولندى عن باقى  حدةارتفاع 

 األسواق.
أيضا أن الدخل القومى  (6جدول )يتضح من 

ادرات لألسواق األجنبية لو تأثير معنوى عمى كمية ص
مصر من البرتقال لتمك األسواق حيث بمغت المرونة 

 12.4، 3.3الدخمية لالتحاد الروسى وىولندا حوالى 
عمى الترتيب، بينما نجد أن الدخل القومى ليس لو تأثير 
معنوى فى السوق السعودى عمى كمية صادرات مصر 
من البرتقال لمسعودية ، ونجد فى السوق االماراتى أن 

لبة لممرونة الدخمية لالمارات تشير إلى عدم االشارة السا
مطابقة البرتقال المصرى لمواصفات الجودة لمسوق 
االماراتى أو عدم توافق البرتقال المصرى مع أذواق 

 المستيمكين فى االمارات .
 

 مقارنة المرونات السعرية والمرونات العبورية .2جدول 
ق االسوا لنماذج الطمب عمى البرتقال المصري ألىم

 اإلستيرادية
 

المرونة  السوق
 السعرية

المرونة 
 العبورية

المرونة 
 الدخمية 

 3.3 4.2 7.4 - السوق الروسى
 44.2 3.3 4.2 - السوق اليولندى

سعودىالالسوق   - 7.5 4.2 - 
  -2.4  4.3 7.5 - السوق االماراتى

 ( 4المصدر : جدول ) 
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 اتـــــالتوصي 

 ضرورة الحفاظ عمى النصيب السوقى لمصر  -1
ألىم االسواق االستيرادية لمبرتقال المصرى 
وخاصة السوق الروسى، السعودى، واالماراتى  
والعمل عمى زيادة النصيب السوقى لمصر فى 

 تمك االسواق.

ضرورة توافر المواصفات العالمية لمتصدير  -8
لمبرتقال المصرى من حيث الجودة المطموبة لكل 

فى  سوق عمى حدا، مع مراعاة أذواق المستيمكين
كل سوق، حتى يصبح البرتقال المصرى منافس 
قوى فى األسواق العالمية حيث اتضح من النتائج 
تدنى سعر تصدير البرتقال المصرى مقارنة 

 بالدول األخرى المصدرة لمبرتقال .

فتح أسواق تصديرية جديدة لمبرتقال المصرى تقل  -3
 المنافسة . حدةفييا 
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ABSTRACT 

 

 Egyptian orange is one of the most important 

agricultural crops export, which can contribute to 

the increase of foreign exchange of agricultural 

exports, where the Egyptian orange is in the first 

place for fruit export Egyptian exports, Accordingly, 

the aim of the research was to identify the main 

import markets of the Egyptian orange crop to 

study the external demand of Egyptian oranges for 

these markets and to determine the factors affect-

ing the Egyptian oranges in the most important 

import markets and to identify the most important 

countries competing for Egypt in the most im-

portant importing markets. A study of the geo-

graphical distribution of Egyptian orange exports 

revealed that the Russian Federation, the Nether-

lands, Saudi Arabia and the UAE are the main 

importing markets for Egyptian orange. Egypt's 

exports of orange to these markets reached                

461.7 thousand tons, representing about 53.5% of 

the average quantity of Egyptian orange exports 

during the period (2013-2017), Egypt's exports of 

orange to these markets amounted to about 254.4 

million dollars, representing about 51.6% of the 

average value of Egyptian orange exports during 

the period studied. A study of the demand for 

Egyptian oranges for the most important import 

markets showed that the price elasticity of the 

Dutch market was high Which means that demand 

for oranges in the Netherlands market is elastic 

Compared to the Russian market, Saudi Arabia 

and the United Arab Emirates, where demand for 

Egyptian oranges  Inelastic request,  Therefore, 

the price of export of Egyptian oranges to the 

Netherlands should not be maintained To maintain 

Egypt's market share in this market.                                                                                                                      

 

Keywords: External demand, Price elasticity, 

Cross-elasticity, Income elasticity 

 


