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 زــــــــــــــــالموجـ
  

إن االتجاه حاليًا فى معظم دول العالم سواء المتقدمة 
أو النامية هو كيفية الحصول على اكبر قدر ممكن من 

ما تملكه الدولة من موارد متاحه وطرق  المكاسب فى ظل
اإلنتاج المستخدمة وكيفية إدارة تلك الموارد فى ظل مناخ 

ع أي دولة ال تستطي، و  استثمارى يتوافق مع تلك المتغيرات
أن تعيش بمعزل عن سائر الدول األخرى في العالم سواء 
كانت تلك الدولة غنية بالموارد ولها فائض في اإلنتاج 

تصريفه أو كانت في حاجة إلى الدول األخرى وترغب في 
في الحصول على قدر كاف من سلعة ما تكفي احتياجات 

 . سكانها
 لمحصول الكبيرة التصديرية األهمية من الرغم وعلى
 في قائمة األولى المرتبة واحتالله المصرية  الموالح

 المرتبة مصر واحتالل المصرية، الزراعية الصادرات
 اتسمت قد صادراته أن إال تصديرها، يف عالميا الثالثة

 (2001-2018)الفترة خالل االستقرار وعدم بالتذبذب
 ،وهو ما يؤدي الي تذبذب العائد من هذه الصادرات

 الطلب محددات على الوقوف ضرورة يتطلب الذي األمر
 األسواق مختلف في هذه الصادرات على الخارجي
 الصادرات هذه لتنمية الالزمة السبل لتوفير العالمية

 وفتح الحالية أسواقها على بها والمحافظة والنهوض
وفي ضوء مشكلة الدراسة وفي محاولة  لها جديدة أسواق

للتعرف علي أهم المتغيرات المحلية والعالمية التي تؤثر في 
الطلب علي الموالح المصرية قد استخدمت الدراسة نموذج اَني 

ي لعوامل تأثيراً عل، حيث أوضح أن أكثر امتعدد المعادالت
متوسط نصيب الفرد السعودي من كمية الصادرات 

هو السعر التصديري لسوريا، الموالح المصرية من 
والسعر التصديري لألردن، إذ تشير قيمة "ف" إلى معنوية 

، كما أظهر 0...المعادلة المقدرة إحصائيًا عند مستوى 
من التغيرات  %50معامل التحديد المعدل أن حوالي 

لحادثة فى متوسط نصيب الفرد السعودي من الصادرات ا
المصرية من الموالح للسعودية تعزى إلى المتغيرات 
المستقلة سالفة الذكر كما أظهرت نتائج التحليل 
االحصائي أن أكثر العوامل تأثيرًا علي متوسط نصيب 
الفرد الروسي من كمية الصادرات المصرية من الموالح 

 لموالح، ومتوسط نصيب الفردهو سعر تصدير تركيا ل
الروسي من الدخل القومي، إذ تشير قيمة "ف" إلى 

، كما توضح 0...معنوية المعادلة إحصائياً عند مستوى 
من  %61قيمة معامل التحديد المعدل أن حوالى 

التغيرات فى متوسط نصيب الفرد الروسي من الصادرات 
 المصرية من الموالح لروسيا  تعزى إلى المتغيرات

 المستقلة سالفة الذكر.
 

  ،النماذج االنية ، التنبؤ ، دوال الطلب: المفتاحيةالكلمات 
 الموالح

 
 مقدمة

 
تعتبر تنميةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةادرات من أهم القضةةةةةةةةةةةةةةةايةةا التى 
تسةةةتهدفها أى سةةةياسةةةة إصةةةالحية للمسةةةاهمة فى التخفيف 
من عجز الميزان التجارى وفى هذا اإلطار يتم االعتماد 
على اسةةةةةةةةتخدام الميزة التنافسةةةةةةةةية بجانب الميزة النسةةةةةةةةبية 
إليجاد مناخ تصةةةديرى أفضةةةل بجانب فتح أسةةةواق جديدة 

http://ajs.journals.ekb.eg/
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لةةل الميزان التجةةارى، وال حتى يسةةةةةةةةةةةةةةهم ذلةةك فى عالج خ
شةةةةةةةةةةةةك أن مصةةةةةةةةةةةةر من الدول التى تتميز ب نتاج الموالح 
بصةةةةةةةةةةةةةةورة كبيرة . كمةةا أن االتجةةاه الةةدائم فى دول العةةالم 

كبر أسةةةواء المتقدمة أو النامية هو كيفية الحصةةةول على 
قدر ممكن من المكاسةةةةةةةةةةةةةةب فى ظل ما تملكه الدولة من 

لك إدارة تموارد متاحه وطرق اإلنتاج المسةةةتخدمة وكيفية 
الموارد فى ظةةةةةل منةةةةةاخ اسةةةةةةةةةةةةةةتثمةةةةةارى يتوافق مع تلةةةةةك 

ال تسةةةةةةةةتطيع أي دولة أن تعيش بمعزل عن ، و  المتغيرات
سةةةةةةةائر الدول األخرى في العالم سةةةةةةةواء كانت تلك الدولة 
غنيةةةةة بةةةةالموارد ولهةةةةا فةةةةائض في اإلنتةةةةاج و ترغةةةةب في 
تصةةةةةةةةةةةةةةريفةه، أو كةةانةةت في حةةاجةة إلى الةدول األخرى في 

من سةةةةلعة ما تكفي احتياجات  الحصةةةةول على قدر كاف
سةةةةةةةةةةةةكانها، ومن ثم تلعب التجارة الخارجية دورًا هامًا في 
برامج ومشةةروعات التنمية االقتصةةادية لالقتصةةاد القومي 
وقطةةةاعةةةاتةةةه المختلفةةةة في الةةةدول المتقةةةدمةةةة النةةةاميةةةة على 
السةةةواء، وقد شةةةهد العالم في بداية التسةةةعينات العديد من 

ى تغيرات كبيرة على التطورات الجةةةةةذريةةةةةةة التي أدت إل
المسةةةتوى السةةةياسةةةي أو االجتماعي أو األقتصةةةادي، ومن 
أهم هذه المظاهر ظهور التكتالت االقتصةادية واإلقليمية 
التي كان لها أثر كبير على تجارة العديد من المحاصيل 

 .التصديرية ومنها الموالح
يتضمن هذا البحث التقدير اإلحصائي للنموذج 

ني لمتغيرات طلب وعرض االقتصادي القياسي االَ 
( باستخدام النماذج 2.16-1..2الموالح خالل الفترة )

متعددة المعادالت. ونظرًا ألن الظواهر االقتصادية ال 
يمكن وصفها وتحليلها عادة من خالل معادلة واحدة فقد 
كان هناك حاجة لوصف الظواهر االقتصادية بكونها 

ة قتصاديمركبة وتحتوي على العديد من العالقات اإل
المتداخلة، ومن ناحية أخرى ف ن النماذج متعددة 
المعادالت تعكس التأثير التبادلي بين المتغيرات التابعة 
والمستقلة بالنموذج، وليس كما في النماذج وحيدة 
المعادلة إذ تهتم بالتأثير في اتجاه واحد من المستقل إلى 

لك ذالتابع فقط وال توضح التأثير العكسي وترتيبًا على 
قامت الدراسة بالتقدير اإلحصائي لمكونات للطلب 
والعرض الموالح المصرية وذلك ب ستخدام النماذج وحيده 
المعادلة ومتعددة المعادالت ومقارنه نتائجها ونتائج 

 المتوقع بهما.
 
 

 البحث مشكلة
 

 مصر في للموالح التصديرية األهمية من الرغم على
 الزراعية الصادرات قائمةفي  األولى المرتبة واحتاللها
 في عالميا الثالثة المرتبة مصر واحتالل المصرية،
 وعدم بالتذبذب اتسمت قد صادراتها أن  إال تصديرها،
وهو ما أدي الي  (2001-2018)الفترة خالل االستقرار

 يتطلب الذي األمر ،تذبذب العائد من تلك الصارات 
هذه  على الخارجي الطلب محددات على الوقوف ضرورة

 الالزمة السبل لتوفير العالمية األسواق في الصادرات
 على بها والمحافظة والنهوض الصادرات هذه لتنمية
 لها أضافة الي دراسة جديدة أسواق وفتح الحالية أسواقها
 الصادرات على الخارجي الطلب محددات أهم تأثير

 والوقوف الخارجية، أسواقها أهم في الموالح من المصرية
 الصادرات هذه على للطلب المحددة العوامل أهم على
على  والتعرف األسواق الرئيسية ، هذه من سوق  كل في
 قيمة وتعظيم لزيادة إتباعها الواجب السياسات نوع

 .إليها المصرية الصادرات
 

 البحث هدف
 

يهةةدف البحةةث إلي محةةاولةةة التعرف علي  أهم المتغيرات 
ة  صةةةةادرات الموالح المصةةةةريالمحلية والعالمية التي تؤثر علي 

(، واختارات الدراسة دولة روسيا 2.16-1..2خالل الفترة )
واوكرانيا كدول اجنبية واسواق االمارات والسعودية كدول عربية 
بأعتبارها أهم االسةةةةةةةواق التصةةةةةةةديرية للموالح المصةةةةةةةرية ، كما 
ركزت الةدراسةةةةةةةةةةةةةة علي علي تقةدير دوال الطلةب والعرض من 

نتةةةائج المعةةةادالت الفرديةةةة وكةةةذلةةةك من خالل االعتمةةةاد علي 
خالل النمةةاذج االنيةةة في محةةاولةةة السةةةةةةةةةةةةةتخةةدامةةاتهةةا في التنبؤ 

 خالل الفترة القادمة ولدراسة مدي التباين بين نتائجها.
 التصديرية القدرة دراسة البحث هذا ويستهدف

 الطلب ومحددات الموالح من المصرية للصادرات
دراسة و  االستيرادية أسواقها أهم في الخارجي عليها

عالميًا  الموالح من المصرية للصادرات الراهن الوضع
 وكيفية تنميتها أو علي االقل المحافظة علي اسواقها

 .التقليدية
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 البحثي ومصادر البيانات  اإلسلوب
 

لتحقيق أهداف البحث تم اسةةةةةةتخدام أسةةةةةةةلوب التحليل 
الوصةةةفى والكمى فى معالجة موضةةةوعات الدراسةةةة، مثل 
االتجاه العام والنسب المئوية وكذلك المتوسطات وبعض 

وكما تم عمل نموذج قياسةةةي َاني المؤشةةرات االقتصةةادية 
لتحةةةديةةةد أهم محةةةددات طلةةةب وعرض الموالح ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةة 

رات متغيوالتنبؤ بسةةةةةةةةةةةةةةلوك العالقةةةةةات التوازنيةةةةةة بينهمةةةةةا 
 .الدراسة

ويعتمد البحث على البيانات الواردة من نشرات 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، النشرات 

ات والبيان السنوية لالقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة،
www.comtrade.org  )المتوافرة في شبكة االنترنت 

- bank.com www.world) وكذلك الدراسات ،
 والبحوث ذات الصلة بموضوع البحث.   

 
 نتائج الدراسة

 
 الموالح المصريةاواًل : الطلب االماراتي علي 

 
تشير المعادلة التالية إلي متوسط نصيب الفرد 

المصرية االماراتي من الكمية المصدرة من الموالح 
، سعر تصدير جنوب افريقيا، مصر كمتغير تابع وكل من

اسبانيا، فيتنام، تركيا، باكستان، زمبابوي، استراليا، 
، متوسط المغرب، الصومال، الهند، سعر الصرف

، كمتغيرات الفرد من الدخل القومي االماراتينصيب 
مستقلة  والتي يتوقع أن يكون لهم تاثير علي متوسط 

الماراتي من الكمية المصدرة من الموالح نصيب الفرد ا
 .(2.16-1..2خالل الفترة ) .ةالمصري

وقةةةد  تبين من خالل النموذج الخطي المتعةةةدد عةةةدم 
معنويةةةةةة العالقةةةةةةة بين كةةةةةةل متغير من هةةةةةذه المتغيرات 

 اسةةةي اإلقتصةةةاد القي والمتغير التابع بسةةةبب وجود مشةةةاكل
وعلي رأسةةةةةةةةةةةةةةهةا مشةةةةةةةةةةةةةةكلةة اإلزدواج الخطي والتي أكدتها 
تقديرات معامالت اإلرتباط البسةةةةةيط بمصةةةةةفوفة معامالت 
اإلرتبةةاط، بينمةةا إتضةةةةةةةةةةةةةةح من نموذج اإلنحةةدار المرحلي 

Stepwise Regression) ) لةةلةةتةةعةةرف عةةلةةى  أكةةثةةر
المتغيرات المسةةتقلة تأثيرا في المتغير التابع حيث اتضةةح  
أن أفضل  دالة للطلب الخارجي  على الموالح المصرية 

وامل أن أكثر العة اللوغاريتمية  و كانت باسةةتخدام الصةةيغ

تأثيرًا علي متوسةةةةةةةةةةةةط نصةةةةةةةةةةةةيب الفرد االماراتي من كمية 
هو سعر تصدير تركيا، الموالح الصادرات المصرية من 

متوسةةةةةةةةط نصةةةةةةةةيب الفرد االماراتي من الدخل القومي، إذ 
تشةةةةةةةةةةةةةير قيمة "ف" إلى معنوية المعادلة إحصةةةةةةةةةةةةةائيًا عند 

تحديد المعدل ، كما توضةةح قيمة معامل ال0...مسةتوى 
من التغيرات فى متوسةةةط نصةةةيب الفرد  %50أن حوالى 

من كمية الصةةةةةةةةةةةةادرات  تعزى إلى المتغيرات المسةةةةةةةةةةةةتقلة  
المبينةةةة بةةةةالمعةةةةادلةةةة، كمةةةةا تعكس أهميةةةةة هةةةةذه المتغيرات 
المستقلة في تفسير الطلب علي الصادرات المصرية من 

بلغةةت المرونةةةة قةةد ولم تؤخةةذ في اإلعتبةةار، كمةةا الموالح 
وهذا يعني أن الطلب مرن ألنه أكبر  1.1ية نحو السةةعر 

من الواحد الصةحيح أي أن الموالح المصةرية في السوق 
أسةةواق أخرى ، حيث إنه بزيادة  مناالماراتي  لها بدائل 

سةةةيزداد متوسةةةط  %1سةةةعر تصةةةديرتركيا للموالح  بنسةةةبة 
نصةةةةةةةةةيب الفرد االماراتي من الموالح المصةةةةةةةةةرية بنسةةةةةةةةةبة  

 2.1لغت المرونة الدخلية نحو ،  في حين قةد ب% 1.1
وهنا أيضةةةةا الطلب مرن أي أن الموالح المصةةةةرية سةةةةلعة 
كمالية للسةةةةةوق االماراتي حيث أنه بزيادة متوسةةةةةط  دخل 

يزداد متوسةةةةةةط نصةةةةةةيب الفرد  %1الفرد االماراتي بنسةةةةةةبة
 .%2.1االماراتي من الموالح المصرية بنسبة 

 
ln Y = 3.1 lnX5 + 2.3 lnX12  

                    (5.2)         (2.6)               

= 0.95                       F = 1374.4  2-R 

 

: متوسةةةةةةةةةط  نصةةةةةةةةةيب الفرد االماراتي من كمية Y حيث:
 الصادرات من الموالح المصري بالكيلوجرام

X5 :سعر تصدير تركيا بالدوالر للطن. 
X12 :متوسط نصيب الفرد االماراتي من الدخل القومي 

 بالدوالر االمريكي.
المصدر: جمعت وحسبت من بيانات 

(- bank.com www.world  www.comtrade.org ) 
 

 ثانيًا : الطلب السعودي علي الموالح المصرية 
 

تشير المعادلة التالية إلي متوسط نصيب الفرد 
السعودي من الكمية المصدرة من الموالح المصرية 

، سعر تصدير مصر، جنوب افريقيا كمتغير تابع وكل من
تركيا، اسبانيا، المغرب، باكستان، لبنان، استراليا، 

http://www.comtrade.org/
http://www.comtrade.org/
http://www.world/
http://www.world/
http://www.comtrade.org/
http://www.comtrade.org/
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االرجنتين، سوريا، االردن، سعر الصرف، متوسط 
نصيب الفرد من الدخل القومي السعودي، كمتغيرات 

ط ون لهم تاثير علي متوسمستقلة  والتي يتوقع أن يك
نصيب الفرد السعودي من الكمية المصدرة من الموالح 

  .(2.16-1..2خالل الفترة ) المصرية.
وقةةةد تبين من خالل النموذج الخطي المتعةةةةدد عةةةةدم 
معنويةةةةةة العالقةةةةةةة بين كةةةةةةل متغير من هةةةةةذه المتغيرات 

 اسةةةي اإلقتصةةةاد القي والمتغير التابع بسةةةبب وجود مشةةةاكل
شةةةةةةةةةةةةةةكلةة اإلزدواج الخطي والتي أكدتها وعلي رأسةةةةةةةةةةةةةةهةا م

تقديرات معامالت اإلرتباط البسةةةةةيط بمصةةةةةفوفة معامالت 
اإلرتبةاط ، بينمةا إتضةةةةةةةةةةةةةةح من نموذج اإلنحدار المرحلي 

Stepwise Regression) أن أكثر العوامةةةةل تةةةةأثيرًا )
علي متوسط نصيب الفرد السعودي من كمية الصادرات 

يا، سةةةةعر هو سةةةةعر تصةةةةدير سةةةةور الموالح المصةةةةرية من 
تصةدير االردن، إذ تشير قيمة "ف" إلى معنوية المعادلة 

، كما توضةةةةح قيمة معامل 0...إحصةةةةائيًا عند مسةةةةتوى 
من التغيرات فى  %50التحةةةةةةديةةةةةةد المعةةةةةةدل أن حوالى 

متوسةةةةةةط نصةةةةةةيب الفرد من كمية الصةةةةةةادرات  تعزى إلى 
المتغيرات المسةةةةةةةةتقلة  المبينة بالمعادلة كما تعكس أهمية 

ت المسةةةةةةةةةةةةةةتقلةةةة في تفسةةةةةةةةةةةةةةير الطلةةةب علي هةةةذه المتغيرا
ولم تؤخذ في اإلعتبار  الموالح الصةةةةادرات المصةةةةرية من 

في  08..، 61..كمةةا بلغةةت المرونةةة السةةةةةةةةةةةةةةعريةةة نحو 
السةةةةةةةةةوق السةةةةةةةةةعودي وهنا الطلب غير مرن ألنه أقل من 
الواحد الصةةةةحيح وهذا يعني أن الموالح المصةةةةرية سةةةةلعة 
 يضةةةةةةةةرورية في السةةةةةةةةوق السةةةةةةةةعودي أي يمكن التحكم ف

السةةةةعر ،فبزيادة سةةةةعر تصةةةةدير كال من الموالح السةةةةورية 
سةةةةةةةةيزداد متوسةةةةةةةةط نصةةةةةةةةيب الفرد  %1واألردنية بنسةةةةةةةةبة 

 %08،  %61السةةةةعودي من الموالح المصةةةةةرية بنسةةةةةبة 
 على الترتيب .

 
ln Y =0.83 lnX01 + 0.56 lnX10 

          (5.26)          (3.13)                    

 = 0.95                       F = 1832.4 2-R 
 

 حيث :
 Y متوسةةةةةةةةةةةةةةط  نصةةةةةةةةةةةةةةيةةب الفرد السةةةةةةةةةةةةةةعودي من كميةةة :

 الصادرات من الموالح المصرية بالكيلوجرام
X10 :سعر تصدير سوريا بالدوالر للطن. 
X11 :سعر تصدير االردن بالدوالر للطن. 

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات 
(- bank.com www.world  www.comtrade.org ) 
 

 الموالح المصرية ثالثًا : الطلب الروسي علي 
 

تشير المعادلة التالية إلي متوسط نصيب الفرد 
الروسي من الكمية المصدرة من الموالح المصرية كمتغير 

وكل من سعر تصدير تركيا، المغرب، مصر، تابع 
جنوب افريقيا، الصين، االرجنتين، باكستان، جورجيا، 
اسرائيل، بيرو، سعر الصرف ، متوسط نصيب الفرد من 
الدخل القومي الروسي، كمتغيرات مستقلة  والتي يتوقع 
أن يكون لهم تاثير علي متوسط نصيب الفرد الروسي 

ة خالل الفتر   .ح المصريةمن الكمية المصدرة من الموال
(2..1-2.16 ). 

وقةةةد تبين من خالل النموذج الخطي المتعةةةةدد عةةةةدم 
معنويةةةةةة العالقةةةةةةة بين كةةةةةةل متغير من هةةةةةذه المتغيرات 

 اسةةةي اإلقتصةةةاد القي والمتغير التابع بسةةةبب وجود مشةةةاكل
وعلي رأسةةةةةةةةةةةةةةهةا مشةةةةةةةةةةةةةةكلةة اإلزدواج الخطي والتي أكدتها 
تقديرات معامالت اإلرتباط البسةةةةةيط بمصةةةةةفوفة معامالت 
اإلرتبةةاط، بينمةةا إتضةةةةةةةةةةةةةةح من نموذج اإلنحةةدار المرحلي 

Stepwise Regression) أن أكثر العوامةةةةل تةةةةأثيرًا )
علي متوسط نصيب الفرد  الروسي من كمية الصادرات 

عر تصةةةةدير تركيا، متوسةةةةط المصةةةةرية من الموالح هو سةةةة
نصةةيب الفرد الروسةةي من الدخل القومي، إذ تشةةير قيمة 

، 0..."ف" إلى معنوية المعادلة إحصةةائيًا عند مسةةتوى 
كمةةا توضةةةةةةةةةةةةةةح قيمةةة معةةامةةل التحةةديةةد المعةةدل أن حوالى 

من التغيرات فى متوسةةةةط نصةةةةيب الفرد من كمية  61%
الصةةةةةةةةةةةةةةادرات  تعزى إلى المتغيرات المسةةةةةةةةةةةةةةتقلةة  المبينة 

لمعادلة ، كما تعكس أهمية هذه المتغيرات المسةةةةةةةةةةةةةةتقلة بةا
والح  المفي تفسةةير الطلب علي الصةةادرات المصةةرية من 

ولم تؤخذ في اإلعتبار، كما بلغت المرونة السةةةةعرية نحو 
فهذا يعني أن الطلب مرن وأن الموالح المصةةةةةةةةةةةةرية  1.1

لها بدائل من أسةةةةةواق أخري فهي سةةةةةلعة كمالية بالنسةةةةةبة 
ه بزيادة سةةةةةةةةعر تصةةةةةةةةدير تركيا للموالح لروسةةةةةةةيا ،حيث إن

سةةةيزداد متوسةةةط نصةةةيب الفرد الروسةةةي من  %1بنسةةةبة  
، في حين %1.1صةةةةةةةةادرات الموالح المصةةةةةةةةرية بنسةةةةةةةةبة 

حيةةث تعتبر الموالح  1.65بلغةةت المرونةةة الةةدخليةةة نحو 
المصةةةةةةةةرية سةةةةةةةةةلعة كمالية لروسةةةةةةةةةيا ألن الطلب هنا مرن 

 %1أيضةةةةةا فبزيادة متوسةةةةةط دخل الفرد الروسةةةةةي بنسةةةةةبة 

http://www.world/
http://www.comtrade.org/
http://www.comtrade.org/
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سةةةةةةةةةيزداد متوسةةةةةةةةةط نصةةةةةةةةةيب الفرد الروسةةةةةةةةةي من الموالح 
 .% 1.65المصرية بنسبة 

 

ln Y =0.56+ 4.1 lnX1 + 1.89 lnX12 

         (0.8)     (3.8)         (3.4)                  

= 0.81                       F = 37.4  2-R 

 
 حيث :

 Yالفرد الروسي من كمية الصادرات  : متوسةط  نصيب
 من الموالح المصرية بالكيلوجرام

X1 :سعر تصدير تركيا بالدوالر للطن . 
X12 : متوسةةط نصةةيب الفرد الروسةةي من الدخل القومي

 . بالدوالر االمريكي
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات 

(- bank.com www.world  www.comtrade.org ) 
 

 الموالح المصرية رابعًا : الطلب االوكراني علي 
 

تشير المعادلة التالية إلي متوسط نصيب الفرد 
االوكراني من الكمية المصدرة من الموالح المصري 
كمتغير تابع وكل من سعر تصدير تركيا، مصر، 

االرجنتين، الصين، جنوب افريقيا، ايطاليا، اسبانيا، 
اليونان، باكستان، جورجيا، سعر الصرف، متوسط 
نصيب الفرد من الدخل القومي االوكراني، كمتغيرات 
مستقلة والتي يتوقع أن يكون لهم تاثير علي متوسط 
نصيب الفرد الروسي من الكمية المصدرة من الموالح 

 .( 2.16-1..2خالل الفترة ) المصرية.
بين من خالل النموذج الخطي المتعةةةةدد عةةةةدم وقةةةد ت

معنويةةةةةة العالقةةةةةةة بين كةةةةةةل متغير من هةةةةةذه المتغيرات 
 اسةةةي اإلقتصةةةاد القي والمتغير التابع بسةةةبب وجود مشةةةاكل

وعلي رأسةةةةةةةةةةةةةةهةا مشةةةةةةةةةةةةةةكلةة اإلزدواج الخطي والتي أكدتها 
تقديرات معامالت اإلرتباط البسةةةةةيط بمصةةةةةفوفة معامالت 

اإلنحدار المرحلي  اإلرتبةاط ، بينمةا إتضةةةةةةةةةةةةةةح من نموذج
Stepwise Regression) أن أكثر العوامةةةةل تةةةةأثيرًا )

علي متوسةةةةةةةةةةةةةةط نصةةةةةةةةةةةةةةيةةةةب الفرد  االوكراني من كميةةةةة 
الصةةةةةةةةادرات المصةةةةةةةةرية من الموالح هو سةةةةةةةةعر تصةةةةةةةةدير 
مصةةةر، سةةةعر تصةةةدير الصةةةين، إذ تشةةةير قيمة "ف" إلى 

، كما 0...معنوية المعادلة إحصةةةةةةةةةةةةةائيًا عند مسةةةةةةةةةةةةةتوى 
 %59المعدل أن حوالى  توضةةةةةةةةةةةةةةح قيمةة معامل التحديد

من التغيرات فى متوسةةةةةةةةةةةةةةط نصةةةةةةةةةةةةةةيةةةةب الفرد من كميةةةةة 
الصةةةةةةةةةةةةةةةادرات تعزى إلى المتغيرات المسةةةةةةةةةةةةةةتقلةةة  المبينةةة 
بةالمعادلة ، كما تعكس أهمية هذه المتغيرات المسةةةةةةةةةةةةةةتقلة 

والح المفي تفسةةير الطلب علي الصةةادرات المصةةرية من 
كمةةا بلغةةت المرونةةة السةةةةةةةةةةةةةةعريةةة  ولم تؤخةةذ في اإلعتبةةار 

حيةةةةةةةث إنةةةةةةةه بةةةةةةة نخفةةةةةةةاض سةةةةةةةةةةةةةةعر  8.0،  91..نحو
سةةةةةةيزداد متوسةةةةةةط  %1تصةةةةةةديرالموالح المصةةةةةةرية بنسةةةةةةبة 

 91..نصيب الفرد األوكراني من الموالح المصرية بنسبة
وهنا الطلب غير مرن النه أقل من الواحد الصحيح   %

وهذا يعني أن الموالح المصةةةةةةةةرية هي سةةةةةةةةلعة ضةةةةةةةةرورية 
انه  حينألوكرانيا ومن الممكن التحكم في السةةةةةعر ، في 

سةةةوف  %1بزيادة سةةةعر تصةةةدير الصةةةين للموالح بنسةةةبة 
يزداد متوسةةةةةةةةةةةةةةط نصةةةةةةةةةةةةةةيةةةب الفرد األوكراني من الموالح 

وهنا الطلب مرن لوجود بدائل  %8.0المصةةةةةرية بنسةةةةةةبة 
 للموالح المصرية في السوق األوكراني . 

 
ln Y =- 0.74 lnX2+ 6.5 lnX7 

     (-2.3)     (2.9)                   

R-2 = 0.97                       F = 330.9  
 

 حيث :
 Y متوسةةةةةةةةةةةةةةط  نصةةةةةةةةةةةةةةيةةةةب الفرد االوكراني من كميةةةةة :

 الصادرات من الموالح المصري بالكيلوجرام
: X2 . سعر تصدير مصر بالدوالر للطن 
: X7   سعر تصدير الصين بالدوالر للطن . 

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات 
(- bank.com www.world  www.comtrade.org)  

 
توصيف النموذج اإلقتصادي القياسي ااَلني لطلب 

 وعرض الموالح باستخدام النماذج متعددة المعادالت
 

يعتبر تقدير النموذج اإلقتصةةةةةةةةةةةادي القياسةةةةةةةةةةةي متعدد 
المعادالت أكثر صةةةةةةةةةةةةةعوبة نسةةةةةةةةةةةةةبيًا مقارنة بتلك النماذج 

وذلةةةك لمةةةا يحتةةةاج إليةةةه من العةةةديةةةد من  وحيةةةدة المعةةةادلةةةة
المراحل والخطوات الرئيسية بداية من توصيف العالقات 
االقتصةةةةةةةادية ) وفقًا للمنطق اإلقتصةةةةةةةادي( ثم تحديد أهم 
المتغيرات التي سيتم إستخدامها وفقًا لمصفوفة معامالت 

البسيط، ثم تحديد أفضل الصور الرياضية التي  اإلرتباط
سةةةةةيتم اسةةةةةتخدامها في التحليل اإلحصةةةةةائي وبعد اإلنتهاء 

http://www.world/
http://www.comtrade.org/
http://www.comtrade.org/
http://www.world/
http://www.comtrade.org/
http://www.comtrade.org/
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من إعةةةداد معةةةامالت النموذج، يتم تحةةديةةةد درجةةةة تعريف 
النموذج ثم تحةديةد الطرق األكثر منةاسةةةةةةةةةةةةةةبة للتقدير وفي 
هذا الصةةةةةدد ف ن الدراسةةةةةة اسةةةةةتخدمت الصةةةةةورة اإلجمالية 

تارة أخرى عالوة على الصةةةةور  تارة والصةةةةورة المتوسةةةةطة
كمةا اسةةةةةةةةةةةةةةتخةدمةت قيمةة اإلنتاج  اللوغةاريتميةة لكةل منهةا.

القومي وقيمة اإلستهالك القومي بصورتها اإلجمالية مرة 
والمتوسةةةةةةةةةةةةةةطةةة مرة أخرى وقةةةد كةةانةةت كةةةل هةةذه التبةةاديةةةل 
والتوافيق بين متغيرات النموذج المسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةةةدم فى ظةةةةةل 

يةةةةةة معةةةةايير معينةةةةةة هي المنطق االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةادي، المعنو 
اإلحصةةةةةةةةةةةةةائية والبعد قدر اإلمكان عن مشةةةةةةةةةةةةةاكل القياس 
اإليكونومتري ضةةةةةةةةةةةةةةمةةةةانةةةةًا لتحقيق الةةةةدقةةةةة فى التقةةةةديرات 
المتحصةةل عليها بأكبر قدر ممكن وحتى يمكن اإلعتماد 

 عليها فى التنبؤ فيما بعد.
يمكن تحديد أهم العالقات االقتصةةةةةةةةةةةةادية التي يتكون 

موالح لمنها النموذج اإلقتصادي القياسي لطلب وعرض ا
في كل من دالة الطلب )االسةةةةتهالك والصةةةةادرات( ودالة 

 العرض )اإلنتاج(.  
 

 تقدير معالم النموذج القياسي اآلني للموالح
 

 Demand Functionأواًل دالة الطلب 
يتكون جةةةةةانةةةةةب الطلةةةةةب للموالح فى صةةةةةةةةةةةةةةورة دالةةةةةة 

والصةةةةةةةةةةةةةةادرات للموالح  وهةذه الدوال يمكن اإلسةةةةةةةةةةةةةةتهالك 
 الرياضية التالية:توضحها فى الصورة 

 
 : دالة اإلستهالكحيث توضح المعادلة التالية   -1

Y2t = f(Y1, Y3, X5 , X6 ,X7,X8, 
T)                             :2 حيثtY  طنباأللف من الموالح  اإلستهالك كمية 

1tY  طنباأللف من الموالح  االنتاج  كمية 
3tY  طنباأللف من الموالح  الصادرات كمية 

X5 الدخل القومي لمصر بالمليون دوالر 
6X عدد السكان بالمليون نسمة 
7X السعر التجزئة اليوسفي بالجنية للطن 
8X السعر التجزئة الليمون المالح بالجنية للطن 

T الزمن 
 
 
 

 : دالة الصادراتحيث توضح المعادلة التالية  -2
Y5t = f(Y5, Y1, X9, X2 ,X11,X5, 
T)                             :3 حيثtY  كمية الصادرات من الموالح باأللف طن 

2tY  طنباأللف من الموالح اإلستهالك كمية 
1tY  طنباأللف من الموالح االنتاج  كمية 

X9  سعر تصدير مصر بالدوالر للطن 
X5 الدخل القومي لمصر بالمليون دوالر 

1.X  سعر الصرف 
6X بالمليون نسمة عدد السكان 

T الزمن 
 

 Supply Functionثانيًا: دالة العرض 
يتضةةةةةةةةةةةةمن جانب العرض في نموذج العوامل المؤثرة 
على إنتةةاج الموالح ، في حين نتيجةةة لعةةدم وجود كمبةةات 
من الواردات المصةةةةةةةةةةةةرية من الموالح فان جانب العرض 

 يتضمن معادلة انتاج للموالح فقط .
 

 نتائج التقدير اإلحصائي -
يتضةةةح من النتائج السةةةابقة أن النموذج زائد التعريف 

Over identified  ولةذلةك كانت طريقة المربعات الدنيا
 Three stages least( 3SLSذات الثالث مراحل )

Squares  أنسةةةةةةةةةب الطرق المسةةةةةةةةةتخدمة لتقدير النموذج
 القياسي

 يةةمةةكةةن :Production Function دالـــــة االنــتـــــاج
 لية:توضيحها فى المعادلة التا

Y1t = f(Y2t-1, Y3t-1, X1 , X5 ,X5,X4, 
T)                             :1 حيثtY  طنباأللف حجم اإلنتاج 

1-2tY  طنباأللف من الموالح اإلستهالك كمية 
1-3tY  كمية الصادرات من الموالح باأللف طن 

1X  المساحة المثمرة بااللف فدان 
2X  بالجنية للطنالسعر المزرعي  لليوسفي 
3X السعر المزرعي  لليمون المالح بالجنية للطن 
4X  اجمالي االستثمارات الزراعية بالمليون دوالر 

T الزمن 
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 حيث جاءت نتائج التحليل اإلحصائي كما يلي:
 
  معادلة االنتاج -1

lnY1t = 2.1+ 0.45 lnX0+2.00 lnX2+1.98 lnY3t-1 

         (0.91)  (4.11)      (2.55)        (8.34)     

R2 = 0.88      R-2 =1880      

D.W=1.67        F= 34.5    

                   

 االستهالكمعادلة  -2
LnY2t =2.9 + 5.12 lnX5 - 0.88 lnX7+ 2.1 lnY1t 

         (9.01)  (3.87)        (-4.5)     (9.6)           

R2 = 0.84     R-2 = 0.81     

D.W=1.87     F= 38.6         

 
 معادلة الصادرات -3
 2t4.04 lnY-56.3 lnX + 94.8 lnX -= 0.65  3tlnY 

           (2.1)    (-4.5)        (8.1)     (-3.3) 

R2 = 0.80          R-2 = 0.77 

D.W=1.56     F= 45.1  

  ( بالمالحق .0)المصدر: جمعت وحسبت من جدول  
 حيث: 

1tY كمية اإلنتاج باأللف طن 
2tY كمية االستهالك باأللف طن 
3tY كمية الصادرات باأللف طن 

1-2tY كمية االستهالك  العام السابق باأللف طن 
1-3tY كمية الصادرات  العام السابق باأللف طن 

1X المساحة المثمرة بااللف فدان 
X2 بالجنية للطن السعر المزرعي لليوسفي 

5X الدخل القومي لمصر بالمليون دوالر 
7X السعر التجزئة لليوسفي بالجنية للطن 
9X سعر تصدير مصر للموالح بالدوالر للطن 

 
ممةةا سةةةةةةةةةةةةةةبق فقةةد تبين من معةةادلةةة اإلنتةةاج  للموالح 

، %2.11، %10..المصةةةةةةةةةةةةةةرية أن تزايد اإلنتاج بنحو 
في كال من المساحة  %1لكل زيادة بنسبة  1.56%

المثمرة من الموالح بةةةةةاأللف فةةةةةدان والسةةةةةةةةةةةةةةعر المزرعي 
لليوسةةةةةةةفي بالجنية للطن ، كمية الصةةةةةةةادرات باأللف طن 

يةةةةب.أي أن أكثر للعةةةام السةةةةةةةةةةةةةةةةابق لكةةةةل منهم على الترت
المتغيرات تأثيرا في حجم اإلنتاج للموالح في سةةةةنة معينة 
هو مسةةةةةةةةةةةةةةاحةة الموالح بةاأللف فدان والسةةةةةةةةةةةةةةعر المزرعي 
لليوسةةةةةةةةةفي بالجنية للطن وكمية الصةةةةةةةةةادرات باأللف طن 
للعام السابق لكل منهم على الترتيب  وقد ثبتت المعنوية 

، كما ثبتت معنوية 0...اإلحصةةةةةةةةةةةةةةائيةة عنةد مسةةةةةةةةةةةةةةتوى 
من التغيرات  %61وذج ككةةةل كمةةةا تبين أن حوالي النم

الحةةةةادثةةةةة في اإلنتةةةةاج من الموالح ترجع إلى التغير في 
 المتغيرات المستقلة محل الدراسة.
ى للموالح إلاإلستهالك كما يتضةح أيضةًا من معادلة 

 %2.1، % 0.12باأللف طن بنحو اإلسةةةةةةةةةتهالك تزايد 
خةةل في كال الةةد  %1على الترتيةةب لكةةل زيةةادة بنسةةةةةةةةةةةةةةبةةة 

القومي لمصةةةةةةةةةةةةةةر بةالمليون دوالر ، كميةة االنتاج بااللف 
طن . في حين أن االسةةةةةةةةةةةةةةتهالك بةةةاأللف طن يتنةةةاقص 

في سةةعر التجزئة  %1لكل زيادة بنسةةبة  %66..بنسةبة 
لةلةيةوسةةةةةةةةةةةةةةفةي أي أن أكةثر المتغيرات تةةةةةةةاثيرًا في حجم 

للموالح في سةةةةةةةنة معينة كان سةةةةةةةعر التجزئة اإلسةةةةةةتهالك 
.  ية اإلنتاج والدخل القوميلليوسةةةةفي بالجنية للطن  وكم

، كما 0...وقد ثبتت المعنوية اإلحصةةةائية عند مسةةةتوى 
 %61ثبتةةت معنويةةة النموذج ككةةل كمةةا تبين أن حوالي 

 من الموالح ترجعاإلسةةةةةةةةةةةةتهالك من التغيرات الحادثة في 
 إلى التغير في المتغيرات المستقلة محل الدراسة.

 تزايدكمةا قةد تبين من معةادلة الصةةةةةةةةةةةةةةادرات للموالح  
على الترتيب لكل زيادة بنسبة   %8.1الصادرات بنسبة 

في الةةةةةدخةةةةةل القومي بةةةةةالمليون دوالر،  وتنةةةةةاقص  1%
لكال زيادة بنسةةبة   %1..1،  %1.6الصةةادرات  بنحو 

 تصدير الموالح المصرية بالدوالر للطن ، في سةعر   1%
كميةة االسةةةةةةةةةةةةةةتهالك بااللف طن. أي أن أكثر المتغيرات 

لصةةةةةادرات  للموالح في سةةةةةنة معينة كان تاثيرًا في حجم ا
تصةةةدير مصةةةر كمية االسةةةتهالك ، الدخل القومي ، سةةةعر 

. وقةد ثبتةت المعنويةة اإلحصةةةةةةةةةةةةةةائيةة عند  بةالةدوالر للطن
، كمةةا ثبتةةت معنويةةة النموذج ككةةل كمةةا 0...مسةةةةةةةةةةةةةةتوى 

مةن الةتةغةيرات الحةةةةةةةادثةةةةةةةة في  %99تةبةيةن أن حةوالةي 
يرات غالصةةةةةةةادرات من الموالح  ترجع إلى التغير في المت

 المستقلة محل الدراسة.
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 (2.21-.2.2التنبؤ بطلب وعرض الموالح باأللف طن خالل الفترة ) .1جدول 

 

Model  االستهالك بااللف طن  كمية الصادرات  الف طن 
Model: ARIMA (0,1,0) Model: ARIMA (0,1,2). 

Period Forecast Lower 
Limit 

Upper 
Limit Forecast Lower 

Limit 
Upper 
Limit 

2020 1146.1 596.2 1696.0 490.6 225.0 736.2 
2021 1115.9 843.9 1387.9 512.7 119.2 842.0 
2022 1036.8 725.8 1347.7 523.6 38.0 923.2 
2023 1081.4 753.5 1409.2 534.0 -30.5 991.7 
2024 1125.9 782.0 1469.9 544.3 -90.8 1052.1 
 909.0 52.2 521.0 1529.8 811.2 1170.5 المتوسط

 

 (2.21-.2.2التنبؤ بطلب وعرض الموالح  باأللف طن خالل الفترة ) .1تابع جدول 
 

Model  االنتاج بااللف طن 
Model: ARIMA (0,1,1) 

Period Forecast Lower Limit Upper Limit 
2020 1403.9 1343.0 1464.8 
2021 1532.3 1371.0 1493.6 
2022 1660.7 1399.0 1522.3 
2023 1767.1 1427.0 1551.1 
2024 1823.5 1455.0 1579.9 
 1522.3 1399.0 1637.5 المتوسط
 statgraphicsالمصدر: برنامج  

 
ل الفترة بالكيلو جرام خالبمتوسط نصيب الفرد الروسي والسعودي واالماراتي واالوكراني للموالح  التنبؤ. 5جدول 

(2.2.-2.21) 
 

Model متوسط نصيب الفرد السعودي بالكيلو جرام متوسط نصيب الفرد الروسي بالكيلو جرام 
Model: ARIMA(0,1,2) Model: Brown's linear exp 

Perio
d 

Forecas
t 

Lower 
Limit 

Upper 
Limit 

Forecas
t 

Lower 
Limit 

Upper 
Limit 

2020 1.6 0.8 2.3 4.0 -2.7 10.6 
2021 1.6 0.9 2.4 3.7 -5.8 13.1 
2022 1.7 1.0 2.5 3.4 -8.2 14.9 
2023 1.8 1.0 2.5 3.1 -10.3 16.4 
2024 1.9 1.1 2.6 2.8 -12.1 17.7 
 14.6 7.8- 3.4 2.5 1.0 1.7 المتوسط
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التنبؤ بمتوسط نصيب الفرد الروسي والسعودي واالماراتي واالوكراني للموالح بالكيلو جرام خالل الفترة  .5تابع جدول 

(2.2.-2.21) 
 

Model متوسط نصيب الفرد االوكراني بالكيلو جرام متوسط نصيب الفرد االماراتي بالكيلو جرام 
Model: Brown's linear exp Model: Brown's linear exp 

Period Forecast Lower Limit Upper Limit Forecast Lower Limit Upper Limit 
2020 4.5 -0.9 9.8 1.0 -0.1 2.1 
2021 4.4 -3.2 11.9 1.0 -0.5 2.6 
2022 4.3 -5.0 13.5 1.1 -0.8 3.0 
2023 4.2 -6.5 14.8 1.2 -1.0 3.4 
2024 4.1 -7.9 16.0 1.2 -1.3 3.7 
 3.0 0.7- 1.1 13.2 4.7- 4.3 المتوسط

 statgraphicsالمصدر: برنامج  
 

 (2.16-1..2تطور قيمة االنتاج واالستهالك والصادرات الفعلية والمقدرة خالل الفترة ) .5 جدول
 

 السنوات 

 القيمة المقدرة  القيمة الفعلية 
 كمية الصادرات االستهالك  االنتاج  كمية الصادرات االستهالك  االنتاج 
 الف طن  الف طن  الف طن  الف طن  الف طن  الف طن 

2001 861.20 584.70 276.50 893.73 714.58 179.25 
2002 931.30 782.50 148.83 921.92 689.11 232.97 
2003 941.90 755.70 186.25 950.11 663.63 286.68 
2004 997.10 738.30 258.81 978.30 638.16 340.39 
2005 1045.90 804.60 241.33 1006.49 612.69 394.10 
2006 1046.90 718.10 229.42 1034.68 587.21 447.82 
2007 1072.90 678.70 294.42 1062.87 561.74 501.53 
2008 1087.80 386.50 701.33 1091.06 536.26 555.24 
2009 1131.10 360.30 870.93 1119.25 510.79 608.95 
2010 1115.00 351.30 864.32 1147.45 485.31 662.67 
2011 1144.90 366.90 878.48 1175.64 459.84 716.38 
2012 1185.90 539.00 647.39 1203.83 434.36 770.09 
2013 1237.10 508.40 728.71 1232.02 408.89 823.80 
2014 1258.40 367.45 890.95 1260.21 383.41 877.52 
2015 1290.40 583.20 707.24 1288.40 357.94 931.23 
2016 1328.70 504.80 823.97 1316.59 332.47 984.94 
2017 1298.20 547.70 750.53 1344.78 306.99 1038.65 
2018 1425.60 480.60 945.18 1372.97 281.52 1092.37 

Source: WWW.FAO.org    Source: WWW.Tradmap.org 

http://www.fao.org.com/
http://www.usda.gov/
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 (1022-1002تطور االنتاج الفعلي والمقدر بااللف طن خالل الفترة ) .5 شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1022-1002تطور االستهالك الفعلي والمقدر بااللف طن خالل الفترة ) .2شكل 
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 (1022-1002تطور الصادرات الفعلي والمقدر بااللف طن خالل الفترة ) .6 شكل
 
 

إستخدام النماذج اآلنية في التنبؤ بالقيم المستقبلية 
 المتوقعة للموالح 

تفيد التوقعات المسةةةتقبلية لألوضةةةةاع اإلقتصةةةةادية في 
ذه للتماشي مع هتحديد سياسة الدولة واتجاهاتها الالزمة 

الةتةوقعةةةةةةةات، حيةةةةةةةث يمكن التعرف على المسةةةةةةةةةةةةةةتقبةةةةةةةل 
االقتصةةةةةةةةةةةادي لبعض السةةةةةةةةةةةلع الهامة وعلى ضةةةةةةةةةةةوء هذه 
المعرفة تحدد الدولة سياستها بالنسبة لهذه السلع. ويمكن 
اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام النموذج القياسةةةةةةةةةةةةةةي المقتر  في التقدير للقيم 

 المتوقعة للمتغيرات الداخلية التي يتضمنها النموذج.
 

ام النماذج اآلنية في التنبؤ بالقيم المستقبلية إستخد -
 المتوقعة للموالح

أن متوسط الصادرات  (1الجدول ) منيتضح 
-.2.2واإلستهالك واإلنتاج للموالح خالل الفترة )

الف  1819.0، 021، 0..119( بلغ حوالي 2.21
 طن على الترتيب.

 
إستخدام المعادالت الفردية في التنبؤ بالقيم  - 

 المستقبلية المتوقعة للموالح ألهم الدول  :
أن متوسط نصيب الفرد  (5الجدول )يتضح من 

الروسي والسعودي واالماراتي واالوكراني للموالح خالل 
، 1.1،  1.1،  1.9( بلغ حوالي 2.21-.2.2الفترة )
 كيلو جرام للفرد على الترتيب. 1.1

 التوصيات
 

تتولى تشجيع إنشاء كيانات أو شركات خاصة  -1
عمليات ما قبل الحصاد من جمع وفرز وتدريج وتعبئة 
ونقل وتخزين باستخدام وسائل حديثة وأساليب فنية 

 علمية تناسب المحصول.
تخصيص مناطق معنية لزراعة الموالح للتغلب على  -2

مشاكل التصدير بدال من االعتماد على تصدير 
 الفائض .

ت ااالهتمام بأسواق التصدير وفقا لرغبات ومتطلب -1
المستهلكين واال يقل التصدير على صنف أو صنفين 
لكل سوق من أسواق العالم بحيث يكون االنتاج وفقا 

 للمواصفات القياسية والعالمية .
العمل على التوسع فى فتح أسواق جديدة للتصدير  -1

للتغلب على ارتفاع التكاليف التى تواجه المزراعين 
ح إلى بجانب تنمية الصادرات المصرية من الموال

األسواق الخارجية ، مع دراسة احتياجات األسواق من 
الموالح وخاصة األسواق األوروبية وتحديد التوقيت 

 للطلب عليها
تفعيل دور اإلرشاد التسويقى من خالل إعداد برامج  -0

ودورات تدريبية للمرشد التسويقى إلمداد المنتجين 
بالمعلومات والبيانات الخاصة باألسعار والموصفات 

 لفرص التصديرية لألسواق العالمية. وا
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فى ظل نظام العولمة وارتباط االقتصاد بالسياسة البد  -8
من إيجاد دور للدبلوماسية  فى مجال ترويج 
زالة المعوقات والمشاكل التى تؤخذ أبعاد  الصادرات وا 

 سياسية.
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ABSTRACT 

 

The trend currently in most countries of the 

world, whether developed or developing, is how to 

obtain the largest possible amount of gains in light 

of the state's available resources and the methods 

of production used and how to manage those re-

sources in light of an investment climate consistent 

with those variables, and no country can live Iso-

lated from all other countries in the world, whether 

that country is rich in resources and has a surplus 

in production and wants to spend it or it needs other 

countries to obtain a sufficient amount of a com-

modity that is sufficient for the needs of its popula-

tion. 

In spite of the great export importance of Egyp-

tian citrus crop and its occupation is the first in the 

list of Egyptian agricultural exports, and Egypt 

ranked third globally in its export, but its exports 

have been characterized by fluctuation and instabil-

ity during the period (2018-2001), which leads to 

fluctuating returns from these masts, Which re-

quires the necessity of identifying the determinants 

of external demand for these exports in various 

global markets to provide the necessary means for 

developing these exports and promoting them and 

maintaining their current markets and opening new 

markets for them and in light of the study problem 

and in an attempt to identify the most important  

variables Local and international influencing the de-

mand for Egyptian citrus, and the study used a sim-

ultaneous multi-equation model, where he ex-

plained that the most influencing factors on the av-

erage Saudi per capita share of Egyptian citrus ex-

ports is the export price to Syria, and the export 

price to Jordan, as the value of "F" indicates the sig-

nificance The statistically estimated equation is at 

the level of 0.05, and the adjusted coefficient of de-

termination indicates that about 95% of the changes 

in the average per capita share of Egyptian exports 

are due to the above-mentioned independent varia-

bles. The results of the statistical analysis also 

showed that the most influencing factors on the av-

erage Russian per capita share The Egyptian citrus 

Dorat is the export price of Turkey citrus, and the 

average Russian per capita national income, as the 

value of "F" indicates the significance of the statisti-

cally equivalent equation at the level of 0.05, and 

the value of the adjusted coefficient of determination 

indicates that about 84% of the changes in the av-

erage per capita of exports The Egyptian citrus fruit 

of Russia is attributed to the aforementioned inde-

pendent variables. 
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