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 زــــــــــــــــالموجـ
 

استهدف البحث  دراسثة مهثم العوامثم المحثددة لل لث  
علثثثل الصثثثادرات الزراميثثثة المصثثثرألة  قثثثي مهثثثم ا سثثثوا  
العالمية  هم السلع التصديرألة الزرامية المصرألة ال ل  
 نهثثثثا مثثثثن مهثثثثم العوامثثثثم الياعلثثثثة قثثثثي و ثثثثع السياسثثثثات 

والعنثثثثث  مثثثثثن  المثثثثثوال التجارألثثثثثة الزراميثثثثثةي و م لثثثثث  قثثثثثي 
اطس والبصثثثثم مثثثثن محاصثثثثيم محاصثثثثيم الياوهثثثثة والب ثثثث

الخضري والعصائر والجبن ومركزات الياوهةي وذلك مثن 
خثثثتق  قثثثدير ال لثثث  اليثثثردد للسثثثلع التصثثثديرألة قثثثي مهثثثم 

إعتمثثثد و . 2116-2111مسثثثواقها العالميثثثة خثثثتق اليتثثثرة 
البحثثثث  علثثثثل مسثثثثلولي التحليثثثثم الوصثثثثيي وال مثثثثيي م ثثثثم 

دد  قثثدير مصثثيوقة اإلر بثثاد يو قثثدير دالثثة االنحثثدار المتعثث
قثثثثثثثل صثثثثثثثورها المختليثثثثثثثة يو قثثثثثثثدير المرونثثثثثثثات السثثثثثثثعرألة 

 . والعبورألة لدواق ال ل 
 

فـــــل ملـــــاا ال ئـــــد ر ا حصـــــا ل  وأوضـــــحت الن ـــــا  
لمحددات الطلب الفردى علل أهم صادرات الفاكهـة فـي 

من السثثثثو  الروسثثثثثي مهثثثثثم ا سثثثثثوا   األســـــواا العالميـــــة
المصثرألة يينمثا سثو  الممل ثة المتحثدة  للموال المستوردة 

ن مهثثثم ا سثثثوا  المسثثثتوردة للعنثثث  المصثثثرد لمتوسثثث  مثثث
ومثثثثثثثا  بثثثثثثثين  ر يثثثثثثثا  المرونثثثثثثثة . م2116-2111لليتثثثثثثثرة 

المصرألة قي السثو  الروسثيي  للموال السعرألة والعبورألة 

وكذلك  ر يا  المرونة السعرألة للعن ي والمرونة العبورألة 
وقثثثثثثثل مجثثثثثثثاق التقثثثثثثثدير  قثثثثثثثل سثثثثثثثو  الممل ثثثثثثثة المتحثثثثثثثدة.

االحصائل لمحددات ال لث  اليثردع علثل مهثم صثادرات 
 بثين من السثو  الروسثثيي  الخضثر قثي ا سثوا  العالميثثة

والسثثثثعودع مهثثثثم ا سثثثثوا  المسثثثثتوردة للب اطسيوالبصثثثثم 
المصثثثثثرد علثثثثثل التر يثثثثث . كمثثثثثا  بثثثثثين  ر يثثثثثا  المرونثثثثثثة 
السثثثثثثعرألة والعبورألثثثثثثة للب ثثثثثثاطس المصثثثثثثرألة قثثثثثثي السثثثثثثو  

يلغثث  المرونثثة السثثعرألة للبصثثم المصثثرع  يينمثثا الروسثثي
ممثثثا  .(1.1) ( والمرونثثثة العبورألثثثة حثثثوالي1.1-) حثثثوالي

محثثثثثددات ال لثثثثث  اليثثثثثردع  هثثثثثم صثثثثثادرات الصثثثثثناعات 
بين من السثو  االمرألىثلي الغذائية قي ا سوا  العالمية  

والسثثثثثثثعودع مثثثثثثثن مهثثثثثثثم ا سثثثثثثثوا  المسثثثثثثثتوردة للعصثثثثثثثائر 
 . ومركزات الياوهة والجبن

حث  بههميثة  حسثين جثودة الصثادرات وقثد موصثل الب
الزرامية المصرألة قي ا سوا  العالميةي و حسين شرود 
نيثثثثثثثاذ السثثثثثثثلع الزراميثثثثثثثة لوسثثثثثثثوا  العالميثثثثثثثةي والتثثثثثثثروأل  
للصثثادرات الزراميثثة المصثثرألةي والحثثد مثثن ا مبثثاء التثثي 
يتحملهثثثا المصثثثدرون ي ثثثوخل الحثثثثذر قثثثل  غييثثثر مسثثثثعار 

 السلع نظرا لمرونة ال ل .
 

الصثثادرات الزراميثثةي محثثددات ال لثث ي دالــة  الكلمــات ال
 جودة الصادرات الزرامية

 

http://ajs.journals.ekb.eg/
mailto:m.sayed574@yahoo.com
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 ةــــــالمئدم
 

 توقثثثم عمليثثثة و ثثثثع السياسثثثات التجارألثثثة الزراميثثثثة 
علثثثثل العديثثثثد مثثثثن العوامثثثثم والمتغيثثثثرات المتداخلثثثثة  يمثثثثا 

ال لثث  علثثل السثثلع الزراميثثة قثثي ا سثثوا   منيينهثثاي  ال 
الخارجيثثثثثة مثثثثثن مهثثثثثم العوامثثثثثم الياعلثثثثثة قثثثثثي و ثثثثثع  لثثثثثك 
السياسثثاتي وألحتثثاد  حديثثد العوامثثم المثثلطرة علثثل ال لثث  
للصادرات الزرامية المصرألة قي ا سوا  العالمية  حديد 
طبيعثثثثثثة السثثثثثثلعة المصثثثثثثدرة وطبيعثثثثثثة السثثثثثثو  المسثثثثثثتورد 

ة يثثثثثين ال ميثثثثثات والعوامثثثثثم الياعلثثثثثة قثثثثثي طبيعثثثثثة العتقثثثثث
المصثدرة مثن جانثث ي ولثين السثو  المسثثتقبم للسثلعة مثثن 
جان  مخري ومسباب زألادة من نقض ال ل  علل السلعة 
سثثثثواء كانثثثث  مسثثثثباب متعلقثثثثة بجانثثثث  ال لثثثث  مو جانثثثث  

 العرض.
 

 مشكلة البحث
 

 سثثثثثثثاهم الصثثثثثثثادرات الزراميثثثثثثثة والغذائيثثثثثثثة المصثثثثثثثرألة 
قثثثثثثثثي الصثثثثثثثثادرات المصثثثثثثثثرألة ال ليثثثثثثثثة  %11.1بحثثثثثثثثوالي 

ال لثثثثثث  ي وحيثثثثثث  من  2116-2111توسثثثثثث  لليتثثثثثثرة وم
عليها قي ا سوا  الخارجية من مهم العوامم الياعلة قثي 
و ثثع السياسثثات التجارألثثة الزراميثثةي قثثلن  حديثثد العوامثثم 
المثثثلطرة علثثثل هثثثذا ال لثثث  يحتثثثاد التعثثثرف علثثثل طبيعثثثة 
السثثثثثلعة المصثثثثثدرة وطبيعثثثثثة السثثثثثو  المسثثثثثتورد والعوامثثثثثم 

لعتقثثة يينهمثثاي ا مثثر الثثذع االخثثرع الياعلثثة قثثي طبيعثثة ا
يستلزم دراسة محددات ال ل  الخارجل  هم الصثادرات 

 الزرامية المصرألة قل مهم مسواقها. 
 

 أهداف البحث
 

يسثثتهدف البحثث   حقيثثق هثثدف رئيسثثي وهثثو  دراسثثة 
مهثثم العوامثثثم المحثثثددة لل لثث  علثثثل الصثثثادرات الزراميثثثة 

ي الزراميثةالمصرألة قي مهم ا سوا  العالمية  هم السلع 
 :التعرف علل اآل ي وذلك من ختق

 

  حديد مهم السلع التصديرألة قل مجموعات الياوهةي 
 والخضر والصناعات الغذائية.

  مهم اشتراطات ومواصيات مهم ا سوا  العالمية
  هم الصادرات الزرامية المصرألة.

  التقثثثثثثثدير اإلحصثثثثثثثائي لل لثثثثثثث  اليثثثثثثثردد ل ثثثثثثثم سثثثثثثثلعة
 العالمية. صديرألة قي مهم مسواقها 

 . قدير المرونات السعرألة والعبورألة لدواق ال ل  
 

 الطريئة البحثية ومصادر البيانات
 

 عتمثثثثثثثد البحثثثثثثث  علثثثثثثثل مسثثثثثثثلولي التحليثثثثثثثم الوصثثثثثثثيي 
وال مثثثثثيي حيثثثثث   ثثثثثم  سثثثثثتخدام ا سثثثثثلوب الوصثثثثثيي عنثثثثثد 
عثثثثثرض ا جثثثثثثزاء النظرألثثثثثثة قثثثثثي البحثثثثثث ي واعتمثثثثثثد علثثثثثثل 
ا سثثثلوب ال مثثثي قثثثل دراسثثثة محثثثددات ال لثثث  الخثثثارجل 

 .للسلع التصديرألة
 م جمع البيانثات الخاصثة بالتجثارة الخارجيثة اسثتنادا  
للتعرأليثثة الجمركيثثة المصثثرألة الصثثادرة بثثالقرار الجمهثثورد 

ي ووقثثق التصثثنيس السثثلعي الموحثثد 2112لسثثنة  33رقثثم 
(H.S ي وإعتمثثد البحثث  علثثل البيانثثات ال انوألثثة المن ثثورة)

ي وغيثثثر المن ثثثورة والتثثثي  صثثثدر مثثثن الجهثثثات المختصثثثة
 وشبىة المعلومات الدولية.

 
 الن ا   ومناقش ها

 
قثثثثي  طثثثثار الخ ثثثثوات المتبعثثثثة للتعثثثثرف علثثثثل محثثثثددات 
ال لثث  اليثثثردد علثثل الصثثثادرات الزراميثثة المصثثثرألة قثثثي 

 مهم ا سوا  العالمية  م   با  اآل ي : 
  قدير مصيوقة ومعامتت اإلر باد Correlation 

Matrix  يين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة ذات
العتقة القوألة معه للتعرف علل مدع  ر باد 
المتغيرات المستقلة مع بعضها البعض لتجن  
م اوم التقدير القياسي ومنها م ىلة االر باد 

ي Multicollineartyالخ ي يين المتغيرات المستقلة 
 .autocorrelationوم ىلة اإلر باد الذا ي  

   قدير دالة االنحدار المتعدد يين المتغير التابع 
والمتغيرات المستقلة و حديد  مقضم الصور 
الرألا ية للتعبر علل دالة ال ل  اليردد التي  يسر 
العتقة يينهماي مع مراعاة مبادئ النظرألة 

معامم االقتصاديةي والجوان  االحصائية ومنها 
مرونات المحسولةي و قدير ال (F)ي وR)2(التحديد 

 السعرألة والعبورألة.
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNSeNnB0XQ-dP0mRrHTSY3QSlS0UFw:1576572418732&q=autocorrelation+%D8%B4%D8%B1%D8%AD&sa=X&ved=2ahUKEwjgrOz3pbzmAhUF6RoKHUSlDv0Q1QIoAXoECAsQAg&biw=1600&bih=786
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و م  ختيار سلع الدراسة  ستنادا  علل مساهمتها قي 
ي و بين 2116-2111الصادرات الزرامية ختق اليترة 

من مهم الصادرات الزرامية  (1اللدوا رقم )من 
المصرألة ختق  لك اليترة  ركزت قي الموال  والعن  

ر من الياوهةي والب اطس والبصم من الخضري وعصائ
 ومركزات الياوهة والجبن من الصناعات الغذائية.

وإعتمدت الدراسة علل ييانات موقع التجارة الدولية 
trademap.org  يهدف  جن   ختتف نتائ  نماذد

ودواق ال ل  قي حاق  ستخدام ييانات الصادرات 
المصرألة مقارنة بلستخدام ييانات الدوق المستوردةي 
حي  منه غلبا  ما يتم استخدام ييانات الدوق المستوردة 

ل ثثثثثثثثثثطتط    سوألقثاثثثثثثثثثثود عمليثثثثثثثثثثثثثثثدع وجثثثثثثثثثثد مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثلتحدي
(Tri-Market Operation من عدمه للصادرات )

ي وذلك لتحديد الدوق التل يتم الزرامية المصرألة
التصدير لها باليعم من ختق الدوق المستوردة من 

 مصر ومحاولة التصدير المباشر لتلك الدوق.
 

ال ئـد ر ا حصــا ل لمحــددات الطلـب الفــردى علــل أوً   
 ة في األسواا العالميةأهم صادرات الفاكه

يتبين من الموال   (1اللدوا رقم )ييانات من 
والعن  من مهم الصادرات المصرألة من الياوهةي حي  

من  جمالي كمية صادرات  %21ساهما بحوالي 
الياوهة المصرألةي وم ل  الصادرات المصرألة من 

من كمية الصادرات العالمية  %1.3الموال  حوالي 
للموال ي احتل  يها المركز السابع عالميا  يين مهم الدوق 

يينما م ل  الصادرات المصرألة من العن  المصدرةي 
من كمية الصادرات العالمية للعن ي  %2.3حوالي 

احتل  يها المركز ال اني ع ر عالميا  يين مهم الدوق 
 م.2116-2111المصدرة كمتوس  لليترة 

وما  بين من السو  الروسي مهم ا سوا  المستوردة 
 %21للموال  المصرألة ينسبة مساهمة يلغ  حوالي 

من كمية الصادرات المصرألة للموال ي يينما كان سو  
الممل ة المتحدة من مهم ا سوا  المستوردة للعن  
المصرد ينسبة مساهمة قي كمية الصادرات المصرألة 

-2111كمتوس  لليترة  %31.2للعن  يلغ  حوالي 
 م .2116

 
 1122-1122المية لبعض السلع الزرامية المصرألة كمتوس  لليترة مهم ا سوا  الع .1جدوا 

 

الملموعة 
 السلعية

  أهم األسواا السوا العالمي السلع المصدرة 

 السلعة

 المساهمة في
كمية صادرات 

مصر من 
الملموعة 
 السلعية )%(

المساهمة 
في كمية 
الصادرات 

 العالمية
)%( 

ال رتيب 
بين اهم 
الدوا 

المصدرة 
العالمفي   

 السوا 

مساهمة 
السوا في 

كمية 
صادرات 
مصر من 
 السلعة )%(

مساهمة 
السوا في 

كمية 
الواردات 

العالمية من 
 السلعة )%(

وا ترتيب الس
بين اهم 
الدوا 

المس وردة 
 في العالم

 الياوهة
 6 2.1 11 روسيا 7  6.4 46 الموال 
الممل ة  21 1.2 21 العن 

 6 2.4 41.1 المتحدة

 4 5.1 47.4 روسيا 5 4.4 44 الب اطس الخضر
ةالسعودي 2 1.2 12 البصم  64 1.7 22 

 الصناعات
 الغذائية

عصائر 
ومركزات 
 الياوهة

7 
1.4 12 

 11.1 ممرألىا
21.4 2 

ةالسعودي 22 2.2 5.1 الجبن  15.5 1.1 21 
 1122-1122ختق اليترة  www.trademap.orgموقع ييانات مركز التجارة العالمية   المصدر 

 

http://www.trademap.org/
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ــرد مــن  -1 ــد ر ا حصــا ل لمحــددات مشــ ريات الف ال ئ

 المصري في السوا الروسي الموالح
يخضع نياذ السلع الزرامية للسو  الروسي للعديد 

والتي ال  توقم عند محددات من العوامم المتداخلة 
ال ل  والعرض قق ي وغالبا  ما  لطر العوامم السياسية 
واالجتمامية علل نياذ السلع الزرامية قي لروسياي 
وأللكد علل ذلك قيام روسيا يرقض دخوق السلع 
الزرامية ا ورلية لوجود ختقات سياسية مع اإل حاد 

دة نياذ ا ورلي بسب  مزمة القرم وهو ما  سب  قي زألا
السلع الزرامية لدوق مخرع م م مصر والهندي وكذلك 
قيام الجان  الروسي بيرض مزألد من القيود علل نياذ 
السلع الزرامية المصرألة دون غيرها بسب  قيام مصر 
بالت دد قي  جراءات  ستيراد القم  الروسي وعدم 
السماح يتعديم نسبة اإلصابة باالرجوت قي شحنات 

من روسياي مما  سب  قي و ع بعض القم  المستوردة 
 القيود علل نياذ الصادرات المصرألة لصال  المناقسين.

ولالتالي ال يخضع ال ل  علل السلع الزرامية المصرألة 
قي السو  الروسي قق  للعوامم المحددة لل ل  وقق 
مبادئ النظرألة االقتصاديةي وإنما يخضع لعوامم اخرع 

علل  حديد  غير اقتصاديةي ومن طم يمىن العمم
العوامم الملطرة علل م تروات السو  الروسي من 

 . السلع الزرامية المصرألة وليس محددات ال ل 
 
  المحددات المؤثرة في مش روات الموالح المصرية

 في السوا الروسي
يدراسة العتقة يين متوس  نصي  اليرد الروسل 
من صادرات الموال  المصرألة للسو  الروسي كمتغير 

( والمتغيرات المستقلة التل يعتقد وجود  هطير Y1 ابع )
معنوع لها علل المتغير التابعي يتبين من المتغير التابع 
يتهطر بىم من متوس  سعر صادرات الموال  المصرألة 

(ي ومتوس  سعر صادرات المغرب من X1لروسيا )
(ي ومتوس  نصي  اليرد قي روسيا X2الموال  لروسيا )

(ي وحجم الرسائم X3لي )االجما من النا   المحلي
قي روسيا للعام  المرقو ة من الموال  المصرألة

 (. X4السايق)

منه ( 2باللدوا رقم )( 1وألتبين من المعادلة )
كان  هناك عتقة عىسية  2116-2111ختق اليترة 

(ي X1( ولين المتغير المستقم )Y1) يين المتغير التابع
روسي ينسبة قبزألادة سعر الموال  المصرألة قي السو  ال

ينخيض متوس  نصي  اليرد الروسل من الموال   1%
ي مما يعنل من ال ل  اليردع %1.6المصرألة ينسبة 

علل الموال  المصرألة قل السو  الروسل طل  مرن 
 نسبيا .

وما يتبين من نيس المعادلة وجود عتقة طردية   
(ي X2( ولين المتغير المستقم )Y1يين المتغير التابع )

بلنخياض متوس  سعر الموال  المغرلية حي  منه 
ينخيض متوس  نصي   %1المصدرة لروسيا  ينسبة 

مما  %1.3اليرد الروسل من الموال  المصرألة ينسبة 
ي ير للمناقسة القوألة من المغرب للموال  المصرألة قي 

 روسيا .
وألتبين كذلك وجود عتقة طردية يين المتغير التابع 

(Y1 ولين المتغير المستقم )(X3 ي حي  منه يزألادة)
متوس  نصي  اليرد قي روسيا من النا   المحلي 

يزداد متوس  نصي  اليرد  %1االجمالي  ينسبة 
الروسل من صادرات الموال  المصرألة للسو  الروسي 

 .%1.2ينسبة 
وما يتبين من نيس المعادلة وجود عتقة عىسية 

ي (X4( ولين المتغير المستقم )Y1يين المتغير التابع )
حي  منه يزألادة حجم الرسائم المرقو ة من الموال  

ينخيض متوس   %1ينسبة  قي العام السايق المصرألة
نصي  اليرد الروسل من صادرات الموال  المصرألة 

مما ي ير  همية و ع  %1.3للسو  الروسي ينسبة 
معايير جودة الصادرات المصرألة من الموال  للسو  

 الروسي قي االعتبار.
مع من  1.23قيمة معامم التحديد نحو  وقد يلغ 

من التغيرات التل  حدث قي متوس   %23حوالي 
نصي  اليرد الروسل من صادرات الموال  المصرألة 

(  رجع  لل المتغيرات المستقلة Y1للسو  الروسي )
رات ثثثثثثثثثمن  لك التغي %21(ي ومن 1بالمعادلة رقم )

لنموذد  رجع  لل عوامم مخرع. وقد طبت  معنوألة ا
( Fالمستخدم ل بيعة البيانات حي  يلغ  قيمة )

 .6.1المحسولة 
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-1111هم الصادرات الزرامية المصرألة قل مهم ا سوا  العالمية لليترة  محددات ال ل  اليردع  .7 جدوا
1122 

 2R F المعادلة السوا  م
 المرونة

 السعرية 

 المرونة
 العبورية 

 حــالموال

      Ln y1 = 11.8 – 1.8 Ln x1 + 1.9 Ln x2 + 0.7 Ln x3 - 0.3 Lnx4 روسيا 1

            ( 2.2 )*    ( -2.8 )*       ( 2.5 )*         ( 2.4 )*      ( 2.1 )*    72.1  .52  -1.8 2.2 

 العنب
المملكة  7

 الم حدة
Ln y2 = 11.8 – 1.3Ln x5 + 0.3 Ln x6 + 1.1 Ln x7+ 0.3 Ln x8 

             ( 1.2 )-   ( -2.4 )*    ( 2.1 )*         ( -3.7 ) **      (2.2)* 72.1  2.7  -1.3 0.3 

 البطاطس

   Ln y3 =11.2.3 –2.2 Ln x9+2.1Lnx10+1.9 Ln x11 - 0.6Lnx12 روسيا 3

           ( 2.4 )*   ( -3.6 ) **    ( 2.2 )*    ( 2.3 )*    (4.2)** 21.1  2.1 -2.2 2.1 

 البصل

ةالسعودي 4  Ln y4 =-76.4 -1.6 Ln x14+1.2 Lnx16+1.2 Ln x15-1.4 Lnx14 

          ( 2.3 )* ( -4.4 )* * ( -4.2 )* *    ( 5.2 ) **       (4.6)** 0.83 24.1 2.6 2.2 

 عصا ر ومركزات الفاكهة
 Ln y5 =  14.2 – 2.6 Ln x17 + 1.2 Ln x12 - 1.3 Ln x12 أمريكا 5

          ( 2.8 )**   ( -4.1 ) **    ( 4.6 ) **      ( 4.1 ) **  
 ثثثثث 2.6- 22.2 1.72

 اللبن

ةالسعودي 6  Ln y6 =  2.1 – 2.7 Ln x11 + 2.4 Ln x12 - 2.6 Ln x11 
          (-8.1 )**    (8.5 ) **     ( 2.1 )*           24.1  ثثثثث 1.7- 22.1 

 1.12ي    ** : مستوع المعنوألة عند  1.15* : مستوع المعنوألة عند 
ختق اليترة  https://databank.albankaldawli.orgي https://www.trademap.orgالمصدر : حسب  من ييانات 

1111-1122 
 1.12ي    ** : مستوع المعنوألة عند  1.15* : مستوع المعنوألة عند 

Y1  لروسيا. المصرألة الموال بال جم قل من صادرات الروسي : متوس  نصي  اليرد 
X1 بالدوالر لروسياالمصرألة  لصادرات الموال  : متوس  سعر كجم . 
X2 ر .بالدوال لصادرات المغرب من الموال  لروسيا  : متوس  سعر كجم 
X3  من النا   المحلي اإلجمالي  قي روسيا: متوس  نصي  اليرد. 

X4 :قي العام السايق. المصدرة لها حجم الرسائم المرقو ة قي الموانئ الروسية من الموال  المصرألة 
Y2   المصرد  العن بال جم من  الممل ة المتحدة: متوس  نصي  اليرد قل سو . 
X5  بالدوالر لسو  الممل ة المتحدة لصادرات العن  المصرد : متوس  سعر كجم 
X6  بالدوالر لصادرات جنوب اقرألقيا من العن  لسو  الممل ة المتحدة: متوس  سعر كجم 
X7 من النا   المحلي اإلجمالي بالدوالر قي الممل ة المتحدةرد : متوس  نصي  الي  . 
X8  :.ومية العن  الم لولة لعمليات التصنيع الغذائي قي سو  الممل ة المتحدة 

Y3  للسو  الروسيبال جم من صادرات الب اطس المصرألة الروسي : متوس  نصي  اليرد 
X9  بالدوالر لروسياالمصدرة المصرألة الب اطس لصادرات : متوس  سعر كجم 

https://www.trademap.org/
https://databank.albankaldawli.org/
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X10  بالدوالر لصادرات الصين من الب اطس للسو  الروسي: متوس  سعر كجم 
X11  من النا   المحلي اإلجمالي  قي روسيا: متوس  نصي  اليرد. 

X12  :قي العام السايق.  حجم الرسائم المرقو ة قي الموانئ الروسية من الب اطس المصرألة 

Y4  للسو  السعودد المصرد  البصمبال جم من  السعوددسو  القل : متوس  نصي  اليرد 
X13  بالدوالر للسو  السعودد لصادرات البصم المصرد : متوس  سعر كجم 
X14  بالدوالر لصادرات الصين من البصم للسو  السعودد: متوس  سعر كجم 
X15  من النا   المحلي اإلجمالي بالدوالر قي السعودية: متوس  نصي  اليرد 

X16  : قي العام السايق. حجم الرسائم المرقو ة قي الموانئ السعودية من البصم المصرد 

Y5  المرألىا.المصرألة  عصائر ومركزات الياوهةبال جم من ا مرألىي :متوس  نصي  اليرد 
X17  بالدوالرالمصرألة المرألىا  لصادرات عصائر ومركزات الياوهة: متوس  سعر كجم 
X18  من النا   المحلي اإلجمالي امرألىا يق: متوس  نصي  اليرد 
X19  :. النسبة السعرألة يين صعر  صدير مصر وسعر  صدير البرازألم لعصائر ومركزات الياوهة قي السو  االمرألىي 

Y6  للسو  السعودد .المصرألة  الجبنبال جم من صادرات السعودد : متوس  نصي  اليرد 
X20  بالدوالر للسو  السعوددالمصدرة المصرألة  لصادرات الجبن: متوس  سعر كجم 
X21  من النا   المحلي اإلجمالي  قي السعودية: متوس  نصي  اليرد. 

X22  :. النسبة السعرألة يين صعر  صدير مصر وسعر  صدير والدنمارك للجبن قي السو  السعودد 
 
  تئد ر المرونات السعرية والعبورية لمش ريات الفرد

 من الموالح المصرية في السوا الروسي 
 ر يا  المرونة السعرألة  (2جدوا )يتبين من 

والعبورألة للموال  المصرألة قي السو  الروسيي حي  
(ي وأل ير ذلك  لل 1.6-يلغ  المرونة السعرألة حوالي )

من ال ل  علل صادرات مصر من الموال  قي روسيا 
مرن نسبيا ي ومن طم  تض  مهمية  هتمام الجان  
المصرد بعدم رقع السعر التصديرد للموال  المصرألة 

روسياي وألمىن  حقيق ذلك من ختق العمم علل  قليم ل
مسعار النقم من ختق دعم الخ ود البحرألة المصرألة 
لت ون خ ود منتظمة و قليم االعتماد علل الخ ود 
غير المصرألة التي  عتبر معلي قي مسعارها وألض ر 

 المصدر للجوء  ليها بلعتبارها خ ود منتظمة.
(ي وهو ما ي ير 1.3وللغ  المرونة العبورألة حوالي )

لزألادة المناقسة التي  واجهها الموال  المصرألة من 
المنت  المغرلي المناقس ومهمية العمم علل رقع القدرات 
التناقسية للموال  المصرألة ممام المغرليةي وألمىن  حقيق 
ذلك من ختق اإلهتمام بمعايير الجودة ووسائم التعبئة 

تجارألة مع روسيا والتغليسي و حسين شرود اال ياقات ال
ووجود مميزات  يضيلية للسلع المصرألة مقارنة بالسلع 

المناقسة خاصة ومن بعض الدوق است اع  من ختق 
اال ياقيات التجارألة مع روسيا  وقير معاملة جمركية 
 يضيلية لصادرا هاي من ختق  خصيص مرصية 
خاصة قي الموانئ الروسية  ستقباق صادرا هاي مما 

اء السلع قي الميناء و  اليس التصديري يقلم وق  بق
وقي حاق وجود  لك الميزة للصادرات الزرامية المصرألة 
ومنها الموال  يىون ذلك قي صال   عزألز قرص نياذ 

 صادرات الموال  المصرألة لروسيا. 
 

ال ئــد ر ا حصــا ل لمحــددات الطلــب الفــردى للعنــب  -2
 المصري في سوا المملكة الم حدة  

ل ة المتحدة من مهم ا سوا  يعتبر سو  المم
العالمية المستوردة للعن  علل مستوع العالمي وغالبا  ما 
يستورد العن  قي هذا السو  بغرض االستهتك 
المباشر مو بغرض التصنيع الغذائي لمنتجات غذائية 
 صنيعية يدخم قيها العن  كهحد مستلزمات االنتادي 

مهم ا سوا  و حتم الممل ة المتحدة المركز الرابع يين 
المستوردة للعن  قي العالم ينسبة مساهمة قي كمية 

كمتوس  لليترة  %6.8الواردات العالمية حوالي 
 م .2111-2116
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  ال ئد ر ا حصا ي للطلب علل العنب المصري في
 سوا المملكة الم حدة 

يدراسة العتقة يين متوس  نصي  اليرد قي الممل ة 
المصرد لسو  الممل ة المتحدة من صادرات العن  

( والمتغيرات المستقلة التل Y2المتحدة كمتغير  ابع )
يعتقد وجود  هطير معنوع لها عليهي يتبين من المتغير 
التابع يتهطر بىم من متوس  سعر صادرات العن  

(ي ومتوس  سعر X5المصرد للممل ة المتحدة )
صادرات جنوب اقرألقيا من العن  للممل ة المتحدة 

(X6 ي) ومتوس  نصي  اليرد قي الممل ة المتحدة من
(ي وكمية العن  الم لولة لعمليات X7النا   المحلي )

 (.X8التصنيع الغذائي قي سو  الممل ة المتحدة )
وجود  (2باللدوا رقم )( 2وألتبين من المعادلة )

( ولين المتغير Y2عتقة عىسية يين المتغير التابع )
ن  المصرد قي سو  (ي قبزألادة سعر العX5المستقم )

ينخيض متوس  نصي   %1الممل ة المتحدة ينسبة
اليرد قي الممل ة المتحدة من العن  المصرد ينسبة 

ختق قترة الدراسةي مما يعنل من ال ل  اليردع  1.3%
علل العن  المصرد قل سو  الممل ة المتحدة طل  

 مرن نسبيا .
وما يتبين من نيس المعادلة وجود عتقة طردية 

(ي X6( ولين المتغير المستقم )Y2المتغير التابع ) يين
قبزألادة متوس  سعر العن  الجنوب  قرألقي للممل ة 

يزداد متوس  نصي  اليرد  %1( ينسبة X6المتحدة )
 .%1.3قي الممل ة المتحدة من العن  المصرد ينسبة 

وألتبين من نيس المعادلة وجود عتقة طردية يين 
(ي قبزألادة X7ر المستقم )( المتغيY2المتغير التابع )

متوس  نصي  اليرد قي الممل ة المتحدة من النا   
يزداد متوس  نصي  اليرد  %1المحلي االجمالي ينسبة 

قي الممل ة المتحدة بال جم من صادرات العن  
 .%1.1المصرد لسو  الممل ة المتحدة ينسبة 

وألتبين من نيس المعادلة وجود عتقة طردية يين 
(ي قبزألادة X8( والمتغير المستقم )Y2بع )المتغير التا

ومية العن  الم لولة لعمليات التصنيع الغذائي قي 
يزداد متوس  نصي   %1سو  الممل ة المتحدة ينسبة 

اليرد قي الممل ة المتحدة من صادرات العن  المصرد 
 .%0.3لسو  الممل ة المتحدة ينسبة 

 مع من 0.78وقد يلغ  قيمة معامم التحديد نحو 
من التغيرات التل  حدث قي متوس   %78حوالي 

نصي  اليرد قي الممل ة المتحدة من صادرات العن  
(  رجع  لل Y2المصرد لسو  الممل ة المتحدة )

من  %22(ي ومن 2المتغيرات المستقلة بالمعادلة رقم )
التغيرات  رجع  لل عوامم مخرع. وقد طبت  معنوألة 

ت حي  يلغ  قيمة النموذد المستخدم ل بيعة البيانا
(F المحسولة )7.8. 

 
  تئد ر المرونات السعرية والعبورية لمحددات

الطلب الفردى علل العنب المصري في سوا المملكة 
 الم حدة 

 ر يا  المرونة السعرألة للعن   (2جدوا )يتبين من 
المصرد قي الممل ة المتحدةي وإنخياض نسبي قي 

والي ثثثثثثثثثثثثثثثة حثثثثة السعرألثثثثثثثثثثالمرونة العبوألةي وللغ  المرون
(ي وأل ير ذلك  لل من ال ل  علل صادرات 1.3-)

مصر من العن  قي الممل ة المتحدة مرن نسبيا ي ومن 
طم  تض  مهمية  هتمام الجان  المصرد بعدم رقع 
السعر التصديرد للعن  للممل ة المتحدةي خاصة قي 

د الممل ة المتحدة ظم زألادة حالة التيقين قي اقتصا
نتيجة  داميات خرود يرأل انيا من اإل حاد ا وروليي 
وألمىن  حقيق ذلك من ختق العمم علل الحد من 
ا مباء التصديرألة علل مصدرد العن  المصرد ومن 
مهمها الضرائ  و  اليس اليحص وشهادات الجودةي 
وشهادات  حليم متبقيات المبيدات وغيرهاي وذلك من 

م  المصرد لرد ا مباء التصديرألة ختق البرنا
للمصدرألين بما يتواقق مع  لتزامات مصر قي  طار 

  نضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
(ي وهو ما 1.3وللغ  المرونة العبورألة حوالي )

ي ير لعدم  هطر العن  المصرد نسبيا  بالمناقسة التي 
يواجهها من جنوب اقرألقياي وألقد يرجع ذلك لتمتع العن  

لمصرد بمميزات  ناقسية  ميزه عن السلع المناقسة ا
ومن مهمها نسبة  ركيز السىر المواققة  ذوا  
المستهل ين قي الممل ة المتحدةي مما يجعله ميضم 
لدع مصنعي المنتجات الغذائية قي الممل ة المتحدةي 
وكذلك ميزة  وقي   صدير العن  لسو  الممل ة 

حي  يقم المعروض يوليو( -المتحدة قي اليترة )مايو
 من المناقسين قي الممل ة المتحدة.
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ثانيًا  ال ئد ر ا حصا ل لمحددات الطلب الفردى علل 
  أهم صادرات الخضر في األسواا العالمية

يتبين من  (1اللدوا رقم )من ختق ييانات 
الب اطس والبصم من مهم الصادرات الخضر 

ة من  جمالي كمي %22المصرألةي حي  ساهما بحوالي 
الصادرات الزرامية المصرألةي وكان السو  الروسي مهم 
ا سوا  المستوردة للب اطس المصرألة ينسبة مساهمة 

من كمية صادرات الب اطس المصرألةي  %32.8يلغ  
يينما كان السو  السعودد من مهم ا سوا  المستوردة 
للبصم المصرد ينسبة مساهمة قي كمية صادرات 

لك كمتوس  لليترة وذ %18البصم المصرألة يلغ  
 م.2111-2116

 

ال ئد ر ا حصا ل لمحددات مش ريات الفرد من  .1
 البطاطس المصرية في السوا الروسي

 

  المحددات المؤثرة في مش روات البطاطس
 المصرية في السوا الروسي

يدراسة العتقة يين متوس  نصي  اليرد الروسل 
من صادرات الب اطس المصرألة للسو  الروسي 

( والمتغيرات المستقلة التل يعتقد Y3 ابع )ومتغير 
وجود  هطير معنوع لها علل المتغير التابعي يتبين من 

سعر صادرات  المتغير التابع يتهطر بىم من متوس 
(ي ومتوس  سعر X9الب اطس المصرألة لروسيا )

(ي X10الصين من الب اطس لروسيا ) صادرات
 يومتوس  نصي  اليرد قي روسيا من النا   المحل

(ي وحجم الرسائم المرقو ة من X11االجمالي )
 ( .X12من روسيا العام السايق) الب اطس المصرألة

منه  (2باللدوا رقم )( 3وما يتبين من المعادلة )
كان  هناك عتقة عىسية  2116-2111ختق اليترة 

(ي X9( ولين المتغير المستقم)Y3يين المتغير التابع )
قي السو  الروسي قبزألادة سعر الب اطس المصرألة 

ينخيض متوس  نصي  اليرد الروسل من  %1ينسبة 
ي مما يعنل من ال ل  %2.2الب اطس المصرألة ينسبة 

اليردع علل الب اطس المصرألة قل السو  الروسل 
 طل  مرن نسبيا .

وما يتبين من نيس المعادلة وجود عتقة طردية 
(ي X10( ولين المتغير المستقم )Y3المتغير التابع )

لنخياض متوس  سعر الب اطس الصينية المصدرة  ب
ينخيض متوس  نصي  اليرد  %1لروسيا ينسبة 

مما  %2.1الروسل من الب اطس المصرألة ينسبة 
ي ير للمناقسة القوألة من الصين للب اطس المصرألة 

 قي السو  الروسي .
وما يتبين من نيس المعادلة وجود عتقة طردية 

(ي X11غير المستقم )( المتY3يين المتغير التابع )
قبزألادة متوس  نصي  اليرد قي روسيا من النا   

يزداد متوس  نصي  اليرد الروسل  %1المحلي ينسبة 
من صادرات الب اطس المصرألة للسو  الروسي ينسبة 

1.9%. 
وألتبين من نيس المعادلة وجود عتقة عىسية 

(ي X12( ولين المتغير المستقم )Y3المتغير التابع )
 حجم الرسائم المرقو ة من الب اطس المصرألةقبزألادة 

ينخيض متوس   %1قي روسيا العام السايق ينسبة 
نصي  اليرد الروسل من صادرات الب اطس المصرألة 

مما ي ير  همية و ع  %1.8للسو  الروسي ينسبة 
معايير جودة الصادرات المصرألة من الب اطس للسو  

 الروسي قي االعتبار.
مع من  1.62التحديد نحو  وقد يلغ  قيمة معامم

من التغيرات التل  حدث قي متوس   %62حوالي 
نصي  اليرد الروسل من صادرات الب اطس المصرألة 

(  رجع  لل المتغيرات المستقلة بالمعادلة Y3لروسيا )
من  لك التغيرات  رجع  لل عوامم  %16(ي ومن 3رقم )

مخرع. وقد طبت  معنوألة النموذد المستخدم ل بيعة 
 . 6.2( المحسولة Fيانات حي  يلغ  قيمة )الب

 
  تئد ر المرونات السعرية والعبورية لمش ريات الفرد

 من البطاطس المصرية في السوا الروسي  
 ر يا  المرونة السعرألة  (2جدوا )يتبين من 

والعبورألة للب اطس المصرألة قي السو  الروسيي حي  
ك  لل (ي وأل ير ذل2.2-يلغ  المرونة السعرألة حوالي )

من ال ل  علل صادرات مصر من الب اطس قي 
روسيا مرن نسبيا ي ومن طم  تض  مهمية  هتمام الجان  
المصرد بعدم رقع السعر التصديرد للب اطس 
المصرألة لروسياي وقد يرجع ذلك لتعدد المناقسين 
لمصري وقي نيس الوق    باعهم لوسائم  عزز قدرا هم 

  ب ىم كبيري وألمىن التناقسية وزألادة جهودهم للتروأل
العمم علل عدم رقع سعر الب اطس قي السو  
الروسي من ختق نيس الوسائم الُمقترحة للموال  

 المصرألة قي السو  الروسي.
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(ي وهو ما 2.1وللغ  المرونة العبورألة حوالي )
ي ير لزألادة مناقسة التي  واجهها الب اطس المصرألة 

علل رقع  من المنت  الصيني المناقس ومهمية العمم
القدرات التناقسية للب اطس المصرألة ممام الصينيةي 
وألمىن  حقيق ذلك من ختق نيس المقترحات قي حالة 

 الموال  المصرألة المصدرة لروسيا. 
 

 ال ئد ر ا حصا ل لمحددات الطلب الفردى للبصل .2
 المصري في السوا السعودي

 

  ال ئد ر ا حصا ي للطلب علل البصل المصري في
 السعوديالسوا 

يدراسة العتقة يين متوس  نصي  اليرد السعودد 
من صادرات البصم المصرد للسعودية كمتغير  ابع 

(Y4 والمتغيرات المستقلة التل يعتقد وجود  هطير )
معنوع لها عليهي يتبين من المتغير التابع يتهطر بىم من 

سعر صادرات البصم المصرد للسعودية  متوس 
(X13ي ومتوس  سعر صاد)الصين من البصم  رات

(ي ومتوس  نصي  اليرد قي السعودية X14للسعودية )
(ي وحجم الرسائم X15من النا   المحلي االجمالي )

قي العام السايق  المرقو ة من البصم المصرد 
(X16.) 

وجود  (2باللدوا رقم )( 4وما يتبين من المعادلة )
( ولين المتغير Y4عتقة عىسية يين المتغير التابع )

(ي قبزألادة سعر البصم المصرد قي X13لمستقم )ا
ينخيض متوس  نصي   %1السو  السعودد ينسبة 

 %1.1اليرد السعودد من البصم المصرألة ينسبة 
ي مما يعنل من ال ل  2116-2111ختق اليترة 

اليردع علل البصم المصرد قل السو  السعودد 
 طل  مرن نسبيا .

قة طردية وما يتبين من نيس المعادلة وجود عت
( ولين المتغير المستقم Y4يين المتغير التابع )

(X14ي  بلنخياض متوس  سعر لصادرات)  الصين من
ينخيض متوس  نصي   %1البصم للسعودية ينسبة 

مما  %1.1اليرد السعودد من البصم المصرد ينسبة 
ي ير للمناقسة القوألة من الصين للبصم المصرألة قي 

 السو  السعودد .
من نيس المعادلة وجود عتقة طردية وما يتبين 

(ي X15( ولين المتغير المستقم )Y4المتغير التابع )
قبزألادة متوس  نصي  اليرد قي السعودية من النا   

يزداد متوس  نصي  اليرد  %1المحلي االجمالي ينسبة 
السعودد بال جم من صادرات البصم المصرد للسو  

 .%2.1السعودد ينسبة 
المعادلة وجود عتقة عىسية  وما يتبين من نيس

يين متوس  نصي  اليرد السعودد من صادرات البصم 
( ولين وحجم الرسائم Y4المصرد للسو  السعودد )

قي العام السايق  المرقو ة من البصم المصرد 
(X16 ي حي  منه يزألادة حجم الرسائم المرقو ة من)

 %1ينسبة (X16قي العام السايق ) البصم المصرد 
  نصي  اليرد السعودد بال جم من ينخيض متوس

( ينسبة Y4صادرات البصم المصرد للسو  السعودد )
1.8%. 

مع من  1.63وقد يلغ  قيمة معامم التحديد نحو 
من التغيرات التل  حدث قي متوس   %63حوالي 

نصي  اليرد السعودد بال جم من صادرات البصم 
(  رجع  لل المتغيرات Y4المصرد للسو  السعودد )

من  لك  %12(ي ومن 1ستقلة بالمعادلة رقم )الم
التغيرات  رجع  لل عوامم مخرع. وقد طبت  معنوألة 
النموذد المستخدم ل بيعة البيانات حي  يلغ  قيمة 

(F المحسولة )13.2. 
 
  تئد ر المرونات السعرية والعبورية لمحددات

في السوا  الطلب الفردى علل البصل المصري 
 السعودي

 ر يا  المرونة السعرألة  (2جدوا )يتبين من 
والعبورألة للبصم المصرد قي السو  السعوددي حي  

(ي وأل ير ذلك  لل 1.1-يلغ  المرونة السعرألة حوالي)
من ال ل  علل صادرات البصم المصرد للسعودية 
مرن نسبيا ي ومن طم  تض  مهمية  هتمام الجان  
المصرد بعدم رقع السعر التصديرد للبصم المصدر 

ةي خاصة ومن البصم الصيني يتسم بلنخياض للسعودي
السعري وألمىن  حقيق ذلك من ختق اإلستيادة من 
المميزات التجارألة التيضيلية الممنوحة للبصم المصرد 
قي ظم   ياقية التجارة العرلية الحرة والتي لم يتم 
االستيادة منها بال ىم الم لوب حتي اآلني ودعم 

دة التصديرألة المصدرألن من ختق يرنام  المسان
لمواجهة  ر يا    اليس  حليم متبقيات المبيدات 
و  اليس  همين ونقم الصادرات الزرامية المصرألة 

 للسو  السعودد ومنها البصم.
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(ي وهو ما 1.1وللغ  المرونة العبورألة حوالي )
ي ير لزألادة المناقسة التي يواجهها البصم المصرد من 

القدرات  البصم الصيني ومهمية العمم علل رقع
التناقسية له ممام الصينيي وألمىن  حقيق ذلك من ختق 
االهتمام بالجودةي وعمليات التعبئة والتغليسي والعمم 
علل سياسات  روألجية قعالة من ختق جهاز التم يم 

 التجارد المصرد .
 

ثالثًا  ال ئد ر ا حصا ل لمحددات الطلب الفردى علل 
 األسواا العالميةأهم صادرات الصناعات الغذا ية في 

يتبين من  (1اللدوا رقم )من ختق ييانات 
عصائر ومركزات الياوهة والجبن من مهم صادرات 
الصناعات الغذائية المصرألةي حي  ساهما بحوالي 

من  جمالي صادرات الصناعات الغذائية  12.2%
المصرألةي وكان السو  ا مرألىي مهم ا سوا  

هة المصرألة ينسبة المستوردة للعصائر ومركزات الياو
من كمية صادرات العصائر ومركزات  %21.2يلغ  

الياوهة المصرألةي يينما كان  السعودية من مهم ا سوا  
المستوردة للجبن المصرد ينسبة مساهمة قي كمية 

كمتوس  لليترة  %21.1صادرات الجبن المصرألة يلغ  
 م.2111-2116
 

لعصا ر ال ئد ر ا حصا ل لمحددات الطلب الفردى  .1
 اكهة المصرية في السوا األمريكيومركزات الف

 
  ال ئد ر ا حصا ي للطلب علل عصا ر ومركزات

 ة في السوا األمريكيالفاكهة المصري
يدراسة العتقة يين متوس  نصي  اليرد ا مرألىي 
من صادرات عصائر ومركزات الياوهة المصرألة 

التل ( والمتغيرات المستقلة Y5المرألىا كمتغير  ابع )
يعتقد وجود  هطير معنوع لها علل المتغير التابعي يتبين 

سعر صادرات  من المتغير التابع يتهطر بىم من متوس 
(ي X17عصائر ومركزات الياوهة المصرألة  مرألىا)

امرألىا من النا   المحلي  ومتوس  نصي  اليرد قي
(ي والنسبة السعرألة يين سعر مصر X18اإلجمالي )
 (.X19والبرازألم )

وجود  (2باللدوا رقم )( 1وما يتبين من المعادلة )
( المتغير Y5عتقة عىسية يين المتغير التابع )

(ي قبزألادة سعر عصائر ومركزات X17المستقم )

ينخيض متوس   %1الياوهة المصرألة قي ممرألىا ينسبة 
نصي  اليرد ا مرألىي من عصائر ومركزات الياوهة 

ي 2116-2111ختق اليترة  %2.8المصرألة ينسبة 
مما يعنل من ال ل  اليردع علل عصائر ومركزات 

 الياوهة المصرألة قل ممرألىا مرن نسبيا .
وألتبين من نيس المعادلة وجود عتقة طردية يين 

(ي X18( ولين المتغير المستقم )Y5المتغير التابع )
قبزألادة متوس  نصي  اليرد قي ممرألىا من النا   

اد متوس  نصي  اليرد يزد %1المحلي االجمالي ينسبة 
ا مرألىي من صادرات عصائر ومركزات الياوهة 

 . %1.2المصرألة للسو  ا مرألىي ينسبة 
وما يتبين من نيس المعادلة وجود عتقة عىسية 

( ولين النسبة المتغير المستقم Y5يين المتغير التابع )
(X19 ي قبزألادة النسبة السعرألة يين سعر مصر)

يص متوس  نصي  اليرد ينخ %1والبرازألم ينسبة 
ا مرألىي بال جم من صادرات عصائر ومركزات 

 .%1.3الياوهة المصرألة للسو  ا مرألىي ينسبة 
مع من  1.23وقد يلغ  قيمة معامم التحديد نحو 

من التغيرات التل  حدث قي متوس   %23حوالي 
نصي  اليرد ا مرألىي بال جم من صادرات عصئر 

(  رجع Y5و  ا مرألىي )ومركزات الياوهة المصرألة للس
 %21(ي ومن 5 لل المتغيرات المستقلة بالمعادلة رقم )

من  لك التغيرات  رجع  لل عوامم مخرع. وقد طبت  
معنوألة النموذد المستخدم ل بيعة البيانات حي  يلغ  

 .11.6( المحسولة Fقيمة )
 
  تئد ر المرونات السعرية لمحددات الطلب الفردى

علل عصا ر ومركزات الفاكهة المصرية في السوا 
 األمريكي 

 ر يا  المرونة السعرألة  (2جدوا )يتبين من 
ومركزات الياوهة المصرألة قي السو   لعصائر

( 2.8-ا مرألىيي حي  يلغ  المرونة السعرألة حوالي )
رات مصر من وأل ير ذلك  لل من ال ل  علل صاد

عصائر ومركزات الياوهة قي ممرألىا مرن نسبيا ي ومن 
طم  تض  مهمية  هتمام مصر بعدم رقع السعر 
التصديرد لعصائر ومركزات الياوهة المصرألة للسو  
ا مرألىيي وألمىن  حقيق ذلك من ختق العمم  حسين 
شرود نياذ الصادرات المصرألة من الصناعات الغذائية 

لحصوق علل مميزات  جارألة للسو  ا مرألىي وا
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 يضيلية للمنتجات المصرألة والحد من التعرأليات 
الجمركية الميرو ة علل عصائر ومركزات الياوهة 
المصرألة والتي  حد من القدرات التناقسية السعرألة 
المصرألةي حي  وصل  رسوم التعرألية الجمركية علل 
صادرات مصر من عصائر ومركزات الياوهة ختق 

وقي المقايم  متع   %8.1ة  لل حوالي قترة الدراس
بعض للدوق المناقسة ومنها البرازألم والمىسيك بلعياء 
جمركي كاممي وكذلك يمىن العمم  قليم ا سعار 
المصرألة من ختق الحد من   اليس  همين ونقم 
الصادرات للسو  ا مرألىيي وذلك يزألادة قاعلية من  ة 

الملسسات   همين الصادرات المصرألة وزألادة مساهمة
المالية وصندو   نمية الصادرات قي  قليم الضمانات 
المالية التي   لبها شركات  مان الصادرات قي مصر 

 لصادرات الصناعات الغذائية.
 

لللبن  ال ئد ر ا حصا ل لمحددات الطلب الفردى .1
 المصري في السوا السعودي

 
  في  ال ئد ر ا حصا ي للطلب علل اللبن المصري

 ديالسوا السعو 
يدراسة العتقة يين متوس  نصي  اليرد السعودد 
من صادرات الجبن المصرألة للسو  السعودد كمتغير 

( والمتغيرات المستقلة التل يعتقد وجود  هطير Y6 ابع )
معنوع لها علل المتغير التابعي يتبين من المتغير التابع 

سعر صادرات الجبن المصرألة  يتهطر بىم من متوس 
السعودية  (ي ومتوس  نصي  اليرد قيX20للسعودية )

(ي والنسبة السعرألة X21من النا   المحلي اإلجمالي )
 (.X22يين سعر مصر والدنمارك )
وجود  (2باللدوا رقم )( 8وما يتبين من المعادلة )

( ولين المتغير Y6عتقة عىسية يين المتغير التابع )
(ي قبزألادة سعر الجبن المصرألة قي X20المستقم )

ينخيض متوس  نصي   %1السعودد ينسبة  السو  
ختق  %1.7اليرد السعودد من الجبن المصرألة ينسبة 

ي مما يعنل من ال ل  اليردع 2116-2111اليترة 
 المصرد قل السو  السعودد مرن نسبيا . الجبنعلل 

وألتبين من نيس المعادلة وجود عتقة طردية يين 
(ي X21)( ولين المتغير المستقم Y6المتغير التابع )

قبزألادة ومتوس  نصي  اليرد قي السعودية من النا   
يزداد متوس  نصي  اليرد  %1المحلي االجمالي ينسبة 

السعودد بال جم من صادرات الجبن المصرألة للسو  
 .%1.2السعودد ينسبة 

يين  عىسيةوألتبين من نيس المعادلة وجود عتقة 
(ي X22( ولين المتغير المستقم )Y6المتغير التابع )

قبزألادة النسبة السعرألة يين سعر مصر والدنمارك ينسبة 
بال جم من  السعوددينخيض متوس  نصي  اليرد  1%

صادرات الجبن المصرألة للسو  السعودد ينسبة 
1.1%. 

مع من  1.68وقد يلغ  قيمة معامم التحديد نحو 
من التغيرات التل  حدث قي متوس   %68حوالي 

ات الجبن المصرألة نصي  اليرد السعودد من صادر 
(  رجع  لل المتغيرات المستقلة بالمعادلة Y6للسعودية )

من  لك التغيرات  رجع  لل عوامم  %14(ي ومن 8رقم )
مخرع. وقد طبت  معنوألة النموذد المستخدم ل بيعة 

 .22.1( المحسولة Fالبيانات حي  يلغ  قيمة )
 
  تئد ر المرونات السعرية لمحددات الطلب الفردى

 علل اللبن المصري في السوا السعودي 
 ر يا  المرونة السعرألة للجبن  (3) جدوايتبين من 

المصرد قي السعودية ب ىم كبيري حي  يلغ  المرونة 
( وأل ير ذلك  لل من ال ل  1.7-السعرألة حوالي )

بيا ي علل صادرات الجبن المصرد للسعودية مرن نس
ومن طم  تض  مهمية  هتمام مصر بعدم رقع السعر 
التصديرد للجبني وألمىن  حقيق ذلك بالتغل  علل 
بعض الم ىتت المتعلقة بالتعرأليات الجمركية التي 
 واجهة صادرات مصر من منتجات ا لبان للسعودية 
ومن مهمها عدم اإلستيادة بال ىم المناس  من 

الممنوحة للسلع الغذائية المميزات التجارألة التيضيلية 
المصنعة قي ظم   ياقية التجارة العرلية الحرة بسب  
بعض ا مور العالقة ب هن   يا   بادق السلع الزرامية 
قي  طار  لك اإل ياقيةي ومن مهمها اإل يا  علل قواعد 
المن ه للسلع الزرامية المصنعةي وكذلك االختتف علل 

جات الغذائية نسبة  ستخدم المىون المحلي للمنت
قي حالة منتجات  %11المصنعة والتي قد  صم  لل 

ا لباني قضت  عن التباين يين الدوق العرلية ومنها 
مصر والسعودية ب هن طبيعة اإلجراءات المتبعة ب هن 
ستمة وجودة المنتجات الغذائية المصنعة والمتبادلة قي 
ا سوا  العرليةي وأُلقترح قي هذا ال هن قيام مصر 

لوصم إل يا  ب هن قواعد المن ه للسلع المصنعة من با
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منتجات ا لبان قي  طار   ياقية التجارة العرلية الحرة 
مما يساهم قي زألادة قرص نياذ الصادرات المصرألة من 
الجبن لوسوا  العرلية بصية عامة والسو  السعودد 

 بصية خاصة.
 
 ات ـــال وصي

 
تها ح  ومناق من ختق النتائ  التي  وصم  ليها الب

 يمىن التوصية باآل ي
  حسين جودة الصادرات الزرامية المصرألة قي 

ا سوا  العالمية من ختق   ديد الرقابة علل 
الصادرات الزرامية ورقع كياءة العاملين قي هذا 

 المجاق و درألبهم علل محدث مجهزة الرقابة .
  حسين شرود نياذ السلع الزرامية لوسوا  العالمية 

ختق التياوض مع مهم ا سوا  للحصوق علل من 
مميزات  يضيلية غير  حارألة وإعتماد شهادات 
الجودة المصرألة لدد  لك ا سوا  وخيض 
التعرأليات الجمركية علل الصادرات الزرامية 
المصرألة الواردة  ليها و قليم وق  بقاء الصادرات 

 الزرامية المصرألة قي ميناء االستيراد.
 ت الزرامية المصرألة من ختق التروأل  للصادرا

معاونة جهات االختصاص قي الدولة ل ركات 
التصدير لإلشتراك قي المعارض الخارجية و درألبهم 

 علل وسائم التسوألق االل ترونية الحدي ة. 
  الحد من ا مباء التي يتحملها المصدرون خاصة

قي عمليات النقم من ختق دعم الخ ود المتحية 
ع الخ ود المتحية ب ىم المصرألة والتياوض م

جماعي وليس قردد لتقليم النيقات وكذلك  ب  
منظومة المساندة التصديرألة المصرألة وصرف الدعم 
التصديرد دزن  خير مع عدالة التوزألع يين 
المصدرألن من جان  ولين المصدرألن والمنتجين من 

 جان  مخر.
  حسين كياءة صادرات الصناعات الغذائية المصرألة 

العمم علل  حسين   نولوجيا اإلنتاد من ختق 
ومواوبة ال ورة الصنامية الرابعة قي الصناعات 
الغذائيةي و درأل  العمالة علل االنتاد الحدي  وقق 

 مت لبات ا سوا  العالمية.
 

  مئارنة ن ا   البحث مع ن ا   بعض األبحاث
 األخرى 

  يق  نتائ  البح  مع نتائ  دراسىة كم من 
المناقسة ال ديدة التي  واجهها علل  والبهنساودي

الصادرات الزرامية المصرألة قي ا سوا  العالميةي ومع 
قي مهمية صادرات مصر من الجبن    Ibrahemدراسة

للسو  السعودد ومهمية العمم علل  زالة القيود التي 
 واجهها غير من البح  م اف علل ذلك مهمية من 

المصنعة يين  اال يا  علل قواعد المن ه للسلع الزرامية
  .مصر والسعودية قي  طار ا ياقية

وما   يق  نتائ  البح  مع دراسة عبد اليتاح من 
حي   ر يا  المرونات السعرألة والعبورألة للسعر 
المصرألة  سوا  روسيا والسعودية والممل ة المتحدةي 
قي حين من البح  م اف  لل ذلك مهمية و ع 

 معايير جودة الصادرات قي اإلعتبار.
ومن جان  مخر   يق  نتائ  البح  مع التقارألر 
والصادرة عن وزارة التجارة والصناعة. وكذا مىت  
التم يم التجارد قي لندن حوق مهمية العمم علل زألادة 
جهود التروأل  للصادرات الزرامية المصرألة قي ا سوا  

التصديرألة عن  العالميةي و رورة رقع ا مباء
اف مهمية العمم علل المصدرألني غير من البح  م 

 حسين شرود اال ياقات التجارألة لسلع الدراسة قي 
ا سوا  العالميةي ومهمية اإلعتماد علل خ ود المتحة 
المصرألة من ختق دعمها لت ون خ ود منتظمة وذات 
 قدرة  ناقسية ممام الخ ود المتحية العالمية ا خرع . 

وإ يق  الدراسة مع دراسة عفييي علل من وجود 
 عرأليات جمركية ميرو ة علل صادرات مصر 
الزرامية يساهم قي الحد من قدرا ها التناقسية قي 
ا سوا  العالمية ولقد م اف البح  م اال  لذلك سلعة 

 العصائر ومركزات الياوهة قي السو  ا مرألىي.
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ABSTRACT 

 

The research aimed to study the most im-

portant factors determining the demand for Egyp-

tian agricultural exports in the most important 

global markets for the most important Egyptian 

agricultural export commodities because it is one 

of the most important factors in setting agricultural 

policies. It was represented in citrus and grapes 

from fruit crops, potatoes and onions from vegeta-

ble crops, Juices, cheese and fruit concentrates by 

estimating the individual demand of export com-

modities in their most important global markets 

during the period 2011-2018. The research relied 

on the two methods of descriptive and quantitative 

analysis, such as estimating the correlation matrix, 

the function of multiple regression in its various 

forms, and estimating price and cross elasticity's of 

demand functions. The results showed in the field 

of statistical estimation of the determinants of indi-

vidual demand for the most important fruit exports 

in world markets that the Russian market is the 

most important importer of Egyptian citrus while 

the UK market is one of the most important mar-

kets for Egyptian grapes for the average of 2011-

2018. It also showed the high price and cross elas-

ticity's of the Egyptian citrus in the Russian market, 

as well as the high price and cross elasticity's of 

grapes, in the UK market. 

In the field of statistical estimation of determi-

nants of individual demand for the most important 

exports of food industries in global markets, it is 

clear that the American and Saudi market are the 

most important markets for juices, fruit concen-

trates and cheese. 

In the field of statistical estimation of determi-

nants of individual demand for the most important 

exports of vegetables in world markets, it was 

found that the Russian and Saudi market were the 

most important markets for potato and Egyptian 

onion, respectively. It also showed a rise in the 

high price and cross elasticity's of the Egyptian 

potatoes in the Russian market, while the price 

elasticity for the Egyptian onion was about (-4.1) 

and the cross elasticity was about (4.4).  

The research recommended the importance of 

improving the quality of Egyptian agricultural ex-

ports in international markets, improving the condi-

tions for agricultural commodities access to global 

markets, promoting Egyptian agricultural exports, 

and reducing the burden on exporters 

 

Keywords: Agricultural exports, Determinants of 

demand, Quality of agricultural exports   
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