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 زــــــــــــــــالموجـ
  

تعتبر قضية تنمية الصادرات الزراعية المصرية من 
تشغل بال متخذي القرار  يالقضايا الهامة الت

العجز فى الميزان التجاري،  لخفضاالقتصادي، وذلك 
كما أن قطاع التجارة الخارجية الزراعية يعتبر من أهم 
القطاعات التي لها تأثير مباشر على برامج التنمية 

المصرية من  الصادرات االقتصادية، هذا و بلغت قيمة
 البرتقال يحتلمليون دوالر و  35.435البرتقال حوالي 

حيث  المختلفة، المصرية الموالح أنواع بين األول المركز
وعلى الرغم  طن مليون  5حوالي  المصري  اإلنتاج بلغي

من أهمية هذا المحصول التصديري إال أن صادراته  
تواجه منافسة العديد من الدول في األسواق الخارجية، 

ل مما قد يفقدها أسواقها الخارجية وإتاحة الفرصة للدو 
تذبذب كمية  ولوحظالمنافسة من كسب هذه األسواق، 

الصادرات المصرية منه، كما أن كمية الصادرات 
التتناسب مع الطاقات اإلنتاجية المتاحة، حيث تشير 
اإلحصاءات المتاحة إلى أن إنتاج البرتقال المصري بلغ 

-5003) مليون طن كمتوسط  لعام 543 حوالي
الصادرات لنفس الفترة  إال أن متوسط كمية  (،5002

من هذا اإلنتاج، بلغ األكتفاء  % 53402ال تمثل سوى 
األمر الذي أثار االهتمام لدراسة  %503الذاتي حوالي 

وتقدير دوال الطلب على الصادرات المصرية منه فى 
األسواق الخليجية. لذا استهدف البحث بصفة عامة 

ذلك محاولة تنمية الصادرات المصرية من البرتقال، و 
من خالل التعرف على المحددات المؤثرة على القدرة 

تؤدى من البرتقال والتي التنافسية للصادرات المصرية 

إلى انخفاض النصيب السوقي المصري فى بعض 
ألهم  يالوضع التنافسودراسة  األسواق الخارجية

الصادرات المصرية فى بعض األسواق الخليجية 
لى الوضع الراهن التعرف عباستخدام نموذج الطلب و 

للصادرات موضع الدراسة، وذلك من خالل التعرف 
على المساحة واالنتاج، والتوزيع الجغرافي لها وأهم 

وقد  االسواق المستوردة لها )داخل دول الخليج العربي(.
اعتمد البحث على بيانات موقع ومنظمة األغذية 
والزراعة العالمية، وغيرها من النشرات اإلحصائيات 

 ية والمتوافرة على شبكات االنترنت العالمية.الدول
 

 الطلب، معدل النمو، األهمية النسبية: الدالةالكلمات 

 
 ةـــمقدم

 
تمثل الزراعة فى مصر الدعامة األساسية للبنيان 
االقتصادى واإلجتماعى، حيث أنها تسهم بنصيب كبير 

بالزراعة  ويعملفى التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمع، 
 أكثر من نصف السكان.

النهوض بمعدل التنمية  فيقطاع الزراعة  ويساهم
الزراعية عن طريق التوسع الرأسى واإلمتداد األفقى من 
أجل زيادة دخول المزارعين من ناحية وإحداث تنمية 
إقتصادية وإجتماعية شاملة فى البالد من ناحية أخرى 

مية الزراعية ويمكن أن يتحقق ذلك من خالل خطة التن
بما تشتمل عليه من برامج حيوية لزيادة اإلنتاج 
واإلنتاجية الزراعية، وزيادة حجم السلع الزراعية التى 

 تصدر لألسواق الخارجية.

http://ajs.journals.ekb.eg/
mailto:kasemawadaboura@hotmail.com
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 فى رئيسى دور الخارجية للتجارة إن فيه شك ال ومما

 تحقيق خاصة االقتصادية القومية، األهداف تحقيق

 األجنبى النقد من ولةالد احتياجات سد فى تساعد عوائد

 التحول وبرامج التنمية االقتصادية خطط لتمويل

 إلى المصرية االقتصادية السياسة تهدف لذا االقتصادى،

 .المصرية الصادرات من وتعظيم العائد تنويع
نالحظ إن الواقع التصديري للحاصالت الزراعية ال 
يتناسب مع المقومات والمميزات المتاحة في جمهورية 
مصر العربية حيث توفر التمييز في الموقع الجغرافي 
فهي ملتقى واردات ثالث قارات أوربا واسيا وافريقيا ، 
توفر الموارد األرضية حيث توفر األراضي الصالحة 

المشروعات العمالقة التي تضاف  للزراعة ووجود بعض
باستمرار إلى المساحة الصالحة للزراعة , كما تتوفر 
البنية األساسية من شبكات الطرق والمواصالت 
االتصاالت ويتم حاليا العناية بها والتوسع في تطوير 
الموانى فلدى مصر اكثر من خمس موانئ بحرية دولية 

لى ميناء االسكندرية وبورسعيد والسويس باإلضافة إ
دمياط وميناء سفاجا كما إن لدى مصر اكثر من ميناء 
جوى دولى في القاهرة واالسكندرية واالقصر وأسوان 
كما إن الخبرات العملية والجهات البحثية والجامعات 
أصبحت منتشرة على مستوى الجمهورية أي إن الموارد 
البشرية متاحة والعمالة المدربة أيضا باإلضافة إلى 

 لجامعات. خريجى ا
  

 الدراسة مشكلة
 

 فى والسريعة الهائلة التطورات حدوث من بالرغم

 لم الحد الذى إلى زادت والتى العالمية االقتصادية البيئة

 القدرة إلى يفتقر اقتصادى كيان أي بوجود يسمح يعد

 االقتصادية وأيضا التغيرات فرضتها التى التنافسية

 أهداف أهم من الزراعية الصادرات تنمية أن من بالرغم

 أهم من مصر والتى فى واضعي السياسات االقتصادية

 التى الزروع وتصدير إنتاج فى والتنوع التوسع مالمحها

 إال العالمية, فى االسواق تنافسية بميزة مصر فيها تتمتع

الزراعية  الصادرات قدرة كانت األخيرة اآلونة فى أنه
لألسواق في دول النفاذ  على ضعيفة مازالت المصرية

 المنافسة في تلك االسواق، بالدول مقارنة الخليج العربي

داخل هذه  الصادرات هذه إستقرار عدم على عالوة
 للصادرات الخارجية األسواق . لذا فدراسةاألسواق

 فيها مصر تتمتع التي المحاصيل لتلك وخاصة الزراعية

 على للتعرف كبرى  أهمية ذات ونسبية بميزة تنافسية

 يتعلق فيما خاصة األسواق بهذه السائدة األوضاع

 .السعرية والمستويات بأوضاع المنافسين
من وتتمثل المشكلة الرئيسية للصادرات المصرية 

 كميةإلى األسواق الخليجية إما فى إنخفاض  البرتقال
هذه الصادرات أو عدم إنتظامها أو إستمرارها، وهو ما 

على صادرات  يعني إرتفاع مرونة الطلب السعرية
ووجود بدائل جيدة تنافس الصادرات  البرتقالمصر من 

 .المصرية
 

  الدراسة هدف
 

 التنافسي المركز تمثل الهدف الرئيسي فى دراسة

ويتم فى أسوااق دول الخليج العربي لصادرات البرتقال 
 :ذلك بـ

لصادرات البرتقال ،  الوضع الراهنالتعرف على  -
وذلك من خالل التعرف على المساحة واالنتاج 
واألستهالك وكمية وقيمة صادرات البرتقال والتوزيع 
الجغرافي لها وأهم االسواق المستوردة لها )داخل 

 دول الخليج العربي(.
لصادرات البرتقال  فى  يالوضع التنافسدراسة  -

للتعرف  األسواق الخليجية باستخدام نماذج الطلب
 على الدول المنافسة لمصر داخل هذه االسواق. 

 
 الطريقة البحثية ومصادر البيانات

 

للوصول ألهداف الدراسة فلقد تم إستخدام أساليب 
التحليل الوصفية مثل المتوسطات الحسابية والنسب 
المئوية ومعامل التركز الجغرافي، وكذلك إتبعت الدراسة 

المتمثلة فى نماذج االنحدار أساليب التحليل الكمي 
البسيط  والطلب على الصادرات المصرية من البرتقال 

 في األسواق موضع الدراسة
وقد تم االعتماد على أكثر من جهة فى الحصول 
على البيانات والمعلومات المتاحة، حيث تم الحصول 
على البيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

ة والزراعة العالمية، واإلحصاء، منظمة األغذي
وإحصائيات صندوق النقد الدولي وغيرها من النشرات 
اإلحصائيات الدولية والمتوافرة على شبكات االنترنت 

 العالمية.
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 نتائج البحث ومناقشتها
 

تطور المساحة واالنتاجيه الفدانية واإلنتاج الكلى  اوال:
 في مصر البرتقاللمحصول 

المساحة المزروعة يتضمن هذا الجزء دراسة تطور 
 البرتقالية  واإلنتاج الكلى لمحصول نواإلنتاجية الفدا

 (. 5002-5003في مصر خالل الفترة )
 

في  البرتقالتطور المساحة المزروعة لمحصول  -1
 مصر

 في الملحق (1الجدول ) يتبين من دراسة بيانات
المزروعة خالل فترة الدراسة قد  البرتقالأن مساحة 

فدان  الف ...500أدنى بلغ نحو تراوحت بين حد 
فدان  الف 505.20وحد أقصى بلغ نحو  5003عام 
 الف 532.00بمتوسط سنوي بلغ حوالي  5003عام 

 . (5002-5003فدان خالل الفترة )
وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتطور المساحة 

يوضح  (1الجدول )ن إفالبرتقال المزروعة لمحصول 
( 5002-5003نتائج التقدير االحصائى خالل الفترة )

( آخذ اتجاها 0) معادلة البرتقالومنه يتبين أن مساحة 
 حيث ثبتتلف فدان ا 340عاما متزايدا بلغ حوالي 

 وكانت نسبة التغير السنوي  ةحصائيالمعنوية اال
، كما ثبتت معنوية النموذج ككل كما اوضحت 543%

من التغيرات في مساحة  %35النتائج ان حوالي 
 معاملالتي يعكس أثرها  اتترجع الي المتغير  البرتقال
 الزمن. 

 

الفدانيه لمحصول البرتقال في تطور اإلنتاجيه  -5
 مصر

 في الملحق (1الجدول ) يتبين من دراسة بيانات
أن إنتاجية البرتقال خالل فترة الدراسة قد تراوحت بين 

وحد  5005طن/فدان عام  3433حد أدنى بلغ نحو 
 5003طن/فدان عام  00423أقصى بلغ نحو 

طن/فدان خالل  00403بمتوسط سنوي بلغ حوالي 
 ( .5002-5003الفترة )

وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتطور اإلنتاجيه 
 (1الجدول )ن إل البرتقال فى مصر فالفدانيه لمحصو 

-5003يوضح نتائج التقدير االحصائى خالل الفترة )
( ومنه يتبين أن االنتاجية الفدانية للبرتقال 5002

( آخذ اتجاها عاما متزايدا بلغ حوالي 5بالمعادلة )

طن/فدان حيث ثبتت المعنوية االحصائية  0402
معنوية ، كما ثبتت %042وكانت نسبة التغير السنوي 

 %3.النموذج ككل كما اوضحت النتائج ان حوالي 
من التغيرات في انتاجية البرتقال ترجع الي المتغيرات 

 التي يعكس أثرها معامل الزمن .
 

 ج الكلى لمحصول البرتقال  في مصرتطور اإلنتا -8
  ( في الملحق1الجدول ) يتبين من دراسة بيانات

أن إنتاج البرتقال  خالل فترة الدراسة قد تراوح بين حد 
وحد   5003مليون طن عام  .043أدنى بلغ نحو 

 5003مليون طن عام  5453أقصى بلغ نحو 
مليون طن خالل  5433بمتوسط سنوي بلغ حوالي 

 ( . 5002-5003الفترة )
وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتطور إنتاج 

يوضح ( 1الجدول )ن إى مصر فمحصول البرتقال ف
( 5002-5003نتائج التقدير االحصائى خالل الفترة )

( آخذ اتجاها 5ومنه يتبين أن إنتاج البرتقال معادلة )
الف  000453عاما متزايدا بمقدار سنوي بلغ حوالي 

طن معنوي إحصائيا وكانت نسبة التغير السنوي 
 0433نحو R2، هذا وقد بلغ معامل التحديد 45%.

من أجمالى التغيرات في إنتاج  %33ما يعنى أن م
البرتقال يرجع الي المتغير التي يعكس أثرها متغير 

 الزمن.
 

ب يتطوراستهالك ونسبه االكتفاء الذاتي ونصثانيا: 
 في مصر البرتقالالفرد من محصول 

 

 في مصر البرتقالتطور المتاح لالستهالك من  -1
 ي الملحقف( 5الجدول )يتبين من دراسة مؤشرات 

خالل فترة الدراسة قد  البرتقالأن المتاح لالستهالك 
طن عام  الف 0.53تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 

طن عام  الف 5555وحد أقصى بلغ نحو  5002
طن  الف 0202بمتوسط سنوي بلغ حوالي  .500

  .(5002-5003خالل الفترة )
وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتطور المتاح 

يوضح نتائج  (5الجدول )ن إف البرتقاللالستهالك من 
( ومنه 5002-5003التقدير االحصائى خالل الفترة )

اليوجد صورة رياضية  ه( أن0يتبين من المعادلة )
وهذا يدل علي ان البيانات  لطبيعة البيانات مناسبة

وكانت نسبة التغير  يتدور حول متوسطها الحساب
 . %.04السنوي 
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االتجاهات الزمنية العامة لتطور المساحة المزروعة واالنتاجيه الفدانيه واإلنتاج الكلى لمحصول البرتقال  .1جدول 

 ( 5002-5003في مصر خالل الفترة من )
 

 R2 F المعادلة المقدرة المتغير م
التغير  نسبة

 % السنوي 
 Y1 = 03541 + 340 X المساحة  1

       0342) )    )7.3)* 
0435 3545 543 

 Y5 = 343. + 0.07 X االنتاجية  5

      )52.1)     ) 3.2)* 
04.3 0045 042 

 Y5 = 030343 + 110.25 X االنتاج  3

        )18.97)     )9.1)* 
0433 3545 .45 

 = القيمة التقديرية للظاهرة موضع الدراسة   1Yحيث : 
  X( 5، 5، 0= متغير الزمن حيث )،.................... ، 

 ( معامل التحديد .2R( المحسوبة  . )(Tالقيمة الموجودة بين األقواس تشير إلى قيمة 
 ) ( تشير الى  عدم معنوية معامل  االنحدار .

 االنحدار .)*( تشير الى معنوية معامل  
 ( 0المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجدول  الملحق )

 
 
 

تطور المتاح لالستهالك وحجم الفجوة الغذائية ومتوسط نصب الفرد ونسبه االكتفاء الذاتي لمحصول  .5جدول 
 (5002-5003البرتقال في مصر خالل الفترة من )

 

المتغير   م  R2 F المعادلة المقدرة 
نسبة التغير 

 %  السنوي 

1 
 المتاح لالستهالك من

 البرتقال
Y1 = 011243 + 2405 X 

        )11.4)   )0.38) 
0400 0403 04. 

ينسبة االكتفاء الذات 2  Y2 = 00342 + 140 X 

     )12.21)  )5.4)* 
0425 5343 . 

دمتوسط نصيب الفر  3  Y5 = 5545 - 0455 X 

      )13.8)   )-1.6) 
0403 541 042-  

 = القيمة التقديرية للظاهرة موضع الدراسة  Yحيث : 
X( 5، 5، 0= متغير الزمن حيث)،.................... ،   

 ( معامل التحديد .2R( المحسوبة  ، )Tالقيمة الموجودة بين األقواس تشير إلى قيمة ) 
 ) ( تشير الى عدم  معنوية معامل  االنحدار .

 نحدار  .)*( تشير الى معنوية معامل  اال 
 ( .5المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجدول الملحق )
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 في مصر البرتقالتطور نسبه االكتفاء الذاتي من  -5

 في الملحق( 5) الجدول يتبين من دراسة بيانات
خالل فترة الدراسة  البرتقالأن نسبه االكتفاء الذاتي  من 

عام  %.0054قد تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 
 5002عام  %50343وحد أقصى بلغ نحو  5003

خالل الفترة  %.0354بمتوسط سنوي بلغ حوالي 
(5003-5002)  

نسبة وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتطور 
ان إفى مصر ف البرتقالمحصول  االكتفاء الذاتي من

يوضح نتائج التقدير االحصائى خالل  (5الجدول )
نسبة االكتفاء ( ومنه يتبين أن 5002-5003الفترة )

( آخذ اتجاها عاما متزايدا 5معادلة ) البرتقال الذاتي من
معنوي وهذا النسبة  %140بمقدار سنوي بلغ حوالي 

هذا وقد بلغ  ،%.وكانت نسبة التغير السنوي  إحصائيا
 %73مما يعنى أن  0.73نحو  R)2معامل التحديد )

 نسبة االكتفاء الذاتي منمن أجمالى التغيرات في 
يرجع الي المتغير التي يعكس أثرها متغير  البرتقال
 الزمن.
 

المتاح لالستهالك  من متوسط نصيب الفردتطور  -8
 في مصر البرتقال من

 في الملحق (5) الجدول يتبين من دراسة بيانات
من  لالستهالكمتوسط نصيب الفرد من المتاح أن 

خالل فترة الدراسة قد تراوحت بين حد أدنى بلغ  البرتقال
وحد أقصى بلغ  5002عام كجم للفرد  0.42نحو 
بمتوسط سنوي بلغ  .500 عامكجم للفرد  5.45نحو 

-5003خالل الفترة )كجم للفرد  0343 حوالي
5002.) 

متوسط وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتطور 
فان  البرتقالمن  المتاح لالستهالكنصيب الفرد من 

يوضح نتائج التقدير االحصائى خالل  (5الجدول )
( انه ال توجد صورة رياضية 5002-5003الفترة )
هذا يدل علي ان البيانات أن و  لطبيعة البيانات  مناسبة

وكانت نسبة التغير  تدور حول متوسطها الحسابي
 . % -042السنوي 

 
 

المصرية : تطور كمية وقيمة وسعر الصادرات ثالثا  
 البرتقاللمحصول 

  
خالل  البرتقالتطور كمية الصادرات من محصول  (1

 (  5012-5002الفترة )

 في الملحق( 8) الجدول يتبين من دراسة بيانات
خالل فترة  البرتقالأن كمية الصادرات من محصول 

 02..50الدراسة قد تراوح  بين حد أدنى بلغ نحو 
وحد أقصى بلغ نحو  5003طن عام  الف

بمتوسط سنوي بلغ  .500طن عام  الف 0053.35
-5003طن خالل الفترة ) الف 1.3.35حوالي 
5002 .) 

وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتطور كمية 
يوضح  (8الجدول )ن إف البرتقالالصادرات محصول 

( 5002-5003نتائج التقدير االحصائى خالل الفترة )
 البرتقالنه يتبين أن كمية الصادرات من محصول وم

طن الف  5.30.آخذ اتجاها عاما متزايدا بلغ حوالي 
حيث ثبتت المعنوية االحصائية وكانت نسبة التغير 

كما ثبتت معنوية النموذج ككل كما ،  %143السنوي 
من التغيرات في  %55اوضحت النتائج ان حوالي 

ترجع الي  البرتقالكمية الصادرات من محصول 
 المتغيرات التي يعكس أثرها عامل الزمن. 

 
خالل  البرتقالتطور قيمة الصادرات من محصول   (5

 (  5012-5002الفترة )

 في الملحق( 8) الجدول يتبين من دراسة بيانات
خالل فترة  البرتقالأن قيمة الصادرات من محصول 

 13.52الدراسة قد تراوح  بين حد أدنى بلغ نحو 
وحد أقصى بلغ نحو  5001ر عام دوال مليون 

بمتوسط سنوي   5000دوالر عام  مليون  353.01
-5003دوالر خالل الفترة ) مليون  520.2بلغ حوالي 

5002 .) 
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وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتطور قيمة 
( 8الجدول )ن إف البرتقالالصادرات من محصول 

-5003يوضح نتائج التقدير االحصائى خالل الفترة )
( ومنه يتبين أن قيمة الصادرات من محصول 5002
 53.5آخذ اتجاها عاما متزايدا بلغ حوالي  البرتقال

دوالر حيث ثبتت المعنوية االحصائية وكانت  مليون 
كما ثبتت معنوية ، %0041نسبة التغير السنوي 

 %20النموذج ككل كما اوضحت النتائج ان حوالي 
 البرتقالمن محصول من التغيرات في قيمة الصادرات 

 ترجع الي المتغيرات التي يعكس أثرها عامل الزمن. 
 

من محصول المصري تطور سعر التصدير  (8
 (  5012-5002خالل الفترة ) البرتقال

 في الملحق (8) الجدول يتبين من دراسة بيانات
خالل  البرتقالمن محصول المصري  أن سعر التصدير

 550433فترة الدراسة قد تراوح  بين حد أدنى بلغ نحو 
وحد أقصى بلغ نحو  5001دوالر للطن عام 

بمتوسط سنوي  5002دوالر للطن عام  00.3.25
دوالر للطن خالل الفترة  31..31بلغ حوالي 

(5003-5002 .) 
وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتطور سعر 

يوضح  (8الجدول )ن إف البرتقالالتصدير من محصول 
( 5002-5003نتائج التقدير االحصائى خالل الفترة )

من محصول  مصرومنه يتبين أن سعر التصدير 
 5.00.آخذ اتجاها عاما متزايدا بلغ حوالي  البرتقال

دوالر للطن حيث ثبتت المعنوية االحصائية وكانت 
كما ثبتت معنوية النموذج ، %241نسبة التغير السنوي 

من  %30ا اوضحت النتائج ان حوالي ككل كم
من محصول مصر التغيرات في سعر التصدير 

ترجع الي المتغيرات التي يعكس أثرها عامل  البرتقال
 الزمن. 

 
لدول الخليج  كمية وقيمة وسعر االستيراد: تطور رابعا  

 البرتقاللمحصول من مصر 
كمية وقيمة وسعر يتضمن هذا الجزء دراسة تطور 

من مصر   البرتقال لدول الخليج لمحصول  االستيراد
 (. 5002-5003خالل الفترة )واالهمية النسبية 

 

كمية واردات دول الخليج من مصر تطور  -1
 البرتقاللمحصول 

 في المالحق (4) الجدول يتبين من دراسة بيانات
لمحصول  مصرأن كمية واردات دول الخليج من 

البرتقال خالل فترة الدراسة قد تراوحت بين حد أدنى بلغ 
وحد أقصى بلغ  5003الف طن عام  5...5نحو 
بمتوسط سنوي بلغ  5003الف طن عام  3.1..نحو 

-5003الف طن خالل الفترة ) 550.5حوالي 
5002.) 

وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتطور كمية 
ن إمحصول البرتقال فل مصرواردات دول الخليج من 

يوضح نتائج التقدير االحصائى خالل  (4الجدول )
( ومنه يتبين أن كمية الواردات 5002-5003الفترة )

( آخذ اتجاها عاما متزايدا بلغ حوالي 0البرتقال معادلة )
ألف طن حيث ثبتت المعنوية االحصائية  01.3

، كما ثبتت معنوية %3.0وكانت نسبة التغير السنوي 
 %35ذج ككل كما اوضحت النتائج ان حوالي النمو 

 من التغيرات في كمية واردات دول الخليج من البرتقال
ترجع الي المتغيرات التي يعكس أثرها معامل  المصري 
 الزمن. 

 
تطور قيمة واردات دول الخليج من مصر  -5

 لمحصول البرتقال
( في 4) الجدول كما يتبين من دراسة بيانات

أن قيمة واردات دول الخليج من مصر  المالحق
لمحصول البرتقال خالل فترة الدراسة قد تراوحت بين 

وحد  5001مليون دوالر عام  3342حد أدنى بلغ نحو 
 5003مليون دوالر عام  03545أقصى بلغ نحو 

مليون دوالر خالل  03543بمتوسط سنوي بلغ حوالي 
 (. 5002-5003الفترة )

نية العامة لتطور قيمة وبدراسة االتجاهات الزم
ن إواردات دول الخليج من مصر لمحصول البرتقال ف

يوضح نتائج التقدير االحصائى خالل  (4الجدول )
( ومنه يتبين أن قيمة الواردات 5002-5003الفترة )

( آخذ اتجاها عاما متزايدا بلغ حوالي 5البرتقال معادلة )
 مليون دوالر حيث ثبتت المعنوية االحصائية 405.

، كما ثبتت معنوية  %541وكانت نسبة التغير السنوي 
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االتجاهات الزمنية العامة لكمية وقيمة وسعر التصدير واالستيراد للصادرات والواردات من محصول  .8جدول 

 (5002-5003البرتقال خالل الفترة )
 

المتغير   م  R2 F المعادلة المقدرة 
التغير نسبة 

 % السنوي 

 Y = 342.8 + 43.9 X كمية الصادرات بالمليون طن 0

       ) 2.13)  (2.3) * 
0455 3455 143 

 Y = 3140 + 39.2 X قيمة الصادرات بالمليون دوالر 2

      )1.6)     )5.1) * 
0420 5342 0041 

 Y= 263.9 + 43.01 X سعر التصدير بالدوالر للطن 3

      )2.62)  (3.4) * 
0430 004. 241 

 = القيمة التقديرية للظاهرة موضع الدراسة  Yحيث : 
X( 5، 5، 0= متغير الزمن حيث)،.................... ،. 

 ( معنوية النموذج ككل .F( معامل التحديد، )2R( المحسوبة , )Tالقيمة الموجودة بين األقواس تشير إلى قيمة )  
 االنحدار.)*( تشير الى معنوية معامل  

 ) ( تشير الى  عدم معنوية معامل  االنحدار .
 ( .5جمعت وحسبت من بيانات الجدول الملحق ) المصدر:

 

االتجاهات الزمنية العامة لتطور كمية وقيمة وسعر االستيراد  واالهمية النسبية  لمحصول البرتقال في  .4جدول 
 (5002-5003دول الخليج خالل الفترة من )

 

 R2 F المعادلة المقدرة المتغير م
نسبة التغير 

 السنوي%

 Y1 = 50543 + 0143 X الكمية  1

      0043) )    )7.4)* 
0435 3340 5.1 

 Y5 = 05.42 + 4.02 X القيمة  5

        )9.01)    )2.31)* 
0455 3455 2.6 

 Y5 = 3.343 - 10.5 X سعر االستيراد  3

       )10.6)    )-1.62) 
0403 541 -2.2 

االهمية النسبية لكمية صادرات  4
 مصر بالنسبة للعالم 

Y. = 045 +  0.22 X 

       )1.4)     )8.8)* 
0433 224. - 

5 
االهمية النسبية لقيمة صادرات 

 مصر بالنسبة للعالم 
Y3 = 045  +  0.68 X 

       )2.9)    )12.2)* 
0435 0.342 - 

 = القيمة التقديرية للظاهرة موضع الدراسة  Yحيث : 
  X( 5، 5، 0= متغير الزمن حيث.)،.................... ، 

 ( معامل التحديد .2R( المحسوبة  . )(Tالقيمة الموجودة بين األقواس تشير إلى قيمة 
 ) ( تشير الى  عدم معنوية معامل  االنحدار .

 االنحدار .)*( تشير الى معنوية معامل  
 ( .جمعت وحسبت من بيانات الجدول الملحق ) المصدر:
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 %55النموذج ككل كما اوضحت النتائج ان حوالي 

من التغيرات في قيمة واردات دول الخليج من البرتقال 
المصري ترجع الي المتغيرات التي يعكس أثرها معامل 

 الزمن.
 

سعر استيراد دول الخليج من مصر تطور  -8
 البرتقاللمحصول 

في  (4) الجدول يتبين ايضا من دراسة بيانات
 مصرأن سعر االستيراد دول الخليج من  الملحق

لمحصول البرتقال خالل فترة الدراسة قد تراوحت بين 
وحد  5001دوالر للطن عام  5.0حد أدنى بلغ نحو 

بمتوسط  5003دوالر للطن عام  153أقصى بلغ نحو 
دوالر للطن خالل الفترة  25.سنوي بلغ حوالي 

(5003-5002 .) 
وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتطور سعر 

لمحصول البرتقال فان  مصراالستيراد دول الخليج من 
يوضح نتائج التقدير االحصائى خالل  (4الجدول )

( ومنه يتبين أن سعر االستيراد 5002-5003الفترة )
بلغ  متناقصا  ( آخذ اتجاها عاما 5ال معادلة )البرتق

ثبتت المعنوية لم دوالر للطن حيث  00.3حوالي 
كما ، % -5.5االحصائية وكانت نسبة التغير السنوي 

تبين عدم وجود صورة رياضية مناسبة لطبيعة البيانات 
 وان البيانات تدور حول متوسطها الحسابي.

 

صادرات مصر االهمية النسبية لكمية تطور  -4
ول البرتقال لدول الخليج بالنسبة لدول العالم لمحص

 العربي
 في الملحق (4الجدول ) يتبين من دراسة بيانات

  مصركمية واردات دول الخليج من االهمية النسبية لأن 
لمحصول البرتقال خالل فترة الدراسة قد بالنسبة للعالم 

 5003عام  % 0.51تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 
بمتوسط  5002عام  % 5.55حد أقصى بلغ نحو و 

-5003خالل الفترة ) % 0.53سنوي بلغ حوالي 
5002 .) 

االهمية وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتطور 
مصر بالنسبة كمية واردات دول الخليج من ل النسبية
يوضح  (4الجدول )ن إلمحصول البرتقال ف للعالم 

( 5002-5003نتائج التقدير االحصائى خالل الفترة )
( آخذ .ومنه يتبين أن كمية الواردات البرتقال معادلة )

حيث ثبتت  % 0.55 بنحواتجاها عاما متزايدا 
المعنوية االحصائية ، كما ثبتت معنوية النموذج ككل 

من التغيرات في  %33كما اوضحت النتائج ان حوالي 
اردات ترجع الي المتغيرات التي يعكس و الكمية نسبة   

 أثرها معامل الزمن. 
 

االهمية النسبية لقيمة صادرات مصر تطور  -2
ول البرتقال لدول الخليج بالنسبة لدول العالم لمحص

 العربي 
 في الملحق( 4الجدول )يتبين من دراسة بيانات 

  مصرواردات دول الخليج من  االهمية النسبية لقيمةأن 
لمحصول البرتقال خالل فترة الدراسة قد بالنسبة للعالم 

 5003عام  % 5..0تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 
بمتوسط  5002عام  % 2.03وحد أقصى بلغ نحو 

-5003خالل الفترة ) % 3..5سنوي بلغ حوالي 
5002 .) 

االهمية وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتطور 
مصر بالنسبة واردات دول الخليج من  لقيمة النسبية
يوضح  (4الجدول )ن إلمحصول البرتقال ف للعالم 

( 5002-5003نتائج التقدير االحصائى خالل الفترة )
( آخذ 3ومنه يتبين أن كمية الواردات البرتقال معادلة )

حيث ثبتت  % 0.13 بنحواتجاها عاما متزايدا 
لنموذج ككل المعنوية االحصائية ، كما ثبتت معنوية ا

من التغيرات في  %35كما اوضحت النتائج ان حوالي 
واردات ترجع الي المتغيرات التي يعكس ال نسبة   قيمة

 أثرها معامل الزمن.
 

أهم األسواق الخليجية المستوردة  للبرتقال خالل 
 (5012-5002الفترة )

 

 السوق السعودى -أ
بلغت الكمية المستوردة من البرتقال المصرى حوالي 

 84.348قيمتها نحو  حيث بلغتألف طن 232.705
، وتعتبر كل من تركيا 5002مليون دوالر في عام 

في واسبانيا والمغرب وجنوب افريقيا ودخل الفرد 
من أهم العوامل  المحددة  للطلب السعودي  السعودية

-5003على البرتقال المصري  وذلك خالل الفترة )
لم تثبت وتم أستبعاد المتغيرات التي  (,5002

 معنويتها.
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هذا وتشير مرونات الطلب السعرية على البرتقال 
أن زيادة أسعار البرتقال المستورد من  ىالمصري إل

تؤدي ألى  %0 مصر في السوق السعودي  بنسبة
انخفاض الطلب على البرتقال المصري في السوق 

زيادة أسعار البرتقال , و %..043السعودي بنسبة 
تؤدى إلى  %0 أفريقيا بنسبةجنوب المصدر من 

أنخفاض الطلب على البرتقال المصري  وزيادة الطلب 
 %52..0على البرتقال من جنوب أفريقيا بنسبة 

بسبب تفضيل المستهلكين لجودة ونوعية البرتقال 
األفريقي ويرجع أيضا لذوق المستهلك, وزيادة أسعار 

تؤدى إلى  %0بنسبة  أسبانياالبرتقال المصدر من 
اض الطلب على البرتقال المصري  وزيادة الطلب أنخف

بسبب  %  %04533بنسبة  أسبانياعلى البرتقال من 
تفضيل المستهلكين لجودة ونوعية البرتقال األسباني 

مرونة الطلب  ويرجع أيضا لذوق المستهلك, و أوضحت
السعودية دخل الفرد في الدخلية بانه عند زيادة متوسط 

طلب على  البرتقال المصري ال لزيادةيؤدي  %0بنسبة 
 .%0.013 بنسبة

 

lnY= - 2.90 +  0.437X1 + 0.255X2 - 

         ( 5- .62)*   (2.27 )    (* 2.83    *(  

0.544lnX3 + 1.068lnX4 

 )-4.30(*      )4.54)* 

F=19.31      R2=90 
 

=Y  متوسط نصيب الفرد السعودية من البرتقال
 المصري 

1=X   نسبة مئوية لسعر مصر بالنسبة لجنوب افريقيا 

2=X  اسبانيانسبة مئوية لسعر مصر بالنسبة   

3=X سعر األستيراد من مصر في السوق السعودي 
4=X متوسط دخل الفرد في السعودية بالدوالر 

 
 السوق األمارتي -ب

بلغت الكمية المستوردة من البرتقال المصرى حوالى 
 35.548ألف طن حيث بلغت قيمتها نحو  86.408

من تركيا واسبانيا وجنوب  كلوتعتبر مليون دوالر، 
افريقيا ودخل الفرد في األمارات من أهم العوامل  

على البرتقال المصري  وذلك  االمارتيالمحددة  للطلب 
وتم أستبعاد المتغيرات  ,(5002-5003خالل الفترة )

ير مرونات الطلب هذا وتش ,التي لم تثبت معنويتها

السعرية على البرتقال المصري إلى أن زيادة أسعار 
( باكستان, لبنانمن الدول المنافسة ) ةالبرتقال المستورد

تؤدى إلى زيادة الطلب على البرتقال  %0 بنسبة
 .على الترتيب %.5.15، %0.350 بنسبةالمصري 

 
lnY=  4.15 + 0.921ln X1+2.624lnX2          

        *(7.65)   *(2.38)         (5.86)*     
F=22.90      R2=82 

    

Y=  من البرتقال المصري  الكويتيمتوسط نصيب الفرد 
X1 االمارتيفي السوق  لبنان= سعر األستيراد من 

X2 في السوق االمارتي باكستان= سعر األستيراد من 
 
 السوق الكويتي -ج

بلغت الكمية المستوردة من البرتقال المصرى حوالى 
 20.669ألف طن حيث بلغت قيمتها نحو 31.023

 لبنان وباكستان من تركيا و  كلوتعتبر مليون دوالر، 
أهم العوامل   من الكويتوجنوب افريقيا ودخل الفرد في 

على البرتقال المصري  وذلك  الكويتيالمحددة  للطلب 
وتم أستبعاد المتغيرات  ,(5002-5003خالل الفترة )

هذا وتشير مرونات الطلب ,التي لم تثبت معنويتها
السعرية على البرتقال المصري إلى أن زيادة أسعار 

 جنوب افريقياالبرتقال المستوردة من الدول المنافسة )
تؤدى إلى زيادة الطلب على  %0 بنسبة(  ,باكستان

 ,وعند%0.555، %.0.01 بنسبةالبرتقال المصري 
يؤدي  %0ارتفاع اسعار البرتقال التركي بنسبة 

بسبب   %04320ألنخفاض صادرات مصر بنسبة 
تفضيل المستهلكين لجودة ونوعية البرتقال التركي 

الطلب  نةوأوضحت مرو  ,ويرجع أيضا لذوق المستهلك
 الكويتزيادة متوسط دخل الفرد في  بأنه عندالدخلية 
لبرتقال الطلب على  ا ألنخفاضيؤدي  %0بنسبة 

ويعتبر البرتقال المصري  %0.325المصري بحوالى 
 .سلعة ذات جودة منخفضة في السوق الكويتي 

 

 

lnY=  5.34 -  0.972 lnX1  +  0.164lnX2 +  

        (3.25)*   (-2.54)*          *(2.92)  

0.232lnX3 - 0.571lnX4 
    *(3.04)     *(-5.60)      

F=14.44      R2=87 
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Y=  من البرتقال المصري  الكويتيمتوسط نصيب الفرد 
X1 بالدوالر الكويت= متوسط دخل الفرد في 
X2 في السوق  جنوب افريقيا= سعر األستيراد من

 الكويتي
X3 الكويتيفي السوق  باكستان= سعر األستيراد من 
X4 الكويتيفي السوق  تركيا= سعر األستيراد من 

 
 السوق البحريني -ب

بلغت الكمية المستوردة من البرتقال المصرى حوالى 
ألف  4.287ألف طن يث بلغت قيمتها نحو  9.257

ا ولبنان وتعتبر كل من تركيا وجنوب افريقي دوالر،
أهم العوامل   من البحرينودخل الفرد في  وباكستان

على البرتقال المصري  وذلك  البحرينيالمحددة  للطلب 
وتم أستبعاد المتغيرات  ,(5002-5003خالل الفترة )

هذا وتشير مرونات الطلب  ,التي لم تثبت معنويتها
السعرية على البرتقال المصري إلى أن زيادة أسعار 

تؤدى إلى  %0 بنسبةالبرتقال المستوردة من باكستان 
 .%0.215 بنسبةزيادة الطلب على البرتقال المصري 

 

lnY =2. 57 + 0.763ln X1          
     (*66.5(*   )12.9       )       

F=7.09      R2=39 
 

Y=  من البرتقال  البحرينيمتوسط نصيب الفرد
 المصري 

X1 البحرييفي السوق  باكستان= سعر األستيراد من 
 

 السوق العماني -ب
بلغت الكمية المستوردة من البرتقال المصرى حوالى 

ألف  3.744ألف طن حيث بلغت قيمتها نحو  9.660
من تركيا واسبانيا والمغرب وجنوب  كلوتعتبر دوالر، 

أهم العوامل المحددة    عمانمنافريقيا ودخل الفرد 
على البرتقال المصري وذلك خالل  العمانيللطلب 

وتم أستبعاد المتغيرات التي لم  ,(5002-5003الفترة )
هذا وتشير مرونات الطلب السعرية  ,تثبت معنويتها

زيادة أسعار البرتقال  على البرتقال المصري إلى أن
 %0 بنسبة العمانيالمستورد من مصر في السوق 

ؤدي ألى انخفاض الطلب على البرتقال المصري في ت
, وزيادة أسعار %0.331 العماني بنسبةالسوق 

تؤدى  %0 بنسبة البرتقال المصدر من جنوب افريقيا
 بنسبةإلى زيادة الطلب على البرتقال المصري 

عند  نهأب الطلب الدخلية نةو ،  وأوضحت مر 32%..5
ؤدي ت %0 بنسبة عمانزيادة متوسط دخل الفرد في 

الطلب على البرتقال المصري بحوالى  نخفاضإل
ويعتبر البرتقال المصري سلعة ذات جودة  1.230%

 .منخفضة في السوق العماني
 

lnY=  27.90 -   6.75 lnX1 - 0.556lnX2 +  

(-3.40)*   (-2.46)*      (3.59)* 

2.457lnX3     
    (*8663      )  

F=4.79      R2=61 
 

Y=  من البرتقال المصري  العمانيمتوسط نصيب الفرد 
X1 بالدوالر عمان= متوسط دخل الفرد في 
X2 العمانيفي السوق مصر = سعر األستيراد من 
X3 السوق  جنوب افريقيا في= سعر األستيراد من

 .العماني
 

 باألتيالبحث  لذا يوصى
 المصري البرتقال  رألسعار تصديالمستمرة  المراجعة -

 .العالمية األسعار ضوء في

وتنمية الصادرات  الواعدة باألسواق االهتمام  -
المصرية إليها كالسوق االمارتي والكويتي والبحريني 
والعماني حيث يعتبر هذه االسواق من االسواق 

 .الواعدة

 محاولة خفض سعر التصدير المصري لزيادة كمية -
 الصادرات فى هذه األسواق.

 لتصديرالمعنية با الجهات كافة بين التنسيق ضرورة -

 عالي نمو معدل تحقيقل متكاملة إستراتيجيةعداد إل

 .لصادراتل
لتنشيط  التسويق في المحلى االستثمار تشجيع  -

 .التصديرية العملية
 

 عـــالمراج
 

. Trade map 5002-5012موقع التجارة الدولية 
https://www.trademap.org  

 faostat والزراعة غذية العالمية لألمنظمة الموقع 
5002-5012 .www.fao.org 

 .5012-5002وزارة الزراعة وستصالح األراضي، 
اإلدارة العامة المركزية لألقتصاد الزراعى النشرة  

 .السنوية لالحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة

https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
http://www.fao.org/
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 قــــــالمالح
 

تطور المساحة واالنتاجيه الفدانية واإلنتاج  .1جدول 
 (5002-5003الكلى لمحصول البرتقال في مصر )

 

ةاالنتاجي االنتاج المساحة السنة  

 طن/فدان الف طن الف فدان
2005 201.24 1940.42 9.64 

2006 209.12 2120.05 10.14 

2007 212.72 2054.63 9.66 

2008 222.24 2138.43 9.62 

2009 234.57 2372.26 10.11 

2010 241.11 2401.02 9.96 

2011 262.91 2577.72 9.80 

2012 282.70 2786.40 9.86 

2013 299.05 2855.02 9.55 

2014 300.96 3135.93 10.42 

2015 312.71 3351.31 10.72 

2016 277.12 2939.08 10.61 

2017 284.72 3013.76 10.58 

 10.05 2591.23 257.01 المتوسط 

 9.55 1940.42 201.24 الحد االدني

 10.72 3351.31 312.71 الحد االقصي

وزارة الزراعـة وستصـالح األراضـي، اإلدارة العامـة  المصـدر :
المركزيــــة لألقتصــــاد الزراعــــى النشــــرة  الســــنوية لالحصــــاءات 

 .(5002-5003)الزراعية، أعداد متفرقة، 
 

تطور المتاح لإلستهالك ونسبة االكتفاء  .5جدول 
الذاتى ومتوسط نصيب الفرد لمحصول البرتقال فى 

 (5002-5003مصر خالل الفترة )
 

 المتاح السنوات
 لإلستهالك 

اإلكتفاء 
 الذاتى

 متوسط نصيب
 الفرد من 

 المتاح

 لالستهالك

 
 كجم/فرد % (ألف طن)

2005 1726 112.4 22.5 

2006 1837 115.4 23.5 

2007 1782 115.3 22.4 

2008 1479 144.6 18.3 

2009 1503 157.8 18.2 

2010 1579 152.1 18.8 

2011 1533 168.1 17.8 

2012 1769 157.5 20.1 

2013 1737 164.4 19.3 

2014 2232 140.5 24.3 

2015 2108 159.0 22.5 

2016 1593 184.5 16.6 

2017 1439 209.5 14.7 

 19.9 152.4 1717 المتوسط 

 14.7 112.4 1439 الحد االدني

 24.3 209.5 2232 الحد االقصي

وزارة الزراعـة وستصـالح األراضـي، اإلدارة العامـة  المصـدر :
المركزيــــة لألقتصــــاد الزراعــــى النشــــرة  الســــنوية لالحصــــاءات 

 .(5002-5003)الزراعية، أعداد متفرقة، 
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تطور كمية وقيمة وسعر التصدير واالستيراد  .8جدول 
للصادرات والواردات من محصول البرتقال خالل الفترة 

(5003-5002) 
 

 السنوات 
كمية 

 الصادات 

قيمة 
 الصارات 

 سعر التصدير 

 الف 
 طن 

 مليون 
 دوالر  

 ربالدوال 
 للطن 

2005 214.17 74.91 349.80 

2006 282.70 65.27 230.89 

2007 271.55 99.14 365.10 

2008 454.40 238.94 525.82 

2009 821.81 494.75 602.02 

2010 636.27 397.52 624.76 

2011 1042.29 538.16 516.32 

2012 607.74 456.37 750.93 

2013 1108.90 493.06 444.64 

2014 1128.83 442.28 391.80 

2015 663.47 481.95 726.41 

2016 748.71 501.85 670.28 

2017 466.89 534.93 1145.73 

 564.96 370.70 649.82 المتوسط 

الحد 
 االدني

214.17 65.27 230.89 

الحد 
 االعلي

1128.83 538.16 1145.73 

 www.fao.org (5003-5002)     المصدر:
 

تطور كمية وقيمة وسعر استيراد لمحصول  .4جدول 
البرتقال في دول الخليج من مصر واالهمية النسبية 

 (5002-5003) لمصر من دول العالم
 

 السنة
كمية 
 الواردات

قيمة 
 الواردات

سعر 
 % % االستيراد

مليون  الف طن
 دوالر

 دوالر/
 للقيمة للكمية طن

2005 250.2 143.4 573 0.36 0.50 

2006 260.8 88.7 340 0.45 0.68 

2007 254.9 108.0 424 0.45 0.73 

2008 244.3 138.8 568 0.36 0.43 

2009 287.0 182.2 635 0.69 1.43 

2010 288.3 167.2 580 0.85 2.09 

2011 324.5 170.6 526 0.97 2.96 

2012 360.9 167.9 465 1.10 4.18 

2013 368.6 161.4 438 1.45 4.44 

2014 404.5 169.7 419 1.86 6.51 

2015 448.6 174.4 389 2.02 7.19 

2016 432.4 165.2 382 2.32 6.96 

2017 369.1 148.6 403 3.33 7.19 

 3.48 1.25 472 152.8 330.3 طالمتوس

الحد 
 االدني

244.3 88.7 340 0.36 0.43 

الحد 
 االقصي

448.6 182.2 635 3.33 7.19 

-https://www.trademap.org  (5003المصدر: 
5002) 
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ABSTRACT 

 

The issue of the development of Egyptian agri-

cultural exports is one of the important issues of 

concern to economic decision makers, in order to 

try to avoid the deficit in the trade balance as the 

agricultural foreign trade sector is one of the most 

important sectors that have a direct impact on 

economic development programs. The value of 

Egyptian exports of oranges has reached about 

$534.93 million and oranges occupy the first place 

among the different types of Egyptian citrus, where 

the Egyptian production of about 3 million tons and 

despite the importance of this export crop but its 

exports face competition from many countries in 

Overseas markets This may be lost by their foreign 

markets and the opportunity for the competing 

countries to gain these markets, where the fluctu-

ating amount of Egyptian exports was noted, the 

amount of exports does not correspond to the 

available production capacities, as available statis-

tics indicate that the production of Egyptian orang-

es amounted to about 2.5 million tons on average  

For 2005-2017, 

However the average amount of exports for the 

same period represents only 25.07% of this pro-

duction, self-sufficiency was about 209%, which 

aroused interest in studying and estimating the 

demand for Egyptian exports from it in the Gulf 

markets, The research was generally aimed at 

trying to develop Egyptian exports of oranges and 

by identifying the determinants affecting the com-

petitiveness of Egyptian exports Which may lead to 

a decrease in the Egyptian market share in some 

foreign markets and study the competitive position 

of the most important Egyptian exports in some 

Gulf markets using the demand model and identify 

the current status of exports under study, by identi-

fying the area and production Geographical distri-

bution and the most important imported markets 

(within the Arab Gulf states). The research was 

based on data from the FAO website and other 

international statistics bulletins available on the 

world's internet networks. 

 

Keywords: The demenad, Growth rate, Relative 

importance 
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