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 المستخلص:
تُعد التجارة الخارجیة أحد أهم المحاور الرئیسة والتي تؤدى دورًا هامًا في تحقیق النمو االقتصادي في 

المشكلة من یتضح مستقبلیة في مصر، مصر، كما تٌعتبر أیضًا من أهم عناصر التنمیة في الفترة الحالیة وال
البحثیة أهمیة محصول البرتقال كأحد المحاصیل التصدیریة الهامة إال إن هناك تذبذب في كمیة صادرات 

زید حصیلة مما یاألسواق  هذهإلى یتطلب األمر محاولة زیادة حجم تلك الصادرات  ، لذلكالمصریةالبرتقال 
القومي، أستهدف البحث دراسة وتحلیل صادرات البرتقال زیادة الدخل  وبالتاليالدولة من العملة األجنبیة 

للبرتقال المصري  المصریة بین الواقع والمأمول مع أهم الشركاء التجاریین، وتبین تركز أهم األسواق االستیرادیة
عالم % من إجمالي كمیة الصادرات المصریة من البرتقال إلي دول ال٧١,٥في تسعة دول استحوذت علي نحو 

، عمان، لكویتوجاءت السعودیة في المرتبة األولي، یلیها روسیا، اإلمارات، هولندا، أوكرانیا، المملكة المتحدة، ا
%، ٢,٩%، ٥,٥، %٥,٨%، ٥,٩%، ٦%، ١٩,٧ ،%٢٠,٧بأهمیة نسبیة بلغت نحو مالیزیا على التوالي 

خالل الفترة البرتقال خالل الفترة على الترتیب من متوسط كمیة الصادرات المصریة لمحصول % ١,٧%، ٢,١
.% سنویًا من متوسط كمیة ١١,٨٦)، أتضح تزاید كمیة صادرات البرتقال المصریة نحو ٢٠١٨-٢٠٠١(

صادرات البرتقال، وأتضح أن مصر تحتل المركز الثاني من حیث الكمیة المصدرة للبرتقال عالمیًا بأهمیة نسبیة 
 ات العالمیة للبرتقال، یشیر الفرق بین القیم الفعلیة والقیم المأمولة% من إجمالي كمیة الصادر ١٨,١بلغت نحو 

قد حققت وضعًا فعلیًا لصادرات البرتقال المصریة أن الشركاء التجاریین أهم ا مع من البرتقال یةمصر الصادرات ل
الدراسة.  الفترةفترة خالل كمتوسط % ٠,٤ملیون دوالر تمثل نحو  ٠,٩٨أفضل من الوضع المأمول بلغ حوالي 

خاصة التي حققت  أهم الشركاء التجاریینمع صادرات البرتقال المصریة المحافظة حجم ضرورة وأوصي البحث 
زیادة حجم تلك الصادرات بنسبة أكبر، وضرورة االهتمام  علىالعمل و  وضعًا فعلیًا أفضل من الوضع المأمول

لیًا أفضل من الوضع المأمول لصادرات البرتقال بدراسة وتحلیل أسواق أهم الشركاء التي لم تُحقق وضعًا فع
لتمویل فتح أسواق جدیدة مما یزید من تدفق العمالت األجنبیة المصریة للوقوف على أسباب ذلك وتفادیها، و 

  المصریة. خطة التنمیة االقتصادیة
 وذج الجاذبیة.نم –الوضع الفعلي والمأمول  –الشركاء التجاریین  –صادرات البرتقال  :الكلمات المفتاحیة

  

 المقدمة
تُعد التجارة الخارجیة أحد أهم المحاور الرئیسة والتي تؤدى دورًا هامًا في تحقیق النمو االقتصادي في 
مصر، كما تٌعتبر أیضًا من أهم عناصر التنمیة في الفترة الحالیة والمستقبلیة في مصر، وتعد مشكلة تنشیط 

  بها متخذي القرار في مصر خاصة وكافة دول العالم عامة. آفاق التصدیر من أهم القرارات التي یعنى
وقد اهتمت الدولة بتشجیع وتنویع الصادرات عامة والزراعیة منها خاصة، ویٌعد تشجیع تنمیة الصادرات 

، الزراعیة أحد المحاور اإلستراتیجیة الهامة لخطة التنمیة االقتصادیة في مصر والتي تُولیها الدولة اهتماما كبیراً 
ُتركز هذه الخطة على االستفادة من مبدأ المیزة النسبیة والتنافسیة للصادرات لتحقیق االستفادة الكاملة، كما و 

 ٢٠٢١مارس  –األول العدد  –الواحد الثالثون  دالمجل –المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي 



٨٨ والمأمول دراسة اقتصادیة لصادرات البرتقال المصریة بین الواقع
اهتمت السیاسة الزراعیة المصریة بالتنوع والتوسع في إنتاج بعض الزروع التقلیدیة وغیر التقلیدیة ذات المیزة 

  النسبیة.
ملیار دوالر، بما یعادل  ٢,٦رات الزراعیة المصریة حوالي ووفقًا لإلحصاءات المنشورة بلغت قیمة الصاد

ملیار دوالر، بینما بلغت قیمة  ٢٩,٥% من إجمالي قیمة الصادرات الكلیة المصریة البالغ حوالي ٨,٨حوالي 
% من إجمالي قیمة الصادرات الكلیة ٢,٣ملیون دوالر، تمثل حوالي  ٦٦٥,٨صادرات البرتقال المصریة حوالي 

  .)١(٢٠١٨% من إجمالي قیمة الصادرات الزراعیة المصریة عام ٢٥,٧وتمثل حوالي المصریة، 
  مشكلة البحث:

علي الرغم من أهمیة محصول البرتقال كأحد المحاصیل التصدیریة الهامةـ إال إن هناك تذبذب في كمیة 
صادرات البرتقال من البرتقال في أهم أسواقها االستیرادیة، كما أن النصیب السوقي لالمصریة الصادرات 

یتطلب محاولة زیادة حجم صادرات البرتقال المصري األمر الذي المصري یعتبر منخفض في أسواقه العالمیة، 
  .القوميزیادة الدخل  وبالتاليزیادة حصیلة الدولة من العملة األجنبیة  بالتاليإلى تلك األسواق 

  الهدف من البحث:
المأمول لحجم صادرات البرتقال المصریة الفعلي والوضع لذلك یستهدف البحث دراسة وتقدیر الوضع 

مع أهم الشركاء التجاریین خالل الفترة موضع  وذلك للمقارنة ما بین الوضع الفعلي والمأمول وما یجب أن یكون
لتوصل إلى بعض النتائج والتوصیات التي تفید واضعي السیاسات االقتصادیة المسئولة لتنمیة بغیة االدراسة، 

الالزمة لتمویل ت البرتقال المصریة، ومحاولة فتح أسواق جدیدة مما یزید من تدفق العمالت األجنبیة صادرا
  مصر.لخطة التنمیة االقتصادیة 

  الطریقة البحثیة ومصادر البیانات:
لتقدیر نموذج الجاذبیة والكمي، باإلضافة  التحلیل الوصفي تم االستعانة بأسلوبالبحث  لتحقیق هدف

)Gravity Model(  البیانات عبارة عن الذي یعتمد في األساس علىPanel Data بیانات مزیج من ال أي
التي تمثل السنوات للمتغیرات االقتصادیة للدول الداخلة في النموذج  زمنیةال التي تمثل الدول والسالسل مقطعیةال

أهم الشركاء  علبرتقال ما لمحصولالمصریة وذلك لتفسیر التجارة الخارجیة  ).٢٠١٩- ٢٠٠١خالل الفترة (
  التجاریین.

  توصیف النموذج المستخدم: 
 البرتقالعلى صادرات التجاریین قیاس وتحلیل حجم التدفقات التجاریة بین مصر وأهم الشركاء  تم

المصریة باستخدام نموذج الجاذبیة، والذي شاع استخدامه لقیاس وتحلیل االتفاقیات التجاریة التفضیلیة بین الدول 
توضیح  فيها على التدفقات التجاریة بینها وذلك لتحدید تأثیرات التجارة، ویستخدم هذا النموذج حالیا بنجاح وأثر 

الهجرة أو التجارة الدولیة باإلضافة لالستخدامات األخرى. وفي الصورة  فيأنواع التدفقات اإلقلیمیة والدولیة سواء 
لهما وانخفاض تكالیف  اإلجماليین تزید بزیادة الناتج المحلى األساسیة للنموذج یفترض أن كمیة التجارة بین دولت

لحجم الدولة وسمى  تقلیديالنقل بینهما بصغر المسافة بین مراكزهما االقتصادیة، كما تم أدخال السكان كمقیاس 
 الدولة فينموذج الجاذبیة المطور كما أدخل فیه الدخل الفردى وقد یتضمن فیه نسبة العمل إلى رأس المال 

  المصدرة.
 في) عبارة عن دالة Xijبین دولتین ( تالصادراالتجارة، فان كمیة  فيوفقا لنموذج الجاذبیة المستخدم 

كل منهما وكذلك المسافة الجغرافیة بینهما  في) لكل من الدولتین وعدد السكان GDP( اإلجماليالناتج المحلى 
  : كاالتيالى مجموعة من المتغیرات الصوریة  باإلضافة(بین عاصمتى الدولتین، أو المراكز التجاریة) 

Xij = β0 GDPᵢ β1 GDP  β2 Nᵢ β3 N  β4 Disᵢ  β5 Aij β6 uᵢ  …………………… (1) 
  



٨٩ والمأمول دراسة اقتصادیة لصادرات البرتقال المصریة بین الواقع
لكـل  اإلجمـاليتشـیران الـى النـاتج المحلـى  Yi ،Yjبین كل دولتین،  تالصادراتشیر الى كمیة  Xij حیث:

یران الـــى عـــدد الســـكان لكـــل مـــن الدولـــة المصـــدرة تشـــ Ni  ،Njالترتیـــب،مـــن الدولـــة المصـــدرة والمســـتوردة علـــى 
 Aijالمراكـز التجاریـة)، بینمـا تمثـل  أوتشیر الى المسافة بـین عاصـمتى الـدولتین ( Disijوالمستوردة على الترتیب، 

) تسـتخدم ١حد الخطـأ. وهنـاك صـیاغة بدیلـة للمعادلـة ( uijعوامل أخرى مساعدة اومعیقة للتجارة بین البلدین،  أي
  خل الفرد بدًال من عدد السكان.متوسط د

Xij = γ0 GDPᵢ γ1 GDP  γ2 PCᵢ γ3 PC  γ4 Disᵢ  β5 Aᵢ  β6 Uᵢ  …………………... (2) 
  

الترتیــب. علــى  المســتوردةو كــل مــن الدولــة المصــدرة  فــيتشــیران الــى الــدخل الفــردى  PCᵢ  ،PC :حیــث
  :  االتيك) متساویتان إذا كانت المعامالت ٢) والمعادلة (١وتعتبر المعادلة (

β3 = - γ3 ; β4 = - γ4 ; β1 =  γ1 + γ3 ; β2 =  γ2 + γ4  
  الصورة الخطیة كما یلى: في) ١وفي حالة التقدیر فان یمكن التعبیر عن النموذج (

logX ᵢ =β0 +β1 log GDPᵢ +β2 log GDP  +β3 logNᵢ +β4  logN  +β5 logDisᵢ  +uᵢ  … (3) 
  

  لصورة اللوغاریتمیة. ا فيتشیر الى أن المتغیرات  log حیث:
  وقد تم استخدام الصیغة التالیة عند التقدیر:  

logXᵢ =β0+β1logGDPᵢ+β2logGDP +β3logNi+β4logNj+β5logDisij+β6logYdifij+β7logR+uij(4) 
  

 Rالــى مربــع الفــروق للنـاتج المحلــى اإلجمــالي للدولـة المصــدرة والمســتوردة، وتشــیر  Ydifᵢ تشــیر حیــث
ولــة المصــدرة مقابــل وحــدة واحــدة مــن عملــة الدولــة المســتوردة مضــروب فــي انكمــاش النــاتج الــى ســعر الصــرف للد

  .للمستورد مقسوما على انكماش الناتج المحلى اإلجمالي للمصدر GDP Deflatorالمحلى اإلجمالي 
فتــــرة ال خــــالل برتقــــالال لصــــادراتتُمثــــل أهــــم الشــــركاء التجــــاریین  وقــــد اعتمــــد التحلیــــل علــــى بیانــــات  دول

لصــادرات  مشــاهدة ١٧١بلــغ عــدد المشــاهدات حیــُث ، EViews 10) وذلــك باســتخدام برنــامج ٢٠١٩-٢٠٠١(
 وذلـكزمنیـة، والمقطعیـة البیانـات مـزیج مـن ال أي Panel Data، ومـن ذلـك یتضـح أن البیانـات عبـارة عـن البرتقال

ضـافة إخـالل الـزمن بـین المتغیـرات،  المناسـبةالسـببیة تحدیـد العالقـة  فـيفائـدة دقـة و النوع من البیانات یكون أكثـر 
عنــدما تهمـل فــان  والتـيالـى أنهـا تمكــن مـن القــدرة علـى مراقبــة التـأثیرات الفردیــة لكـل زوج مــن الشـركاء التجــاریین، 

  ستكون متحیزة اذا كانت هذه التأثیرات الفردیة مرتبطة مع معامالت االنحدار. OLSطریقة المربعات الصغرى 
بطـــریقتین، وهـــي تـــتم  Pooled Estimationریقـــة التقـــدیر للبیانــات المختلطـــة لــذلك فقـــد تـــم اســتخدام ط

Random Effects Model (REM) ، Fixed Effects Model (FEM) تـم اسـتخدام  وقـدHausman 
Test لالختیار بینهما.  

لمشاكل (معنویات المعالم والنموذج، وا اإلحصائیةمن الناحتین  واألفضلوقد تم استخدام النموذج المقدر 
  المتوقعة، حجم المعالم إذا كانت محددة الحجم).  اإلشاراتالمرتبطة به) واالقتصادیة (

الدولة المصدرة  في اإلجماليالمرتفع للناتج المحلى  ىیشیر المستو  ،المتوقعة لمتغیرات النموذج اإلشارات
 β1ك فانه من المتوقع أن تكون ر وجود السلع للتصدیر، لذلیالى مستوى مرتفع من اإلنتاج والذي یزید من تیس

وجود مستوى مرتفع من الناتج  في ألنهموجبة  Yjللمتغیر  β2تكون قیمة المعامل  أنموجبة. ومن المتوقع 
 β3الدولة المستوردة یمكن زیادة حجم االستیراد. بینما تقدیر معامل السكان للدولة المصدرة  في اإلجماليالمحلى 

بالنسبة  أماسالب (غیر محددة) ویعتمد ذلك على حجم صادرات الدولة.  أو یكون موجب أنفانه من الممكن 
 إنموجبة أو سالبة لنفس السبب. بینما من المتوقع  أیضاتكون  فإشارته β4لمعامل السكان للدولة المستوردة 

ذج الجاذبیة فان نمو  یعبر عن كل المصادر المحتملة للتكلفة التجاریة، وعموماً  ألنهیكون معامل المسافة سالب 
ُ  إدخالیستخدم المسافة لتمثیل التكالیف التجاریة، كما تم  في  الزمنيعد متغیر سعر الصرف للنموذج لوجود الب

  سالبة.    إشارتهالتحلیل، ومن المتوقع أن تكون 
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٩٠ والمأمول دراسة اقتصادیة لصادرات البرتقال المصریة بین الواقع
لمقارنة ما بین لوذلك  صادرات البرتقال المصریةالنموذج لتقدیر الوضع المأمول لحجم  استخداموقد تم 

  خالل الفترة موضع الدراسة.مع أهم الشركاء التجاریین والمأمول  الفعليضع الو 
حصاءات األمم  مناعتمد البحث على البیانات الثانویة والتي تصدر و  منظمة األغذیة والزراعة، وإ

وبعض المتحدة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ووزارة الزراعة واستصالح األراضي، والبنك الدولي، 
 www بیانات.مواقع البیانات واإلحصاءات على شبكة المعلومات الدولیة (االنترنت) مثل قاعدة 

trademap.org ،لبحوث والدراسات المنشورة المتعلقة بموضوع البحث.لضافة باإل  
 :النتائج

: التجارة الخارجیة لصادرات البرتقال    أوًال
   :صادراتالكمیة 

كمیة الصادرات المصریة من محصول البرتقال تتراوح بین حد أدنى بلغ ) أن ١تشیر بیانات الجدول (
 االتجاه، وبتقدیر معادلة ٢٠١٨ألف طن كحد أقصى عام  ١٦٠٤إلى حوالي  ٢٠٠١ألف طن عام  ٢٥٨حوالي 
). فقد ٢) بالجدول (١العام لتطور كمیة الصادرات المصریة من محصول البرتقال والمبینة بالمعادلة ( الزمني
% ١١,٨٦ألف طن تمثل نحو  ٨٧,٤١عامًا متزایدا ومعنوي إحصائیًا یقدر بحوالي  اتجاهاأنها أخذت  اتضح

ألف طن خالل فترة  ٧٣٧,٣سنویًا من متوسط كمیة الصادرات المصریة من محصول البرتقال والذي یقدر بنحو 
  الدراسة.

   :صادراتالقیمة 
ل البرتقال تتراوح بین حد أدنى بلغ حوالي ) إلى أن قیمة صادرات محصو ١أوضحت بیانات الجدول (

، وبتقدیر معادلة ٢٠١٨ملیون دوالر كحد أقصى عام  ٦٦٦,٧، إلى حوالي ٢٠٠٢ملیون دوالر عام  ٢٦,٥
أنها  اتضح). فقد ٢) بالجدول (٢العام لتطور قیمة صادرات محصول البرتقال والمبینة بالمعادلة ( الزمني االتجاه
% سنویًا من ١١,٧٦ملیون دوالر تمثل نحو  ٣٨,٦٣دا ومعنوي إحصائیًا یقدر بحوالي عامًا متزای اتجاهاأخذت 

ملیون دوالر خالل الفترة  ٣٢٨,٣٦محصول البرتقال والذي یقدر بنحو لمتوسط قیمة الصادرات المصریة 
)٢٠١٨-٢٠٠١.(  

   :تصدیرالسعر 
 ١٩٦,٣ین حد أدنى بلغ حوالي ) إلى أن متوسط سعر تصدیر البرتقال یتراوح ب١تشیر بیانات الجدول (

 االتجاه، وبتقدیر معادلة ٢٠١٢دوالر للطن كحد أقصى عام  ٧٥٠,٩، إلى حوالي ٢٠٠١دوالر للطن عام 
أنه أخذ  اتضح). فقد ٢) بالجدول (٣العام لتطور متوسط سعر تصدیر البرتقال والمبینة بالمعادلة ( الزمني
.% سنویًا من متوسط ٣,٣دوالر للطن تمثل نحو  ١٣,٤٤بحوالي عامًا متزایدا ومعنوي إحصائیًا یقدر  اتجاها

  ).٢٠١٨-٢٠٠١دوالر للطن خالل الفترة ( ٤٠٨یقدر بنحو  والذيكمیة صادرات البرتقال المصریة 
  :األهمیة النسبیة لقیمة صادرات البرتقال بالنسبة لقیمة الصادرات الكلیة المصریة

لنسبیة لقیمة صادرات مصر من محصول البرتقال بالنسبة ) إلى أن األهمیة ا١تشیر بیانات الجدول (
إلى نحو  ٢٠٠١% عام ١,٢) فقد زادت من نحو ٢٠١٨-٢٠٠١للصادرات المصریة الكلیة خالل الفترة (

، وحد أقصى بلغ ٢٠٠٦% دوالر للطن عام ٠,٥، كما تراوحت بین حد أدنى بلغ نحو ٢٠١٨% عام ٢,٣
  .٢٠١٨% دوالر للطن عام ٢,٣حوالي 

العام لتطور األهمیة النسبیة لقیمة صادرات مصر من محصول البرتقال  الزمني االتجاهتقدیر معادلة وب
معنوي إحصائیًا بلغ نحو  سنوي). تبین إنها تزداد بمعدل ٢) بالجدول (٤بالنسبة للصادرات المصریة الكلیة (

محصول البرتقال بالنسبة  % من متوسط األهمیة النسبیة لقیمة صادرات مصر من٧,٠٧% وتمثل نحو ٠,١٠
  .%١,٤للصادرات المصریة الكلیة لنفس الفترة والبالغ نحو 

  



٩١ والمأمول دراسة اقتصادیة لصادرات البرتقال المصریة بین الواقع
  )٢٠١٨ – ٢٠٠١تطور بعض مؤشرات التجارة الخارجیة لصادرات البرتقال خالل الفترة ( )١(جدول 

قیمة الصادرات  السنوات
  الكلیة

 ملیون دوالر 

 قیمة الصادرات
  الزراعیة 

 ملیون دوالر

صادرات  كمیة
  برتقالال

  ألف طن

 متوسط سعر
تصدیر 
البرتقال 
  دوالر/للطن

صادرات  قیمة
البرتقال ملیون 

  دوالر

نسبة قیمة 
 صادرات

البرتقال 
  إلى الكلیة

نسبة قیمة 
 صادرات

البرتقال إلى 
  الزراعیة

2001  4140.8 530.0 257.9 196.3 50.6 1.2 9.6 
2002  4662.4 671.2 126.7 209.4 26.5 0.6 4.0 
2003 6159.3 783.8 166.8 235.0 39.2 0.6 5.0 
2004 7680.2 1107.5 222.0 299.3 66.5 0.9 6.0 
2005 10645.6 918.3 214.2 349.9 74.9 0.7 8.2 
2006 13720.0 855.3 282.7  230.3 65.1 0.5 7.6 
2007 16167.3  1202.4 271.6 364.5 99.0 0.6 8.2 
2008 25966.8 2089.6 655.4 582.4 381.7 1.5 18.3 
2009 24182.3 2959.6 821.8 602.0 494.7 2.0 16.7 
2010 26331.8 3131.4 819.8 590.6 484.2 1.8 15.5 
2011 31582.4 3025.7 1042.3 516.3 538.2 1.7 17.8 
2012 29417.0 2683.6 607.7 750.9 456.4 1.6 17.0 
2013 28779.4 2870.8 1108.9 444.6 493.1 1.7 17.2 
2014 26812.2 2954.6  1128.8 391.8 442.3 1.6 15.0 
2015 21852.0 2929.6 1238.5 387.1 479.4 2.2 16.4 
2016 22973.4 2641.1 1338.8 376.3 503.8 2.2 19.1 
2017 26434.0 2633.9 1363.0 402.1 548.1 2.1 20.8 
2018 29483.0 2588.3 1604.3 415.6 666.7 2.3 25.8 

 13.8 1.4 328.4 408.0 737.3 2032.0  19832.8  المتوسط
  متفرقه. أعداد -نشرات التجارة الخارجیة -واإلحصاءللتعبئة العامة  المركزيمن نشرات الجهاز  -١جمعت وحسبت  المصدر:

2-  www.comtrade.un.org  
  

لصادرات محصول البرتقال العام لتطور بعض مؤشرات التجارة الخارجیة  الزمنيمعادالت االتجاه  )٢( جدول
  )٢٠١٨ - ٢٠٠١خالل الفترة (

صورة  البیان  م
مقدار التغیر  R2 المعادلة  الدالة

 السنوي%

  صادرات الكمیة   1
 Ŷ= -93.16 + 87.42 X خطیة  ألف طن

(-1.25)**  (12.71)** 0.91 11.86 

  صادرات القیمة  2
 Ŷ= - 38.59 + 38.63X خطیة  ملیون دوالر

(-0.80)  (8.62)** 0.82 11.76 

 Ŷ= 280.37 + 13.44 X  خطیة  تصدیر دوالر للطنالسعر  3
(4.10)** (2.13)** 0.22 3.29 

نسبة قیمة صادرات البرتقال  4
 Ŷ= 0.47 + 0.10 X  خطیة  إلى الكلیة 

(2.79)** (6.50)** 0.73 7.07 

 صادرات نسبة قیمة%  5
 Ŷ= 4.04 + 1.03 X  خطیة  الزراعیة  إلىالبرتقال 

(2.76)**  (7.61)** 0.78 7.45 
 . ٠,٠١عند  معنوي): معامل التحدید، ** R²() المحسوبة. Tإلى قیمة ( األقواسحیث تشیر القیمة بین 

  ).١حسبت من الجدول ( المصدر:
  :األهمیة النسبیة لقیمة صادرات البرتقال بالنسبة لقیمة الصادرات الزراعیة المصریة

األهمیة النسبیة لقیمة صادرات مصر من محصول البرتقال  ) إلى أن١یتبین من بیانات الجدول (
 ٢٠٠١% عام ٩,٦) تزایدت من نحو ٢٠١٨-٢٠٠١بالنسبة لقیمة للصادرات المصریة الزراعیة خالل الفترة (

وحد أقصى بلغ حوالي  ٢٠٠٢% عام ٤، كما تراوحت بین حد أدنى بلغ نحو ٢٠١٨% عام ٢٥,٨إلى نحو 
  .٢٠١٨% عام ٢٥,٨

العام لتطور األهمیة النسبیة لقیمة صادرات مصر من محصول البرتقال  الزمني االتجاهادلة وبتقدیر مع
معنوي إحصائیًا  سنوي). تبین إنها تتزاید بمعدل ٢) بالجدول (٥المصري بالنسبة للصادرات الزراعیة المصریة (

 ٢٠٢١مارس  –األول العدد  –الواحد الثالثون  دالمجل –المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي 



٩٢ والمأمول دراسة اقتصادیة لصادرات البرتقال المصریة بین الواقع
درات مصر من محصول % من متوسط األهمیة النسبیة لقیمة صا٧,٤٥سنویًا وتمثل نحو  %١,٠٣بلغ حوالي 

  %.١٣,٨البرتقال بالنسبة للصادرات الزراعیة المصریة لنفس الفترة والبالغ نحو 
  :عالمیاً  البرتقالاألهمیة النسبیة ألهم الدول المصدرة لكمیة 

 البرتقالاألول عالمیًا من حیث الكمیة المصدرة  المركز تحتل ) أن أسبانیا٣بیانات الجدول ( أوضحت
) بأهمیة نسبیة بلغت ٢٠١٨- ٢٠١٤ألف طن كمتوسط للفترة ( ١٦٤٦,٨صادراتها حوالي  حیث بلغت كمیة

بمتوسط بلغ نحو مصر تلیها في المركز الثاني  ثم العالمیة، البرتقال % من إجمالي كمیة صادرات٢٢,٤حوالي 
م تلیها كل العالمیة، ث البرتقال% من إجمالي كمیة صادرات ١٨,١ألف طن بأهمیة نسبیة بلغت نحو  ١٣٣٤,٧

كز الثالث، الرابع، الخامس، والسادس على الترتیب بمتوسط افي المر  الیونان، تركیا، أمریكا جنوب إفریقیا، من
%، ٧,٦%، ١٥,٨ألف طن بأهمیة نسبیة بلغت نحو  ٣٤٠,٢، ٣٨٣,٤، ٥٥٧,٩، ١١٦٣,٢بلغ حوالي 

المغرب و ، أسترالیاثم جاءت هولندا،  العالمیة، البرتقال % على الترتیب من إجمالي كمیة صادرات٤,٦%، ٥,٢
ألف طن بأهمیة نسبیة بلغت  ١٣٠,٦، ١٦٨,٨، ٢٥٣,٣في المركز السابع، الثامن، والتاسع بمتوسط بلغ حوالي 

على الترتیب، في حین بلغ  البرتقال% من إجمالي كمیة الصادرات العالمیة من ١,٨%، ٢,٣%، ٣,٤نحو 
% من إجمالي كمیة ١٨,١ألف طن بأهمیة نسبیة بلغت نحو  ١٣٨٥,٥متوسط باقي دول العالم حوالي 

  خالل تلك الفترة.  البرتقالالصادرات العالمیة من 
  )٢٠١٨-٢٠١٤خالل الفترة ( باأللف طناألهمیة النسبیة ألهم الدول المصدرة لكمیة البرتقال عالمیًا ) ٣( جدول

 النسبیة األهمیة المتوسط 2018 2017 2016 2015  2014 الدول
 22.4 1646.8 1527.7 1618.0 1559.7 1894.6 1634.1  سبانیاأ

 18.1 1334.7 1604.3 1363.0 1338.8 1238.5 1128.8 مصر
 15.8 1163.2 1278.9 1170.8 1064.1 1159.6 1142.6 جنوب إفریقیا

 7.6 557.9 504.3 588.1 677.6 522.4 497.0 أمریكا
 5.2 383.4 449.9 390.3 403.4 332.0 341.7 تركیا

 4.6 340.2 313.7 268.9 461.0 290.1 367.3 الیونان
 3.4 253.3 315.3 287.3 223.3 208.1 232.7 هولندا
 2.3 168.8 188.9 197.4 169.3 158.2 129.9 أسترالیا
 1.8 130.6 148.6 163.3 97.3 124.5 119.4 المغرب
 18.8 1385.5 1522.5 1437.7 1369.5 1278.5 1319.4 أخرى

 100 7364.40 7854.1 7484.9 7364.1 7206.5 6912.9 ماليأج
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.ألهم الدول  المصریة صادرات البرتقالاألهمیة النسبیة لكمیة     المستوردة لها عالمیًا
للبرتقال المصري في تسعة دول، حیُث  أهم األسواق االستیرادیة ) أن٤الجدول ( من دراسة یتبین

 % من إجمالي كمیة الصادرات المصریة من البرتقال إلى العالم خالل٧١,٥استحوذت على ما یقرب من نحو 
الكمیة متوسط نسبة في المرتبة األولى من حیث ، وجاءت المملكة العربیة السعودیة )٢٠١٨- ٢٠٠١لفترة (ا

- ٢٠٠١لفترة (ا خاللألف طن  ١٥١,٧٥كمیة وارداتها حوالي متوسط  غبلالبرتقال المصري حیُث  المصدرة من
، اإلمارات روسیا االتحادیة كل من، تلیها من متوسط الكمیة المصدرة% ٢٠,٧) بأهمیة نسبیة بلغت نحو ٢٠١٨
، ١٤٤,٢٢بمتوسط بلغ نحو ، عمان، مالیزیا على التوالي لكویت، أوكرانیا، المملكة المتحدة، اهولندا العربیة،
بأهمیة نسبیة بلغت  على الترتیب ألف طن ١٢,٢١، ١٥,٠٦، ٢١,٤٩، ٤٠,٦٢، ٤٢,٢١، ٤٣,١٦، ٤٤,١٨

كمیة متوسط من  على الترتیب %١,٧، %٢,١ %،٢,٩%، ٥,٥، %٥,٨%، ٥,٩ %،٦,٠%، ١٩,٧نحو 
  .سالفة الذكر فترةالخالل البرتقال  الصادرات المصریة لمحصول



٩٣ والمأمول دراسة اقتصادیة لصادرات البرتقال المصریة بین الواقع
  ادرات البرتقال المصریة ألهم دول العالم المستوردة لها خالل الفترة األهمیة النسبیة لكمیة ص) ٤( جدول

  (الكمیة: بالطن)      ) ٢٠١٨- ٢٠٠١(
روسیا   السعودیة السنوات

  االتحادیة
اإلمارات 
المملكة   أوكرانیا  هولندا  العربیة

  اإلجمالي  أخري  مالیزیا  ُعمان  الكویت  المتحدة
2001  178228 12806 20795 335 811 10170 2918 6812 1610 31773 257862 
2002 57688 24185 7285 324 660 8181 1149 5176 5057 27240 126727 
2003 2614 74254 2426 3533 18727 17009 352 1678 998 47782 166774 
2004 985 55909 1982 10468 33174 29501 337 509 1432 89681 222037 
2005 4071 74983 2935 31683 22680 28672 599 1860 978 48472 214165 
2006 16077 39953 7961 14851 16479 30998 1379 4394 936 72070 199921 
2007 9396 68561 9788 13807 45295 25159 6963 4252 6354 91052 271551 
2008 169393 102130 27541 20018 75261 47182 19682 14716 2945 191758 655353 
2009 188909 145768 45905 42105 80438 47163 25879 20307 8424 238331 821812 
2010 185048 158076 43640 33527 68724 55606 21782 18638 6331 242797 819795 
2011 218685 225888 72585 27354 90338 44673 26386 24855 5994 305948 1042291 
2012 118923 130158 38136 27663 43127 25392 12924 13095 6966 181822 607740 
2013 215440 238717 77894 54600 76547 65057 29554 23877 13662 295358 1108895 
2014 308119 207970 85241 55551 41144 59509 32638 22257 26031 260057 1128826 
2015 271324 264666 90853 55506 31498 31020 69751  25086 27610 342305 1238459 
2016 259993 279108 95032 104199 24433 65834 60406 24935 31045 332123 1338801 
2017 219473 219876 78428 128279 34680 63597 39951 23645 34146 478873 1363019 
2018 307153 272964 86806 153100 55735 76419 34243 34915 39284 478189 1604272 

 732683.3 208646.2 12211.0 15055.9 21494.1 40619.0 42208.4 43161.3 44179.6 144220.7 151751.1  المتوسط
 100.0 28.5 1.7  2.1 2.9 5.5  5.8 5.9 6.0 19.7 20.7 األهمیة النسبیة

  www.trademap.org :المصدر
  

: نتائج تقدیر نموذج الجاذبیة لصادرات البرتقال المصریة مع أهم الشركاء التجا   ریینثانیًا
تبین عدم استقالل اآلثار  EViews 10باستخدام برنامج  Hausman Testبتطبیق اختبار هوسمان 

) ٥جدول (نتائج المن الفردیة عن المتغیرات التفسیریة مما یعني قبول الفرض البدیل ورفض الفرض العدمي، و 
 cross-sectionء التجاریین "تبین معنویة التأثیرات العشوائیة لصادرات مصر من البرتقال مع أهم الشركا

random effects" كما تبین أن قیمة ،Chi-Sq. Statistic ومن هذا المنطلق سوف یتم تطبیق ١٨,٢٧ .%
. ونظرًا لوجود مشكلة إحصائیة بحیث هو المالئم والمناس (Fixed effects)واستخدام نموذج اآلثار الثابتة 

الخاص بالمسافة فأنه سیتم استبدال طریقة  Dis Variableوالخاصة بأن المصفوفة شاذة لثبات المتغیر 
Random Effects Model (REM) ، Fixed Effects Model (FEM).   

تت و ) منطقیة المتغیرات الداخلة في المحاولتین من حیث اإلشارة، ٦یتبین من نتائج الجدول ( في ثَبُ
المسافة بین المراكز التجاریة لمصر والشریك متغیر المصدرة و للدولة عدد السكان معنویة متغیر المحاولة األولي 

تتالتجاري،  ُ مقابل  مصرسعر الصرف ومعنویة متغیر الدخل الفردي للدولة المستوردة معنویة متغیر  كما ثَب
كما بلغ  المسافة بین المراكز التجاریة لمصر والشریك التجاري،متغیر و  وحدة واحدة من عملة الدولة المستوردة

للمحاولتین، مما یعنى أن المتغیرات الداخلة في المحاولتین تفسر حوالي  ٠,٧١حدید المعدل حوالي معامل الت
تغیر التابع، والباقي یرجع الى عوامل غیر مقیسه في النموذج.٧١   % من التغیر في المُ

  مع أهم الشركاء التجاریین:للصادرات المصریة من البرتقال  والمأمول الفعليالمقارنة بین الوضع  -١
بلغ روسیا الى  من البرتقال یةمصر الصادرات للقیمة الفعلیة ال متوسط أن) ٧الجدول (من  یتضح :روسیا -

للصادرات المصریة من في حین بلغ متوسط القیمة المأمولة من المحاولة األولي دوالر،  ملیون ٦٩,٨ حوالي
ملیون دوالر، بمتوسط بین  ٣٢ملیون دوالر، المحاولة الثانیة حوالي  ٣٦,٢روسیا حوالي البرتقال الى 

صادرات لل لقیم المأمولةدوالر، كما یتضح من الفرق بین القیم الفعلیة واملیون  ٣٤,١المحاولتین حوالي 
بلغ  زیادةالوضع المأمول وذلك بمعدل أفضل من  فعلیاً روسیا قد حققت وضعًا المصریة من البرتقال الى 

 .)٢٠١٩-٢٠٠١خالل الفترة (% كمتوسط ٥١,١حوالى 
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٩٤ والمأمول دراسة اقتصادیة لصادرات البرتقال المصریة بین الواقع
  

Table: (5) Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: X    
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 
     
     

Cross-section random 18.272825 7 0.0108 
  
     * Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero. 
     

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 
     
     GDPI 1.839538 4.133762 0.965372 0.0195 

GDPJ -0.323844 0.531660 0.164733 0.0350 
NI -7.494602 -0.016886 3.699811 0.0001 
NJ -0.056093 0.577322 0.202470 0.1592 

FCEI 1.689910 -1.975155 1.062645 0.0004 
FCEJ 0.457844 -0.064825 0.098022 0.0950 

R 1.172502 0.180282 0.094619 0.0013 
     
  نتائج تقدیر النموذج.المصدر :      

  

باستخدام طریقة  من مع أهم الشركاء التجاریین یةمصر الصادرات البرتقال نتائج تحلیل النموذج ل )٦( جدول
Pooled Least Squares  ٢٠١٩ – ٢٠٠١(خالل الفترة(  

 المحاولة الثانیة المحاولة األولي
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -63.04319 28.07861 -2.245239 0.0261 C -40.74897 14.23229 -2.863135 0.0047 
GDPᵢ 4.133762 2.454583 1.684100 0.0941 GDPᵢ 3.766631 2.276817 1.654340 0.1000 

GDP  0.531660 0.566724 0.938128 0.3496 GDP  1.140475 0.612613 1.861656 0.0645 
Nᵢ -0.016886 1.913414 -0.008825 0.9930 PCᵢ 1.833526 1.050150 1.745966 0.0827 
NJ 0.577322 0.255849 2.256499 0.0254 PC  -0.665335 0.243701 -2.730126 0.0070 

FCEᵢ -1.975155 2.397641 -0.823791 0.4113 FCEᵢ -3.055561 2.165595 -1.410957 0.1602 
FCE  -0.064825 0.553556 -0.117107 0.9069 FCE  -0.045027 0.548930 -0.082026 0.9347 

R 0.180282 0.143078 1.260027 0.2095 R 0.266814 0.123453 2.161271 0.0321 
DIS -0.741703 0.329461 -2.251262 0.0257 DIS -0.737014 0.329434 -2.237213 0.0266 

Random Effects (Cross)   Random Effects (Cross)   
Russia 0.726202    Russia 0.823717    

Saudi Arabia 0.001225    Saudi Arabia 0.039167    
Netherlands -0.506861    Netherlands -0.548989    

Ukraine 0.094474    Ukraine 0.091048    
Emirates 0.485010    Emirates 0.608780    

United Kingdom -0.652766    United Kingdom -0.775267    
Kuwait -0.365547    Kuwait -0.410463    
Oman 0.500802    Oman 0.457624    

Malaysia -0.282540    Malaysia -0.285616    
 Effects Specification    Effects Specification   
   S.D. Rho    S.D. Rho 

Cross-section random  0.500627 0.2620 Cross-section random  0.501173 0.2653 
Idiosyncratic random  0.840217 0.7380 Idiosyncratic random  0.834005 0.7347 

 Weighted Statistics    Weighted Statistics   
R-squared 0.709852 Mean dependent var 3.310288 R-squared 0.714817 Mean dependent var 3.285817 

Adjusted R-
squared 0.695523 S.D. dependent var 1.589235 Adjusted R-

squared 0.700734 S.D. dependent var 1.588716 
S.E. of 

regression 0.876930 Sum squared resid 124.5791 S.E. of 
regression 0.869110 Sum squared resid 122.3672 

F-statistic 49.54188 Durbin-Watson stat 0.731985 F-statistic 50.75703 Durbin-Watson stat 0.735749 
Prob(F-
statistic) 0.000000    Prob(F-

statistic) 0.000000   

 Unweighted Statistics   Unweighted Statistics   
R-squared 0.701584 Mean dependent var 9.212639 R-squared 0.686118 Mean dependent var 9.212639 

Sum squared 
resid 166.4411 Durbin-Watson stat 0.547881 Sum squared 

resid 175.0673 Durbin-Watson stat 0.514268 

  نتائج تقدیر النموذج.المصدر : 
  



٩٥ والمأمول دراسة اقتصادیة لصادرات البرتقال المصریة بین الواقع
بلغ السعودیة الى  من البرتقال یةمصر الصادرات للقیمة الفعلیة ال متوسط أن) ٧الجدول (من  یتضح السعودیة: -

للصادرات المصریة من في حین بلغ متوسط القیمة المأمولة من المحاولة األولي دوالر،  ملیون ٦٣,١ حوالي
ملیون دوالر، بمتوسط بین  ٤٧دوالر، المحاولة الثانیة حوالي  ملیون ٤٩,٤٥السعودیة حوالي البرتقال الى 

صادرات لل قیم الفعلیة والقیم المأمولةملیون دوالر، كما یتضح من الفرق بین ال ٤٨,٢المحاولتین حوالي 
بلغ حوالى  زیادةالوضع المأمول بمعدل أفضل من  فعلیاً السعودیة حققت وضعًا المصریة من البرتقال الى 

  . الدراسةفترة خالل وذلك كمتوسط  % ٢٣,٥
 حواليبلغ  هولنداالى  من البرتقال یةمصر الصادرات للقیمة الفعلیة ال متوسط أن) ٧الجدول (من  یتبین هولندا: -

للصادرات المصریة من البرتقال في حین بلغ متوسط القیمة المأمولة من المحاولة األولي دوالر،  ملیون ١٩,٩
ملیون دوالر، بمتوسط بین المحاولتین  ٢٥,٧دوالر، المحاولة الثانیة حوالي ملیون  ٢٤,٨حوالي  الى هولندا

صادرات المصریة من لل لفرق بین القیم الفعلیة والقیم المأمولةدوالر، كما یتضح من املیون  ٢٥,٣حوالي 
دوالر ملیون  ٢٧ حوالي أفضل من الوضع المأمول بنسبة فرق بلغت فعلیاً لم تحقق وضعًا  البرتقال الى هولندا

  . الدراسةفترة خالل كمتوسط 
الى أوكرانیا بلغ  من البرتقال یةمصر الصادرات للقیمة الفعلیة ال متوسط أن) ٧الجدول ( تشیر بیانات :أوكرانیا -

للصادرات المصریة من في حین بلغ متوسط القیمة المأمولة من المحاولة األولي دوالر،  ملیون ٢٠,٨ حوالي
ملیون دوالر، بمتوسط بین  ١٥,٥دوالر، المحاولة الثانیة حوالي ملیون  ١٥,٨حوالي البرتقال الى أوكرانیا 

صادرات لل الر، كما یتضح من الفرق بین القیم الفعلیة والقیم المأمولةدو ملیون  ١٥,٦المحاولتین حوالي 
بلغ حوالى  زیادةالوضع المأمول بمعدل أفضل من  فعلیاً حققت وضعًا المصریة من البرتقال الى أوكرانیا 

  . المشار إلیهافترة خالل الوذلك كمتوسط  %٢٤,٧
الى اإلمارات بلغ  من البرتقال یةمصر الصادرات للیة قیمة الفعلال متوسط أن) ٧الجدول ( یتضح من :اإلمارات -

للصادرات المصریة من في حین بلغ متوسط القیمة المأمولة من المحاولة األولي دوالر،  ملیون ١٩,٧ حوالي
ملیون دوالر، بمتوسط بین  ١٠,٣دوالر، المحاولة الثانیة حوالي ملیون  ١١,٨حوالي البرتقال الى اإلمارات 

صادرات المصریة لل دوالر، كما یتضح من الفرق بین القیم الفعلیة والقیم المأمولةملیون  ١١الي المحاولتین حو 
بلغ حوالى  زیادةالوضع المأمول وذلك بمعدل أفضل من  فعلیاً حققت وضعًا  إلي األمارات من البرتقال

  . الدراسةفترة خالل % كمتوسط ٤٤,٢
الى  من البرتقال یةمصر الصادرات للقیمة الفعلیة ال سطمتو  أن) ٧الجدول ( یتضح من :المملكة المتحدة -

في حین بلغ متوسط القیمة المأمولة من المحاولة األولي دوالر،  ملیون ٢٩ حواليالمملكة المتحدة بلغ 
 ٩٣دوالر، المحاولة الثانیة حوالي ملیون  ٨٢حوالي للصادرات المصریة من البرتقال الى المملكة المتحدة 

دوالر، كما یتضح من الفرق بین القیم الفعلیة والقیم ملیون  ٨٧,٣متوسط بین المحاولتین حوالي ملیون دوالر، ب
أفضل من الوضع المأمول  فعلیاً لم تحقق وضعًا صادرات المصریة من البرتقال الى المملكة المتحدة لل المأمولة

  . الدراسةفترة خالل كمتوسط  %٢٠١بنسبة فرق بلغت حوالي 
الى الكویت بلغ  من البرتقال یةمصر الصادرات للقیمة الفعلیة ال متوسط أن) ٧الجدول ( نیتضح م :الكویت -

للصادرات المصریة من في حین بلغ متوسط القیمة المأمولة من المحاولة األولي دوالر،  ملیون ٩ حوالي
بمتوسط بین ملیون دوالر،  ١٠دوالر، المحاولة الثانیة حوالي ملیون  ٩,٥حوالي البرتقال الى الكویت 

صادرات المصریة لل دوالر، كما یتضح من الفرق بین القیم الفعلیة والقیم المأمولةملیون  ٩,٨المحاولتین حوالي 
 %١١أفضل من الوضع المأمول بنسبة فرق بلغت حوالي  فعلیاً من البرتقال الى الكویت لم تحقق وضعًا 

  . المشار إلیهافترة خالل الكمتوسط 
 حواليالى ُعمان بلغ  من البرتقال یةمصر الصادرات للقیمة الفعلیة ال متوسط أن) ٧جدول (ال یتضح من :ُعمان -

للصادرات المصریة من البرتقال في حین بلغ متوسط القیمة المأمولة من المحاولة األولي دوالر،  ملیون ٦,٨
وسط بین المحاولتین حوالي ملیون دوالر، بمت ٤,٧دوالر، المحاولة الثانیة حوالي ملیون  ٤,٥حوالي  الى ُعمان
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٩٦ والمأمول دراسة اقتصادیة لصادرات البرتقال المصریة بین الواقع
صادرات المصریة من البرتقال الى لل دوالر، كما یتضح من الفرق بین القیم الفعلیة والقیم المأمولةملیون  ٤,٦

فترة خالل كمتوسط  %٣٢أفضل من الوضع المأمول بنسبة فرق بلغت حوالي  فعلیاً وضعًا  تحقق ُعمان
  . الدراسة

بلغ  الى مالیزیا من البرتقال یةمصر الصادرات للقیمة الفعلیة ال متوسط أن )٧الجدول ( كما یتضح من :مالیزیا -
للصادرات المصریة من في حین بلغ متوسط القیمة المأمولة من المحاولة األولي دوالر،  ملیون ٦,٤ حوالي

بین ملیون دوالر، بمتوسط  ٧,٣دوالر، المحاولة الثانیة حوالي  ملیار ٧,٤حوالي  البرتقال الى مالیزیا
صادرات لل دوالر، كما یتضح من الفرق بین القیم الفعلیة والقیم المأمولةملیون  ٧,٣٣المحاولتین حوالي 

أفضل من الوضع المأمول بنسبة فرق بلغت حوالي  فعلیاً لم تحقق وضعًا  المصریة من البرتقال الى مالیزیا
  . الدراسةفترة خالل كمتوسط  %١٤,٤

مأمولة لصادرات البرتقال المصربة مع أهم الشركاء التجاریین كمتوسط الفترة القیمة الفعلیة وال )٧(جدول 
)٢٠١٩ – ٢٠٠١(.  

  المتوسط  المحاولة الثانیة  المحاولة األولى  %  الفرق  القیم المأمولة القیم الفعلیة الدولة الشریك
  ملیون دوالر  ملیون دوالر  ملیون دوالر  ملیون دوالر  ملیون دوالر

 51.1 35.65 34.11 32.00 36.22  69.76  روسیا
 23.5 14.84 48.23 47.01 49.45 63.07 المملكة العربیة السعودیة

 26.8- 5.33- 25.26 25.71 24.80  19.92 هولندا
 24.7 5.13 15.64 15.49 15.79  20.77 أوكرانیا
 44.2 8.70 11.01 10.26 11.75 19.71 اإلمارات

 201.3- 58.34- 87.32 92.63 82.01  28.98 المملكة المتحدة
 10.9- 0.96- 9.78 10.03 9.53  8.82 الكویت
 32.3 2.21 4.63 4.74 4.51  6.84 ُعمان
 14.4- 0.92- 7.33 7.30 7.37  6.41 مالیزیا
 0.4 0.98 243.30 245.19 241.42 244.28 المتوسط

Data Source: 
 Trade Statistics (Exports & Imports) United Nations, Comtrade Database, Statistics 

Division. (http://unstats.un.org/unsd/comtrade/dqQuickQuery.aspx) 
 GDP and Per Capita income: United Nations, National Accounts Statistics data-base, 

Statistics Division.  (http://unstats.un.org/unsd/snaama/SelectionQuick.asp) 
 GDP Deflator, Exchange rate, population and stock of public capital (as infrastructure 

variables) IMF, International Financial Statistics. 
(http://ifs.apdi.net/imf/ifsbrowser.aspx?branch=ROOT) 

-   Distance between main trading cities: (http://www.distances.com)  
  

أهـم  مـعمصـریة مـن البرتقـال قیمـة الفعلیـة للصـادرات الالمتوسـط العـام للأن إلـى ) ٧( بیانـات الجـدول تشیر
فــي حــین بلـغ المتوســط العــام للقیمــة المأمولــة مــن المحاولــة دوالر،  ملیــون ٢٤٤,٢٨ حــواليبلــغ  لشـركاء التجــاریینا

دوالر، بینمـــا ملیــون  ٢٤١,٤٢بلــغ حـــوالي  للصــادرات المصـــریة مــن البرتقــال مـــع أهــم الشـــركاء التجــاریین األولــي 
ملیـــون  ٢٤٣,٣٠ملیــون دوالر، بمتوســـط عــام بــین المحـــاولتین بلــغ حــوالي  ٢٤٥,١٩المحاولــة الثانیــة بلـــغ حــوالي 

لشـــركاء أهـــم ا مـــعصـــادرات المصـــریة مـــن البرتقـــال لل دوالر، كمـــا یشـــیر الفـــرق بـــین القـــیم الفعلیـــة والقـــیم المأمولـــة
ل نحــو ملیــون دوالر یمثـ ٠,٩٨بلغــت حـوالي  بقیمـةوضـعًا فعلیــًا أفضـل مــن الوضـع المــأمول  تحققــأنهـا  التجـاریین

  الدراسة .فترة عام خالل كمتوسط  %٠,٤
القـــیم الفعلیـــة والمأمولـــة للصـــادرات المصـــریة مـــن البرتقـــال إلـــى أهـــم الشـــركاء التجـــاریین خـــالل الفتـــرة  -٢

)٢٠١٩-٢٠٠١ .(  
لشـــركاء التجـــاریین أهـــم ا مـــعقیمـــة الفعلیـــة للصـــادرات المصـــریة مـــن البرتقـــال ال) أن ٨یتضـــح مـــن جـــدول (

تراوحــت بـین حـد أدنــي ) ولنـدا، أوكرانیــا، اإلمـارات، المملكـة المتحــدة، الكویـت، ٌعمـان، مالیزیـاروسـیا، السـعودیة، ه(
، ٢٠١٨ملیــــون دوالر عــــام  ٤٣٤,٨٧، وحــــد أقصــــي بلــــغ حــــوالي ٢٠٠١ملیــــون دوالر عــــام  ٤٧,٠٥بلــــغ حــــوالي 



٩٧ والمأمول دراسة اقتصادیة لصادرات البرتقال المصریة بین الواقع
ة فـــــي حـــــین تراوحـــــت قیمـــــ، )٢٠١٩-٢٠٠١كمتوســـــط الفتـــــرة (دوالر  ملیـــــون ٢٤٤,٣بلـــــغ حـــــوالى بمتوســـــط عـــــام 

إلـي  ٢٠٠٣ملیون دوالر كحد أدنـي عـام  ١٩,٧قي المحاولة األولي بین  من البرتقالالمأمولة لصادرات المصریة ا
  كمتوسط  خالل فترة الدراسة  ٢٠١٩ملیون دوالر عام  ٦٧٧,٣أن وصلت إلي أقصاها حوالي 

 التجاریین بتطبیق اءشركلمن البرتقال مع أهم ا إلجمالي الصادرات المصریةنتائج تحلیل النموذج  )٨(جدول 
  ).٢٠١٩-٢٠٠١( الفترةكمتوسط خالل  Pooled Least Squaresطریقة 

  ملیون دوالرالقیمة: 
  حسب 
  السنوات

  المتوسط  المحاولة الثانیة  المحاولة األولى  %  الفرق  القیم المأمولة القیم الفعلیة
  الرملیون دو   ملیون دوالر  ملیون دوالر  ملیون دوالر  ملیون دوالر

2001 47.05 20.86 24.19 22.52 24.53 52.1 
2002 28.72 20.92 20.49 20.71 8.02 27.9 
2003 31.87 19.66 22.97 21.32 10.55 33.1 
2004 47.34 25.82 25.82 25.82 21.52 45.5 
2005 70.00 39.18 36.11 37.65 32.35 46.2 
2006 58.91 56.54 58.10 57.32 1.59 2.7 
2007 85.92 95.90 100.89 98.40 -12.47 -14.5 
2008 281.68 162.70 177.76 170.23 111.45 39.6 
2009 368.28 165.36 176.62 170.99 197.29 53.6 
2010 363.07 243.82 274.90 259.36 103.71 28.6 
2011 388.49 311.07 343.11 327.09 61.39 15.8 
2012 327.15 413.05 426.88 419.96 -92.81 -28.4 
2013 364.60 412.68 453.91 433.30 -68.69 -18.8 
2014 322.72 481.67 469.33 475.50 -152.78 -47.3 
2015 347.81 484.97 482.17 483.57 -135.76 -39.0 
2016 363.82 356.34 449.78 403.06 -39.23 -10.8 
2017 335.23 208.43 227.47 217.95 117.28 35.0 
2018 434.87 390.72 326.98 358.85 76.02 17.5 
2019 373.87 677.28 561.03 619.15 -245.28 -65.6 

 0.4 0.98 243.30 245.19 241.42 244.28  المتوسط
Data Source: 
 Trade Statistics (Exports & Imports) United Nations, Comtrade Database, Statistics 

Division. (http://unstats.un.org/unsd/comtrade/dqQuickQuery.aspx) 
 GDP and Per Capita income: United Nations, National Accounts Statistics data-base, 

Statistics Division.  (http://unstats.un.org/unsd/snaama/SelectionQuick.asp) 
 GDP Deflator, Exchange rate, population and stock of public capital (as infrastructure 

variables) IMF, International Financial Statistics. 
(http://ifs.apdi.net/imf/ifsbrowser.aspx?branch=ROOT) 

-   Distance between main trading cities: (http://www.distances.com)  
، كمـا تراوحـت قیمـة الصـادرات المصـریة مـن البرتقـال فـي المحاولـة الثانیـة حـوالي ٢٤١,٣بمتوسط عام بلغ حـوالي 

بمتوسـط  ٢٠١٩ملیـون دوالر عـام  ٥٦١,٠٣، وحـد أقصـي بلـغ حـوالي ٢٠٠٢ملیون دوالر كحد أدني عـام  ٢٠,٥
ملیون دوالر كمتوسـط خـالل فتـرة الدراسـة، أمـا بالنسـبة لمتوسـط قیمـة الصـادرات المصـریة  ٢٤٥,٢عام بلغ حوالي 

ملیـون  ٢٠,٧من البرتقال المأمولة من المحاولة األولي والمحاولـة الثانیـة تبـین أنـه تـراوح بـین حـد أدنـي بلـغ حـوالي 
 ٢٤٣,٣بمتوســط عــام بلــغ حــوالي  ٢٠١٩ملیــون دوالر عــام  ٦١٩,١٥وحــد أقصــي بلــغ حــوالي  ٢٠٠٢دوالر عــام 

  ملیون دوالر خالل فترة الدراسة.
مــع أهــم الشـــركاء التجــاریین خــالل الفتـــرة  لصـــادرات المصــریة مــن البرتقـــالُ ) أن ا٨ویتضــح مــن الجــدول (

مــن الوضــع المــأمول، وقــد یرجــع ذلــك إلــى حالــة عــدم االســتقرار ) لــم یتحقــق وضــعًا فعلیــًا أفضــل ٢٠١٨-٢٠١٢(
صــادرات ل االقتصــادي التــي تعرضــت لهــا مصــر خــالل هــذه الفتــرة، یشــیر الفــرق بــین القــیم الفعلیــة والقــیم المأمولــة

حققـت  لصـادرات المصـریة مـن البرتقـالُ أن ا) سـالفة الـذكر دولالـلشـركاء التجـاریین (أهم ا مع من البرتقال یةمصر ال
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٩٨ والمأمول دراسة اقتصادیة لصادرات البرتقال المصریة بین الواقع
ملیــون دوالر عــن الوضــع المــأمول بنســبة تمثــل نحــو  ٠,٩٨وضــعًا فعلیــًا أفضــل مــن الوضــع المــأمول بلــغ حــوالي 

  . )٢٠١٩-٢٠٠١الفترة (فترة خالل كمتوسط % ٠,٤
  الملخص:
التنمیة في  عناصرمن أهم  أیضاً  األجنبي، كما تٌعتبرمصادر توفیر النقد  الخارجیة أحدالتجارة  عدتُ 

مشكلة وتعد  والنامیة.تعد هدفًا مأمول لكافة دول العالم المتقدمة منها  ، كمافي مصر لمستقبلیةوا الفترة الحالیة
وفي  .كافة دول العالمخاصة و القرار في مصر  متخذيآفاق التصدیر من أهم القرارات التي یعنى بها  تنشیط

من  البرتقالیعد محصول ، حیُث یةاآلونة األخیرة بدأت الدولة في تهیئة المناخ المالئم لجذب األسواق الخارج
 ٢,٦قیمة الصادرات الزراعیة المصریة حوالي  المنشورة بلغتووفقًا لإلحصاءات الهامة  المحاصیل التصدیریة

ملیار  ٢٩,٥حوالي البالغ  قیمة الصادرات الكلیة المصریة إجمالي% من ٨,٨ملیار دوالر، بما یعادل حوالي 
 إجمالي% من ٢,٣حوالي  تمثلدوالر،  ملیون ٦٦٥,٨المصریة حوالي  البرتقالقیمة صادرات  بلغتبینما ، دوالر

عام وذلك  المصریة الزراعیةقیمة الصادرات  إجمالي% من ٢٥,٧حوالي  ، وتمثلقیمة الصادرات الكلیة المصریة
٢٠١٨.  

، الالبرتقفي تصدیر  المتخصصةمن بعض الدول  شدیدةالمصریة منافسه حیث تواجه صادرات البرتقال 
وتقدیر الوضع لذلك یستهدف البحث دراسة ، صادراتتلك الویعزى ذلك إلى بعض الصعوبات التي تواجه 

صادرات البرتقال المصریة وذلك للمقارنة ما بین الوضع الفعلي والمأمول و المأمول لحجم صادرات مصر الكلیة 
لتوصل إلى بغیة افترة موضع الدراسة، مع أهم الشركاء التجاریین خالل ال "الوضع المأمول"وما یجب أن یكون 

بعض النتائج والتوصیات التي تفید واضعي السیاسات االقتصادیة المسئولة لتنمیة الصادرات المصریة من 
تم البحث  تحقیقًا لهدف البرتقال، ومحاولة فتح أسواق جدیدة مما یزید من تدفق العمالت األجنبیة لمصر.

) وذلك لتفسیر Gravity Model(لتقدیر نموذج الجاذبیة والكمي، باإلضافة  التحلیل الوصفي االستعانة بأسلوب
أهم الشركاء التجاریین خالل الفترة  عالبرتقال م لمحصول وحجم التبادل التجاري المصریةالتجارة الخارجیة 

)٢٠١٩-٢٠٠١ .(  
البرتقال ادرات .% سنویًا من متوسط كمیة ص١١,٨٦المصریة نحو  البرتقالكمیة صادرات وتبین تزاید 
للبرتقال من حیث الكمیة المصدرة  الثاني المركز تحتل مصرأن )، وأتضح ٢٠١٨- ٢٠١٤كمتوسط الفترة (

 وتبین ،للبرتقال خالل تلك الفترة % من إجمالي كمیة الصادرات العالمیة١٨,١بأهمیة نسبیة بلغت نحو  عالمیاً 
% من إجمالي كمیة ٧١,٥عة دول استحوذت علي نحو للبرتقال المصري في تس تركز أهم األسواق االستیرادیة

الصادرات المصریة من البرتقال إلي دول العالم وجاءت السعودیة في المرتبة األولي، یلیها روسیا، اإلمارات، 
 ،%٢٠,٧بأهمیة نسبیة بلغت نحو ، عمان، مالیزیا على التوالي لكویتهولندا، أوكرانیا، المملكة المتحدة، ا

على الترتیب من متوسط كمیة الصادرات % ١,٧%، ٢,١%، ٢,٩%، ٥,٥، %٥,٨%، ٥,٩%، ٦%، ١٩,٧
الصادرات المصریة من البرتقال إلي أهم الشركاء  حققت المصریة لمحصول البرتقال خالل الفترة سالفة الذكر،

 یمثل نحو ملیون دوالر، ٠,٩٨ التجاریین وضعًا فعلیًا أفضل من الوضع المأمول وذلك بمعدل زیادة بلغ حوالى
روسیا، السعودیة،  كل من الى من البرتقال یةمصر الصادرات ، حققت الخالل فترة الدراسةكمتوسط عام % ٠,٤

، ١٤,٨٤، ٣٥,٦٥ بلغ حوالى زیادةالوضع المأمول بمعدل أوكرانیا، اإلمارات، عمان وضعًا فعلیًا أفضل من 
%، ٤٤,٢%، ٢٤,٧%، ٢٣,٥، %٥١,١ ملیون دوالر على الترتیب تمثل نحو ٢,٢١، ٨,٧٠، ٥,١٣
هولندا والمملكة الى بینما الصادرات المصریة من البرتقال  .الدراسةفترة كمتوسط خالل على الترتیب ٣٢,٣

ُحققا وضعًا فعلیًا أفضل من الوضع المأمول كما ینبغي وذلك بفرق بلغ نحو  المتحدة والكویت ومالیزیا لم ی
المقارنة بین القیم الدراسة، أما فترة خالل كمتوسط لى الترتیب ملیون دوالر ع ٠,٩٢، ٠,٩٦، ٥٨,٣٤، ٥,٣٣

الصادرات أشارت إلى أن  )٢٠١٩-٢٠٠١الفعلیة والمأمولة للصادرات المصریة من البرتقال خالل الفترة (
بفرق بلغ  وضعًا فعلیًا أفضل من الوضع المأمول وذلكحققت أهم الشركاء التجاریین  معالمصریة من البرتقال 



٩٩ والمأمول دراسة اقتصادیة لصادرات البرتقال المصریة بین الواقع
) وضعًا فعلیًا ٢٠١٨-٢٠١٢لم یتحقق خالل الفترة ( .%٠,٤ نحو تُمثلزیادة  ملیون دوالر بنسبة ٠,٩٨لي بحوا

مع أهم الشركاء التجاریین، وقد یرجع ذلك إلى عدم  لصادرات المصریة من البرتقالُ أفضل من الوضع المأمول ل
  االستقرار االقتصادي خالل هذه الفترة.

 ئج التي تم التوصل إلیها.أهم التوصیات في ضوء النتا
خاصة التي حققت وضعًا فعلیًا أفضل  أهم الشركاء التجاریینمع صادرات البرتقال المصریة المحافظة حجم  .١

 بنسبة أكبر بالتالي إلى تلك األسواقزیادة حجم صادرات البرتقال المصري  علىالعمل و  من الوضع المأمول
 القومي.زیادة الدخل  التاليوبزیادة حصیلة الدولة من العملة األجنبیة 

االهتمام بدراسة وتحلیل أسواق أهم الشركاء التي لم یتحقق بها وضعًا فعلیًا أفضل من الوضع المأمول  .٢
فتح أسواق جدیدة مما یزید من لصادرات البرتقال المصریة للوقوف على أسباب ذلك وتفادیها، ومحاولة 

  تنمیة االقتصادیة.خطة الالالزمة لتمویل تدفق العمالت األجنبیة 
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Summary 
 

 Foreign trade is one of the sources of foreign exchange provision, and it is 
also considered one of the most important elements of development in the current and 
future period in Egypt, and it is a hoped-for goal for all developed and developing 
countries of the world. The problem of activating export prospects is one of the most 
important decisions concerned by decision-makers in Egypt, in particular, and all 
countries of the world. Recently, the state began to create the appropriate climate to 
attract foreign markets, as the orange crop is an important export crop. According to 
published statistics, the value of Egyptian agricultural exports amounted to about $2.6 
billion, equivalent to about 8.8% of the total value of Egyptian exports, which 
amounted to about $29.5 billion. While the value of Egyptian orange exports 
amounted to about $665.8 million, representing about 2.3% of the total value of 
Egyptian exports, and representing about 25.7% of the total value of Egyptian 

agricultural exports in 2018. 
 



١٠١ والمأمول دراسة اقتصادیة لصادرات البرتقال المصریة بین الواقع
Where Egyptian orange exports face fierce competition from some countries 

specialized in the export of oranges, and this is due to some difficulties facing those 
exports, so the research aims to study and estimate the expected situation for the 
volume of Egypt’s total exports and Egyptian orange exports, in order to compare 
between the actual and hoped situation and what it should be "The hoped-for 
situation" with the most important trading partners during the period under study, in 
order to reach some results and recommendations that benefit the responsible 
economic policy makers for developing Egyptian exports of oranges, and trying to 
open new markets, which increases the flow of foreign currencies to Egypt. To 
achieve the goal of the research, the method of descriptive and quantitative analysis 
was used, in addition to estimating the gravity model in order to explain the Egyptian 
foreign trade and the volume of trade exchange for the orange crop with the most 
important trading partners during the period (2001- 2019). 

 

It was shown that the quantity of Egyptian orange exports increased by about 
11.86% annually of the average quantity of orange exports as the average period 
(2014-2018), and it became clear that Egypt occupies the second place in terms of the 
quantity exported of oranges globally with a relative importance of about 18.1% of 
the total quantity of global exports of oranges during that period. During the period, it 
was found that the most important import markets for Egyptian oranges were 
concentrated in nine countries, which accounted for about 71.5% of the total amount 
of Egyptian orange exports to the world. Saudi Arabia came in the first place, 
followed by Russia, the Emirates, the Netherlands, Ukraine, the United Kingdom, 
Kuwait, Oman, Malaysia respectively, with relative importance that amounted to 
about 20.7%, 19.7%, 6%, 5.9%, 5.8%, 5.5%, 2.9%, 2.1%, 1.7%, respectively, of the 
average quantity of Egyptian exports of the orange crop during the aforementioned 
period. Oranges to the most important trading partners in an actual situation better 
than the hoped-for situation, with an increase rate of about 0.98 million dollars, 
representing about 0.4% as a general average during the study period. The Egyptian 
exports of oranges to Russia, Saudi Arabia, Ukraine, UAE, Oman achieved a better 
actual situation from the situation It is hoped an increase rate of about 35.65, 14.84, 
5.13, 8.70, 2.21 million dollars, respectively, representing about 51.1%, 23.5%, 
24.7%, 44.2%, 32.3, respectively, as an average during the study period. While the 
Egyptian exports of oranges to the Netherlands, the United Kingdom, Kuwait and 
Malaysia did not achieve a better actual situation than the hoped-for situation, with a 
difference of about 5.33, 58.34, 0.96, 0.92 million dollars, respectively, as an average 
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١٠٢ والمأمول دراسة اقتصادیة لصادرات البرتقال المصریة بین الواقع
during the study period. As for the comparison between the actual and expected 
values of Egyptian exports from Oranges during the period (2001-2019) indicated 
that the Egyptian exports of oranges with the most important trading partners 
achieved an actual situation better than the hoped-for situation, with a difference of 
about 0.98 million dollars, an increase of about 0.4%. During the period (2012-2018), 
no actual situation was better than the hoped-for situation for Egyptian exports of 
oranges with the most important trading partners, and this may be due to the 
economic instability during this period. 
Key words : orange exports - trading partners - Reality And Hopefully - gravity model. 

  
  
  


