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 تحلیل النصیب السوقي لصادرات البرتقال المصري في أسواق دول حوض النیل

  أحمد عباس الشاعر ،محمد غریب مھدي ،  محمد التابعي علي، الجواد محمد أحمد حجاج  عبد
  جمھوریة مصر العربیة - اإلسماعیلیة - جامعة قناة السویس - كلیة الزراعة -قسم االقتصاد واإلرشاد والمجتمع الریفي 

  
وبما تمثلھ من عالقات تاریخی�ة ممت�دة ف�ي عم�ق      واقتصادیةتعتبر دول حوض النیل بعًدا إستراتیجًیا لمصر لما لھا من أھمیة سیاسیة  :الملخص

 لذلك من خالل التعرف على أھ�م ال�دو  التاریخ، وتستھدف الدراسة التعرف على مؤشرات أسواق حوض النیل لمحصول البرتقال المصري، و
أل�ف ط�ن    ٢٣٤٧وكذلك حجم الصادرات، وتشیر نتائج الدراسة أن حجم اإلنتاج الكلي لمحصول البرتقال في مصر قد بل�غ ح�والي    المستوردة،

ألف طن، وتشیر النتائج لنموذج النصیب السوقي  ٥٢٢حجم الصادرات المصریة لنفس الفترة حوالي  وبلغ ،)٢٠١٦ – ٢٠٠٠(كمتوسط للفترة 
تؤدي إل�ى انخف�اض الطل�ب عل�ى      ٪١ریة لكل من دول حوض النیل أن زیادة سعر تقدیر البرتقال المصري بنسبة من خالل تقدیر المرونة السع

،  ٪٠.٧٣٧،  ٪٠.٣٨٦،  ٪٠.٠٥٠،  ٪٠.٤٤٣،  ٪٠.٣٥٠ ، ٪٠.٣٠٦،  ٪٠.١٩٢،  ٪٠.٤٩البرتق�ال المص�ري ف�ي ھ�ذه األس�واق بنس�بة       
  .، كینیا، والكونغو الدیمقراطیة على الترتیبإریتریا، تنزانیا، السودان، ونديبور، رواندا، وإثیوبیا، أوغندالكل من   ٪٠.٤٨٣،  ٪٠.٤٨٣

  دول حوض النیل ،مرونة السعریة، محصول البرتقال المصريال النصیب السوقي، : دالةال كلماتال
  

  ةـــــمقدم

تعتبر تنمیة الص�ادرات المص�ریة ف�ي مقدم�ة األولوی�ات      
تم��ام الدول��ة وذل��ك   الت��ي تس��تحوذ عل��ى النص��یب األكب��ر م��ن اھ    

 ة، باإلض�اف لخفض العجز الحاد ف�ي المی�زان التج�اري المص�ري    
إلى دفع عجلة التنمیة الشاملة، خاصة في ظل التغیرات العالمی�ة  
المتس��ارعة والت��ي ت��ؤدي دائًم��ا إل��ى زی��ادة المنافس��ة ب��ین ال��دول     
للحصول عل�ي النص�یب األكب�ر ف�ي األس�واق العالمی�ة المختلف�ة،        

نت�اج عل�ي النط�اق المحل�ي فق�ط لك�ن الب�د م�ن         حیث ال یتوقف اإل
توفر المی�زة التنافس�یة للس�لع، والت�ي تن�تج م�ن تفاع�ل العدی�د م�ن          
العوامل معھ مثل النمو واالستقرار االقتص�ادي وتط�ویر القط�اع    
الخ����اص، والتعل����یم والت����دریب واإلنتاجی����ة والكف����اءة ودرج����ة    

لمنطل�ق  المشاركة واالن�دماج ف�ي االقتص�اد الع�المي، وم�ن ھ�ذا ا      
تبرز أھمیة دراسة النصیب الس�وقي ألھ�م الص�ادرات الزراعی�ة     

  .المصریة في أسواق دول حوض النیل

یعتبر البرتقال من أھم محاصیل الفاكھ�ة التص�دیریة ف�ي    
ملی�ون دوالر   ٤٧٤.٧مصر، حی�ث تبل�غ قیم�ة ص�ادراتھ ح�والي      

من قیمة الصادرات الزراعیة المصریة والتي  ٪١١.٩تمثل نحو 
ل��ذا تعتب��ر دراس��ة . ٢٠١٣ دوالر ع��امملی��ار  ٣.٥٢ اليتبل��غ ح��و

أس��واق دول ح��وض النی��ل لص���ادرات البرتق��ال المص��ري م���ن      
األھمیة بما كان، حیث تظھر مدي استیعاب أسواق دول ح�وض  
النیل لصادرات مصر من محصول البرتق�ال مقارن�ة بص�ادرات    

  .)١(الدول المنافسة داخل ھذه األسواق

  :المشكلة البحثیة

رغم من األھمیة االقتصادیة لمحصول البرتقال علي ال
باعتباره أحد أھم المحاصیل التصدیریة الرئیسیة، والتي تھدف 
السیاسة الزراعة المصریة إلى زیادة العائد التصدیري منھ 

إال بھدف توفیر النقد األجنبي الالزم لتمویل خطط التنمیة للدولة، 
العالمیة  صادراتھ تواجھ منافسة شدیدة في األسواق أن

واإلفریقیة خاصة دول حوض النیل، مما یؤدي إلى انخفاض 
النصیب السوقي من محصول البرتقال في ھذه األسواق وبالتالي 
یحدث إحالل للصادرات المصریة من محصول البرتقال 

  .بصادرات الدول المنافسة داخل ھذه األسواق

   :من الدراسةلھدف ا

ص���ادرات یھ���دف البح���ث لدراس���ة النص���یب الس���وقي ل   
البرتق���ال المص���ري داخ���ل أس���واق دول ح���وض النی���ل، وذل���ك    

التوس�ع ف�ي الحص�ص التص�دیریة ب�ھ م��ن       إمكانی�ة للتع�رف عل�ي   

                                                             
، )دك�اترة (ھشام على حس�ن الجن�دي، ھای�دي عل�ي حس�ن الجن�دي،        (١)

الوض���ع التنافس���ي لص���ادرات البرتق���ال المص���ري ف���ي أھ���م األس���واق    
  .٢٠١٤، ١، مجلد ٤٥الخارجیة، مجلة العلوم الزراعیة، عدد 

محص��ول البرتق��ال ف��ي أس��واق ھ��ذه ال��دول وك��ذلك ف��تح أس��واق     
  .جدیدة، وقیاس القدرة التنافسیة لزیادة النصیب السوقي

  :الطریقة البحثیة ومصادر البیانات

لى استخدام التحلیل الوصفي والكمي اعتمدت الدراسة ع
لتحقیق أھداف البحث واستخدمت البیانات الثانویة المنشورة ذات 
الص��لة بموض��وع الدراس��ة م��ن خ��الل الجھ��از المرك��زي للتعب��ة    

  . العامة واإلحصاء

  :نموذج النصیب السوقي

)  

  :حیث أن
y  =   كمی��ة ص��ادرات مص��ر م��ن المحص��ول للدول��ة)i ( مقس��وًما
  .للمحصول في دول العالم المختلفة) i(لى كمیة واردات الدولة ع

X1  =  الس��عر النس��بي م��ن ص��ادرات مص��ر إل��ى الدول��ة)i ( إل��ى
  .من العالم) i(سعر واردات الدولة 

X2  =المتغیر التابعYt-1 فترة تأخیر سنھ .  
  

  نتائج الدراسة

تطور اإلنتاج الكلى وكمیة وقیمة الصادرات من محص�ول  : أوًال
  :برتقال المصريال

  :الكلى لمحصول البرتقال المصري تطور اإلنتاج -أ

تط���ور حج���م اإلنت���اج الكل���ى    ) ١(یتب���ین م���ن الش���كل   
حیث ) ٢٠١٦-٢٠٠٠(لمحصول البرتقال المصري خالل الفترة 

حده ألف طن، جاء  ٢٣٤٧بلغ متوسط حجم اإلنتاج الكلى حوالي
 ٣٤٣٨، وح�ده األعل�ى   ٢٠٠٠ألف ط�ن ف�ي ع�ام     ١٦١١ األدنى

  .٢٠١٦ألف طن في عام 

  : تطور كمیة الصادرات من محصول البرتقال المصري -ب

تط�ور كمی�ة الص�ادرات المص�ریة     ) ٢(یتبین من الشكل 
) ٢٠١٦-٢٠٠٠(الع�الم خ�الل الفت�رة     إل�ى من محصول البرتقال 

حی��ث بل��غ متوس���ط حج��م الص��ادرات المص���ریة م��ن محص���ول      
أل�ف   ٨٦الي حو األدنىألف طن، وكان حده  ٥٢٢البرتقال نحو 
أل�ف ط�ن ف�ي     ١١٢٩وحده األعلى ح�والي   ،٢٠٠٠طن في عام 

  .٢٠١٥عام 

  : تطور قیمة الصادرات من محصول البرتقال المصري -ج

تط�ور قیم�ة الص�ادرات المص�ریة     ) ٣(یتبین من الش�كل  
) ٢٠١٦-٢٠٠٠(الع�الم خ�الل الفت�رة     إل�ى من محصول البرتقال 

محص���ول  حی���ث بل���غ متوس���ط قیم���ة الص���ادرات المص���ریة م���ن 
 ١٦.٦ملیون دوالر، جاء حده األدنى حوالي  ٢٦٤البرتقال نحو 

 ٥٠١.٨، وح��ده األعل��ى ح��والي   ٢٠٠٠ملی��ون دوالر ف��ي ع��ام   
  .٢٠١٦ملیون دوالر في 
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  : تطور كمیة وقیمة الصادرات المصریة إلى دول حوض النیل: ثانًیا

تط��ور كمی��ة وق��یم الص��ادرات  ) ٢و١(یتب��ین م��ن األش��كال 
المصریة من محصول البرتقال إلى دول حوض النی�ل خ�الل فت�رة    

  :جاءت كالتالي) ٢٠١٦ - ٢٠٠٠( 

  :أوغندا: األول

بلغ متوسط كمیة صادرات مصر م�ن محص�ول البرتق�ال     
أل��ف  ١٦٢.٤ط��ن بقیم��ة نح��و    ٤٨٣.٤ح��والي  أوغن��داإل��ى دول��ة  

وح�ده األعل�ى قیم�ة     ٢٠٠٤طن ف�ي   ١٢٥دوالر كانت حده األدنى 
أل��ف  ٢٩١، ٣٠٠وبم��ا قیم��ة   ٢٠١٦، ٢٠١٠ط��ن ف��ي ع��ام   ٩٨٥

م�ن الع�الم خ�الل     أوغنداا جاءت واردات دوالر علي التوالي، بینم
  .نفس الفترة

 ٢٩٣٦.٥طن ومتوسط قیمة نحو  ٤٢٢١.٥بمتوسط قدرة 
 ٢٠٠٠ط�ن ف�ي ع�ام     ١٢٨٨ح�والي   األدن�ى ألف دوالر وكان حده 

ف��ي  ٨٣٢٣أل��ف دوالر وح��ده األعل��ى ح��والي    ٧٩٠وقیمت��ھ نح��و  
  .ألف دوالر ٥٩٩٩وقیمھ نحو  ٢٠١٦

  :إثیوبیا: ثانًیا

یة صادرات مصر م�ن محص�ول البرتق�ال    جاء متوسط كم
أل��ف   ٩٤.٨ط��ن ومتوس��ط قیم��ة    ٢٨١.٢نح��و   إثیوبی��ا دول��ة   إل��ى

 ٤١بقیم��ة  ٢٠٠٢ط��ن ف��ي  ٩٠دوالر، كان��ت ح��ده األدن��ى ح��والي  
أل��ف  ١٨٠بقیم��ة  ٢٠١٤ط��ن ف�ي   ٨٥٦ األعل�ى أل�ف دوالر وح��ده  

طن  ٢٦١٧من العالم نحو  إثیوبیادوالر بینما جاء متوسط واردات 
ح��والي  األدن��ىأل��ف دوالر، كان��ت ح��ده   ١٨٠٢.٥ ومتوس��ط قیم��ة 

أل��ف دوالر وح��ده األعل��ى  ٦٣٢بقیم��ة  ٢٠٠٣ط��ن ف��ي ع��ام  ١٠٢
  .ألف دوالر ٤٠٥٠بقیمة  ٢٠١٢طن في  ٦٤١٤حوالي 

  :رواندا: ثالًثا

جاء متوسط كمیة صادرات مصر م�ن محص�ول البرتق�ال    
أل�ف دوالر   ١٨.٩طن ومتوس�ط قیم�ة    ٨١.٥إلى دولة رواندا نحو 

بقیم�ة أل�ف دوالر،    ٢٠٠٠طن ف�ي ع�ام    ٢حوالي  األدنىده كان ح
أل��ف  ٢٢بقیم��ة  ٢٠١٣ط��ن ف��ي ع��ام   ٢٨٩وح��ده األعل��ى ح��والي  

 ط�ن  ٤٥٤.٥دوالر، بینما كان متوس�ط واردات روان�دا م�ن الع�الم     
 ١٢ان ح��ده األدن��ى ح��والي أل��ف دوالر، ك�  ١٥٥.١ومتوس�ط قیم��ة  
الي وبقیم��ة أل��ف دوالر، وح��ده األعل��ى ح��و    ٢٠٠٠ط��ن ف��ي ع��ام   

  .ألف دوالر ٧٠٧وبقیمة  ٢٠١٣طن في  ١٦٠١

  :ارتیریا: رابًعا

بلغ متوسط كمیة ص�ادرات مص�ر م�ن محص�ول البرتق�ال      
أل�ف دوالر   ٦٧.٧طن ومتوس�ط قیم�ة    ٢٧٠دولة ارتیریا نحو  إلى

أل�ف   ٢٥بقیم�ة   ٢٠٠٠ط�ن ف�ي ع�ام     ٩٠األدنى حوالي  وجاء حده
ألف  ١٣٨ة بقیم ٢٠٠١في عام  ٥٤٢حوالي  األعلى دوالر، وحده

 ٢٥٩٧.٨من العالم نحو  إریتریادوالر، بینما كان متوسط واردات 
 األدن��ى ملی��ون دوالر، وج��اء ح��ده   ١٨٠٦.٩قیم��ة  س��طط��ن ومتو
 أل���ف دوالر وح���ده  ٤٨٦وبقیم���ة  ٢٠٠١ط���ن ف���ي   ٧٨٨ح���والي 
أل��ف  ٣٦٩٢وبقیم��ة  ٢٠١٦ط��ن ف��ي ع��ام   ٥١٢٢ ح��والي األعل��ى
 .دوالر

  :كینیا: خامًسا

رات مص�ر م�ن محص�ول البرتق�ال     بلغ متوسط كمیة ص�اد 
أل��ف  ٣١٠.٨ومتوس��ط قیم��ة  ط��ن ١٠٢٨.٢دول��ة كینی��ا نح��و   إل��ى

 ٣٠بقیم�ة   ٢٠٠٠طن في عام  ٩٠حوالي  األدنى دوالر، كان حده
بقیمة  ٢٠١٦طن في عام  ٥٤٢١حوالي  األعلى ألف دوالر، وحده

جاء متوسط واردات كینیا من العالم نحو  ألف دوالر، بینما ١٣٣٩
األدن�ى   أل�ف دوالر، ك�ان ح�ده    ٤٥٥٧متوسط قیم�ة  طن  ٩٩٧٥.١
أل���ف دوالر وح���ده   ٤٣٨وبقیم���ة  ٢٠٠١ط���ن ف���ي   ٩٣٦ح���والي 

أل�ف   ١١٤٩٢وبقیمة  ٢٠١٦طن في عام  ٤١٧٢٤األعلى حوالي 
  . دوالر

  :الكونغو الدیمقراطیة: سادًسا

بلغ متوسط كمیة ص�ادرات مص�ر م�ن محص�ول البرتق�ال      
 ٤.٦طن وبمتوسط قیمة  ٢٠.٤دولة الكونغو الدیمقراطیة نحو  إلى

بقیم�ة   ٢٠٠٠ط�ن ف�ي ع�ام     ٢األدنى حوالي  ألف دوالر، جاء حده
آالف  ٧بقیم�ة   ٢٠١٧ط�ن ف�ي ع�ام     ٥٠ألف دوالر وح�ده األعل�ى   

دوالر، بینما كانت متوسط واردات الكونغو الدیمقراطیة من العالم 
ألف دوالر، ج�اءت أدن�ي    ٢٠٢.٣طن ومتوسط قیمة  ٢٠٢.٢نحو 
أل�ف دوالر واعل�ي كمی�ة     ٢٥بقیم�ة   ٢٠٠٠ي ع�ام  طن ف�  ٣٠كمیة 
  .ألف دوالر ٤٣١بقیمة  ٢٠١٦طن في عام  ٤٠٣

  :بروندي: سابًعا

جاء متوسط كمیة صادرات مصر م�ن محص�ول البرتق�ال    
أل��ف  ٨٤.٥ط��ن وبمتوس��ط قیم��ة  ٧٢٨.٧دول��ة برون��دي نح��و  إل��ى

 ٢٠٠٢، ٢٠٠٠طن في عام  ٢٩٠حوالي  األدنى دوالر، كان حده
أل��ف دوالر عل��ى الت��والي، وح��ده األعل��ى ح��والي     ٧٣، ٧٢بقیم��ة 
أل���ف دوالر، بینم���ا كان���ت   ٣٣٤وبقیم���ة  ٢٠١٦ط���ن ف���ي  ١٥٨٧

ط��ن بمتوس��ط  ٤٩١٦.٥متوس�ط واردات برون��دي م��ن الع�الم نح��و   
طن في  ١٥٥٢ حوالي األدنى ألف دوالر، جاء حده ٣٣٨٧.١قیمة 
 ٩٧١٨ألف دوالر وحده األعل�ى ح�والي    ٩٥٨وبقیمة  ٢٠٠١عام 

  .ألف دوالر ٦١٣٦وبقیمة  ٢٠١٠م في عا

  :تنزانیا: ثامًنا

بلغ متوسط كمیة ص�ادرات مص�ر م�ن محص�ول البرتق�ال      
أل�ف   ٤٦٣.٤ط�ن ومتوس�ط القیم�ة     ٨٢٦.٣دول�ة تنزانی�ا نح�و     إل�ى 

 ٩١بقیم�ة   ٢٠٠٠طن في ع�ام   ٢٥٨حوالي  األدنى طن، جاء حده
 ٢٠١٦ط��ن ف��ي ع��ام    ١٨٩٧ح��والي  األعل��ى أل��ف دوالر، وح��ده 

أل��ف دوالر، بینم��ا ك��ان متوس��ط واردات تنزانی��ا م��ن   ٤١١وبقیم��ة 
أل��ف دوالر،  ٤٩٧٣.١ط��ن ومتوس��ط قیم��ة   ٧١٨١.١الع��الم نح��و  

أل�ف   ٩١وبقیمة  ٢٠٠٠طن في عام  ٢٥٨حوالي  جاء حده األدنى
وبقیم�ة   ٢٠١٦ط�ن ف�ي ع�ام     ١٥١٩٠دوالر وحده األعلى ح�والي  

  .ألف دوالر ١٠٧٠٤

  :السودان: تاسًعا

رات مصر م�ن محص�ول البرتق�ال    جاء متوسط كمیة صاد
 ١٦٠.٥ط�ن ومتوس�ط قیم�ة نح�و      ٥٤٦.٥دولة الس�ودان نح�و    إلى

بقیم�ة   ٢٠٠١طن في عام  ١٥٢األدنى حوالي  ألف طن، كان حده
 ٢٠١١ط�ن ف�ي ع�ام     ١٠٤٥ألف دوالر، وحده األعلى ح�والي  ٤٣

ألف دوالر، بینما بلغ متوسط واردات السودان م�ن   ٧٦٣٤وبقیمة 
أل�ف دوالر، ج�اء    ٢٨٩٨.١طن ومتوس�ط قیم�ة    ٤١٨٦العالم نحو 

أل�ف   ٨٣١وبقیم�ة   ٢٠٠٧طن ف�ي ع�ام    ١٢٢٣األدنى حوالي  حده
وبقیم��ة  ٢٠١٠ط��ن ف��ي ع��ام   ٨٠١٨األعل��ى ح��والي  دوالر وح��ده

  .ألف دوالر ٥٠٦٣

لمحص��ول البرتق��ال ب��ین مص��ر ودول     الس��وقينم��وذج النص��یب  
 -:حوض النیل

لبرتق�ال إل�ى   لص�ادرات مص�ر م�ن محص�ول ا     السوقيالنصیب  -١
  :دولة أوغندا

Y = -0.806       (X1)
-0.049      (X2)0.195_________(1) 

(-3.383**)      (-1.864*)     (0.780)     

R2 =0.259   = 0.135     F = 2.09*   D.W = 1.812 
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  )٢٠١٦-٢٠٠٠(النیل خالل الفترة  تطور كمیة وقیمة الصادرات المصریة من محصول البرتقال إلى دول حوض :)١(جدول 

 أوغندا إثیوبیا رواندا
  قیمة الف  السنوات

 دوالر
ورادات 
 العالم طن

قیمة الف 
 دوالر

  صادرات
 مصر طن

قیمة الف 
 دوالر

ورادات 
 العالم طن

قیمة الف 
 دوالر

  صادرات
 مصر طن

قیمة الف 
 دوالر

ورادات 
 العالم طن

قیمة الف 
 دوالر

  صادرات
 مصر طن

٢٠٠٠ ١٧٨ ٥٠ ١٤٢٠ ٦٣٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ١ ١٢ ١ 

٢٠٠١ ٢٦٥ ٤٥ ١٢٨٠ ٧٩٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٢٠٠٢ ١٨٠ ٥٠ ١٤٤٣ ٨٩٠ ٩٠ ٤١ ١١٣٦ ٥١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٢٠٠٣ ١٩٩ ٥٦ ١٥٨٩ ٩٥٩ ١٥٤ ٣٧ ١٠٢٤ ٦٣٢ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٢٠٠٤ ١٢٥ ٦٥ ١٨٤٤ ١١٦٣ ١٢٢ ٤٢ ١١٥٤ ٧١٢ ٣ ١ ٢١ ٢ 

٢٠٠٥ ٢٢٠ ٩٠ ٢١٤٩ ١٤٣٠ ١٥٩ ٤٦ ١٢٧١ ٧٦٧ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٢٠٠٦ ٢٨٢ ٧٩ ٢٢٥٣ ١٤٤٤ ١٧٤ ٥٣ ١٤٧٥ ٩٣٠ ٥ ٢ ٣٥ ١٨ 

٢٠٠٧ ١٥٣ ١١٠ ١٢٢٣ ٨٣١ ٢٤٥ ٦٢ ١٧١٩ ١١٤٤ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٢٠٠٨ ٢٥٨ ٩٠ ٢٥٨٣ ١٨٨٨ ٢٢٥ ٦٥ ١٨٠٢ ١١٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٢٠٠٩ ٤١٥ ١٤٥ ٤١٢٩ ٣٣٢٤ ١٣٠ ٣٥ ٩٧٨ ٦٦٥ ١٠ ١٢ ٢٩٠ ٦٩ 

٢٠١٠ ٩٨٥ ٣٠٠ ٨٠١٨ ٥٠٦٣ ٢٥٨ ٧٥ ٢٠٦٥ ١٥١٠ ٦٢ ١٩ ٤٣٢ ١١٧ 

٢٠١١ ٨٤٧ ٢٦٧ ٧٦٣٤ ٥٦٣٨ ٢٨٩ ١٢٠ ٣٣٠٣ ٢٦٥٩ ٥٥ ٨٠ ٦٦٣ ١٧٣ 

٢٠١٢ ٦٨٤ ٢١٧ ٦٢٠١ ٤٣٩٣ ٧٥٨ ٢٣٣ ٦٤١٤ ٤٠٥٠ ١٧٨ ٥٣ ١٢٤٧ ٣٥٦ 

٢٠١٣ ٨٣٦ ٣٥٠ ٦٦٩٠ ٤٧٤٩ ٤٥٢ ٢٢١ ٦١٠٧ ٤٥١٠ ٢٨٩ ٢٢ ١٦٠١ ٧٠٧ 

٢٠١٤ ٧٥٤ ٢٢٠ ٧١٧٨ ٥١٠٦ ٨٥٦ ١٨٠ ٤٩٦١ ٣٥١٤ ٢٥٨ ٣٠ ١٠٤٤ ٣٦٣ 

٢٠١٥ ٨٥٢ ٣٣٦ ٧٨١٠ ٥٦١٦ ٢٥٨ ١٩٤ ٥٣٥٢ ٣٨٠٠ ٢٣٦ ٤٩ ١١٤٢ ٣٩٨  

٢٠١٦ ٩٨٥ ٢٩١ ٨٣٢٣ ٥٩٩٩ ٦١٢ ٢٠٨ ٥٧٤٢ ٤٠٨٥ ٢٨٨ ٥٣ ١٢٤٠ ٤٣٣  

  المتوسط  ٤٨٣.٤١  ١٦٢.٤١  ٤٢٢١.٥٨  ٢٩٣٦.٥٢  ٢٨١.٢  ٩٤.٨  ٢٦١٧.٨  ١٨٠٢.٥  ٨١.٥  ١٨.٩  ٤٥٤.٥٤  ١٥٥.١٦

الجھاز المركزي لإلحصاء والتعبئة العامة :المصدر
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  )٢٠١٦-٢٠٠٠(تطور كمیة وقیمة الصادرات المصریة من محصول البرتقال إلى دول حوض النیل خالل الفترة  :)٢(جدول 

 بوروندى تنزانیا السودان
قیمة الف   السنوات

 دوالر
ورادات 
 العالم طن

قیمة الف 
 دوالر

  صادرات
 مصر طن

ة الف قیم
 دوالر

ورادات 
 العالم طن

قیمة الف 
 دوالر

  صادرات
 مصر طن

قیمة الف 
 دوالر

ورادات 
 العالم طن

قیمة الف 
 دوالر

  صادرات
 مصر طن

٢٠٠٠ ٢٩٠ ٧٢ ١٧٢١ ٧٧٣ ٢٥٨ ٩١  ٢٣٦٧ ١٠٦٣ ١٩٨ ٤٧ ١٤٢٠ ٦٣٨ 

٢٠٠١ ٣٠٠ ٦٥ ١٥٥٢ ٩٥٨ ٣٠٢ ٨٢ ٢١٣٣ ١٣١٧ ١٥٢ ٤٣ ١٢٨٠ ٧٩٠ 

٢٠٠٢ ٢٩٠ ٧٣ ١٧٤٨ ١٠٧٩ ٣٠٠ ٩٢ ٢٤٠٤ ١٤٨٣ ١٨٨ ٤٨ ١٤٤٣ ٨٩٠ 

٢٠٠٣ ٣٠٠ ٨٠ ١٩٢٦ ١١٦٢ ٣٥٠ ١٠٢ ٢٦٤٨ ١٥٩٨ ١٨٩ ٥٣ ١٥٨٩ ٩٥٩ 

٢٠٠٤ ٣٥٠ ٩٣ ٢٢٣٥ ١٤٠٩ ٣٥٨ ١١٨ ٣٠٧٣ ١٩٣٨ ٢٠٢ ٦١ ١٨٤٤ ١١٦٣ 

٢٠٠٥ ٤٠١ ١٠٩ ٢٦٠٥ ١٧٣٣ ٣٩٨ ١٣٧ ٣٥٨١ ٢٣٨٣ ٣٠٢ ٧٢ ٢١٤٩ ١٤٣٠ 

٢٠٠٦ ٣٦٠ ١١٤ ٢٧٣٠ ١٧٥٠ ٤٢٥ ١٤٤ ٣٧٥٤ ٢٤٠٦ ٣٠٢ ٧٥ ٢٢٥٣ ١٤٤٤ 

٢٠٠٧ ٢٤٧ ٦٢ ١٤٨٢ ١٠٠٨ ٣٦٦ ٧٨ ٢٠٣٨ ١٣٨٥ ٢٠٥ ٤١ ١٢٢٣ ٨٣١ 

٢٠٠٨ ٤٢٢ ١٣٠ ٣١٣٠ ٢٢٨٨ ٤٥٢ ١٦٥ ٤٣٠٤ ٣١٤٦ ٣٠٥ ٨٦ ٢٥٨٣ ١٨٨٨ 

٢٠٠٩ ٧٤٥ ٢٠٩ ٥٠٠٥ ٤٠٢٩ ٨٩٥ ٢٦٤ ٦٨٨١ ٥٥٤٠ ٤٥٨ ١٣٨ ٤١٢٩ ٣٣٢٤ 

٢٠١٠ ١٤١٠ ٣٥٠ ٩٧١٨ ٦١٣٦ ١٥٤٢ ٥٢٢ ١٣٣٦٣ ٨٤٣٨ ١٠٢٢ ٢٦٧ ٨٠١٨ ٥٠٦٣ 

٢٠١١ ١١٢٥ ٣٨٦ ٩٢٥٣ ٦٨٣٣ ١٢٤٥ ٤٨٨ ١٢٧٢٣ ٩٣٩٦ ١٠٤٥ ٥٢١ ٧٦٣٤ ٥٦٣٨ 

٢٠١٢ ٩٨٥ ١٥٨ ٧٥١٧ ٥٣٢٥ ١١٥٢ ٢٤٥ ١٠٣٣٦ ٧٣٢١ ٩٨٩ ١١٥ ٦٢٠١ ٤٣٩٣ 

٢٠١٣ ١٠٢٥ ٣٣٨ ٨١٠٩ ٥٧٥٧ ١٣٥٨ ٤٢٨ ١١١٤٩ ٧٩١٦ ٨٩٥ ٢٥١ ٦٦٩٠ ٤٧٤٩ 

٢٠١٤ ١٤٥٠ ٢٢٥ ٨٧٠٠ ٦١٨٩ ١٤٢٥ ٥٦٨ ١١٩٦٣ ٨٥١٠ ٩٨٥ ٢١٥ ٧١٧٨ ٥١٠٦ 

٢٠١٥ ١١٠٢ ٣٣٩ ٨١٢٨ ٥٦٥١ ١٣٢٥ ٥٤٤ ١٤١٧٢ ٩٩٩٩ ٩٩٨ ١١٥ ٧٦٢٤ ٥٣٨٥  

٢٠١٦ ١٥٨٧ ٣٣٤ ٨٠٢٢ ٥٥٠١ ١٨٩٧ ٤١١ ١٥١٩٠ ١٠٧٠٤ ٨٥٧ ٥٨٢ ٧٩٠٥ ٥٥٧٧  

  المتوسط  ٧٢٨.٧  ١٨٤.٥  ٤٩١٦.٥  ٣٣٨٧.١  ٨٢٦.٣  ٢٦٣.٤  ٧١٨١.١  ٤٩٧٣.١  ٥٤٦.٥  ١٦٠.٥  ٤١٨٦  ٢٨٩٨.١

  لإلحصاء والتعبئة العامة المركزيالجھاز  :المصدر
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 یتب��ین م��ن المعادل��ة أن قیم��ة معام��ل التحدی��د المع��دل       

ن أثر السعر النسبي على كمیة صادرات مص�ر م�ن   أحیث  ٠.١٣٥
٪ وب��اقي المتغی��رات ١٣محص�ول البرتق��ال إل��ى دول��ة أوغن�دا تمث��ل   

كما ثبتت معنوی�ة النم�وذج كك�ل    ٪، ٧٧غیر المدروسة تمثل حوالي 
كما ثب�ت معنوی�ة    ٢.٠٩حوالي  F٪ حیث بلغت قیمة ٥عند مستوي 

الت��أثیر العكس��ي لمتغی��ر الس��عر النس��بي ب��ین س��عر التص��دیر لمص��ر   
وس�عر االس�تیراد لمحص��ول البرتق�ال لدول�ة أوغن��دا م�ن دول الع��الم      

٪ حی��ث أن بزی��ادة س��عر تص��دیر محص��ول   ٥عن��د مس��توي معنوی��ة  
المصري إلى دولة أوغندا بالنس�بة لس�عر اس�تیراد البرتق�ال     البرتقال 

یحدث انخفاض ف�ي كمی�ة التص�دیر     ٪١من العالم إلى أوغندا بنسبة 
 .٪٠.٠٤٩من محصول البرتقال إلى دولة أوغندا بنسبة  المصري

كم�ا تب�ین م�ن نت�ائج المعادل�ة أن�ھ ل�م تثب�ت معنوی�ة النص�یب           
، وف��ى وج��ود   ن��دي األوغالس��وقي لمحص��ول البرتق��ال ف��ي الس��وق     

  المتغی��ر الت��ابع لس��نة س��ابقة م��ع المتغی��رات المس��تقلة، نج��د أن قیم��ة    
D.h  وھ��ي القیم��ة المحس��وبة والت��ي تض��من قب��ول     ٠.٥٥١تس��اوي

  .يفرض عدم وجود إرتباط ذاتي بین البواق

لص��ادرات مص��ر م��ن محص��ول البرتق��ال إل��ى   الس��وقيالنص��یب  -٢
  -:إثیوبیادولة 

Y = -1. 624      X1
 -0.192  X2

0.573_____________ (2) 

(-11.05**)    (-5.86**)  (1.154) 

R2 =0.875    = 0.844   F= 33.44**   D.W= 2.106 

 یتب��ین م���ن المعادل��ة أن قیم���ة معام��ل التحدی���د المع���دل    

حیث أن أثر السعر النسبي على كمیة صادرات مص�ر م�ن    ٠.٨٤٤
وب��اقي المتغی��رات  ٪٨٤تمث��ل  إثیوبی��ادول��ة محص��ول البرتق��ال إل��ى 

، كما ثبتت معنوی�ة النم�وذج كك�ل    ٪١٦غیر المدروسة تمثل حوالي 
كم��ا ثبت��ت   ٣٣.٤٤ح��والي  Fحی��ث بلغ��ت قیم��ة    ٪١عن��د مس��توي  

معنوی��ة الت��أثیر العكس��ي لمتغی��ر الس��عر النس��بي ب��ین س��عر التص��دیر  
 إثیوبی�ا المصري وسعر االستیراد لمحصول البرتقال من العالم إل�ى  

، حی�ث أن�ھ بزی�ادة س�عر تص�دیر محص�ول       ٪١عند مستوي معنوی�ة  
بالنس�بة لس�عر اس�تیراد البرتق�ال      إثیوبی�ا البرتقال المصري إلى دولة 

یحدث انخفاض في كمی�ة التص�دیر    ٪ ١بنسبة  إثیوبیامن العالم إلى 
 .٪٠.١٩٢بنسبة  إثیوبیامن محصول البرتقال إلى دولة  المصري

المعادل�ة أن�ھ ل�م تثب�ت معنوی�ة النص�یب        كما تب�ین م�ن نت�ائج   
وفى وج�ود المتغی�ر    اإلثیوبيالسوقي لمحصول البرتقال في السوق 

ھ�و   D.hالتابع لسنھ سابقة مع المتغیرات المس�تقلة یص�بح اس�تخدام    
نج��د أنھ��ا   D.hالمناس��ب الختب��ار اإلرتب��اط ال��ذاتي وحس��اب قیم��ة      

ل ف�رض  وھ�ي القیم�ة المحس�وبة والت�ي تض�من قب�و       ٠.٣٥١تساوي 
  .رتباط ذاتي بین البواقىإعدم وجود 

نموذج النصیب السوقي لصادرات مصر من محصول البرتق�ال   -٣
  -:روانداإلي دولة 

Y= -0.973       X1
 -0.306  X2

0.115_____________ (3) 

(-3.694**)    (-1.921*) (0.568) 

R2 =0.603     = 0.339     F= 2.28*    D.W= 2.292 

 یتض��ح م��ن المعادل��ة أن قیم��ة معام��ل التحدی��د المع��دل     

أن الق���درة التفس���یریة ألث���ر الس���عر النس���بي عل���ى كمی���ة   ، و٠.٣٣٩
 ٪٣٣تمث�ل   روان�دا صادرات مصر من محصول البرتقال إلى دولة 

، كم��ا ثبت��ت  ٪٦٧وب��اقي المتغی��رات غی��ر المدروس��ة تمث��ل ح��والي    
ح�والي   Fحی�ث بلغ�ت قیم�ة     ٪٥معنویة النموذج كك�ل عن�د مس�توي    

كما ثبتت معنویة الت�أثیر العكس�ي لمتغی�ر الس�عر النس�بي ب�ین        ٢.٢٨
لمحص���ول  الع���الميوس���عر االس���تیراد   المص���ريس���عر التص���دیر  

حیث أنھ بزیادة سعر  ٪٥عند مستوي معنویة  روانداالبرتقال لدولة 

بالنس�بة لس�عر    روان�دا تصدیر محصول البرتقال المصري إلى دولة 
یح���دث  ٪١بنس���بة  روان���داالبرتق���ال م���ن دول الع���الم إل���ى  اس���تیراد
ف�ي كمی�ة التص�دیر م��ن محص�ول البرتق�ال المص�ري إل��ى        انخف�اض 

 .٪٠.٣٠٦بنسبة  رواندادولة 

كما تب�ین م�ن نت�ائج المعادل�ة أن�ھ ل�م یثب�ت معنوی�ة النص�یب          
ندي وفى وجود المتغیر االسوقي لمحصول البرتقال في السوق الرو

ھو المناسب ) D.H( ت المستقلة یصبح استخدام التابع مع المتغیرا
نج���د أنھ��ا تس���اوي   D.Hال���ذاتي وحس��اب قیم��ة    االرتب��اط الختی��ار  
وھ��ي القیم��ة المحس��وبة والت��ي تض��من قب��ول ف��رض ع��دم       ٠.٤٠٨

  .البواقيوجود ارتباط ذاتي بین 

نموذج النصیب السوقي لصادرات مصر محصول البرتقال إلي  -٤
  -:بورونديدولة 

Y= -3.005        X1
-0.350       X2

2.097____________ (4) 

(-1.474)         (-2.482*)   (0.867) 

R2 =0.340      = 0.230   F= 3.089** D.W= 2.052 

تش����یر المعادل����ة إل����ى أن قیم����ة معام����ل التحدی����د المع����دل    

 ، وأن الق�درة التفس��یریة ألث��ر الس�عر النس��بي عل��ى كمی��ة  ٠.٢٣٠

تمث��ل  بورون��ديص��ادرات مص��ر ف��ي محص��ول البرتق��ال إل��ى دول��ة  
، كم��ا ٪٧٧وب��اقي المتغی��رات غی��ر المدروس��ة تمث��ل ح��والي      ٪٢٣

 F، حی�ث بلغ�ت قیم�ة    ٪٥ثبتت معنوی�ة النم�وذج كك�ل عن�د مس�توي      
كم��ا ثب��ت معنوی��ة الت��أثیر العكس��ي لمتغی��ر الس��عر       ٣.٠٨٩ح��والي 

 الع��المي اد وس��عر االس��تیر  المص��ري النس��بي ب��ین س��عر التص��دیر    
، حی�ث  ٪٥عند مس�توي معنوی�ة    بورونديلمحصول البرتقال لدولة 

بزی��ادة س��عر تص��دیر محص��ول البرتق��ال المص��ري إل��ى دول��ة         أن
بالنس���بة لس���عر اس���تیراد البرتق���ال م���ن دول الع���الم إل���ى    بورون���دي
، یح���دث انخف���اض ف���ي كمی���ة التص���دیر م���ن   ٪١بنس���بة  بورون���دي

. ٪٠.٣٥٠بنس�بة   ون�دي بورمحصول البرتق�ال المص�ري إل�ى دول�ة     
كما تبین م�ن نت�ائج المعادل�ة ان�ھ ل�م یثب�ت معنوی�ة النص�یب الس�وقي          

بح�والي   Dhكم�ا ق�درت   . بورون�دي لمحصول البرتقال في السوق ال
وھ��ي القیم��ة المحس��وبة والت��ي تض��من قب��ول ف��رض ع��دم       ٠.٦٣١

  .البواقيوجود ارتباط ذاتي بین 

ل البرتق�ال  نموذج النصیب السوقي لصادرات مصر في محصو -٥
  -:إلي دولة تنزانیا

Y=-1. 975      X1
 -0.443   X2

0.550_____________(5) 

(-2.55*)        (-4.004**)  (0.648) 

R2 =0.592    = 0.524    F= 8.72**    D.W= 2.304 

 یتب��ین م���ن المعادل��ة أن قیم���ة معام��ل التحدی���د المع���دل    

التفس���یریة ألث���ر الس���عر النس���بي عل���ى كمی���ة    الق���درة، وأن ٠.٥٢٤
 ٪٥٢صادرات مصر من محصول البرتقال إلى دولة تنزانی�ا تمث�ل   

، كم��ا ثبت��ت  ٪٤٨وب��اقي المتغی��رات غی��ر المدروس��ة تمث��ل ح��والي    
ح�والي   Fحی�ث بلغ�ت قیم�ة     ٪١معنویة النموذج كك�ل عن�د مس�توي    

ب�ین  كما ثب�ت معنوی�ة الت�أثیر العكس�ي لمتغی�ر الس�عر النس�بي         ٨.٧٢
لمحص���ول  الع���الميوس���عر االس���تیراد   المص���ريس���عر التص���دیر  

حیث أن بزیادة س�عر   ٪١البرتقال لدولة تنزانیا عند مستوي معنویة 
بالنس�بة لس�عر    تصدیر محصول البرتقال المصري إلى دولة تنزانی�ا 

لمحص��ول البرتق�ال م�ن دول��ة الع�الم إل�ى تنزانی��ا      الع�المي االس�تیراد  
من محصول  المصريكمیة التصدیر  یحدث انخفاض في ٪١بنسبة 

 .٪٠.٤٤٣البرتقال إلى دولة تنزانیا بنسبة 

كما تب�ین م�ن نت�ائج المعادل�ة ان�ھ ل�م یثب�ت معنوی�ة النص�یب          
 Dhكم��ا ق��درت . الس��وقي لمحص��ول البرتق��ال ف��ي الس��وق التنزان��ي 
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وھي القیم�ة المحس�وبة والت�ي تض�من قب�ول ف�رض        ٠.٥٥١بحوالي 
  .لبواقياعدم وجود ارتباط ذاتي بین 

نموذج النصیب السوقي لصادرات مصر في محصول البرتق�ال   -٦
  -:إلي دولة السودان

Y=-0.899         X1
-0.050            X2

0.057  _________ (6) 

(-3.383**)     (-2.013*)    (0.197) 

R2 =0.277     = 0.517    F= 2.299*   D.W= 1.794 

 ن قیم���ة معام��ل التحدی���د المع���دل  یتب��ین م���ن المعادل��ة أ  

، أن الق���درة التفس���یریة ألث���ر الس���عر النس���بي عل���ى كمی���ة       ٠.١٥٧
 ٪١٥صادرات مصر من محصول البرتقال إلى دولة السودان تمثل 

، كم��ا ثبت��ت  ٪٨٥وب��اقي المتغی��رات غی��ر المدروس��ة تمث��ل ح��والي    
الي ح�و  F، حی�ث بلغ�ت قیم�ة    ٪٥معنویة النموذج ككل عند مستوي 

كما ثبت معنویة التأثیر العكسي لمتغی�ر الس�عر النس�بي ب�ین      ٢.٢٩٩
لمحص���ول  الع���الميوس���عر االس���تیراد   المص���ريس���عر التص���دیر  

، حی�ث بزی�ادة س�عر    ٪٥البرتقال إلى السودان عن�د مس�توي معنوی�ة    
تصدیر محصول البرتقال المصري إلى دولة السودان بالنسبة لسعر 

، یحدث انخفاض في كمیة ٪١لم بنسبة استیراد البرتقال من دول العا
التص��دیر مص��ر م��ن محص��ول البرتق��ال إل��ى دول��ة الس��ودان بنس��بة    

٠.٠٥٠٪. 

كما تب�ین م�ن نت�ائج المعادل�ة ان�ھ ل�م یثب�ت معنوی�ة النص�یب          
 Dhكم�ا ق�درت   . السوقي لمحص�ول البرتق�ال ف�ي الس�وق الس�وداني     

وھي القیم�ة المحس�وبة والت�ي تض�من قب�ول ف�رض        ٠.٤٢٧بحوالي 
  .البواقيم وجود ارتباط ذاتي بین عد

نموذج النصیب السوقي لصادرات مصر في محصول البرتق�ال   -٧
  -:إریتریاإلي دولة 

Y= -1.931       X1
-0.386        X2

0.377 ___________ (7) 

(-6536)**     (-4.443)**  (1.330) 

R2 =0.661    = 0.604   F= 11.69**  D.W= 2.051 

 ین م���ن المعادل��ة أن قیم���ة معام��ل التحدی���د المع���دل   یتب�� 

أن الق��درة التفس��یریة ألث��ر الس��عر النس��بي عل��ى كمی��ة         أي ٠.٦٠٤
 ٪٦٠تمث�ل   إریتریاصادرات مصر في محصول البرتقال إلى دولة 

، كم�ا ثبت�ت   ٪٤٠وباقي التغیرات غیر المدروسة وھي تمثل حوالي 
ح�والي   F، حی�ث بلغ�ت قیم�ة    ٪١معنویة النموذج ككل عند مستوي 

كما ثبت معنویة التأثیر العكسي لمتغی�ر الس�عر النس�بي ب�ین      ١١.٦٩
لمحص���ول  الع���الميوس���عر االس���تیراد   المص���ريس���عر التص���دیر  
، حی��ث أن بزی��ادة ٪١عن��د مس��توي معنوی��ة  إریتری��االبرتق��ال لدول��ة 

بالنس�بة   إریتری�ا سعر تصدیر محصول البرتقال المصري إلى دول�ة  
، یحدث ٪١بنسبة  إریتریاتیراد البرتقال من دول العالم إلى لسعر اس

انخف�اض ف�ي كمی�ة التص�دیر م��ن محص�ول البرتق�ال المص�ري إل��ى        
 .٪٠.٣٨٦بنسبة  إریتریادولة 

كما تب�ین م�ن نت�ائج المعادل�ة أن�ھ ل�م یثب�ت معنوی�ة النص�یب          
 Dhكم��ا ق��درت  ت��ريیاإلرالس��وقي لمحص��ول البرتق��ال ف��ي الس��وق 

ي القیم�ة المحس�وبة والت�ي تض�من قب�ول ف�رض       وھ ٠.٧٣٢بحوالي 
  .البواقيعدم وجود ارتباط ذاتي بین 

نموذج النصیب السوقي لصادرات مصر في محصول البرتق�ال   -٨
  -:إلي دولة كینیا

Y= -0.181    X1
 -0.737 X2

0.030 __________ (8) 

(-0.873)     (-6.324)**  (0.214) 

R2 =0.771   = 0.733   F = 20.25**  D.W = 2.584 

 یتب��ین م���ن المعادل��ة أن قیم���ة معام��ل التحدی���د المع���دل    

، وأن الق���درة التفس���یریة ألث���ر الس���عر النس���بي عل���ى كمی���ة   ٠.٧٣٣
 ٪٧٣صادرات مصر م�ن محص�ول البرتق�ال إل�ى دول�ة كینی�ا تمث�ل        

، كم��ا ثبت��ت  ٪٢٧وب��اقي المتغی��رات غی��ر المدروس��ة تمث��ل ح��والي    
ح�والي   F، حی�ث بلغ�ت قیم�ة    ٪١لنموذج ككل عند مستوي معنویة ا
كما ثبت معنویة التأثیر العكسي لمتغی�ر الس�عر النس�بي ب�ین      ٢٠.٢٥

وس���عر االس���تیراد لمحص���ول البرتق���ال    المص���ريس���عر التص���دیر 
، حی�ث أن بزی�ادة س�عر    ٪١إل�ى كینی�ا عن�د مس�توي معنوی�ة       العالمي

بالنس�بة لس�عر    تصدیر محصول البرتق�ال المص�ري إل�ى دول�ة كینی�ا     
، یح���دث ٪١اس���تیراد البرتق���ال م���ن دول الع���الم إل���ى كینی���ا بنس���بة   

انخف�اض ف�ي كمی�ة التص�دیر م��ن محص�ول البرتق�ال المص�ري إل��ى        
 .٪٠.٧٣٧دولة كینیا بنسبة 

كما تب�ین م�ن نت�ائج المعادل�ة أن�ھ ل�م یثب�ت معنوی�ة النص�یب          
 Dhكم��ا ق��درت  . الس��وقي لمحص��ول البرتق��ال ف��ي الس��وق الكین��ي    

وھي القیم�ة المحس�وبة والت�ي تض�من قب�ول ف�رض        ٠.٤٤١لي بحوا
  .البواقيعدم وجود ارتباط ذاتي بین 

نموذج النصیب السوقي لصادرات مصر ف�ي محص�ول البرتق�ال    -٩
  -:إلي دولة الكونغو

Y =-0. 708       X1
  -0.483      X2

1.093___________(9) 

(-0.552)         (-3.218**)     (0.971) 

R2 =0.552    = 0.577   F = 10.53**   D.W = 2.17 

 یتض��ح م��ن المعادل��ة أن قیم��ة معام��ل التحدی��د المع��دل     

وأن الق���درة التفس���یریة ألث���ر الس���عر النس���بي عل���ى كمی���ة    ،٠.٥٧٧
 ٪٥٧صادرات مصر من محصول البرتقال إلى دولة الكونغو تمثل 

، كم��ا ثبت��ت  ٪٤٣ل ح��والي وب��اقي المتغی��رات غی��ر المدروس��ة تمث��  
ح�والي   F، حی�ث بلغ�ت قیم�ة    ٪١معنویة النموذج ككل عند مستوي 

، كما ثبت معنویة التأثیر العكسي لمتغیر السعر النسبي ب�ین  ١٠.٥٣
وس�عر االس�تیراد لمحص�ول البرتق�ال إل�ى       المص�ري سعر التص�دیر  

، حی��ث أن بزی��ادة س��عر تص��دیر  ٪١الكونغ��و عن��د مس��توي معنوی��ة  
قال المصري إلى دولة الكونغو بالنسبة لسعر استیراد محصول البرت

، یحدث انخفاض في ٪١البرتقال من دول العالم إلى الكونغو بنسبة 
كمیة التصدیر م�ن محص�ول البرتق�ال المص�ري إل�ى دول�ة الكونغ�و        

  .٪٠.٦٢٣بنسبة 

كما تب�ین م�ن نت�ائج المعادل�ة أن�ھ ل�م یثب�ت معنوی�ة النص�یب          
 Dhالس�وق الكونغ�وي، كم�ا ق�درت      السوقي لمحصول البرتقال ف�ي 

وھي القیم�ة المحس�وبة والت�ي تض�من قب�ول ف�رض        ٠.٣٤٢بحوالي 
  .البواقيعدم وجود ارتباط ذاتي بین 
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Abstract: The Nile Basin countries are considered a strategic dimension of Egypt because of its political, 
economic importance, and the historical relations that are extended in the depth of history. The current study 
aims to analyze the export market share of Egyptian orange in the Nile Basin markets. The total of orange 
production in Egypt reached 3.35 million tons as an average for the period 2000-2016. The quantity of 
Egyptian exports for the same period reached about 0.52 million tons. The results of the market share model 
indicate that the export price elasticity of orange to each of the Nile Basin countries  are (0.303%, 0.443%, 
0.050%, 0.386%, 0.737%, 0.483%, 0.483%) for each of Uganda, Ethiopia, Rwanda, Burundi, Tanzania, 
Sudan, Eritrea, Kenya and the Democratic Republic of the Congo respectively. Such results implying that 
Tanzania is the highest market in terms of price change sensitivity, followed by Sudan and Eretria. 
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