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 الملخص العربى
تعتبر قضية الصادرات المصرية من مقدمة األولويات وذلك 
لكونها احدي المصادر الرئيسية للحصول علي النقد االجنبي، 
ووسيلة لخفض العجز في الميزان التجارى المصرى الذى يعانى 
عجزا منذ التسعينات من القرن الماضى، وتتمثل مشكلة البحث 

الموالح المصري كمحصول تصديري  في انه علي الرغم من أهمية
م الدول المصدرة للموالح هام، واحتالل مصر المرتبة الثالثة كأه

علي مستوى العالم، إال أن صادرات الموالح المصري تواجه 
منافسة قوية في األسواق العالمية، كما يتمثل الهدف الرئيسي 
للبحث في تقدير دوال الطلب علي صادرات الموالح المصرية في 
أهم التكتالت العالمية له، وذلك باستخدام نموذج الطلب شبه 

ك للتعرف علي امكانية زيادة القدرة التنافسية له في األمثل وذل
تلك األسواق الخاص ويتضح من ذلك ان الطلب علي الموالح 

يؤدي الي  %1المصرية الي أن الزيادة في أسعارها بحوالي 
، %0.74انخفاض الطلب عليها في السوق الروسي بحوالي 

تبين وهذا يعني أنها سلعة ذات طلب غير مرن بهذا السوق كما ي
من مرونات الطلب السعرية علي الموالح  المصرية الي أن 

يؤدي الي انخفاض الطلب عليها  %1الزيادة في أسعارها بحوالي 
، وهذا يعني أنها سلعة ذات %0.03في السوق الصيني بحوالي 

طلب غير مرن بهذا السوق كما يشير النتائج الخاصة بلمرونات 
ية الي أن الزيادة في الطلب السعرية علي الموالح  المصر 

يؤدي الي انخفاض الطلب عليها في  %1أسعارها بحوالي 
، وهذا يعني أنها سلعة ذات %0.45السوق الهندي بحوالي 

 طلب غير مرن بهذا السوق.
الكلمات المفتاحية: نموذج الطلب شبه االمثل، التكتالت 

  .العالمية، التجارة الخارجية

  المقدمة
األخيهههرة مجموعهههة مهههن الت يهههرا   شههههد العهههالم فهههي السهههنوا 

الجذريهههة  التهههي يد  الهههي ت يهههر البنيهههان السياسهههي واالقتصهههاد  
وتحرير التجارة الدوليهة، واتجهاا العهالم  لهي  نشهاو مجموعهة مهن 
التكههتال  االقتصههادية امقليميههة والتههي يصههبح  بمتابههة كيانهها  
اقتصهههادية كبيههههرة هههههدفها زيههههادة حجههههم التجههههارة فيمهههها بههههين الههههدو  

و بالتكتهه ، وفههي ظهه  ارتةههام حههدة المنافسههة فههي السههوق االعضهها
العههالمي وت يههر شههروا التبههاد  التجههار  اعتمههادا علههي معههايير 
الجهههودا والكةههههاوة، وذلههها ادى الههههى انعكهههاس هههههذا الت يهههر علههههي 
االقتصهههههاد القهههههومي المصهههههر  وعلهههههي حجهههههم االنتههههها  المصهههههرى 
والصهههادرا  المصهههرية وخاصهههة فهههي المجههها  الزراعهههي وبصهههةة 

توقيههههه  مصهههههر علهههههي اتةاقيهههههة الشهههههراكة األوربيهههههة  خاصهههههة بعهههههد
المصهههرية والتهههي اسهههتهدف  تنميهههة االقتصهههاد المصهههر  وتحةيهههز 

الكيانههههها  االسههههتتمار األجنبههههي فهههههي مصههههر.ومما الشههههها فيهههه  ين
الكبههههرى تلعههههب دورا فههههاعال فههههي التجههههارة الخارجيههههة االقتصههههادية 

 تقههههدم العديههههد مههههن المزايهههههاحيههههث ، وخاصههههة المتعلقههههة بالزراعههههة
االقتصهههههاد  تهههههنعكس علهههههي التقهههههدم والنمهههههو  ية التهههههاالقتصهههههادي
 .يواالجتماع

لههذلا يجههب علههى مصههر و يرههها مههن الههدو  الناميههة  اعههادا 
النظر فى السياسها  التصهديرية وخاصهة الصهادرا  الزراعيهة، 
والتوسههه  فهههى تصهههدير كههه  مهههن الحاصهههال  الزراعيهههة التقليديهههة 

تيجههة و يههر التقليديههة، والتههى تههاتى بعائههد مرتةعهها علههى مصههر ون
لهههذلا مهههن الممكهههن ان تصهههبع مصهههر قهههادرة علهههى التنهههافس فهههى 

 كبرى االسواق العالمية. 
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يعتبر االهتمام بالصادرا  الزراعية المصرية من مقدمة 
األولويا  التي تحت  مكانة بارزة من يهتمام الدولة، وذلا 
لكونها احد  المصادر الرئيسية للحصو  علي النقد االجنبي، 

في الميزان التجار  الزراعى المصر  ووسيلة لخةض العجز 
الذى يعانى عجزا مستمرا من التسعينا ، باالضافة الي 
مساهمتها في دف  عجلة التنمية، كما تتمت  مصر بميزا  
تنافسية يمكن من خاللها وض  اسس تنافسية مختلةة لتاوير 
االنتا  وتحسين الجودا واالرتباا بالمواصةا  القياسية 

انظمة الجودا الشاملة التي تضمن مراعاا العالمية، وكذلا 
االعتبارا  المتعلقة بالبيئة في عملية االنتا ، وذلا للوصو  

 الي اكبر قدر ممكن من المنافسة في االسواق الخارجية.  

 ثيةالبحمشكلة ال
بالر م من االسهتراتيجيا  الموضهوع  منهذ التمانينها  تضهم 

تصههههههدير هههههههدى رئيسههههههى وهههههههو التوسهههههه  والتنههههههوم فههههههى انتهههههها  و 
المحاصي  الزراعية المصرية اال ان مشكلة البحهث تتمته  فهي 

التجهار  عجهز الميهزان فهى يهد اتز محهورين رئيسهيين األو  ههو ال
 والزراعي المصر .

امهههها المحههههور التههههاني هههههو وجههههود تبههههاين كبيههههر فههههي التوزيهههه  
الج رافى للصادرا  والواردا  الزراعية المصرية علي مستو  

ميهههههة النسهههههبية للصهههههادرا  الزراعيهههههة األه اضوانخةهههههالتكهههههتال  
الصهههههادرا  الزراعيهههههة العالميهههههة، ممههههها المصهههههرية بالنسهههههبة الهههههى 

من الصادرا   علي الساحة العالمية مصريوضع تراج  دور 
 .التكتال رها بهذا تأوت الزراعية

 البحثهداف أ
يهدى البحث  لهي تحليه  هيكه  التجهارة الخارجيهة الزراعيهة 

 علي الموالع المصرية ألههم المصرية من خال  دراسة الالب
مكانيهة اختهراق يسهواق جديهدة  ،التكتال  االقتصهادية العالميهة وا 

 ،مسههههههتقبال وتحسهههههههين الوضههههههه  التنافسهههههههي لمحاصهههههههي  المهههههههوالع
لمواجهههههة الت يههههرا  الحادتههههة فههههي ظهههه  األوضههههام االقتصههههادية 

 الراهنة.

كمهها يتمتهه  الهههدى الرئيسههي للبحههث فههي تقههدير دوا  الالههب 
لع المصرية في يهم التكتال  العالميهة له ، علي صادرا  الموا

وذلا باستخدام نموذ  الالب شب  األمته  وذلها للتعهرى علهي 
امكانيههة زيههادة القههدرة التنافسههية لهه  فههي تلهها األسههواق، وتحقيقهها  
لهذا الهدى فسوى يقهدر البحهث  تقهدير نمهوذ  الالهب األمته  
لتقههدير دوا  الالههب علههي صههادرا  المههوالع المصههر  فههي يهههم 
تهههالث تكهههتال  مهههن حيهههث متوسههها كميهههة وقيمهههة وارداتههههم مهههن 

( موضههههههه  2019-2001المههههههوالع المصههههههرية خههههههال  الةتههههههرة )
 الدراسة وهم )االتحاد االوروبي، االسيان البريكس(.

 مصادر البياناتو الطريقة البحثية
علهههي اسهههتخدام يسهههلوبي التحليههه  الوصهههةي،  البحهههثاعتمهههد 

حيهههث تههم االعتمهههاد ة ،فههي تقهههدير المت يههرا  االقتصههاديوالكمههي 
علهههي األسهههلوب األو  فهههي شهههرف وتوصهههيى المةهههاهيم النظريهههة، 
والمعالم االقتصادية، واألسلوب التاني لقيهاس وتقهدير العالقها  

البحههههههث باسههههههتخدام والمت يههههههرا  االقتصههههههادية المكونههههههة ألجههههههزاو 
النماذ  الخاية و ير الخاية واللو ارتمية من خهال  اسهتخدام 

، Excel ،spssية المتخصصهههة متههه  بعهههض البهههرامص  امحصهههائ
 Almost                 شههب  األمتهه نمههوذ  الالههب وتبنههي 

Ideal demand system(AIDS) ونموذ  المشاركة السوقية. 
علي البيانا  المنشورة  البحثاعتمد اما مصادر البيانا  ف

النشهرا  المتخصصهة ذا  الصهلة  المتاحه  فهىمنشهورة الو ير 
، كمهههها تمهههه   www. treadmap.orgبموضههههوم البحههههث متهههه 

التهههي  األخهههرىاالسهههتعانة بهههبعض المراجههه  والبحهههوث والدراسههها  
 البحث.مجا  بلها صلة 

 اإلطار النظري
توجد العديد من النماذ  المستخدمة في تحلي  الالب 

ويهم هذا  ،علي الواردا  مقارنة بتقدير الالب بشك  عام
خدم في النماذ  بشك  مختصر م  تناو  النموذ  المست

 البحث بصورا يكتر تةصيال.
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 نموذج روتردام: -أ

يعتبر هذا النموذ  بديال لتقدير دوا  الالب باستخدام 
نظرية الالب المباشرة حيث كان يو  من اقترف النموذ  هما 

Barten وTheil
وهذا النموذ  يعتمد علي التقريب  المباشر  

ة لدالة الب مارشا  التي ال تعتمد علي دالة منةعة محدد
نما علي التقريب األولي العام لدوا  الب محددة يتحقق  وا 
فيها تمكن المستهلا من االستجابة  لي ت يرا  األسعار 

ويتم اشتقاق النموذ  باستخدام اريقة التةاض   ،والدخ 
كما ان  بخالى النماذ  األخرى ال يشترا ين  ،اللو اريتمي

وحتي  ،ابتةتكون المرونا  السعرية يو المرونا  التقااعية ت
تتحقق معالم مستقرة للمت يرا  بالنموذ  البد من افتراض 
قيود نظرية الالب وهي ين تكون مجموم مرونا  امنةاق 
 ،تساو  الواحد ومجموم المرونا  السعرية تساو  ناقص واحد
 ،وبالنسبة لمجموم المرونا  السعرية التقااعية فتساو  صةر

ة كالتةضي  المستق  ويسمع النموذ  بةرض بعض القيود علي
بمعني ين المنةعة الحدية لك   ،يو الةص  الكام  بين السل 

سلعة مستقلة عن استهالا السل  األخرى كما ين منةعة 
المستهلا تمكن  من ين يةص   نةاق  االستهالكي عن السل  

 المختلةة حسب مصادرها.
 نموذج آرمنجتون:  -ب

حيان  من فروض النظرية االقتصادية في كتير من األ
بان السل  المعروضة من قب  البائعين في احد  الدو  بديال 
 ،كامال لنةس السل  المعروضة من بائعين في دو  يخر 

وهذا يعني ين نتيجة قسمة مرونا  امحال  لهذا السل  من 
وما يقابلها من نسب  ،مصادرها المختلةة  تكون ال نهائية

النموذ  يارف   وهذا ،األسعار الي بعضها تعتبر نسبا تابتة
اعتراضا علي فرضية امحال  الكام  للسل  وليقدم نموذ  

ويتم في  التةريق بين  ،للالب مشتقا من نظرية الالب العامة
نما  السل  ليس فقا من جهة اختالى ينواعها ومواصةاتها وا 

وهذا النموذ  ب   ،(4)ييضا باعتبار اختالى مصادر  نتاجها
فرضية القيود الخاصة بمرونة بعض الةرضيا  المقيدة  مت  

امحال  التابتة بين ي  منتجين يتنافسان في سوق واحد 

بحيث تشاب  المعادال  المستخدمة في نظام الالب 
 وخصائص معادال  مرونا  امحال  التابتة.

                النموذج المستخدم نموذج الطلب شبه األمثل -ج
system)1(Almost Ideal demand : 

لتةاد   Deaton , Mulbauer )6(من هذا النموذ  كال اقترف
القيود السابقة في النموذجين السابقين ويعتبر هذا النموذ   

كما ان  يكتر تابيقا في ، نموذجا مرننا وسه  االستخدام
الدراسا  الميدانية حيث يةترض عند تابيق  افتراضين األو  

 يةرق بين التجمي  علي مستو  السلعة وهو في هذا الحالة ال
السل  حسب مصادر استيرادها وهو افتراض ممكن  ذا كان  

ولكن  افتراض من الصعب  ،يسعار السل  تت ير بنةس النسبة
يما االفتراض التاني فهو الةص  الكام  بين السل   ،تحقيق 

حسب مصادر استيرادها وهذا يمر قد يخالى المناق، ألن  
لخضر متال يعني ين نجع  الالب علي احد محاصي  ا

وحتى  ،الباااس منةصال عن الالب علي البص  والتوم
يمكن التةريق بين مصادر استيراد السل  دون فرض قيد 
الةص  التام فان بعض الدراسا  قد اقترح  استخدام نموذ  

 الالب شب  األمت .
ولتحديد يهم العوام  المؤترة علي النصيب السوقي 

تيرادية اعتمد البحث للخضر المصرية في يهم األسواق االس
                علي نموذجين، يولهما نموذ  الالب شب  األمت 

Almost Ideal demand system  وتانيهما نموذ  النصيب
حيث يعتمد هذا النموذ  علي  ،Market Share modelالسوقى

قياس اتر الت ير في يسعار التصدير للدو  المنافسة في سوق 
في امنةاق الكلي للدولة المستوردة معين من الخضر والت ير 

علي واردا  الخضر بالسوق المستوردة وعلي النصيب 
السوقي القيمي للصادرا  المصرية، ويقيس النموذ  العالقة 
بين نصيب مصر السوقي داخ  السوق الخارجي ألهم 
التكتال  االقتصادية موض  الدراسة كمت ير تاب  والسعر 

والسعر التصدير  للدو  التصدير  للصادرا  المصرية 
المنافسة داخ  هذا السوق، بامضافة الي امنةاق الكلي علي 

 واردا  الخضر كعوام  مستقلة.



 2021 سبتمبر -يوليو( 3العدد  42)مجلد -العلمى مجلة امسكندرية للتباد  

 

1534 

ويمكن اشتقاق نموذ  الالب شب  األمت  كاآلتي: افترض 
والتي تةترض تمييزا بين السل   uين دالة امنةاق ذا  المنةعة

 وفقا الختالى مصدرها علي النحو التالي: 
Ln [E(p,u)] = (1-u)Ln[a(p)] + u Ln[b(p)]                (1) 

Ln[a(p)]=  ++
j

jkkj

k
k

kko InpInpInp 
2

1
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Ln[b(p)]= Ln[a(p)] + 
k
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kp

   (3) 

 حيث: 
 تمت  سعر السلعة  piتمت  معالم الدالة، بينما  ,,

عالم الدالة دوا  في م aو)،(  b(، بينما )،( iمن المصدر )
 i,jتمت  عدد مصادر استيراد السلعة،  mواألسعار، و

m،،،،k=1,2,3. 
( فإن  يمكن 1( في المعادلة )3و 2وبإحال  المعادلة )

  عادة صيا ة دالة امنةاق كما يلي: 
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ويمكن الحصو  علي نصيب السلعة المستوردة من 
( بتةاض  iمن المصدر )  Budget Shares (Wi)امنةاق 

Ln[E(p,u)]  بالنسبة لسعرهاLn pi  : كالتالي 
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 ،(iسعر وكمية السلعة من المصدر ) qi, piحيث تمت   
( علي 4وعلي ذلا يمكن  عادة صيا ة المعادلة رقم )

 النحو التالي: 
 ++=

j k

koijijii
kpuInpW

 (6) 

حاللها في u( بالنسبة للمنةعة )4وبح  المعادلة رقم ) ( وا 
 ( يتم الحصو  علي: 6المعادلة رقم )

 ++=
j

ijijii
p

E
InInpW )(     (7) 

Eحيث تمت   امنةاق الكلي علي مجموعة السل  مح   
pالدراسة،  تمت  الرقم القياسي لألسعار وتكون:        

 ++=
k j

jkkj

k

kki InpInpInpInp 
2

1
(8)    

ويواجه  صعوبا   ير خاي  pوحيث ين الرقم القياسي 
 Stones في التقدير فقد استبد  برقم ستون القياسي الهندسي

Price Ubdex  :علي النحو التالي 
kk

k

InpWInp =      (9) 

ولتجنب مشكلة اآلنية ذلا يمكن استخدام القيم المبانة 
( يو متوسا المساهمة وبذلا يصبع الرقم Laggedللمساهمة )

 القياسي كالتالي: 

kk InpW=
k

*lnp    (10) 

  :حيث

)(
2

1
1 ktktk WWW += −

 

( مرتة  Multicolllnearityوفي حالة وجود ارتباا خاي )
 pتقريب خاي يتناسب م   pبين األسعار يمكننا اعتبار 

pبمعني ين 
pp *  وعلي ذلا تصبع المعادلة رقم

 ( علي الصورة التالية: 7)
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ijijii
p

E
InInpW )

*
( (11) 

  حيث:  Iniii −=*

 
ويمكن تابيق الشروا الخاصة بالالب علي نما 

( وتتمت  هذا الشروا في 11االستيراد علي المعادلة رقم )
 تالث مجامي : 

  Additivityشروا االضافة:  -1

   ===
i i i

iiji 0,0,1*    (12-a) 

  Homogeneityشروا التجانس:  -2

 =
j

ij 0       (12-b) 
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 Symmetryشروا التمات :  -3

jiij  =           (12-c) 

ويمكن من هذا النموذ  حساب بعض المؤشرا  
االقتصادية التي تشم  مرونا  الالب السعرية والتقااعية 

حيث  Own, Cross and Expenditure Elasticityوامنةاقية 
  من النموذ  المقدر ين  ال يمكن الحصو  علي هذا المرونا

 مباشرة.
 مرونات الطلب السعرية: 

( mxmذا  الرتبة ) Aيمكن كتابتها في صورة مصةوفة 
وتأخذ الشك  الرياضي التالي والذ  استخدم   aijوالعناصر 
[7] Green : 

)()(
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W
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، وفي هذا الحالة نحص  j=I= عندما تكون  ISijحيث 
=  0Sijة الذاتية، وحين تكون علي مرونة الالب السعري

، وعندها نحص  علي مرونة الالب السعرية j≠Iعندما تصبع 
تمت   Aالتقااعية ي  ين العناصر القارية في المصةوفة 

المرونة السعرية الذاتية في حين ين العناصر خار  القار 
Diagonal .تمت  المرونة السعرية التقااعية 

 مرونة الطلب اإلنفاقية: 
نسبة لمرونة الالب امنةاقية علي الواردا  من ك  يما بال

 سلعة )ومن ك  مصدر( فيمكن تقديرها علي النحو التالي: 

i

i

i
W


 +=1

 

مننننن أهنننننم التكننننتالت اإلقتصنننننادية العالميننننة التنننننى تسنننننتورد 
 الحاصالت الزراعية المصرية: 

 ":COMESAمنظمة الكوميسا " -1
هي  :وق وجنوب يفريقياالسوق المشتركة لشر او  الكوميسا

، وتضم في زيمبابو   لى ليبيا مناقة تجارة  تمتد من
، 1994 تعود نشأة الكوميسا لعام . دولة 21عضويتها 

تم قام   1981م عوضا  عن مناقة التجارة الموجودة منذ عا
وهم  2000 تسعة دو  بإنشاو مناقة تجارة حرة عام

السو  ،موريشيوس ،ماالو  ،مد شقر ،كينيا ،جيبوتي ،مصر)
 وبورند   رواندا ، كما انضم (زيمبابو  ،زامبيا ،دان
وجزر  ، وانضم  ليبيا2004 لمناقة التجارة الحرة عام 

 .2006 عام القمر
وقههد ينضههم  الصههوما  رسههميا  لههى السههوق المشههتركة لشههرق 

دو   مههههههن 21لتصههههههبع العضههههههو  وجنههههههوب  فريقيهههههها )الكوميسهههههها(
اجتمههام قمههة رؤسههاو دو   خههال  األعضههاو فههي السههوق، وذلهها

رسهههههميا   لهههههى  تهههههونس وانضهههههم  وحكومههههها  البلهههههدان األعضهههههاو.
 18السههوق المشههتركة للشههرق والجنههوب األفريقههي الكوميسهها يههوم 

 .2018يوليو 

منجليزيههة، كمههان تههم تعتمههاد ل هها  رسههمي  للمنظمهه  وهههى ا 
 .الةرنسية، البرت الية

 :European Union اإلتحاد األوروبي -2
  امقتصههاد  القههار  نظههرا ألنهه  داخهه  ويالههق عليهه  التكامهه

القهههههارة الواحهههههدة يو داخههههه  ناهههههاق ج رافهههههي واحهههههد واههههههم الهههههدو  
ويخههههههرهم دولههههههة  27األعضههههههاو فههههههي امتحههههههاد األوروبههههههي هههههههي 

التحهههههاد ل .2013 يوليهههههو1 فههههي التههههي انضهههههم  كرواتيههههها كانهههه 
األوروبههي نشههااا  عديههدة، يهمههها كونهه  سههوق موحههد ذو عملههة 

دولههة مههن يصهه   19الههذ  تبنهه  اسههتخدام   اليههورو واحههدة هههي
األعضاو، كما ل  سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد  28ا 

 12 حصههههههههههه  االتحهههههههههههاد األوروبهههههههههههي فهههههههههههي. بحهههههههههههر  موحهههههههههههدة
لمسههاهمت  فههي تعزيههز  جههائزة نوبهه  للسههالم علههى 2012 يكتههوبر

 .السالم والمصالحة والديمقرااية وحقوق امنسان في يوروبا

 عبهههر  المتحهههدة المملكهههة ، قهههرر 2016 يونيهههو 23 فهههي   
الخههرو  مههن االتحههاد األوروبههي، لتصههبع يو  دولههة فيهه   اسههتةتاو

رسههههميا  مههههن االتحههههاد األوروبههههي  برياانيهههها تقههههوم بههههذلا. خرجهههه 
 .2020 يناير 31 ريخبتا
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 : ASEANمنظمة اآلسيان - 3
تمت  راباة اآلسيان يحد يهم التجمعا  امقتصادية في 

اسيا(، حيث تضم  راباة دو  جنوب شرقارة اآلسيوية )الق
دو  واقعة في جنوب يسيا والتي يق  في  10في عضويتها 

مقدمتها ك  من الةلبين، تايالند، الوس، بوما، كمبوديا، 
ر، ميانما، فيتنام، برونا اندونسيا، ماليذيا، سن اورة، 

شعار وهو  رؤية واحدة، هوية  ل  سيان. األبرونا  وكمبوديا
  تحم  منظمة  . واحدة، مجتم  واحد

 :BRICSاتحاد البريكس  -4
صههههههههههههر للحههههههههههههروى األولههههههههههههى بالل ههههههههههههة هههههههههههههو مخت بههههههههههههريكس

المكونههة ألسههماو الههدو  صههاحبة يسههرم نمههو  ،BRICS الالتتينيههة
وجنهوب  والصهين والهند وروسيا البرازي  :، وهيبالعالم اقتصاد 

الهههدو  األربههه  المؤسسهههة عقهههد  يو  قمهههة بهههين رؤسهههاو  .يفريقيههها
واتةههههق رؤسههههاو الههههدو  . 2009 عههههام روسههههيا ،ييكههههاتيرينبر  فههههي

علهههههههههههههههههههههههههههى مواصهههههههههههههههههههههههههههلة التنسهههههههههههههههههههههههههههيق فهههههههههههههههههههههههههههي يكتهههههههههههههههههههههههههههر 
آنيهههههة، بمههههها فيهههههها التعهههههاون فهههههي  العالميهههههة االقتصهههههادية القضههههايا

جنههوب  انضههم  دولههة المجهها  المههالي وحهه  المسههألة ال ذائيههة.
، فأصهههههههههههههههبح  2010 لهههههههههههههههى المجموعهههههههههههههههة عهههههههههههههههام  يفريقيههههههههههههههها

  .سابقا بريا بدال من بريكس تسمى
تشههههك  مسههههاحة هههههذا الههههدو  ربهههه  مسههههاحة اليابسههههة، وعهههههدد 

من سكان األرض. ومهن المتوقه  بحلهو   %40سكانها يقارب 
ي نههى  اقتصههاد ين تنههافس اقتصههادا  هههذا الههدو ، 2050 عههام

 ولههههههههدمان  حسههههههههب مجموعههههههههة -حاليهههههههها  المالعهههههههه الههههههههدو  فههههههههي
البنكيهههة العالميهههة، والتهههي كانههه  يو  مهههن اسهههتخدم ههههذا  سهههاكس

ههذا الههدو  مهن المتوقه  ين تشههك   .2001 المصهالع فهي عههام
  .حلة ا يو ناديا سياسيا فيما بينها مستقبال

لصادرات الموالح  المصرية نموذج الطلب شبه االمثل تقدير 
تقندير المروننات السنعرية وكنذلك   العالمية أهم التكتالت الي

 (2019-2001خالل الفترة )والتقاطعية 
صننننادرات مصننننر مننننن المننننوالح النننني اهننننم دول تكتننننل  (1)

 الهند( – الصين –البريكس)روسيا 

( عدم وجود مشاك  في التقدير 1يتضع من الجدو  )
والتي يمكن ين تؤتر علي كةاوة النموذ  )االرتباا الذاتي، 
عدم التوزي  الابيعي، عدم التجانس(، كما تم التأكد من عدم 

والخاص بشروا االضافة والتجانس   Waldمعنوي  اختبار 
 وذ . والتمات  كما تم التحقق من صحة النم

ويتبين من نةس الجدو  ين زيادة سعر موالع  روسيا 
تؤد  الي زيادا النصيب السوقي المصر  للموالع  %1بنسب  
 %1، ين زيادة سعر موالع روسيا بنسب  %0.76بنسبة 

تؤد  الي نقص النصيب السوقي المصر  للموالع بنسبة 
، كما يتضع من الجدو  ايضا ان زيادا االنةاق 0.19%

تؤد  الي  %1لي الموالع  في السوق الروسي بنسبة الكلي ع
كما  .%0.09زيادا النصيب السوقي المصر  للموالع بنسبة 

من الت يرا   %88يتبين ان مت يرا  الدالة تشرف حوالي 
الحادتة في الالب علي الموالع  المصرية للسوق الروسي، 
في حين تراج  باقي الت يرا  الي عوام  يخر   ير مقيس  

 دالة. بال
( ين زيادة سعر الموالع في 1وتشير البيانا  بالجدو  )

تؤد  الي زيادا النصيب السوقي  %1السوق الصيني بنسب  
، ين زيادة سعر موالع   في %1.14المصر  للموالع بنسبة 
تؤد  الي نقص النصيب السوقي  %1السوق الصيني بنسب  

و  ، كما يتضع من الجد%0.88المصر  للموالع   بنسبة 
ايضا ان زيادا االنةاق الكلي علي الموالع  في السوق 

تؤد  الي نقص النصيب السوقي  %1الصيني بنسبة 
كما يتبين ان مت يرا   .%0.17المصر  للموالع بنسبة 

من الت يرا  الحادتة في الالب  %87الدالة تشرف حوالي 
علي الموالع  المصرية للسوق الهند ، في حين تراج  باقي 

   الي عوام  يخر   ير مقيس  بالدالة. الت يرا
ويتبين من نةس الجدو  ين ين زيادة سعر الموالع في 

تؤد  الي زيادا النصيب السوقي  %1السوق الهند  بنسب  
، ين زيادة سعر موالع  في %0.16المصر  للموالع بنسبة 
تؤد  الي نقص النصيب السوقي  %1السوق الهند  بنسب  
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2050
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3
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علي الترتيب،  %0.98، %0.16 المصر  للموالع بنسبة
كما يتضع من الجدو  ايضا ان زيادا االنةاق الكلي علي 

تؤد  الي زيادة  %1الموالع  في السوق الهند  بنسبة 
، كما %0.43النصيب السوقي المصر  للموالع بنسبة 

يتضع من الجدو  ايضا ان مت يرا  الدالة تشرف حوالي 
لي الموالع  من الت يرا  الحادتة في الالب ع 67%

المصرية للسوق الهند ، في حين تراج  باقي الت يرا  الي 
 عوام  يخر   ير مقيس  بالدالة. 

( الخاص بالمرونا  الالب السعرية 2ويشير الجدو )
علي الموالع  المصرية الي ين الزيادة في يسعارها بحوالي 

يؤد  الي انخةاض الالب عليها في السوق الروسي  1%

وهذا يعني ينها سلعة ذا  الب  ير مرن  ،%0.74بحوالي 
 بهذا السوق.

كما يتبين من نةس الجدو  الخاص بالمرونا  الالب 
السعرية علي الموالع  المصرية الي ين الزيادة في يسعارها 

يؤد  الي انخةاض الالب عليها في السوق  %1بحوالي 
، وهذا يعني ينها سلعة ذا  الب %0.03الصيني بحوالي 

 ذا السوق. ير مرن به
( الخاص بالمرونا  الالب السعرية 2كما يشير الجدو )

علي الموالع  المصرية الي ين الزيادة في يسعارها بحوالي 
يؤد  الي انخةاض الالب عليها في السوق الهند   1%

، وهذا يعني ينها سلعة ذا  الب  ير مرن %0.45بحوالي 
 بهذا السوق.

 (2019-2001خالل الفترة )لصادرات الموالح المصرية الي تكتل البريكس مثل نتائج نموذج الطلب شبه اال .1جدول 

الدولة   
 الهند الصين روسيا

Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. 
α -0.21 -3.01 0.12 1.21 12.1 0.00 0.32 1.4 0.54 
LnP1 0.76 5.8 0.00 1.14 5.81 0.00 -0.16 -4.4 0.03 
LnP2 -0.19 -4.43 0.00 0.54 1.1 0.12 -0.98 -1.2 0.21 
LnP3 -0.32 -1.43 0.08 -0.88 -6.2 0.00 0.16 5.6 0.00 
Ln(E/Pspi) 0.09 8.1 0.00 -0.17 -8.4 0.00 0.43 3.4 0.02 
F 14.3 12.9 11.1 
Adj. RSq. 0.88 0.87 0.67 

Auto 0.93 0.65 1.21 0.38 1.31 0.30 
Heteroskedasticity 

Test: ARCH 
0.26 0.61 0.96 0.34 0.14 0.71 

Normality test: 

Jarque-Bera 
10.43 0.04 0.23 0.89 17.76 0.04 

 .Hetro -ذاتى. مضاعى الجرانص لالرتباا ال .Auto -معام  التحديد المعد .  .Adj. R- Sq -( هو سعر تصدير روسيا والصين والهند بالدوالر للان  P1, P2 . P3حي  ين: )
 مضاعى الجرانص لعدم التوزي  الابيعى لحد الخاأ. .Non-Norm -مضاعى الجرانص لعدم تبا  التباين. 

Sourse : www.treadmap.org  
 

رات المنوالح المصنرية الني تكتنل لصنادالطلنب شنب االمثنل  لنمنوذجمصفوفة المرونات السعرية والتقاطعية واالنفاقية  .2جدول 
 (2019-2001خالل الفترة )البريكس 

 الدولة
 الهند الصين روسيا المرونة االنفاقية المرونة السعرية والتقاطعية

.740- روسيا  290.  060.  141.  
.380- الصين   -030.  -320.  670.  

.080 الهند  490.  -450.  011.  
Sourse: www.treadmap.org 

 

http://www.treadmap.org/
http://www.treadmap.org/
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في حين تشير مرونا  الالب التقااعية ين زيادة يسعار 
 %1الموالع  المصرية المصدرة الي دو  البريكس بحوالي 

علي  %0.06، %0.29يؤد  الي ت ير الالب بحوالي 
الترتيب، ومن جه  يخر  فأن زيادا يسعار الموالع  المصدرة 

لي ت ير الالب عليها يؤد  ا %1من مصر بحوالي 
علي الترتيب، وين زيادا  %0.32- ،%0.38 -بحوالي

يؤد  الي  %1يسعار الموالع المصدرة من مصر بحوالي 
علي الترتيبةي  %0.49، %0.08ت ير الالب عليها بحوالي 

حين تشير مرونا  الالب التقااعية ين زيادة يسعار الموالع  
يؤد  الي  %1لي المصرية المصدرة الي دو  البريكس بحوا

علي الترتيب، ومن  %0.06، %0.29ت ير الالب بحوالي 
جه  يخر  فأن زيادا يسعار الموالع  المصدرة من مصر 

 -يؤد  الي ت ير الالب عليها بحوالي %1بحوالي 
علي الترتيب، وين زيادا يسعار الموالع  0.32%- ،0.38%

يؤد  الي ت ير الالب  %1المصدرة من مصر بحوالي 
 .علي الترتيب %0.49، %0.08ا بحوالي عليه

مما يشير الي ين هناا عالق  احاللية يقابلها عالقة 
تكاملية في حالتي ارتةام يسعار تصدير روسيا والصين علي 
الترتيب، كما تشير الي العالقة االحاللية بين الموالع  
المصدرة من مصر من جه  وكال من الصين والهند في حالة 

دير الصين والهند يكبر من العالقة ارتةام يسعار تص
 االحاللية في حالة ارتةام يسعار تصدير مصر. 

كما يتضع من المرون  االنةاقية ين زيادة اجمالي االنةاق 
يؤد  الي  %1الحقيقي علي الموالع  في هذا السوق بحوالي 

، %1.14زيادة االنةاق علي الموالع  المصرية بحوالي 
ق الروسي والصيني لك  من السو  1.01%، 0.67%

 والهند  علي الترتيب.  
مما يشير الي ين هناا عالق  احاللية يقابلها عالقة 
تكاملية في حالتي ارتةام يسعار تصدير روسيا والصين علي 
الترتيب، كما تشير الي العالقة االحاللية بين الموالع  
المصدرة من مصر من جه  وكال من الصين والهند في حالة 

ار تصدير الصين والهند يكبر من العالقة ارتةام يسع
 االحاللية في حالة ارتةام يسعار تصدير مصر. 

كما يتضع من المرون  االنةاقية ين زيادة اجمالي االنةاق 
يؤد  الي  %1الحقيقي علي الموالع في هذا السوق بحوالي 

، %1.14زيادة االنةاق علي الموالع المصرية بحوالي 
لسوق الروسي والصيني لك  من ا 1.01%، 0.67%

 والهند  علي الترتيب.  
صادرات مصر من الموالح  الي اهنم دول تكتنل االتحناد  (2)

 ليتوانيا( –انجلترا –االوروبي  )هولندا

( عدم وجود مشاك  في التقدير 3يتضع من الجدو  )
والتي يمكن ين تؤتر علي كةاوة النموذ  )االرتباا الذاتي، 

لتجانس(، كما تم التأكد من عدم عدم التوزي  الابيعي، عدم ا
والخاص بشروا االضافة والتجانس   Waldمعنوي  اختبار

 والتمات  كما تم التحقق من صحة النموذ . 

ويتبين من نةس الجدو  ين زيادة سعر موالع هولندا بنسب  
تؤد  الي زيادا النصيب السوقي المصر  للموالع   1%

ان زيادا  ، كما يتضع من الجدو  ايضا%0.19بنسبة 
 %1االنةاق الكلي علي الموالع  في السوق الهولند  بنسبة 

تؤد  الي زيادا النصيب السوقي المصر  للموالع  بنسبة 
 %83كما يتبين ان مت يرا  الدالة تشرف حوالي  .0.22%

من الت يرا  الحادتة في الالب علي الموالع  المصرية 
  الي عوام  للسوق الهولند ، في حين تراج  باقي الت يرا

 يخر   ير مقيس  بالدالة. 
( ين زيادة سعر موالع  في 3وتشير البيانا  بالجدو  )

تؤد  الي زيادا النصيب السوقي  %1 السوق االنجلتر  بنسب 
علي الترتيب، ين زيادة سعر  %3.2المصر  للموالع  بنسبة 

تؤد  الي نقص  %1موالع في السوق االنجلتر  بنسب  
، كما  %2.1لمصر  للموالع  بنسبة النصيب السوقي ا

يتضع من الجدو  ايضا ان زيادا االنةاق الكلي علي الموالع  
تؤد  الي نقص النصيب  %1في السوق االنجلتر  بنسبة 

كما يتبين ان  .%4.1السوقي المصر  للموالع بنسبة 
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من الت يرا  الحادتة في  %79مت يرا  الدالة تشرف حوالي 
مصرية للسوق االنجليز ، في حين الالب علي الموالع ال

 تراج  باقي الت يرا  الي عوام  يخر   ير مقيس  بالدالة. 
ويتبين من نةس الجدو  ين ين زيادة سعر موالع  في 

تؤد  الي زيادا النصيب السوقي  %1السوق اليتواني بنسب  
، ين زيادة سعر موالع  في %0.01المصر  للموالع  بنسبة 

تؤد  الي نقص النصيب السوقي  %1  السوق اليتواني بنسب
، كما يتضع من الجدو  %0.23المصر  للموالع  بنسبة 

ايضا ان زيادا االنةاق الكلي علي الموالع  في السوق 
 تؤد  الي نقص %1اليتواني بنسبة 

كما   %0.22النصيب السوقي المصر  للموالع  بنسبة 
لي يتضع من الجدو  ايضا ان مت يرا  الدالة تشرف حوا

من الت يرا  الحادتة في الالب علي الموالع   80%
المصرية للسوق اليتواني في حين تراج  باقي الت يرا  الي 

 عوام  يخر   ير مقيس  بالدالة. 
( الخاص بالمرونا  الالب السعرية 4ويشير الجدو )

علي الموالع  المصرية الي ين الزيادة في يسعارها بحوالي 
لب عليها في السوق الهولند  يؤد  الي انخةاض الا 1%

، وهذا يعني ينها سلعة ذا  الب  ير مرن %0.65بحوالي 
 بهذا السوق.

كما يتبين من نةس الجدو  الخاص بالمرونا  الالب 
السعرية علي الموالع  المصرية الي ين الزيادة في يسعارها 

يؤد  الي انخةاض الالب عليها في السوق  %1بحوالي 
، وهذا يعني ينها سلعة ذا  الب %0.06االنجلتر  بحوالي 

  ير مرن بهذا السوق.
( الخاص بالمرونا  الالب السعرية 4كما يشير الجدو )

 %1علي الموالع المصرية الي ين الزيادة في يسعارها بحوالي
يؤد  الي انخةاض الالب عليها في السوق اليتواني  بحوالي 

ذا ، وهذا يعني ينها سلعة ذا  الب  ير مرن به0.44%
 السوق.

في حين تشير مرونا  الالب التقااعية ين زيادة يسعار 
الموالع المصرية المصدرة الي دو  االتحاد االوروبي بحوالي 

علي  %0.03، %0.28يؤد  الي ت ير الالب بحوالي  1%
الترتيب، ومن جه  يخر  فأن زيادا يسعار الموالع  المصدرة 

ليها بحوالي يؤد  الي ت ير الالب ع %1من مصر بحوالي 
علي الترتيب، وين زيادا يسعار الموالع   0.42%- ،0.36%

يؤد  الي ت ير الالب عليها  %1المصدرة من مصر بحوالي 
 علي الترتيب.   %0.48، %0.07 -بحوالي

 (2019-2001خالل الفترة )لصادرات الموالح المصرية الي تكتل االتحاد االوروبي نتائج نموذج الطلب شبه االمثل  .3جدول 
 الدولة 

 ليتوانيا انجلترا هولندا

Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. 

α -0.32 -3.7 0.00 1.1 12.2 0.00 0.32 4.7 0.00 
1LnP 0.19 4.5 0.00 -2.1 -4.3 0.00 0.01 -5.6 0.00 
2LnP -0.92 0.8 0.87 2.2 0.8 0.99 -0.23 -3.5 0.00 
3LnP -0.65 -1.9 0.32 3.2 -3.6 0.00 0.21 0.9 0.12 

)spiLn(E/P 0.22 8.2 0.00 -4.1 -8.6 0.00 -0.22 -3.7 0.00 
F 12.1 9.4 8.8 
Adj. RSq. 0.83 0.79 0.80 
Auto 0.984 0.65 1.32 0.33 1.32 0.32 
Heteroskedasticity 

Test: ARCH 
0.22 0.11 0.24 0.27 0.49 0.71 

Normality test: 

Jarque-Bera 
9.43 0.06 0.06 0.84 17.21 0.05 

مضاعى الجرانص  .Auto -معام  التحديد المعد .  .Adj. R- Sq -( هو سعر تصدير هولندا وانجلترا وليتوانيا بالدوالر للان  P1 ,P2 . P3حي  ين : )
 مضاعى الجرانص لعدم التوزي  الابيعى لحد الخاأ. .Non-Norm -مضاعى الجرانص لعدم تبا  التباين.  .Hetro -لالرتباا الذاتى. 

Sourse : www.treadmap.org  

http://www.treadmap.org/
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لصنادرات المنوالح المصنرية الني تكتنل الطلنب شنبه االمثنل  لنمنوذجمصفوفة المرونات السعرية والتقاطعية واالنفاقية . 4جدول 
 (2019-2001) خالل الفترةاالتحاد االوروبي 

 ليتوانيا انجلترا هولندا المرونة االنفاقية المرونة السعرية والتقاطعية الدولة
.650- هولندا  280.  030.  98.0  
.360 انجلترا  -060.  -420.  870.  
.070- ليتوانيا  480.  -440.  071.  

Sourse: www.treadmap.org  
 

ا يشير الي ين هناا عالق  احاللية يقابلها عالقة مم
علي  تكاملية في حالتي ارتةام يسعار تصدير هولندا وانجلترا

الترتيب، كما تشير الي العالقة االحاللية بين الموالع  
المصدرة من مصر من جه  وكال من هولندا وانجلترافي حالة 

القة ارتةام يسعار تصدير انجلترا ليتوانيا يكبر من الع
 االحاللية في حالة ارتةام يسعار تصدير مصر. 

كما يتضع من المرون  االنةاقية ين زيادة اجمالي االنةاق 
يؤد  الي  %1الحقيقي علي الموالع  في هذا السوق بحوالي 

، %0.98زيادة االنةاق علي الموالع  المصرية بحوالي 
لك  من السوق اليوناني واالنجلتر   1.07%، 0.87
 .ني علي الترتيبواليتوا

صادرات مصر من الموالح  الي اهم دول تكتل االسيان  (3)
 اندونسيا( –سنغافورا  –)ماليزيا 

( عهههدم وجهههود مشهههاك  فهههي التقهههدير 5يتضهههع مهههن الجهههدو  )
والتههي يمكههن ين تههؤتر علههي كةههاوة النمههوذ  )االرتبههاا الههذاتي، 
عدم التوزي  الابيعي، عدم التجانس(، كما تم التأكهد مهن عهدم 

والخهههاص بشهههروا االضهههافة والتجهههانس  Waldيههه  اختبهههار معنو 
 والتمات  كما تم التحقق من صحة النموذ . 

ويتبههههين مههههن نةههههس الجههههدو  ين زيههههادة سههههعر مههههوالع السههههوق 
تههههههؤد  الههههههي زيههههههادا النصههههههيب السههههههوقي  %1المههههههاليز  بنسههههههب  

، كمههها يتضهههع مهههن الجهههدو  %0.91المصهههر  للمهههوالع  بنسهههبة 
ي المهههههوالع  فهههههي السهههههوق ايضههههها ان زيهههههادا االنةهههههاق الكلهههههي علههههه

تههههههؤد  الههههههي زيههههههادة النصههههههيب السههههههوقي  %1المههههههاليز  بنسههههههبة 
كمهههها يتبههههين ان مت يههههرا   .%0.36المصههههر  للمههههوالع بنسههههبة 

مهههن الت يهههرا  الحادتهههة فهههي الالهههب  %76الدالهههة تشهههرف حهههوالي 
علي المهوالع المصهرية للسهوق المهاليز ، فهي حهين تراجه  بهاقي 

 الدالة. الت يرا  الي عوام  يخر   ير مقيس  ب
( ين زيهههادة سهههعر مهههوالع  فهههي 5وتشهههير البيانههها  بالجهههدو  )
تهههههؤد  الهههههي زيهههههادا النصهههههيب  %1السهههههوق السهههههن افور  بنسهههههب  

علههي الترتيههب، ين  %0.84السههوقي المصههر  للمههوالع  بنسههبة 
تههؤد   %1زيههادة سههعر مههوالع  فههي السههوق السههن افور  بنسههب  

الهههههههي نقهههههههص النصهههههههيب السهههههههوقي المصهههههههر  للمهههههههوالع  بنسهههههههبة 
، كمهههها يتضههههع مههههن الجههههدو  ايضهههها ان زيههههادا االنةههههاق 0.33%

تهؤد   %1الكلي علي المهوالع  فهي السهوق االندونيسهي بنسهبة 
 %0.01الهي نقههص النصههيب السههوقي المصههر  للمههوالع بنسههبة 

مههههههن  %87.كمهههههها يتبههههههين ان مت يههههههرا  الدالههههههة تشههههههرف حههههههوالي 
الت يهههرا  الحادتهههة فهههي الالهههب علهههي المهههوالع المصهههرية للسهههوق 

فههي حههين تراجهه  بههاقي الت يههرا  الههي عوامهه  يخههر   السههن افو ،
  ير مقيس  بالدالة. 

ويتبهههين مهههن نةهههس الجهههدو  ين ين زيهههادة سهههعر مهههوالع  فهههي 
تهههههؤد  الهههههي زيهههههادا النصهههههيب  %1السهههههوق االندونيسهههههي بنسهههههب  

، ين زيههههادة سههههعر %0.12السههههوقي المصههههر  للمههههوالع  بنسههههبة 
تهههؤد  الهههي نقهههص  %1مهههوالع  فهههي السهههوق االندونيسهههي بنسهههب  

، كما يتضع %0.08النصيب السوقي المصر  للموالع بنسبة 
مههن الجههدو  ايضهها ان زيههادا االنةههاق الكلههي علههي المههوالع  فههي 

تههههؤد  الههههي نقههههص النصههههيب  %1السههههوق االندونيسههههي بنسههههبة 
                .%0.06السوقي المصر  للموالع  بنسبة 
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 كما يتضع من الجدو  ايضا ان مت يهرا  الدالهة تشهرف حهوالي

مهههههههن الت يهههههههرا  الحادتهههههههة فهههههههي الالهههههههب علهههههههي المهههههههوالع   56%
المصههرية للسههوق االندونيسههي، فههي حههين تراجهه  بههاقي الت يههرا  

 الي عوام  يخر   ير مقيس  بالدالة. 
( الخهههاص بالمرونههها  الالهههب السهههعرية 6ويشهههير الجهههدو  )

علههي المههوالع  المصههرية الهههي ين الزيههادة فههي يسههعارها بحهههوالي 
لالههب عليههها فههي السههوق المههاليز  يههؤد  الههي انخةههاض ا 1%

، وهذا يعني ينها سهلعة ذا  الهب  يهر مهرن %0.65بحوالي 
 بهذا السوق.

كمههها يتبهههين مهههن نةهههس الجهههدو  الخهههاص بالمرونههها  الالهههب 
السههعرية علههي المههوالع  المصههرية الههي ين الزيههادة فههي يسههعارها 

يهههؤد  الهههي انخةهههاض الالهههب عليهههها فهههي السهههوق  %1بحهههوالي 
، وهههههذا يعنههههي ينههههها سههههلعة ذا  %0.04 السههههن افور  بحههههوالي

 الب  ير مرن بهذا السوق.

( الخاص بالمرونها  الالهب السهعرية 6كما يشير الجدو  )
علهههي المهههوالع  المصهههرية الهههي ين الزيهههادة فهههي يسهههعارها بحهههوالي 

يؤد  الي انخةاض الالب عليهها فهي السهوق االندونيسهي  1%
مهرن  ، وهذا يعني ينهها سهلعة ذا  الهب  يهر%0.54بحوالي 

 بهذا السوق.
فهههي حهههين تشهههير مرونههها  الالهههب التقااعيهههة ين زيهههادة يسههههعار 
المهههوالع  المصهههرية المصهههدرة الهههي دو  االتحهههاد تكتههه  االسهههيان 

              ، %0.28يههههههؤد  الههههههي ت يههههههر الالههههههب بحههههههوالي  %1بحههههههوالي 
% علي الترتيهب، ومهن جهه  يخهر  فهأن زيهادا يسهعار  0.11-

يهههؤد  الهههي ت يهههر  %1الي المهههوالع  المصهههدرة مهههن مصهههر بحهههو 
علي الترتيهب، وين  %0.34 ،%0.43 -الالب عليها بحوالي

يههؤد   %1زيههادا يسههعار المههوالع المصههدرة مههن مصههر بحههوالي 
                ،%0.06الي ت ير الالب عليها بحوالي 

 علي الترتيب.   0.33% -
 

 (.2019-2001خالل الفترة )رية الي تكتل االسيان لصادرات الموالح المصنتائج نموذج الطلب شبه االمثل  .5جدول 

 الدولة 
 اندونسيا سنغافورا ماليزيا

Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. 
α -0.72 -3.4 0.02 1.96 12.1 0.00 0.12 1.56 0.00 

LnP1 0.91 4.5 0.00 0.84 5.2 0.00 -0.04 -0.65 0.08 

LnP2 -0.62 -1.2 0.34 0.45 1.7 0.67 -0.08 -6.12 0.00 

LnP3 -0.56 -0.34 0.71 -0.33 -6.4 0.00 0.12 5.23 0.00 

Ln(E/Pspi) 0.36 8.1 0.00 -0.01 -1.7 0.96 0.06 0.76 0.02 

F 91.3 5.4 14.8 

Adj. RSq. 0.76 0.87 0.56 

Auto 0.94 0.44 1.23 0.43 1.42 0. 43 

Heteroskedasticity 

Test: ARCH 
0.95 0.67 0.96 0.44 0.23 0.15 

Normality test: 

Jarque-Bera 
10.12 0.04 0.26 0.19 2.34 0.05 

مضاعى  .Auto -معام  التحديد المعد .  .Adj. R- Sq -( هو سعر تصدير ماليزيا وسن افورا واندونسيا بالدوالر للان  P1, P2. P3حي  ين: )
 مضاعى الجرانص لعدم التوزي  الابيعى لحد الخاأ. .Non-Norm -مضاعى الجرانص لعدم تبا  التباين.  .Hetro -الجرانص لالرتباا الذاتى. 

Sourse : www.treadmap.org 
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ح المصنرية الني تكتنل لصنادرات المنوالالطلنب شنبه االمثنل  لنمنوذجمصفوفة المرونات السعرية والتقاطعية واالنفاقية  .6جدول 
 (.2019-2001خالل الفترة )االسيان 

 اندونسيا سنغافورا ماليزيا المرونة االنفاقية المرونة السعرية والتقاطعية الدولة
.650- ماليزيا  280.  -110.  99.0  

.430- سن افورا   -040.  340.  11.1  
.060 اندونسيا  -330.  -540.  67.0  

Sourse: www.treadmap.org 

 
ممههها يشههههير الهههي ين هنههههاا عالقهههه  احالليهههة يقابلههههها عالقههههة 
تكامليهههة فهههي حهههالتي ارتةهههام يسهههعار تصهههدير ماليزيههها وسهههن افورا 
علههي الترتيههب، كمهها تشههير الههي العالقههة االحالليههة بههين المههوالع  
المصدرة مهن مصهر مهن جهه  وكهال مهن ماليزيها وسهن افورا فهي 

ارتةههههام يسههههعار تصههههدير اندونسههههيا وسههههن افورا يكبههههر مههههن  حالههههة
 العالقة االحاللية في حالة ارتةام يسعار تصدير مصر. 

كما يتضع من المرون  االنةاقيهة ين زيهادة اجمهالي االنةهاق 
يهؤد  الهي  %1الحقيقي علي الموالع  في هذا السوق بحوالي 

، %0.99زيهههههادة االنةهههههاق علهههههي المهههههوالع  المصهههههرية بحهههههوالي 
لكههههههه  مهههههههن السهههههههوق المهههههههاليز  والسهههههههن افور   0.67%، 1.11

   واالندونيسي علي الترتيب.

 التوصيات

دراسههة يسههعار تصههدير الههدو  المنافسههة مههن حيههث المسههافة  •
 .وموعد الالب عليها

ضههرورة العمهه  علههي الحةههاظ علههي الميههزة التنافسههية للمههوالع  •
المصهههرية فهههي األسهههواق الرئيسهههية التقليديهههة لهههها مههه  مرعهههاة 

 سعرالتصدير وصةا  الجودة.موعد و 
ضههرورة فههتع يسههواق جديهههدة للمنافسههة عههن اريههق األهتمهههام  •

بمواصههةا  الجههودة العالميههة ويذواق المسههتهلكين المالوبههة، 
 وعم  الدعاية الالزمة للترويص للموالع المصرية.

 والتسويق امنتا  قاام تخدم معلوما  قاعدة توفير ضرورة •

 كجههاز الزراعهي ادامرشه هيكلهة جههاز  عهادة ضهرورة مه 

 .للمزارعين التكنولوجيا نق  في متخصص

 المراجع
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ABSTRACT 

Estimation of Almost Ideal Demand Model for Egyptian 
Nourhan E. A. El-Eraky, Salwa Mohamed Abdel Moneim, Mosad E. Rajab,                                   

EL-Saed A. A. AL Khashin 

The issue of Egyptian exports is at the forefront of 

priorities because it is one of the main sources of 

obtaining foreign exchange, and a means to reduce the 

deficit in the balance of payments. The problem of the 

research is that despite the importance of Egyptian 

citrus as an important export crop, and Egypt is ranked 

third as the most important citrus exporting country in 

the world However, Egyptian citrus exports face strong 

competition in global markets, and the main objective 

of the research is to estimate the functions of demand 

for Egyptian citrus exports in the most important global 

clusters, using the semi-optimal demand model in order 

to identify the possibility of increasing its 

competitiveness in those markets.  

The price demand for Egyptian citrus indicates that 

an increase in its prices by about 1% leads to a decrease 

in demand for it in the Russian market by about 0.74%, 

and this means that it is a commodity with inelastic 

demand in this market, as shown by the elasticities of 

price demand for Egyptian citrus that the increase in its 

prices is about 1% leads to a decrease in demand for it 

in the Chinese market by about 0.03%, and this means 

that it is a commodity with inelastic demand in this 

market, as the results indicate The price demand for 

Egyptian citrus fruits indicated that an increase in their 

prices by about 1% leads to a decrease in demand for 

them in the Indian market by about 0.45%, and this 

means that they are a commodity with inelastic demand 

in this market. 

Keywords: Almost Ideal Demand System, global 

blocs, foreign trade 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


