
 

 

 من الفراولة المجمدة  مصرصادرات لحليل القياسي تال
1  ريهام جالل أحمدو  سامح محمد حسن شهاب

 
 asejaiqjsae.2021.209148/  10.21608:   معرف الوثيقة الرقمي

 جامعة اإلسكندرية -كلية الزراعة -سم االقتصاد وإدارة األعمال الزراعيةق 1
sameh.shehab@alexu.edu.eg 

 * @alexu.edu.eggalal-reham 

 2021ديسمبر   10 ىالنشر فالموافقة على   2021  نوفمبر 05 حث فىاستالم الب

 الملخص العربى 
على  الخارجي  للطلب  القياسي  التحليل  البحث  استهدف 

الفترة    مصرصادرات   خالل  المجمدة  الفراولة  -2009من 
والتصديرية    2019 اإلنتاجية  المالمح  على  التعرف  خالل  من 
ع الجغرافي ومؤشرات التنافسية ألهم األسواق المستوردة  والتوزي

واق من  ألسوالتي تمثلت في السوق األلماني، السعودي، كأهم ا
لقيمة   النسبية  األهمية  إلى    الصادرات،حيث  السوق  باإلضافة 

أهم األسواق   البحث في تحقيق   الواعدة،الياباني كأحد  واعتمد 
الوصفي اإلحصائية  المؤشرات  على  التجارة  أهدافه  ومؤشرات  ة 

اإلح واالختبارات  االنحدار  وتحليل  والقياسية  الخارجية  صائية 
 ذات الصلة.

 النتائج التالية: إلىتوصل البحث 
الفراولة   - من  المصرية  الصادرات  وقيمة  كمية  متوسط  بلغ 

حوالي   طن،    55.37المجمدة  دوالر    50.58ألف  مليون 
نحو   بلغ  سنوي  نمو    على %  26.4%،  28.6بمعدل 

العالمية  ،  يبترتال األسواق  أهم  في  تتمثل  السوق  المستوردة 
نحو   تمثل  بنسبة  السعودي  والسوق  %،  17.47األلماني 

الترتيب، في حين يمثل السوق الياباني نحو  ى  % عل13.38
المجمدة7.59 الفراولة  صادرات  قيمة  من  بلغ  حيث  ،  % 

نحو   السوقي  النصيب  %،  47.87متوسط 
السوق %26.02،8.78 من  لكال  الياباني   %    السعودي، 

 علي الترتيب.  واأللماني
للفرا  - المصرية  الصادرات  لدالة  القياسي  بالتحليل  ولة  تبين 

السعودي  فيالمجمدة   التأثير   السوق  ذات  العوامل  أهم  أن 
جابي تمثلت في المساحة المزروعة من الفراولة في مصر  االي

التصديري  السعر  في  تمثلت  السلبي  التأثير  ذات  أما    بينما 
فكان اإلنتاج المحلي من الفراولة في  للسوق األلمانية النسبب

إيجابي   كالهما  منافسة  كدولة  بولندا  تصدير  سعر  مصر، 
التأثير في حين أن سعر التصدير سلبي التأثير، بينما بالنسبة  

الياباني أه  للسوق  أن  اإليجابي    متبين  التأثير  ذات  العوامل 
ا  اإلنتاج  المزروعة،  لمحلي، سعر تصدير  تتمثل في المساحة 

مية الواردات العالمية للسوق الياباني  وك  دا كدولة منافسةبولن 
أن كمية   ت إ في حين  ذات  اليابان كانت  الفراولة في  أثير  نتاج 

 عكسي. 
بضرورة التوسع في فتح أسواق جديدة واعدة    ويوصي البحث
المحافظة   إطار  التقليدية    الخارجيةاألسواق    علىمع  في 
من خالل زيادة المساحة المزروعة واإلنتاجية  ة  التنافسية الدولي

لضمان    ةالفداني الجيدة  الزراعية  الممارسات  اتباع  ظل  في 
 .المصدر المنتج المصري  وأمان الجودة وسالمة

التحليل    ،الصادرات المصرية  دة،الفراولة المجم  الكلمات الدالة:
 .القياسي

 المشكلة البحثية و  المقدمة
الرئيستتمثل   لإلصالح للة  ياألهداف  الوطني  برنامج 

الغذائي   األمن  علي  الحفاظ  في  الزراعة  لقطاع  الهيكلي 
الناتج   الزراعي ونصيبه من  القطاع  إنتاجية  والمائي وزيادة 

جديدة عمل  فرص  وخلق  اإلجمالي  حدة    المحلي  وتخفيف 
دعم الفقر إلي  باإلضافة  المزارعين،  صغار  دخل  وزيادة   ،

وتعزيز   ن تنافسية القطاع،ات الزراعية وتحسيالصادر وتعزيز  
الصناعات  الإمكانيات   مع  التصدير  تكامل  ويكتسب  األخرى، 

كوسيلة   متزايدة  اإلنتاجية   لالستغاللأهمية  للطاقة  األمثل 
الجودة وتحسين  األرباح  االهتمام   وزيادة  قضية  وتكتسب 

 (GATT,1994تفاقية الجاتإن أقرت  أبعد    ا  هام  ا  بالجودة بعد

)  t on Tariffs and TradeGeneral Agreemen  حقية كل  أ
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والضوابط   الفنية  والمواصفات  الشروط  تضع  أن  في  دولة 
الصحية للسلع الواردة بما يتناسب مع احتياجاتها حتي يتم 

الدولة   مستوي  علي  المعايير  هذه  مؤشرات  توحيد  وتتوقف 
األمان ،   Efficiencyالجودة علي ثالثة عوامل وهي الكفاءة  

Safety  ،  والشكل Appearance،(1997)عبدالصبور ، 
 .وزيادة النمو االقتصادي واالستقرار

عتبر محصول الفراولة من المحاصيل التصديرية غير ي 
زرع كمحصول خضر لما يحيث    التقليدية الواعدة في مصر

والنقليح والتداول  الزراعة  أثناء  خاصة  عناية  من   ،تاجه 
فاكهتبر  يعبينما   استعمال  ةمحصول  طا  هعند  و  أزج  سواء 
في    .(1992)حمايل،مجمد تجاريا   الفراولة  إنتاج   76ويتم 

منتج   أكبر  الصين  وتعتبر    وقد.  ,Simpson (2018)دولة، 
  عالميا    الثانيحصول مصر على المركز    دوليةأّكدت تقارير  

مليون    152بقيمة بلغت حوالي  في تصدير الفراولة المجمدة
بولندا    دوالر صادراتها  بعد  ُقدرت  بلبقيموالتي  حوالي  ة  غت 
عام    174 دوالر  العالمي()2019مليون  التجارة  مما    مركز 

  إلى يعكس جودة المنتج الغذائي المصري حيث يتم تصديره  
العالم  أكبر القرار  دول  ساهم  وقد  لوزارة   الوزاري .    المشترك 

ووزارة التجارة   رقم    األراضي   واستصالح الزراعة    والصناعة 
اصالت  لحل  ى التصدير   )المجلس  2017لسنة    670

والخاص   AEC)   )(Agriculture Export Councilالزراعية
المصرية   الزراعية  الصادرات  على  الرقابة    فيبمنظومة 

الزراعية   العمليات  على  رقابة  المنتج    التيوجود  على  تتم 
الممارسات  إتباع  من  والتأكد  والتعبئة  الزراعة  مراحل  خالل 

  Good Agricultural Practices  (GAP)الجيدة  الزراعية  
فيه   تتوافر  منتج  إنتاج  لضمان  للمبيدات  اآلمن  واالستخدام 

 الغذاء. سالمة  اشتراطات
 : مشكلة البحث

غير  التصديرية    المنتجاتد الفراولة المجمدة من أهم  ُتع
و  نحو  تمالتقليدية  الفاكهة 89ثل  صادرات  قيمة  من   %

متوسط   خالل  من  المجمدة  )قاعدة   2019-2009الفترة 

التجا  المتحدة(بيانات  لألمم  التابع  الخارجية  وتشير  رة   ،
  إلى   راضياأل   واستصالحالصادرة من وزارة الزراعة    البيانات

أن هناك نمو في المساحة المزروعة بالفراولة وكذلك اإلنتاج 
  2009ألف طن عام    242.78  ن حواليحيث زاد اإلنتاج م

حوالي  ليصل   عام    539.48إلى  طن  وزادت  ،  2019ألف 
من  عام    13.72  حوالي  المساحة  فدان  إلى    2009ألف 

وبالرغم من هذا النمو    2019ألف فدان عام    31.61  حوالي
من الفراولة  المصرية ك تذبذب شديد في الصادرات ال أن هناإ

العالمية  اليالمجمدة   صادرات األسواق  نسبة  بلغت  حيث   ،
نحو   المجمدة  المصرية  من  3.56الفراولة  كمية  إ%  جمالي 

مر  أل ا  2019م  مليون طن عا 5.7ية البالغة  الصادرات الزراع
التصدير  بسياسات  تتعلق  مشكلة  وجود  يعكس  الذي 

 .سواق الخارجيةباألوالمنافسة 
   :أهداف البحث

التحليل القياسي للطلب  يستهدف البحث بصفة أساسية  
على   مصرالخارجي  خالل   صادرات  المجمدة  الفراولة  من 

على    2019-2009الفترة   التعرف  خالل  المالمح  من 
والتصديرية   الجغرافي ومحدداتها  اإلنتاجية  والتوزيع 

 . هم األسواق المستوردةومؤشرات التنافسية أل
 :األسلوب البحثي ومصادر البيانات

تحقيق    اعتمد في  التحليل   على  أهدافهالبحث  استخدام 
النمو السنوي    نموذجمن خالل تقدير    واالستدالليالوصفي  

وقيمة   القدرة لوكذ  الصادرات،لكمية  مؤشرات  دراسة  ك 
لتقدير   Regression Analysisاالنحدار  وتحليل    التنافسية

المجمدة   للفراولة  المصرية  الصادرات  األسواق  إلىدالة   أهم 
المزدوجالصورة    في  المستوردة  Powerة  اللوغاريتمية 

function Export. 
                                                %:مؤشر قوة التصديرمؤشرات التنافسية:
of Export Power   Indictor 
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وهو يعبر عن نسبة كمية الصادرات من محصول معين  
النحو    إلى على  ويحسب  للدولة،  المحلي  اإلنتاج  كمية 

 التالي: 

 
                                          Indictor of Market Share %: مؤشر النصيب السوقي

ا  نصيب  يعكس  لسوهو  المصدرة  من  لدولة  معينة  لعة 
دولة  إ لسوق  المتاح  العرض  ،  معينة  استيراديةجمالي 

 ويحسب على النحو التالي: 

 
 Indictor of Price             %  مؤشر التنافسية السعرية

Competitiveness                    
النسبة  بإيجاد  السعري  التنافسي  المركز  تقدير  يتم 

ال سعر  بين  الدولة السعرية  تصدير  وسعر  المصري  تصدير 
ف  الفراولة  تصدير  في  لها  هذا إالمنافسة  قيمة  كانت  ذا 

أن مصر لها   علىالمؤشر أقل من الواحد الصحيح دل ذلك  
والعكس   المجمدة  الفراولة  تصدير  في  سعرية   صحيح،ميزة 

  ويحسب على النحو التالي:

 
البحث   اعتمد  هدفه  كما  تحقيق  البيانات في  على 

  ، األراضي  واستصالح ارة الزراعة  ائية الصادرة عن وز اإلحص
اإل   إلىباإلضافة   تتمثل  لالمواقع  والتي  الصلة  ذات  كترونية 
موقع الدولي    في  والبنك  المتحدة  التجارة  األمم  ومركز 

  .العالمي
 
 

 النتائج البحثية  
أوال: المالمح اإلنتاجية والتصديرية لمحصول الفراولة  

 الطازجة:المصرية  
غير محصول  يعتبر   الخضر  منتجات  أهم  من  الفراولة 

األراضي   في مختلف  تناسب زراعته  في مصر حيث  التقليدية 
الطينية والرملية لقابلية المحصول لنظم الري الحديثة، وقد بلغت 

الفترة   خالل  الفراولة  من  المزروعة  المساحة  -2009متوسط 
عام   18.84نحو    2019 األدنى  حدها  بلغ  وقد  فدان،  ألف 
األقصى  أ   12.49حوالي    2010 حدها  وبلغ  فدان  عام  لف 
فدان أل   31.61حوالي    2019 اإلنتاجية    ، ف  متوسط  وبلغت 

حوالي   الفترة  نفس  خالل  بلغ    17.68للفراولة  وقد  طن/فدان، 
طن/فدان وبلغ حدها    16.12بحوالي    2018حدها األدنى عام  

عام   وبلغت   19.09بحوالي    2010األقصى  فدان،  طن/ 
الفترة حوالي  متوسط  كمية ا  ألف    329.78إلنتاج خالل نفس 

في عام   األدنى  بلغ حدها  وقد    238.43بحوالي    2010طن، 
  539.48بحوالي    2019لف طن وبلغ حدها األقصى في عام  أ 
 لف طن. أ 

الطازجة  الفراولة  من  الصادرات  قيمة  متوسط  بلغت  وقد 
الفترة حوالي   بلغ حدها   78.12خالل نفس  مليون دوالر، وقد 

والر وبلغ حدها د مليون    58.72حوالي    2011ى في عام  األدن 
مليون دوالر، بينما   100.01بحوالي    2016األقصى في عام  

ألف   59.79بلغت متوسط الكمية المصدرة لنفس الفترة حوالي  
ألف    22.95والي  ح   2012طن، وقد بلغ حدها األدنى في عام  
ألف    138.63والي  ح   2016طن وبلغ حدها األقصى في عام  

 . ن ط 
المزروعة   لتطور   الزمني   االتجاه ة  معادل   وبتقدير    المساحة 

 معنوي   ا  متزايد   ا  عام   اتجاه  اتخذت  أنها   يتضح   الفراولة   من 
سنوي   ألف   1.76ي  حوال  بلغ   سنوي   بمقدار   إحصائيا     ، ا  فدان 
%، وعند تقديرها لإلنتاج اتخذت 9نحو   بلغ   سنوي   نمو   وبمعدل 

 27.204ر سنوي بلغ  قدا بم   ا  معنوي إحصائيا   متزايد   ا  اتجاه عام 
طن أ  بلغ    ، لف  سنوي  نمو  وقد 7.9وبمعدل  عدم    %،  ثبت 
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المعنوية اإلحصائية بالنسبة لقيمة وكمية الصادرات من الفراولة 
يدل   مما  المصدرة   على الطازجة  الكميات  في  الشديد  التذبذب 

 (.1جدول )   -السنوات  عبر  
 :فراولة المصرية المجمدةللالمالمح التصديرية : ا  ثاني
أهم  ت المجمدة من  الفراولة  يتم   الفاكهةمنتجات  عتبر  التي 

صادرات   قيمة  تمثل  حيث  مجمدة  المجمدةتصديرها   الفراولة 
قيمة  إمن  %  89.9  نحو المصدرة الفاكهة  جمالي  المجمدة 

الفترة    خالل قيمة    ،2019-2009متوسط  متوسط  بلغت  وقد 
 50.85ي  الصادرات من الفراولة المجمدة خالل نفس الفترة حوال 

عام   في  األدنى  حدها  بلغ  وقد  دوالر،  حوالي    2010مليون 
عام    10.77 في  األقصى  حدها  وبلغ  دوالر    2019مليون 
الكمية   151.76حوالي   متوسط  بلغت  بينما  دوالر،   مليون 
حوالي  المصد  الفترة  لنفس  حدها   55.37رة  وبلغ  طن  ألف 

عام   في  حدها  أل   9.98والي  ح   2009األدنى  وبلغ  طن  ف 

طن، وبلغ متوسط   ألف   203.89والي  ح   2019ى عام  األقص 
ف دوالر/ طن،  أل  1.08سعر التصدير خالل نفس الفترة حوالي 

عام   األدنى  حدها  دوالر/طن   ألف   0.74والي  ح   2019وبلغ 
األ  دوالر    ألف   1.84  حوالي   2012قصى في عام  وبلغ حدها 

 . طن / 
 من  قيمة الصادرات   لتطور   الزمني   االتجاه   ة معادل   عند تقدير 

 معنوي ا   متزايد   ا  عام   اتجاه   اتخذت   أنها   المجمدة يتضح   الفراولة 
دوالر   12.4حوالي   بلغ   سنوي   تغير   بمعدل    إحصائيا  مليون 

تخذت وأيضا ا   %،   26.4  نحو   بلغ   سنوي   نمو   وبمعدل   ، ا  سنوي 
متز كم اتجاه  الصادرات  إحصائي ايدا   ية  تغير    ا  معنوي  بمعدل 

لغ نحو سنوي ب   و موبمعدل ن   ، ألف طن   14.2سنوي بلغ حوالي  
اإلحصائية   %، 28.6 المعنوية  عدم  ثبت  التصدير  بينما سعر 

التصدير  للسعر  السنوي  التناقص  ومعدل  االتجاه   -ى لمعادلة 
 (. 2جدول ) 

 2019-2009لمصرية الطازجة خالل الفترة المالمح اإلنتاجية والتصديرية للفراولة ا .1جدول 
 الصادرات  اإلنتاج اإلنتاجية  المساحة  السنة 

 قيمة  )ألف طن(  )طن/فدان(  )ألف فدان(

 )مليون دوالر(

 كمية 

 )ألف طن( 

2009 13.72 17.69 242.78 86.51 66.99 

2010 12.49 19.09 238.43 65.49 24.51 

2011 13.40 17.93 240.28 58.72 74.98 

2012 13.89 17.45 242.30 77.20 22.95 

2013 14.06 18.66 262.43 69.48 33.21 

2014 15.50 18.29 283.47 75.48 54.75 

2015 22.88 19.03 435.34 73.81 73.50 

2016 22.84 16.60 378.96 100.01 138.63 

2017 19.24 16.57 318.95 90.00 40.61 

2018 27.62 16.12 445.11 74.21 43.58 

2019 31.61 17.07 539.48 88.36 83.97 

 59.79 78.12 329.78 17.68 18.84 المتوسط 

 n.s 2.997 n.s 1.708 **27.204 - **1.766 1 قيمة اتجاه

 n.s 5.4n.s 2.2 **7.9 - **9 2معدل التغير السنوي

 y = a +bxt :حسبت باستخدام نموذج التغير السنوي  دار مق1:
 bxt + ae  = yحسبت باستخدام نموذج:  2

 %. 1عند المستوي االحتمالي   ** تشير الي مستوي معنوية
n.s   م المعنوية اإلحصائية.ي عدلاتشير 

 متفرقة. عدادأ نشرة اإلحصاءات الزراعية، القاهرة،  االقتصادية، الشئون  قطاع راضي،األ واستصالح الزراعة وزارة -   المصدر:
 grwww.comtrade.un.o .المتحدة باألمم  الخارجية التجارة بيانات قاعدة -     

 

 

http://www.comtrade.un.org/


من الفراولة المجمدة  مصرصادرات لالتحليل القياسي  :.ريهام جالل أحمدو   سامح محمد حسن شهاب  

 

2099 

 2019-2009خالل الفترة  من الفراولة المجمدة صرلم المالمح التصديرية  .2جدول 

 السنة 

 صادرات قيمة

 الفاكهة من مصر

 المجمدة 

 )مليون دوالر(

 المجمدة  الفراولة من  مصر صادرات

 كمية                قيمة 

 )ألف طن(       دوالر(     )مليون  

مية النسبية  ألها

  الفراولة صادراتل

 % مجمدةلا

 سعر التصدير

 ( )ألف دوالر/طن

2009 13.38 10.81 9.98 80.74 1.08 

2010 14.73 10.77 10.18 73.12 1.06 

2011 20.34 16.94 14.54 83.29 1.16 

2012 23.84 20.77 11.30 87.15 1.84 

2013 27.13 25.24 63.72 93.06 0.40 

2014 50.58 46.67 33.46 92.25 1.39 

2015 49.55 44.69 39.20 90.20 1.14 

2016 47.27 44.46 50.61 94.06 0.88 

2017 69.27 67.32 65.19 97.19 1.03 

2018 121.68 119.91 107.01 98.55 1.12 

2019 154.76 151.76 203.89 98.06 0.74 

 1.08 89.44 55.37 50.85 53.87 المتوسط 

 12.357 - 1قيمة االتجاه
**(5.83)  

14.208 
**(4.23)  

- 0.028- 
n.s 0.784)-( 

  )-s n.)22 - 28.6** 26.4** - 2ويغير السنمعدل الت

 y = a +bxt: حسبت باستخدام نموذج مقدار التغير السنوي 1
  a + bxty = eحسبت باستخدام نموذج:  2

 %.1مستوي معنوية عند المستوي االحتمالي  إلى** تشير 
n.s  عدم المعنوية اإلحصائية.  إلىتشير 

 www.comtrade.un.org ارجية باألمم المتحدةالتجارة الخ  قاعدة بياناتسبت من ح  معت و ج   در:صمال
 

المصرية من  صادرات  ل تبين من دراسة التوزيع الجغرافي ل
أنها  (  2، )(1( وشكلي )3)  والواردة بالجدول الفراولة المجمدة  

د ثالث  في  ه  لو تتركز  ورو لأي  أساسية  والسعودية  سيا  مانيا 
نحو   تمثل  من    40.41حيث  صادرات  إ%  قيمة  جمالي 

حوالي   والبالغة  متوسط   50.58الفراولة  خالل  دوالر  مليون 

نحو   وتمثل  الدراسة،  من    52.43فترة  الكمية إ%  جمالي 
ألف طن، وبلغ معدل النمو   55.37ي  المصدرة والبالغة حوال
الصادرا لقيمة  األسواق    تالسنوي  نحلهذه  بالترتيب  و  الثالثة 

 (. 2(، شكل ) 1شكل ) -%57.40%، %11.20،32.90

 2019-2009التوزيع الجغرافي لصادرات مصر من الفراولة المجمدة إلى دول العالم خالل متوسط الفترة  .3جدول 
همية النسبية  ألا قيمة الصادرات  الدولة 

 لقيمة الصادرات% 

معدل النمو  

 للقيمة % 

صادرات لاكمية  همية النسبية  ألا 

ادرات % لكمية الص  

انيالم إ  8.88 17.47 32.90 14.00 25.28 

 17.28 9.57 11.20 13.38 6.80 السعودية 

 9.87 5.47 57.40 9.56 4.86 روسيا 

 7.30 4.04 48.40 9.12 4.64 هولندا 

 4.43 2.45 30.40 7.59 3.86 اليابان 

 4.43 2.45 14.00 5.71 2.90 بلجيكا 

طاليا يا  2.25 4.42 23.60 1.90 3.43 

 2.85 1.58 67.00 4.23 2.15 الصين 

 1.79 0.99 35.00 2.35 1.20 فرنسا 

 23.33 12.92 28.40 26.18 13.31 باقي دول العالم 

 100.00 55.37 30.45 100.00 50.85 متوسط الصادرات 

 www.comtrade.un.orgدة حتمال   لألممسبت من قاعدة بيانات التجارة الخارجية ح  و  : ج عتالمصدر

http://www.comtrade.un.org/
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الفترة   .1شكل   متوسط  خالل  المجمدة  الفراولة  من  مصر  صادرات  لقيمة   )%( النسبية  لألهمية  وفقا   الجغرافي  التوزيع 
2009-2019 

 (.3المصدر: البيانات الواردة بالجدول )
 

 
الجغر   .2شكل وفقا  التوزيع  الفترة لأله  افي  متوسط  خالل  المجمدة  الفراولة  من  مصر  صادرات  لكمية   )%( النسبية  مية 

2009-2019 
 (.3المصدر: البيانات الواردة بالجدول )
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  ا  وفقجاء  اختيار أهم ثالث أسواق    إلى أن  وتجدر اإلشارة      
لمعيار األعلى في األهمية النسبية لقيمة الصادرات وذلك في  

ا و تقليدلاألسواق  حالة  السعودية    إلى باإلضافة    ،مانياألية 
اليابانياختيار أحد األسواق الواعدة     والذي يتمثل في السوق 

في إجراءات السالمة الغذائية ويعتبر بمثابة   ا  األصعب عالمي
المصرية للمنتجات  العالمية  الجودة  باإلضافة عالمة  أن    ، 

لليابان   يةجيستراتإلاالفراولة من المنتجات الزراعية التصديرية  
األصناف بتعدد  أنها ,(Goto, Sone ,2014) وتتميز  حيت   ،

جهود    سلعة قيمة لالستهالك المحلي وللتصدير وتبذل اليابان
لتحسين العمر االفتراضي للفراولة اليابانية مع المحافظة علي  
والتطورات  الحديثة  الزراعة  طرق  باستخدام  الجيد  المذاق 

لتقنيات   بعد  التكنولوجية   Endo, Minoriحصاد.لاما 

Hikawa(2020) 
 مؤشرات التنافسية للفراولة المجمدة المصرية:  -ا  ثالث

استعراض   من  لصادرات  يتضح  التنافسية  القدرة  مؤشرات 
الفترة   خالل  المجمدة  الفراولة  من   ،2019-2009مصر 

 ( ما يلي: 4والواردة بالجدول )
 التصدير: مؤشر قوة  -1

المؤشر   هذا  المؤشراتيعتبر  المباشرة ذات    أحد  الصلة 
حيث   العالمي  السوق  بمتطلبات  الوفاء  على  كلما  أبالقدرة  نه 

الوفاء    تارتفع على  القدرة  زيادة  علي  دل  المؤشر  هذا  قيمة 
التصديرية  بااللتزامات قوة التجارية  مؤشر  متوسط  بلغ  وقد   ،

الفترة   خالل  وقد  %،    11.11نحو    2019-2009التصدير 
% وبلغ حدها    37.79حو  ن  2019صى لها عام  بلغ الحد األق
 %. 4.11نحو  2009األدنى عام 

 : مؤشر النصيب السوقي -2

المصرية    صادراتلمؤشر النصيب السوقي لبلغ متوسط       
الفراولة في    من  السعوديالمجمدة  الدراسة    السوق  فترة  خالل 

  % 19.34نحو    2012وبلغ حدها األدنى عام  %  47.87نحو  
حد وبالنسبة %،    99.78  ونح  2018عام    األقصى   هاوبلغ 

وبلغ حدها  %    6.20بلغ متوسط المؤشر نحو    للسوق األلماني
عام    %0.66و  نح  2009عام  األدنى   األقصى  الحد  وبلغ 
بلغ متوسط    للسوق اليابانيوبالنسبة    %،   58.79نحو    2013

الدراسة نحو   حدها األدنى    وبلغ  %  8.78المؤشر خالل فترة 
نحو  2019صى عام قوبلغ الحد األ %1.20حو ن 2011م عا

21.78 .% 
 : التنافسية السعريةمؤشر  -3

التصدير   سعر  العوامل  يعتبر  أهم    السوقية   لتنافسيةا من 
التي تساعد في إمكانية اختراق المزيد من األسواق الخارجية  و 

المنافسة   الدول  عن  لمصر  التصديرى  السعر  انخفض  فكلما 
عن    ةعة نسبية سعرية للسلاألخرى دل ذلك على أن هناك ميز 

و  الدولة  قيمة  تلك  انخفضت  كلما  أي  أعلى،  تنافسية  قدرة 
الصحيح،   الواحد  عن  السعوديالمؤشر  السوق    بلغ    في 

المجمدة   الفراولة  لصادرات  السعرية  التنافسية  مؤشر  متوسط 
حوالي   الصينية   المجمدة  الفراولة  بالنسبة    0.82المصرية 

المناف هي  الصين  الن  اوذلك  السلرئس  في  لمصر    ق و يسي 
ابينما  ،  السعودي السوق  مؤشر   مانيأللفي  متوسط  بلغ 

التنافسية السعرية لصادرات الفراولة المجمدة المصرية بالنسبة  
البولندية حوالي   المجمدة  ن بولندا هي  ألوذلك    0.68الفراولة 

السوق   في  لمصر  الرئيسي  السوق لماني،  األالمنافس  في 
ادرات الفراولة  لص ةسعرير التنافسية البلغ متوسط مؤش الياباني

المصرية   حوالي  المجمدة  الصينية  المجمدة  الفراولة  بالنسبة 
في  ألوذلك    0.78 لمصر  الرئيسي  المنافس  هي  الصين  ن 

 (. 4جدول ) -السوق الياباني
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 2019-2009الفراولة المجمدة خالل الفترة مصر من مؤشرات القدرة التنافسية لصادرات  .4جدول 
 مصر  لصادرات السعرية التنافسية مصر %   لصادرات  السوقي النصيب قوة التصدير%  السنة 

السوق  

 السعودي

السوق   السوق السعودي السوق الياباني  السوق األلماني 

 األلماني 

 السوق الياباني 

2009 4.11 53.06 0.66 2.66 1.19 0.92 0.86 

2010 4.27 37.30 1.04 2.45 0.88 0.98 0.63 

2011 6.05 41.36 1.63 1.20 0.68 0.72 0.64 

2012 4.66 19.34 3.39 2.98 1.32 0.89 1.02 

2013 24.28 23.12 58.79 3.99 0.93 0.06 1.02 

2014 11.80 34.98 9.01 9.78 0.77 0.79 0.82 

2015 9.00 46.29 4.87 12.85 0.84 0.82 0.77 

2016 13.36 77.09 5.24 7.89 0.67 0.76 0.64 

2017 20.44 67.39 11.23 11.09 0.83 0.60 0.74 

2018 24.04 99.78 19.87 15.77 0.67 0.62 0.71 

2019 37.79 98.56 45.67 21.78 0.18 0.30 0.74 

 0.78 0.68 0.82 8.78 6.20 47.87 11.11 المتوسط 

 . www.comtrade.un.orgقاعدة بيانات التجارة الخارجية باألمم المتحدة سبت من ح  معت و ج    المصدر:
 

التقدير القياسي لدالة الصادرات المصرية للفراولة  - رابعا  
 : اقاألسو المجمدة ألهم 

للفراولة المجمدة المصرية يتطلب دراسة الحالة التصديرية      
والتي تتمثل في السعودية،    العالمية المستوردةإلى أهم األسواق 

اليابان  أ الفترة  لمانيا،  نماذج     2019ـ    2009خالل  تقدير 
الخارجي االنحداب  الطلب  تحليل   Regression ر  استخدام 

Analysis  دالة  ل   فيExport Function   الصادراتتقدير 
المزدوج  اللوغاريتمية  ثم  ،   Power Function ةالصورة  ومن 

للتوصل لألثر  ،   Partial Elasticityاستخراج المرونات الجزئية
المنفصل لكل متغير   األثر  قياسل  Individual Effect    الفردي

التأثير   أو  حده  للتوليفات     Common Effectك  المشتر على 
تأثاألكثة  االنحداري المتغير   يرا  ر  على  تأثيرها  يعتقد  والتي 

المعدل  ،التابع التحديد  معامل  بقيم   ، (R-2) باالسترشاد 

مصفوفة  و ،  (F-test) إحصائيةو   Correlationاالرتباطتقدير 

Matrix   التفسيرية    بين لالمتغيرات  االزدواجوذلك  أثر    تجنب 
حيث يصبح االزدواج الخطي فعال   Multicollinearityي الخط

 ,Haistovisky). 0.8ر منا كان معامل االرتباط البسيط أكبإذ

1969).   
 الـدنياالمربعـات وقد تم التقدير اإلحصائي باستخدام طريقـة 

تعـــرف بأنهـــا أفضـــل مقـــدرات خطيـــة غيـــر والتي OLS العاديـــة

تـــم االختيـــار النهـــائي للنمـــوذج  ، وقـــد(Greene, 2010) متحيـــزة
ــ ــة مق وقــد تــم تفضــيل  ،درةالقياســي مــن بــين عــدة معــادالت بديل

المعــــادالت النهائيــــة للنمــــوذج علــــى أســــس ومعــــايير اقتصــــادية 
وإحصــــــائية وقياســــــية متمثلــــــة فــــــي اتســــــاق إشــــــارات معــــــامالت 

ومـدى المعنويـة  للتجـارة الخارجيـة  االنحدار للنظريـة االقتصـادية
 معامالت االنحدار.اإلحصائية ل

رها  ويمكن التعبير عن نموذج دالة الصادرات المستهدف تقدي
 على الصورة التالية: 

)7, X6, X5, X4, X3, X2, X1X= F (ijY 
 حيث تمثل:

• ijY   كمية الصادرات المصرية من الفراولة المجمدة إلي =
 .  (طن )ألف  ةالسوق المستورد

• 1X = من محصول الفراولة في مصر  المساحة المزروعة
 . (فدان )ألف

• 2X  = (طن )ألففي مصر الفراولة نتاج إكمية . 
• 3X  =ألفالفراولة المجمدة   الطن من تصديرر سع(  

 .(دوالر

• 4X الفراولة المجمدة للدولة    الطن من = سعر تصدير
 . (دوالر )ألفالمنافسة 

http://www.comtrade.un.org/
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• 5X  إلى   المجمدة  الواردات العالمية من الفراولة= كمية
 . (طن )ألفالسوق المستورد 

• 6X  = المجمدة    لفراولةلعدد السكان للدول المستوردة
 .(نسمة )مليون 

• 7X  = (طن )ألف  ةبالسوق المستوردكمية إنتاج الفراولة.      

• i = مصر.  دولة 

• j .السوق السعودي، األلماني، الياباني = 

الصادرات (1) ال  المصرية  دالة  المجمدة  من    إلى فراولة 
 السوق السعودي: 

ــح  ــدول )يتضـ ــن جـ ــود بـــالملح  ( 4مـ ــين اوجـ ــوي بـ ــاط قـ رتبـ
 ي مصــرالمســاحة المزروعــة مــن محصــول الفراولــة فــمتغيــر 

)1(x  ،المحلـي مـن محصـول الفراولـة   وكال  من متغيري اإلنتـاج
ــي مصـــــر ــكان الســـــعوديةx)2(فــ بلـــــغ معامـــــل  إذا x)6(، عـــــدد ســ

ــاط ــوالي ارتبــ ــا حــ ــا بينهمــ ــون  يمــ علــــى  0.876،  0.985بيرســ
المحلــي  اإلنتــاجقــوي بــين  ارتبــاطتضــح وجــود ا الترتيــب. كمــا

x)6( ية، عدد سكان السعودx)2(من محصول الفراولة في مصر

لذا تـم 0.847 بيرسون  يما بينهما حوالي ارتباطإذا بلغ معامل  
ــا  فــــــي  ــابقة معــــ ــال المتغيــــــرات الســــ ــة  نمــــــوذجتجنــــــب إدخــــ دالــــ

 المقدرة.الصادرات 
ــة الصـــــادرات المصـــــرية مـــــن        ــة العالقـــــة بـــــين كميــ بدراســ

ــابع،  الســـــــوق الســـــــعوديالفراولـــــــة المجمـــــــدة إلـــــــى  كمتغيـــــــر تـــــ
يعتقــد تأثيرهــا علــى المتغيــر التــابع والمتغيــرات التفســيرية التــي 

 باســــــتخدام االنحــــــدار المتعــــــدد 2019- 2009خــــــالل الفتــــــرة 
لوصـول لللتعرف على أهم المتغيرات تحديدا  لكميـة الصـادرات  

إلى أفضل نموذج يتف  مـع المنطـ  االقتصـادي واإلحصـائي، 
(، 6رقـم) ومن ثم رفض بعض النماذج البديلة، وقبول النمـوذج

ــدو و  ــوارد بالجـ ــة (، 5ل رقـــم )الـ ــة طرديـ ــود عالقـ ــين وجـ ــث تبـ حيـ
معنويــة إحصــائية بــين كميــة الصــادرات المصــرية مــن الفراولــة 

وهذا يعني  مصروالمساحة المزروعة من الفراولة في  المجمدة
% تـؤدي إلـى حـدوث زيـادة 1أنه إذا حدثت زيادة نسـبية بنحـو 

ــة المجمــــدة  ــن الفراولـ ــة الصــــادرات المصـــرية مـ ــبية فـــي كميـ نسـ

%، فـــي حـــين تبـــين وجـــود عالقـــة عكســـية معنويـــة 1.20بنحـــو 
إحصـائية بــين كميــة الصــادرات المصـرية مــن الفراولــة المجمــدة 

وهــذا يعنــى  ،يوســعر التصــدير المصــري إلــى الســوق الســعود
% 1أنـــه إذا حـــدثت زيـــادة نســـبية فـــي المتغيـــر التفســـيري بنحـــو 

تـــــؤدى إلـــــى حـــــدوث انخفـــــاض نســـــبى  فـــــي كميـــــة الصـــــادرات 
%، وقـد بلـغ معامـل 1.03اولة المجمدة بنحـو المصرية من الفر 

وهـــــــذا يعنـــــــى أن المتغيـــــــرات   0.98التحديـــــــد المعـــــــدل حـــــــوالي 
ــو  ــر نحـ ــابقة تفسـ ــيرية السـ ــرات98التفسـ ــة  % مـــن التغيـ ــي كميـ فـ

الصـــــــادرات المصـــــــرية مـــــــن الفراولـــــــة المجمـــــــدة إلـــــــى الســـــــوق 
ــد  ــائية للنمــــــوذج عنــــ الســــــعودي، وقــــــد ثبــــــت المعنويــــــة اإلحصــــ

، وذلــــك اســــتنادا  إلــــى  0.01حصــــائي المســــتوى االحتمــــالي اإل
، وقــــد 254.75(والتــــي بلغــــت حــــوالي F-testقيمــــة إحصــــائية )

مــن فحــص توزيــع المعاينــة لمعــامالت االرتباطــات الذاتيــة تبــين 
ــائية  ــتنادا  لقيمـــة إحصـ ــدير النمـــوذج ، وذلـــك اسـ ــد تقـ للبـــواقي بعـ

خلــو  1.58والتــي بلغــت حــوالي ،  (D.W test)ديــربن واتســون 
ــ ــوذج المقـ ــين النمـ ــل بـ ــذاتي المتسلسـ ــاط الـ ــكلة االرتبـ ــن مشـ در مـ

 .البواقي من الدرجة األولى
دالة2)   الالصادرات    (  من  المجمدة  المصرية   إلىفراولة 

 السوق األلماني:
رتبــــاط قــــوي بــــين اوجــــود  بــــالملح  (5مــــن جــــدول )يتضــــح 

ــ ــة ر متغيـــــ ــاحة المزروعـــــ ــة فــــــــي المســـــ ــول الفراولـــــ ــن محصـــــ مـــــ
ل الفراولــــــة فــــــي المحلــــــي مــــــن محصــــــو  اإلنتــــــاجو  ،x)1(مصــــــر
ــر ــل ، x)2(مصــــ ــغ معامــــ ــاطإذا بلــــ ــا  ارتبــــ ــا بينهمــــ ــون  يمــــ بيرســــ
نمــوذج معــا  فــي  المتغيــرينلــذا تــم تجنــب إدخــال . 0.985حــوالي

 دالة الصادرات المقدرة.
الفراولــة بدراســة العالقــة بــين كميــة الصــادرات المصــرية مــن 

كمتغيــــــر تــــــابع، والمتغيــــــرات  األلمــــــانيالســــــوق ى المجمــــــدة إلــــــ
تــي يعتقــد تأثيرهــا علــى المتغيــر التــابع خــالل الفتــرة التفســيرية ال

للتعـرف علـى أهـم  باستخدام االنحـدار المتعـدد  2019-  2009
إلى أفضل نموذج لوصول  لالمتغيرات تحديدا  لكمية الصادرات  

 حصائي، ومن ثم رفض يتف  مع المنط  االقتصادي واإل
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 2019-2009السوق السعودي خالل الفترة   ىمن الفراولة المجمدة إل مصرثرة على كمية صادرات  العوامل المؤ التوليفات االنحدارية المتعددة المقدرة ألهم  .5جدول 
Model NO.6 Model NO.5 Model NO.4 Model NO.3 Model NO.2 Model NO.1 

Coefficients Independents 

variables 

Coefficients Independents 

variables 

Coefficients Independents 

variables 

Coefficients Independents 

variables 

Coefficients Independents 

variables 

Coefficients Independents 

variables 

1.20** X1 1.17** X1 -1.58** X3 1.18** X1 0.66ns X2 1.18** X1 

-1.03** X3 -1.03** X3 0.38ns X4 -1.03** X3 -1.12** X3 -1.03** X3 

- - 0.08ns X5 0.35ns X5 -0.03ns X4 -0.25 ns X4 -0.04ns X4 

- - - - - - 0.09ns X5 -0.01 ns X5 0.09 ns X5 

- - - - - - - - 2.25 ns X6 - - 

F: 254.75** F: 151.57** F: 15.54** F: 97.79** F: 39.75** F: 97.79** 

R-2 : 0.98 R-2 : 0.97 R-2 : 0.81 R-2 : 0.97 R-2 : 0.95 R-2 : 0.98 

D.W: 1.58 D.W: 1.46 D.W: 1.24 D.W: 1.45 D.W: 1.67 D.W: 1.45 

*Significant at the 0.05 Probability Level. 

**Significant at the 0.01 Probability Level. 

 ( بالملح .4)ج معت وح سبت من التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة بالجدول  المصدر:
 

 2019-2009ماني خالل الفترة أللالسوق ا   ىمن الفراولة المجمدة إل مصرصادرات  رية المتعددة المقدرة ألهم العوامل المؤثرة على كمية يفات االنحداالتول .6جدول 
Model NO.6 Model NO.5 Model NO.4 Model NO.3 Model NO.2 Model NO.1 

Coefficients Independents 

variables 

Coefficients Independents 

variables 

Coefficients Independents 

variables 

Coefficients Independents 

variables 

Coefficients Independents 

variables 

Coefficients Independents 

variables 

2.95** X2 -1.24* X3 2.66** X1 2.74** X1 2.85* X1 2.45* X1 

-1.06** X3 1.79ns X4 -1.14** X3 -1.15** X3 -1.12** X3 -1.14** X3 

3.21** X4 5.84* X5 2.88* X4 2.99* X4 2.80* X4 2.74* X4 

- - - - - - 0.89ns X7 -6.44 ns X6 0.75ns X5 

- - - - - - - - - - - - 

F: 19.95** F: 7.99* F: 19.40** F: 12.64** F: 12.58** F: 12.66** 
R-2 : 0.85 R-2 : 0.68 R-2 : 0.85 R-2 : 0.82 R-2 : 0.82 R-2 : 0.82 

D.W: 1.97 D.W: 1.16 D.W: 1.91 D.W: 2.002 D.W:2.06 D.W: 1.84 

*Significant at the 0.05 Probability Level. 
**Significant at the 0.01 Probability Level.         

بالملح  (5) ج معت وح سبت من التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة بالجدول المصدر:
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الـــوارد و  (،6 رقـــم) وقبـــول النمـــوذجعـــض النمـــاذج البديلـــة، ب
ــة 6بالجــــــدول ) (، حيــــــث تبــــــين وجــــــود عالقــــــة طرديــــــة معنويــــ

 إحصائية بـين كميـة الصـادرات المصـرية مـن الفراولـة المجمـدة
ســــعر التصــــدير واإلنتــــاج المحلــــي مــــن الفراولــــة فــــي مصــــر، و 

ثت زيــادة نســبية ا حــدوهــذا يعنــي أنــه إذ، بولنــدا كدولــة منافســة
% تؤدي إلى حدوث زيادة نسـبية فـي كميـة الصـادرات 1بنحو  

% علـى 3.21%، 2.95المصرية مـن الفراولـة المجمـدة بنحـو  
في حين تبين وجود عالقة عكسـية معنويـة إحصـائية الترتيب.  

ــدة وســـعر بـــين كميـــة الصـــادرات المصـــرية مـــن الفرا ولـــة المجمـ
ا هــذا يعنــى أنــه إذو  ي،لمــانألاالتصــدير المصــري إلــى الســوق 

% تؤدى إلـى 1حدثت زيادة نسبية في المتغير التفسيري بنحو 
حـــدوث انخفـــاض نســـبى  فـــي كميـــة الصـــادرات المصـــرية مـــن 

ــو  ــدة بنحــ ــة المجمــ ــل التحديــــد 1.06الفراولــ ــغ معامــ ــد بلــ %، وقــ
ــوالي  ــدل حــ ــى أن المت 0.85المعــ ــذا يعنــ ــيرية وهــ ــرات  التفســ غيــ

كميــة الصــادرات فــي  % مــن التغيــرات85الســابقة تفســر نحــو 
، وقـد ثبـت األلمـانيلمصرية من الفراولة المجمـدة إلـى السـوق  ا

المعنويـــــــة اإلحصـــــــائية للنمـــــــوذج عنـــــــد المســـــــتوى االحتمـــــــالي 
-F، وذلــــك اســــتنادا  إلــــى قيمــــة إحصــــائية ) 0.01اإلحصــــائي 

test مـن فحـص توزيـع ، وقـد تبـين 19.95(والتـي بلغـت حـوالي
ــات الذ ــامالت االرتباطــ ــة لمعــ ــةالمعاينــ ــ اتيــ ــواقي بعــــد تقــ دير للبــ

 D.W)النموذج ، وذلك استنادا  لقيمة إحصائية ديربن واتسون  

test)  ،خلـــو النمـــوذج المقـــدر مـــن  1.97 والتـــي بلغـــت حـــوالي
ــين البــــواقي مــــن ا ــكلة االرتبــــاط الــــذاتي المتسلســــل بـ لدرجــــة مشـ

 .األولى
الصادرات  (  3)  ا  المصرية دالة  المجمدة  من    إلى لفراولة 

 اني: بالياالسوق 

من          المصرية  الصادرات  كمية  بين  العالقة  بدراسة 
الفراولة المجمدة إلى السوق الياباني كمتغير تابع ، والمتغيرات  
الفترة  التابع خالل  المتغير  على  تأثيرها  يعتقد  التي  التفسيرية 

المتعدد  باستخ  2019-  2009 االنحدار  على    دام  للتعرف 
لك تحديدا   المتغيرات  الصادراأهم  والو مية  أفضل  ت  إلى  صول 

نموذج يتف  مع المنط  االقتصادي واإلحصائي ، تبين عدم  
تأثير أي مجموعة من المتغيرات التفسيرية على المتغير التابع 

لبعض    Individual Effects ، ولكن تبين وجود تأثيرات فردية  
المتغيرات  تل نماذج   التيك  تقدير  خالل  من  قياسها  تم 

  ، (7، والواردة بالجدول )Simple Regressionبسيط  لالنحدار ال
كمية  بين  إحصائية  معنوية  طردية  عالقة  وجود  تبين  حيث 

،  وعة المساحة المزر ،  الصادرات المصرية من الفراولة المجمدة
بمصر الفراولة  بمحصول  المحلي  تصد،    واإلنتاج  ير  سعر 

كمية   لمصر،  منافسة  كدولة  من  بولندا  العالمية  الواردات 
المجمال السوق    دةفراولة  إذا  اليابانيإلى  أنه  يعني  وهذا    ،

%  1حدثت زيادة نسبية في المتغيرات التفسيرية السابقة بنحو  
المصرية   الصادرات  كمية  في  نسبية  زيادة  حدوث  إلى  تؤدي 

%،  5.37% ،  2.94% ،  2.64من الفراولة المجمدة  بنحو  
عنوية تبين وجود عالقة عكسية م  الترتيب. كما% على  7.37

  المجمدة،بين كمية الصادرات المصرية من الفراولة  ة  إحصائي
الفراولة إنتاج  إذا  ب  وكمية  أنه  يعني  وهذا  الياباني،  السوق 

الساب  بنحو   التفسيري  %    1حدثت زيادة نسبية في المتغير 
في   نسبي  انخفاض  حدوث  إلى  الصادرات  تؤدي  كمية 

  د تبين أن وق،  %14.97بنحو    الفراولة المجمدةالمصرية من  
غيرات التفسيرية التي تتضمنها نماذج االنحدار تفسر نحو  متال

في 64%  %،%44،    71  %،  79  %،  77 التغيرات  من 
  ى استنادا  إلعلى الترتيب  لكل متغير على حده  المتغير التابع  

.R)2(قيمة معامل التحديد
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البسيطة  .7جدول   االنحدارية  المؤثرة    التوليفات  العوامل  ألهم  كمية  المقدرة  المجمدة    مصرصادرات  على  الفراولة    إلى من 
 2019-2009السوق الياباني خالل الفترة 

2R P value F-Statistic t Coefficients Independents 

variables 

0.77 0.0004 30.17 4.49 2.64 1X 
0.79 0.0003 33.35 5.77 2.94 2X 

0.30 0.083 3.79 1.95 2.40 3X 

0.71 0.001 21.86 4.68 5.37 4X 

0.44 0.025 7.15 2.67 7.37 5X 

0.83 0.0001 45.34 -6.73 -189.80 6X 

0.64 0.003 15.85 -3.98 -14.97 7X 

 .( بالملح  3)ج معت وح سبت من التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة بالجدول  المصدر:
 

 لمراجعا
( فتحي  علي  مكتبة  1992حمايل،  الغذائية،  الصناعات   ،)

 والنشر والتوزيع، القاهرة.ينا للطبع ابن س
( فتحي  محسن  الصبور،  في  1997عبد  التصدير  قواعد   ،)

العالمي   التجاري  لرجل  النظام  عملي  دليل  الجديد: 
 االعمال، مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة.
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 المالحق 

 
 

 2019-2009في السوق السعودي خالل الفترة  أهم العوامل المؤثرة على صادرات مصر من الفراولة المجمدة .1جدول 

  السنة

كمية الصادرات  
السعودي ق للسو   

المساحة  
المزروعة في  

 مصر

ر التصديسعر  اإلنتاج المحلي
 للطن 

سعر التصدير 
 الصين

كمية الواردات 
العالمية للسوق  

 السعودي 

دولة  عدد سكان 
 السعودية  

فدان ألف  ألف طن   طن  ألف  دوالر / طن  ألف  دوالر /طن ألف   طن  ألف  ليون نسمة م   
2009 4.80 13.72 242.78 0.93 0.78 9.05 6.632  
2010 3.80 12.49 238.43 1.01 1.14 10.18 27.42 
2011 5.20 13.40 240.28 0.99 461.  12.58 28.27 
2012 2.52 13.89 242.30 1.84 1.39 13.02 29.16 
2013 3.49 14.06 262.43 1.36 1.47 15.08 30.05 
2014 3.83 15.50 283.47 1.15 1.50 10.96 30.92 
2015 6.73 22.88 345.43  1.10 1.31 14.53 31.72 
2016 11.60 22.84 378.96 0.77 161.  15.04 32.44 
2017 7.88 19.24 318.95 0.99 1.19 11.70 33.10 
2018 11.08 27.62 445.11 1.00 1.48 9.96 33.70 
2019 44.35 31.61 539.48 0.28 1.59 11.74 34.27 

 أعداد متفرقة. ، القاهرة،  نشرة اإلحصاءات الزراعيةطاع الشئون االقتصادية، ق راضي،وزارة الزراعة واستصالح ال  -   المصدر:

  www.comtrade.un.org .ة بيانات التجارة الخارجية بالمم المتحدةقاعد -     

 

 2019-2009خالل الفترة  األلماني السوق  فيأهم العوامل المؤثرة على صادرات مصر من الفراولة المجمدة  .2جدول 
 السنة

  
ادرات  كمية الص

ماني أللللسوق ا  
المساحة  

لمزروعة في  ا
 مصر 

سعر التصدير  اإلنتاج المحلي
 للطن 

تصدير سعر 
 بولندا

كمية الواردات 
العالمية للسوق  

لمانيأل ا  

عدد سكان  
لمانياأ  

نتاج  إ
لمانياأ  

فدان ألف  ألف طن   طن  ألف  دوالر /   ألف 
 طن

دوالر ألف 
طن/  

طن  ألف ليون نسمة م  طن  ألف   

2009 0.47 3.721  242.78 1.23 1.34 71.91 .9081  158.56 
2010 0.94 12.49 238.43 1.19 1.22 90.22 81.78 156.91 
2011 1.52 13.40 240.28 1.39 1.92 93.24 80.27 154.42 
2012 2.94 13.89 242.30 1.84 2.06 86.76 80.43 155.83 

0132  50.14 14.06 262.43 0.12 1.88 85.29 80.65 149.68 
0142  7.13 15.50 283.47 1.28 11.6  79.16 80.98 168.79 

2015 4.35 22.88 435.34 0.99 1.20 89.25 81.69 172.59 
2016 4.95 22.84 378.96 0.92 1.21 94.43 82.35 143.22 
2017 11.35 19.24 318.95 1.03 1.73 101.08 6682.  135.28 
2018 21.91 27.62 445.11 1.22 1.97 110.27 .9182  141.69 
2019 48.26 31.61 39.485  0.54 1.79 105.68 83.13 143.98 

 
 ، القاهرة، أعداد متفرقة. نشرة اإلحصاءات الزراعيةراضي، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة الزراعة واستصالح ال  -   المصدر:

  rade.un.orgwww.comt .التجارة الخارجية بالمم المتحدة قاعدة بيانات -     
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 2019-2009في السوق الياباني خالل الفترة  الفراولة المجمدةأهم العوامل المؤثرة على صادرات مصر من   .3جدول 

 السنة
كمية الصادرات  
 للسوق الياباني 

المساحة  
في  المزروعة 
 مصر

اإلنتاج 
 المحلي

سعر تصدير  سعر التصدير 
 الصين

ة الواردات كمي
العالمية للسوق  

بان اليا  

عدد سكان  
 اليابان 

 انتاج اليابان

فدان ألف  ألف طن   طن  ألف  دوالر / طن  ألف  دوالر /طنألف   طن  ألف  ليون نسمة م   ألف طن   
2009 0.65 13.72 242.78 1.21 1.42 24.39 128.05 184.70 

0102  0.63 12.49 238.43 0.94 1.49 25.60 128.07 177.50 
0112  0.33 13.40 240.28 1.10 11.7  27.56 127.83 177.30 

2012 0.80 13.89 242.30 1.84 1.81 26.75 127.63 163.20 
2013 1.16 14.06 262.43 1.92 1.89 29.05 127.45 165.60 
2014 2.96 15.50 283.47 1.65 2.01 30.25 7.2812  164.00 
2015 3.79 22.88 435.34 1.50 1.96 29.47 7.1412  158.70 
2016 1.95 22.84 78.963  1.30 2.03 24.77 126.99 159.00 
2017 3.00 19.24 318.95 1.60 2.17 27.05 126.79 163.70 
2018 4.92 27.62 445.11 1.60 2.25 31.17 126.53 161.80 
2019 6.80 31.61 539.48 1.65 2.23 31.24 126.26 158.44 

 القاهرة، أعداد متفرقة. ، نشرة اإلحصاءات الزراعيةقتصادية، راضي، قطاع الشئون االاستصالح ال وزارة الزراعة و -   المصدر:

  www.comtrade.un.org .قاعدة بيانات التجارة الخارجية بالمم المتحدة -     

 

اولة المجمدة إلى السوق السععودي من الفر صادرات مصر ية المحددة لكمية مصفوفة االرتباط بين المتغيرات التفسير   .4جدول  
   2019-2009خالل الفترة  

Independent's 

variables 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 

x1 1 0.985 (0.637) 0.367 0.060 0.876 

x2  1 (0.634) 0.385 0.116 0.847 

x3   1 0.022 0.211 (0.418) 

x4    1 0.305 0.515 

x5     1 0.237 

x6      1 

 = المساحة المزروعة من محصول الفراولة في مصر )ألف فدان(. X1حيث تمثل    
X2              .)كمية إنتاج الفراولة في مصر )ألف طن = 

X3              الر(. = سعر تصدير الطن من الفراولة المجمدة )ألف دو 
X4             المجمدة الصينية )ألف دوالر(.  = سعر تصدير الطن من الفراولة 
X5             .)كمية الواردات العالمية من الفراولة المجمدة إلى السوق السعودي )ألف طن = 

X6             ون نسمة(.   = عدد سكان دولة السعودية )ملي 
 ( بالملح . 1)جدول حليل اإلحصائي لبيانات ج معت وح سبت من الت المصدر:       
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من الفراولة المجمدة إلعى السعوق األلمعاني   صادرات مصرالتفسيرية المحددة لكمية  مصفوفة االرتباط بين المتغيرات    .5جدول  
   2019-2009خالل الفترة  

Independent's 

variables 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

x1 1 0.985 (0.330) 0.042 0.744 0.785 (0.391) 

x2  1 (0.375) (0.032) 0.683 0.738 (0.262) 

x3   1 0.098 (0.167) (0.278) 0.274 

x4    1 0.342 (0.249) (0.371) 

x5     1 0.609 (0.684) 

x6      1 (0.537) 

x7       1 

 = المساحة المزروعة من محصول الفراولة في مصر )ألف فدان(.    X1حيث تمثل 
X2             طن(.  = كمية إنتاج الفراولة في مصر )ألف 
X3             الفراولة المجمدة )ألف دوالر(.   = سعر تصدير الطن من 
X4              .)سعر تصدير الطن من الفراولة المجمدة البولندية )ألف دوالر = 
X5             سوق األلماني )ألف طن(.= كمية الواردات العالمية من الفراولة المجمدة إلى ال 

X6              ليون نسمة(.   م)سكان دولة ألمانيا = عدد 
             X7 =.)كمية إنتاج الفراولة في ألمانيا )ألف طن      

 ( بالملح .   2)جدول ج معت وح سبت من التحليل اإلحصائي لبيانات  المصدر:    
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ABSTRACT 

An Econometric Analysis of Egyptian Frozen Strawberry Exports  

Sameh Mohamed Hassan Shehab and Reham Galal Ahmed 

The study aimed to standard analysis of foreign 

demand of the Egyptian agriculture exports of frozen 

strawberries during the period 2009-2019 by: determine 

he quantity and value of frozen strawberry exports, 

described the geographical distribution and calculated 

the competitiveness indicators of the most important 

Egyptian frozen strawberry import markets. 

The most important countries importing the product 

under study are Germany, Saudi Arabia and Japan, 

which is one of the most promising markets. Moreover, 

the study adopted on the descriptive and quantitative 

analysis method for the most important economic 

indicators and regression analysis for estimating the 

export function. 

Results of the study during the period 2009-2019: - 

1- The average quantity and value of exports of the 

product under study was about 55.37 thousand tones 

and 50.58 million dollars at an annual growth rate of 

about 28.6 % and 26.4%, respectively. 

2- The top two markets for Egyptian frozen strawberry 

exports were Germany (17.47%), Saudi Arabia 

(13.38%) and one of the most promising markets 

was the Japanese market (7.59%). 

3- The market share index for product exports under 

study was about 47.87%, 26.02% and 8.78% each 

for the Saudi Arabia, Japanese and German markets, 

respectively. 

4- The standard analysis of the export function of 

product under study to the Saudi Arabia market 

showed that the most important factor with a 

positive impact was the area cultivated from 

strawberries in Egypt, while the factor with the 

negative impact was the export price, As for the 

German market the production of Egyptian 

strawberries and the export price of Poland were 

both positive, while for the Japanese market the 

most important factors with positive impact were the 

area cultivation, domestic production, the export 

price of Poland and the quantity of strawberry 

production in Japan had a negative impact.  

The study recommends exporting to new promising 

markets and keeps our progress in current traditional 

markets; we can do this by increasing the cultivated 

area, productivity and improving quality and 

competitive specifications. 

 Key Words: Frozen Strawberry, Exports Egyptian, 

Econometric Analysis  

 

 


