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Cross Mark 

 

 الملخص
 

 القطاعات من مرونة وأقل التكنولوجي للتطوير تقبلا  أقل كونه من بالرغم مصر في الرئيسية التنمية قطاعات أحد الزراعة قطاع يعد

 إنجازات من تحقق ما ورغم. المستويات كافة على الماضي القرن من األخيرة العقود من بداية فائقة عنايه الدولة أولته فقد وعليه األخرى االقتصادية

ا  المتعاظمة باالحتياجات اإلنتاج ليفي الهام الحيوي القطاع هذا قي والتطور النمو من مزيد إلى التطلع ان إال القطاع هذا في  والمسؤولية يوم بعد يوما

 الخضر محاصيل من الفراولة وتعتبر.  خاصه بصفة الخضر محاصيل إنتاج مجال وفي ، عامه بصفة الزراعة مجال في العلمي البحث عاتق على

 الفراولة من العالمية الصادرات كمية زيادة يمكن وبالتالي ، األوربي اإلنتاج موسم غير في إنتاجها يمكن حيث ، نسبيه بميزه مصر في إنتاجها ويتميز

 من المصرية الفراولة وتصدير إلنتاج إقتصادي تحليل البحث إستهدف ولذا. 2018 عام طن ألف 21.4 نحو الصادرات كمية بلغت حيث المصرية

 الوضع ودراسة(.2018-2008) الفترة خلل المصرية الفراولة لمحصول اإلنتاجية المؤشرات أهم لتطور الزمنية اإلتجاهات على التعرف خلل

 المصرية الفراولة لكميات المستوردة الدول ألهم الجغرافي التوزيع ودراسة.للفراوله والمصرية العالمية الصادرات وقيمة وسعر كمية لتطور الراهن

 األعلى الحد بلغ حين في.فدان ألف 27464 نحو المصرية بالفراولة المزروعة المساحة إجمالي بلغ حيث:  التالية النتائج الي البحث توصل ولقد

 حوالي بلغ فقد العروتين مستوى على الفراولة من اإلنتاج إجمالي أما طن الف 39.71 نحو العروتين مستوى على للفراولة الفدانيه لإلنتاجية

 من % 15.13 نحو بلغت بنسبة الدراسة فترة خلل مصر من الفراولة استيراد حيث من األول المركز في السعودية وجاءت. طن الف 861.910

 (.2018 ـ 2014)  الفترة متوسط خلل طن ألف 31.5 نحو البالغ للفراولة مصر صادرات متوسط

 الفراولة. -الميزة النسبية   –معدالت النمو  -المؤشرات االقتصادية  –المؤشرات االنتاجية  كلمات دالة :

 مقدمهال
 

في مصر بالرغم من  الرئيسيةقطاعات التنمية  أحد الزراعةيعد قطاع 

 االقتصاديةمن القطاعات  مرونةكونه أقل تقبلا للتطوير التكنولوجي وأقل 

من القرن  األخيرةبداية من العقود  فائقةعنايه  الدولةوعليه فقد أولته  األخرى

والتطورات  العلمية الحديثةالماضي على كافة المستويات فاستفاد من االكتشافات 

مما انعكس بمردود واضح على اإلنتاج الزراعي والقومي . ورغم  التكنولوجية

ن التطلع إلى مزيد من من النمو من إنجازات في هذا القطاع إال ا ما تحقق

يوماا  المتعاظمةوالتطور قي هذا القطاع الحيوي الهام ليفي اإلنتاج باالحتياجات 

على عاتق البحث العلمي في مجال  والمسؤوليةبعد يوم يلقي مزيداا من العبء 

 بصفة عامه ، وفي مجال إنتاج محاصيل الخضر بصفة خاصه . الزراعة

ذات  الزراعيةل الخضر تعد من المحاصيل أن محاصي ومن المعروف

 اليومية الغذائيةالعائد المرتفع للمزارعين ، كما أنها تعتبر من أهم المتطلبات 

إلى مجموعة حاصلت الخضر  االقتصاديونللمستهلكين، وينظر  بالنسبة

الزراعي تسوده حريه  لإلنتاجوالفاكهة نظره خاصه باعتبارهما يمثلن مجاال 

، فضلا عن أن أسعار  المزروعةفي اتخاذ قرار تحديد المساحات نسبيه أكبر 

من محاصيل  الفراولةمنتجاتهما تتحدد عادة بقانون العرض والطلب . وتعتبر 

الخضر وإن كان البعض يعتبرها من محاصيل الفاكهة ويتميز إنتاجها في مصر 

وبالتالي يمكن بميزه نسبيه ، حيث يمكن إنتاجها في غير موسم اإلنتاج األوربي ، 

حيث بلغت كمية الصادرات  المصرية الفراولةمن  العالميةزيادة كمية الصادرات 

وهي كمية صغيره بالرغم من وجود ميزه نسبيه  2018ألف طن عام  21.4نحو 

بمحصول  المزروعة المساحةلمصر في إنتاج هذا المحصول ، هذا وقد بلغت 

ألف فدان تنتج حوالي  27464بالعروتين الشتوي والصيفي نحو  الفراولة

 .2018ألف طن عام  861910

 البحث: مشكلة

واجه محصول الفراولة المصرية في إنتاجه وتصديره العديد من 

الصعوبات مثل ارتفاع سعر التقاوي والشتلت ، وعدم توافر أصناف جيدة 

بأسعار مناسبه، وضعف التمويل الموجه لهذا المحصول. ليس ذلك فحسب بل 

نقص في المعلومات التسويقية اإلستراتيجية لمنتجي محصول الفراولة، مع أيضاا 

ارتفاع تكاليف تسويقه ، مما أدى إلى عدم استقرار اإلنتاج ومن ثم تراجع كمية 

(. اآلمر الذي 2018ـ  2008الصادرات المصرية من الفراولة خلل الفترة )

لإلستفاده من المزايا  استدعى إلجراء دراسه تحليليه النتاج وتصدير الفراوله

النسبيه التي تتميز بها مصر في انتاج هذا المحصول ، وتحسين الوضع اإلنتاجي 

والتصديري في مصر لتحقيق عوائد تصديريه مجزيه منه من خلل التعرف 

على أسباب إنخفاض الصادرات المصريه من هذا المحصول ، حيث قدرت 

ل الفتره المدروسه بالبحث بحوالي كمية الصادرات من الفراوله المصريه في أو

ألف طن في نهاية الفتره  21.4إنخفضت إلى   2008ألف طن عام 75.6

 . 2018المدروسه عام 

 أهداف البحث :

إستهدف البحث بصفه أساسيه تحليل إقتصادي إلنتاج وتصدير الفراوله 

 :من خلل تحقيق األهداف الفرعيه األتيه  المصرية

لمحصول  اإلنتاجيةلتطور أهم المؤشرات  الزمنيةالتعرف على اإلتجاهات  (1

 (.2018-2008) الفترةصيفي( خلل  –بالعروتين )شتوي المصرية الفراولة

 العالميةدراسة الوضع الراهن لتطور كمية وسعر وقيمة الصادرات  (2

 .للفراولة والمصرية

 لكميات الفراوله المصريه ، المستوردةدراسة التوزيع الجغرافي ألهم الدول  (3

ا تحديد  النسبيةوتحديد األهميه  ألهم الدول  السوقية األنصبةلهم ، وأيضا

 . المصرية للفراولة المستوردة

دراسة أوضاع التجارة الخارجية على المستويين العالمي والمصري  (4

للفراولة، وتحديد االتجاهات الزمنية ألهم الدول المصدرة والمستوردة 

 للفراولة على المستوى العالمي.                                                            
 

 الطريقة البحثية
 

منهجين إحصائين هما : المنهج اإلستقرائي على إتباع  إستند البحث
 المتغيرات بتوصيفيختص  الذي يعتمد في أسلوبه على التحليل الوصفي الذي

 باستخدام المصرية للفراولةالتي تتعلق باإلنتاج والتصدير  الدراسة موضوع
النمو ، والمنهج اإلستنباطي الذي يعتمد  ، ومعدالت النسبيةواألهمية  المتوسطات

التي تم ( 2018 -2008) للفترة الزمنيةعلى التحليل الكمي لبيانات السلسل 
 الثانوية البيانات على إعتمد البحث وقد ، الرسميةالحصول عليها من الجهات 

واستصلح  الزراعةالتابع لوزارة  االقتصاديةبقطاع الشؤون  المنشورة
والتي تتعلق  العنكبوتية الشبكةعبر  المنشورةلك على البيانات األراضي ، وكذ

على مستوى مصر والعالم بالموقع  الفراولةلمحصول  الخارجية بالتجارة
  www.trade map.org اإلليكتروني 

 

 النتائج والمناقشات
 

 أوالً: دراسة تطور أهم المؤشرات اإلنتاجيه لمحصول الفراوله المصريه :

على مستوى العروتين  المصرية بالفراولة المزروعة المساحة( تطور 1

 صيفي(:  –)شتوي

( الذي يوضح تطور أهم 1باإلطلع على بيانات الجدول رقم )

 المساحةوالتي تتمثل في  المصرية الفراولةلمحصول  اإلنتاجيةالمؤشرات 
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– 2008) الفترةواإلنتاج بالعروتين )شتوي،صيفي( في مصر خلل  واإلنتاجية

الشتوي  بالعروة المزروعة المساحة(،حيث يتبين من بيانات الجدول أن 2018

 2018عام  المدروسة الفترةوصلت أعلى قيمه لها في نهاية  المصرية بالفراولة

 مزروعةألف فدان ، في حين بلغت أدنى مساحة  23694بمساحه بلغت نحو 

 . 2014نت عام ألف فدان وكا 896نفسها نحو  بالعروة المصرية بالفراولة

 المصرية بالفراولة المزروعة المساحةوفيما يتعلق برصد تطور 

 للمساحة( أن الحد األدنى 1الصيفي فقد تبين من الجدول رقم ) بالعروة

. في حين كان الحد   2013ألف فدان فقط عام   4بلغ حوالي  المزروعة

 2018ألف فدان عام  3770بلغ نحو  العروةلنفس  المزروعة للمساحةاألعلى 

، أما إجمالي المساحه المزروعه بالعروتين فقد سجلت أعلى مساحه عام 

ا بلغت نحو   2018 ألف فدان ، أما الحد  27464بمساحه إجماليه للعروتين معا

)شتوي ، صيفي ( فقد  المصرية بالفراولة المزروعة المساحةاألدنى إلجمالي 

 المزروعة المساحة.أما إجمالي  2014ألف فدان في عام  1324بلغت حوالي 

 مزروعةالمصريه على مستوى العروتين فقد سجلت أعلى مساحه  بالفراولة

 المزروعة المساحةألف فدان . وقدر متوسط  27464بالفراوله بلغت نحو 

ألف فدان  15927.73على مستوى العروتين بنحو  المصرية بالفراولة السنوية

 ( 2018 (2008-خلل الفتره 

 

 (2018 – 2008بالعروتين)شتوي،صيفي( في مصر خالل متوسط الفتره ) الفراولةواإلنتاج لمحصول  واإلنتاجية لمساحها تطور. 1جدول 

 السنوات
 اإلنتاج باأللف طن اإلنتاجيه بالطن المساحه باأللف فدان

 االجمالي صيفي شتوي االجمالي صيفي شتوي االجمالي صيفي شتوي

2008 11862 436 12298 16.56 6.43 22.99 196481 2805 199286 

2009 12725 838 13563 18.40 7.18 25.58 234127 6016 240143 

2010 12478 10 12488 19.10 8.0 27.10 238352 80 238432 

2011 13206 66 13272 17.98 8.89 26.80 237432 582 238014 

2012 13762 100 13862 17.52 8.11 25.63 281056 811 281867 

2013 13858 4.0 13862 18.7 4.0 22.70 259077 16 259093 

2014 869 455 1324 18.58 7.73 26.30 276258 3515 279773 

2015 22371 352 22723 19.13 11.952 31.08 427817 4207 432024 

2016 22449 386 22835 16..61 16.08 32.68 372753 6207 378960 

2017 19243 2271 21514 16.58 23.14 39.71 318950 242684 561634 

2018 23694 3770 27464 16.42 14.11 30.52 388956 472954 861910 

 3971136 739877 3231259 311.08 115.53 195.55 175205 8688 166517 اإلجمالي

 361012.36 67261.55 293750.8 28.28 10.50 17.78 15927.73 789.82 15137.91 المتوسط
 نشرات لسنوات متفرقه.       –اإلداره المركزيه لالقتصاد الزراعي  –قطاع الشؤون االقتصاديه  –المصدر: وزارة الزراعه واستصالح اآلراضي 

    

 صيفي ( : –)شتوي  ( تطور اإلنتاجيه الفدانيه للفراوله المصريه بالعروتين2

( أن اإلنتاجيه الفدانيه للفراوله المصريه 1يتضح من الجدول رقم ) 

، كما بلغ  2015طن عام  19.124بالعروه الشتوي بلغت حداا أعلى حوالي  

. أما اإلنتاجيه الفدانيه للفراوله  2018طن عام  16.42الحد األدنى لها نحو 

طن عام  23.13المصريه من العروه الصيفي فقد بلغت أعلى إنتاجيه لها نحو 

طن  4بمقدار ضئيل جداا بلغ نحو  2013، والحد األدنى لها في عام  2017

للفدان فقط ، من ناحيه أخرى بلغ الحد األعلى لإلنتاجيه الفدانيه للفراوله 

طن في حين بلغ الحد األدنى  لها  39.71ى العروتين نحو المصريه على مستو

، وقد بلغ المتوسط السنوي لإلنتاجيه الفدانيه من  2013طن عام  23.70نحو 

 – 2008طن للفدان خلل الفتره ) 28.28الفراوله المصريه بالعروتين نحو 

2018 .)    

تين ( تطور األنتاج الكلي من الفراوله المصريه على مستوى العرو3

 صيفي( :-)شتوي

( أن إنتاج الفراوله المصريه 1باإلطلع على بيانات الجدول رقم )

ألف طن ، بينما  196481بنحو  2008بالعروه الشتوي قد بلغت أدناها عام 

بنحو  2015وصل إنتاج الفراوله المصريه من العروه الشتوي أقصاه عام 

ألف طن ، وبالنسبه إلنتاج الفراوله من العروه الصيفي فقد بلغ أدناه  427817

طن  472954ألف طن ، في حين بلغ الحد األقصى نحو  16بنحو  2013عام 

، أما إجمالي اإلنتاج من الفراوله المصريه على مستوى  2018وذلك عام 

لغ الحد ، وقد ب 2008طن عام 199286العروتين فقد بلغ الحد األدنى له بنحو 

 861910صيفي(  –األقصى لإلنتاج من الفراوله المصريه بالعروتين )شتوي 

طن خلل الفتره  361012.36طن ، وقدر المتوسط العام السنوي بنحو 

(2008 – 2018 ) 

ثانياً : دراسة اإلتجاهات الزمنيه ألهم المؤشرات اإلنتاجيه لمحصول الفراوله 

 المصريه :

لتطور المساحه المزروعه بالفراوله المصريه على اإلتجاه الزمني 1)  

 مستوى العروتين :

( ونتائج ومؤشرات معالم 2بالنظر للبيانات الوارده بالجدول رقم )

( بالجدول تبين أن المساحه المزروعه بالفراوله 1معادلة االتجاه الزمني رقم )

ا متزايد ومعنوي إحص ا بلغ نحو المصريه بالعروه الشتويه أخذت إتجاهاا عاما ائيا

 8.21ألف فدان ، وبنسبة زيادة سنوية )معدل التغير( بلغت نحو  1243.21

من متوسط إجمالي مساحة الفراوله بالعروه الشتوي والبالغ نحو  %

(. وقدر معالم 2018 -2008ألف فدان خلل متوسط الفتره ) 15137.91

ات التي من التغير %30ويعني ذلك أن حوالي  0.30( بنحو R²التحديد )

حدثت في المساحه المزروعه بمحصول الفراوله المصريه العروه الشتويه 

 ترجع تأثيرها لعامل الزمن خلل الفتره المدروسه .

( 2( بالجدول رقم )2وبإستقراء نتائج ومؤشرات معالم المعادله رقم )

إتضح أن المساحة المزروعة بمحصول الفراوله المصريه العروه الصيفي 

ا متزايداا بمقدار سنويأخذت إتجاه ألف فدان، وهو معنوي  272.86قدر بنحو  ا

ا عند  ، وقدرت نسبة الزياده السنويه في المساحة المزروعة %5إحصائيا

من متوسط  %34.55بمحصول الفراوله المصريه بالعروه الصيفيه بحوالي 

ألف فدان 789.82المساحه المزروعه بمحصول الفراوله المصريه البالغ نحو 

،  0.45( نحو R²( .كما بلغ معامل التحديد )2018 -2008ل الفتره )خل

من التغيرات التي حدثت في المساحه المزروعه  % 45ويعني ذلك أن حوالي 

بمحصول الفراوله المصريه العروه الصيفي ترجع تأثيرها لعامل الزمن خلل 

 ( . 2018 -2008الفتره )

( بالجدول رقم 3الزمني رقم )وباإلطلع على معالم معادلة االتجاه 

تبين أن إجمالي المساحه المزروعه بالفراوله المصريه بالعروتين أخذت  (2)

ا بلغ نحو  ا متزايد ومعنوي إحصائيا ا عاما ألف فدان ، وبنسبة  1516.07إتجاها

من متوسط إجمالي مساحة  % 9.52زيادة سنوية )معدل التغير( بلغ نحو 

ألف فدان خلل  15927.73ن والبالغ نحو الفراوله على مستوى العروتي

ويعني  0.38( بنحو R²(. وقدر معالم التحديد )2018 -2008متوسط الفتره )

من التغيرات التي حدثت في المساحه المزروعه  %38ذلك أن حوالي 

بمحصول الفراوله المصريه على مستوى العروتين ترجع تأثيرها لعامل 

 الزمن خلل الفتره المدروسه .

اإلتجاه الزمني لتطور اإلنتاجيه الفدانيه بالفراوله المصريه على مستوى 2) 

 العروتين :

( تبين أن 2( بالجدول رقم )4وبإستعراض نتائج معالم المعادله رقم )

اإلنتاجيه الفدانيه لمحصول الفراوله المصريه بالعروه الشتويه تناقصت بمقدار 

ا عند  طن ، وهو مؤكد ومعنوي 0.23قدر بنحو  سنوي وقدر نسبة  % 5إحصائيا

من المتوسط العام لإلنتاجيه  %1.29النقص السنوي )معدل التغير( بحوالي 

 2008خلل الفتره ) طن 17.78الفدانيه لمحصول الفراوله المصريه البالغ نحو 

 43، ويعني ذلك أن حوالي  0.43( نحو R²(. كما بلغ معامل التحديد )2018–

من التغيرات التي حدثت في اإلنتاجيه الفدانيه لمحصول الفراوله المصريه  %

 مل الزمن خلل الفتره المدروسه .بالعروه الشتويه ترجع تأثيرها لعا

( تبين أن اإلنتاجيه 2( بالجدول رقم )5وبالنظر لمعالم المعادله رقم )

 بمقدار سنوي الفدانيه لمحصول الفراوله المصريه بالعروه الصيفيه تزايدت

ا عند  1.33قدر بنحو  وقدرت نسبة  % 1طن ، وهو مؤكد ومعنوي إحصائيا

من المتوسط العام لإلنتاجيه  % 12.67الزياده السنويه )معدل التغير( بحوالي 

 طن 17.78الفدانيه لمحصول الفراوله المصريه بالعروه الصيفيه البالغ نحو 

، 0.52( نحو R²التحديد ) (. كما بلغ معامل2018– 2008خلل الفتره )
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من التغيرات التي حدثت في اإلنتاجيه الفدانيه  % 52ويعني ذلك أن حوالي 

 لمحصول الفراوله المصريه بالعروه الصيفيه ترجع تأثيرها لعامل الزمن .

( إتضح 2( بالجدول رقم )6وبإستعراض نتائج معالم المعادله رقم )

المصريه بالعروتين الشتويه والصيفيه  أن اإلنتاجيه الفدانيه لمحصول الفراوله

ا متزايداا ، حيث بلغ مقدار الزياده السنويه نحو  طن ، وهو 1.104أخذت إتجاها

ا عند  وقدرت نسبة الزياده السنويه )معدل التغير(  % 5مؤكد ومعنوي إحصائيا

من المتوسط العام لإلنتاجيه الفدانيه لمحصول الفراوله  %3.90بحوالي 

(. وبلغ معامل 2018– 2008خلل الفتره ) طن 28.28غ نحو المصريه البال

من التغيرات التي  % 47، ويعني ذلك أن حوالي  0.47( نحو R²التحديد )

حدثت في اإلنتاجيه الفدانيه للفراوله المصريه للعروتين ترجع تأثيرها لعامل 

 الزمن خلل الفتره المدروسه.

اإلتجاه الزمني لتطور اإلنتاج من محصول الفراوله المصريه على  3)

 العروتين:مستوى 

( 2( بالجدول رقم )7باستعراض نتائج ومؤشرات معالم المعادله )

بلغ نحو  تبين أن إنتاج الفراوله المصريه بالعروه الشتوي تزايدت بمقدار سنوي

ا عند  18737.67 . كما بلغت  % 1ألف طن ، وهو مؤكد ومعنوي إحصائيا

من المتوسط العام إلنتاج الفراوله  % 6.38نسبة الزياده السنويه بحوالي 

– 2008ألف طن خلل الفتره ) 293750.8المصريه الشتويه والبالغ نحو 

، ويبرهن ذلك على أن  0.65( نحو R2( . كما بلغ معامل التحديد )2018

الفراوله المصريه من التغيرات التي حدثت في كمية إنتاج  % 65حوالي 

 ( .2018-2008الشتوي ترجع تأثيرها لعامل الزمن خلل الفتره )

( 2(بالجدول رقم )8وبإستقراء مؤشرات ونتائج معالم المعادله رقم )

إتضح أن اإلنتاج الكلي من الفراوله المصريه بالعروه الصيفي تزيايد سنوياا 

ألف طن ، وهو مؤكد ومعنوي إحصائياا  36015.04قدر بنحو  بمقدار سنوي

من المتوسط العام  %1.29وبلغت نسبة الزياده )معدل التغير( بحوالي  % 5عند 

خلل الفتره  طن 17.78لإلنتاجيه الفدانيه لمحصول الفراوله المصريه البالغ نحو 

، ويعني ذلك أن  0.47( نحو R²(. كما بلغ معامل التحديد )2018–2008)

من التغيرات التي حدثت في اإلنتاج الكلي للفراوله المصريه  % 47حوالي 

 بالعروه الصيفيه ترجع تأثيرها لعامل الزمن خلل الفتره المدروسه .

( بالجدول رقم 9وبإستعراض مؤشرات ونتائج معالم المعادله رقم )

( تبين أن إنتاج الفراوله المصريه على مستوى العروتين أخذت إتجاهاا 2)

ألف طن ، وهي   5475.72متزايداا ، بمعدل تغير سنوي بلغ مقداره  نحو  

ا عند  وقد قدرت نسبة الزياده السنويه )معدل  % 5مؤكده ومعنوي إحصائيا

ه المصريه من المتوسط العام إلجمالي إنتاج الفراول %1.52التغير( بحوالي 

(. وبلغ معامل 2018– 2008خلل الفتره ) طن ألف 361012.4البالغه نحو 

من التغيرات التي  % 68، ويعني ذلك أن حوالي  0.68( نحو R²التحديد )

حدثت في إنتاج الفراوله المصريه على مستوى العروتين ترجع تأثيرها لعامل 

 الزمن خلل الفتره المدروسه.
 

معالم معادالت اإلتجاهات الزمنيه لتطورالمساحه واإلنتاجيه واإلنتاج لمحصول الفراوله على مستوى العروتين )شتوي،صيفي( في مصر خالل . 2جدول 

 (2018 – 2008متوسط الفتره )

 اإلحصائيه المعنويه معدل التغير% العام المتوسط A B T R² F المتغير التابع م

1 
1Y  المصريه= المساحه للعروه الشتويه للفراوله 

 فدان.باأللف 
7384.66 1243.21 1.87 0.30 3.51 15137.91 8.21 )*( 

2 
2  Y  المساحه للعروه الصيفيه للفراوله المصريه =

 فدان.باأللف 
948.39 272.86 2.54 0.45 6.45 789.82 34.55 )*( 

3 
3  Y  للفراوله  صيفي( –= المساحه للعروتين )شتوي

 فدان.المصريه باأللف 
6436.27 1516.07 2.20 0.38 4.84 15927.73 9.52 )*( 

4 
4   Y  اإلنتاجيه الفدانيه للعروه الشتويه للفراوله =

 بالطن.المصريه 
19.38 0.23     - 2.44 0.43 5.97 17.78 1.29- )*( 

5 
5Y  اإلنتاجيه الفدانيه للعروه الصيفيه للفراوله =

 بالطن.المصريه 
2.25 1.33 2.96 0.52 8.78 10.50 12.67 )**( 

6 
6Y  صيفي(  -للعروتين )شتوي= اإلنتاجيه الفدانيه

 بالطن.للفراوله المصريه 
21.63 1.104 2.67 0.47 7.15 28.28 3.90 )*( 

7 
7 Y=  اإلنتاج الكلي للعروه الشتويه للفراوله المصريه

 طن.باأللف 
181682.9 18737.67 3.87 0.65 14.98 293750.8 6.38 )**( 

8 
8  Y  اإلنتاج الكلي للعروه الصيفيه للفراوله =

 طن. باأللفالمصريه 
160390.6 36015.04 2.66 0.47 7.05 67261.6 53.54 )*( 

9 
9Y صيفي(  –= اإلنتاج الكلي للعروتين )شتوي

 طن.للفراوله المصريه باأللف 
21292.35 5475.72 4.16 0.68 17.27 361012.4 1.52 )**( 

 تمثل معامل القيم المقدره للمتغير التابع في السنه ه  a  حيث أن:

           B   = 11،.....................................  1تمثل معامل متغير الزمن في السنه ه ، ه  

                               .      0.05،      )*( = معنوى عند مستوى معنوية  0.01)**( = معنوى عند مستوى معنوية           

                      للنموذج.= القيمة المحسوبه  F= معامل التحديد    X  100     .R²/ المتوسط العام   B معدل التغير =          

 . (1رقم ) جدولالحسبت من بيانات  -المصدر :
 

ثالثاً: الوضع الراهن لتطور كمية وسعر وقيمة الصادرات المصريه من 

 الفراوله:

 ( تطور كمية وسعر وقيمة الصادرات من الفراوله المصريه :1

يتعلق برصد تطور كمية وسعر وقيمة الصادرات من وفيما 

( أن الحد األدنى لكمية 3الفراوله المصريه فقد تبين من الجدول رقم )

. في   2018عام  ألف طن 21.4الصادرات من الفراوله المصريه بلغ نحو 

، كما بلغ المتوسط  2008ألف طن عام  75.6حين بلغ الحد األعلى حوالي 

ألف طن خلل الفتره  41.1السنوي لكمية الصادرات من الفراوله المصريه 

( . أما سعر التصدير للفراوله المصريه فقد قدر حده األدنى 2018 -2008)

، كما وصل الحد األعلى لسعر التصدير  2008دوالر/طن عام 690.8بنحو 

 ن .دوالر/ط3805.8للفراوله المصريه بقيمة بلغت 

دوالر/طن  2352.2وقدر المتوسط السنوي لسعر التصدير بنحو 

( . وفيما يتعلق بقيمة الصادرات من الفراوله 2018 -2008خلل الفتره )

المصريه فقد بلغ الحد األدنى لقيمة الصادرات من الفراوله المصريه نحو 

ن مليو 98.7، أما الحد األعلى فقد بلغ نحو  2008مليون دوالر عام  52.2

، وقد بلغ المتوسط السنوي لقيمة الصادرات من الفراوله  2016دوالر عام 

 ( .2018-2008مليون دوالر للفتره ) 74.7المصريه حوالي 

للفراولة على مستوى مصر  تطور كمية وقيمة وسعر التصدير .3جدول 

 (2018 – 2008خالل متوسط الفتره ) والعالم

 البيان

 السنوات

 مستوى العالمعلى  على مستوى مصر

كمية 

 الصادرات

 )ألف طن(

سعر 

 التصدير

)دوالر/ 

 طن(

قيمة 

الصادرات  

)مليون 

 الدوالر(

كمية 

 دراتالصا

 )ألف طن(

سعر 

 التصدير

)دوالر/ 

 طن(

 قيمة 

الصادرات  

)مليون 

 الدوالر(

2008 75.6 690.8 52.2 715.7 2580.7 1846.9 

2009 67.0 1291.3 86.5 750.1 2383.6 1787.8 

2010 24.5 2671.7 65.5 687.0 2740.6 1882.7 

2011 75.0 783.2 58.7 786.6 2749.0 2162.3 

2012 23.0 3363.2 77.2 858.7 2732.6 2346.6 

2013 33.2 2092.0 69.5 844.4 2786.6 2353.0 

2014 54.8 1378.7 75.5 901.5 2691.2 2426.2 

2015 24.6 3014.2 74.2 876.7 2501.9 2193.5 

2016 29.8 3313.7 98.7 863.3 2703.1 2333.6 

2017 23.6 3805.8 90.0 949.7 2732.9 2595.4 

2018 21.4 3469.4 74.2 894.9 2930.1 2622.2 

 2231.8 2684.8 829.9 74.7 2352.2 41.1 المتوسط
 www.trade map.orgالمصدر:
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 العالميه :( تطور كمية وسعر وقيمة الصادرات من الفراوله 2

( اتضح أن الحد األدنى لكمية 3وبدراسة بيانات الجدول رقم )

 .   2010عام  ألف طن 687الصادرات من الفراوله العالميه بلغت نحو

، وبلغ  2017ألف طن عام  949.7في حين بلغ الحد األعلى حوالي

ألف طن خلل  829.9المتوسط السنوي لكمية الصادرات من الفراوله العاميه 

( . أما سعر التصدير للفراوله العالميه فقد بلغ الحد 2018 -2008الفتره )

، ووصل الحد األعلى لسعر  2009دوالر/طن عام 2383.6األدنى نحو 

، كما قدر 2018دوالر/طن عام 2930.1التصدير للفراوله العالميه بقيمة بلغت 

دوالر/طن  2684.8بنحو  المتوسط السنوي لسعر التصدير للفراوله العالميه

( . أما بالنسبه لقيمة الصادرات من الفراوله على 2018 -2008خلل الفتره )

،  2009مليون دوالر عام  1787.8مستوى العالم فقد بلغت حدها األدنى نحو 

، وقدر  2018مليون دوالر عام  2622.2أما الحد األعلى فقد بلغت نحو 

رات من الفراوله على مستوى العالم حوالي المتوسط السنوي العام لقيمة الصاد

 (  .2018-2008مليون دوالر  خلل الفتره ) 2231.8

ً : دراسة اإلتجاهات الزمنيه لتطور كمية وسعر وقيمة الصادرات  رابعا

 االمصريه من الفراوله :

اإلتجاه الزمني لتطور كمية الصادرات ، وسعر التصدير للفراوله 1) 

 المصريه:
( يتبين من نتائج ومؤشرات 4للبيانات الوارده بالجدول رقم )بالنظر 

( بالجدول أن كمية الصادرات المصريه من 1معالم معادلة االتجاه الزمني رقم )

ا عند  ا متناقصاا ومعنوي إحصائيا حيث بلغ نحو  %5الفراوله أخذت إتجاهاا عاما

 % 9.1لغ نحو ألف طن سنوياا ، وبنسبة نقص سنوي )معدل التغير( ب -( (3.74

 41.1 من متوسط إجمالي كمية الصادرات المصريه من الفراوله والبالغ نحو

( بنحو R²)(. وبلغ معامل التحديد 2018 -2008ألف طن خلل متوسط الفتره )

من التغيرات التي حدثت في كمية الصادرات  %32ويعني ذلك أن حوالي  0.32

 الزمن خلل الفتره المدروسه .من الفراوله المصريه ترجع تأثيرها لعامل 

( 2وبإستقراء نتائج ومؤشرات معالم معادلة اإلتجاه الزمني رقم )

ا متزايداا 4بالجدول رقم ) ( تبين أن سعر التصدير للفراوله المصريه أخذ إتجاها

ا عند  232.93بلغ بنحو  بمقدار سنوي ، %5دوالر ، وهو معنوي إحصائيا

وقدرت نسبة الزياده السنويه في سعر تصدير الفراوله المصريه بحوالي 

دوالر  2352.2من متوسط سعر تصدير الفراوله المصريه البالغ نحو  9.9%

، ويعني  0.44( نحو R².وبلغ معامل التحديد )(2018 -2008خلل الفتره )

وله من التغيرات التي حدثت في سعر تصدير الفرا % 44ذلك أن حوالي 

 ( .2018 -2008المصريه ترجع تأثيرها لعامل الزمن خلل الفتره )

 ( اإلتجاه الزمني لتطور قيمة الصادرات من  للفراوله المصريه:2   
( يتبين من نتائج 4باإلطلع على البيانات الوارده بالجدول رقم )

( بالجدول أن قيمة صادرات 3ومؤشرات معالم معادلة االتجاه الزمني رقم )

ا عند  ا متزايداا ومعنوي إحصائيا حيث بلغ  %5الفراوله المصريه أخذت إتجاها

مليون دوالر ألف طن سنوياا ، وبمعدل زياده سنويه )معدل التغير(  1.25نحو 

من متوسط إجمالي قيمة الصادرات المصريه من الفراوله  % 2.1بلغ نحو 

(. كما بلغ 2018 -2008ر خلل متوسط الفتره )مليون دوال 74.7 والبالغ نحو

من التغيرات  %16، ما يعني ذلك أن حوالي  0.16( نحو R²)معامل التحديد 

عامل التي حدثت في قيمة الصادرات من الفراوله المصريه ترجع تأثيرها ل

 .الزمن خلل الفتره المدروسه
 

 (2018 – 2008خالل متوسط الفتره ) صدير للفراولة المصريه والعالميهلتطور كمية وقيمة وسعر الت اإلتجاهات الزمنيهمعالم . 4جدول 

 المعنويه اإلحصائيه معدل التغير% العام المتوسط A B T R² F المتغير التابع م

1 Y1 . 9.1 41.1 3.68 0.32 1.92 3.74 - 61.97 = كمية صادرات الفراوله المصريه بالطن )*( 

2 Y2  .9.9 2352.2 6.28 0.44 2.52 232.93 1004.24 = سعر التصدير للفراوله المصريه بالدوالر للطن )*( 

3 Y3 . 2.1 74.7 1.51 0.16 1.23 1.56 66.84 = قيمة صادرات الفراوله المصريه مليون دوالر )*( 
  0.01، )**( = معنوى عند مستوى معنوية   11،...........  1تمثل معامل متغير الزمن في السنه ه ، ه =   B                      تمثل معامل القيم المقدره للمتغير التابع في السنه aحيث أن:  

 .      X  100/ المتوسط العام   B معدل التغير =                             = القيمة المحسوبه للتنموذج . F= معامل التحديد             R².     0.05)*( = معنوى عند مستوى معنوية            

 . (3رقم ) جدولالحسبت من بيانات  -المصدر :
 

ً : الوضع الراهن للتجاره الخارجيه للفراوله على مستوى العالم  خامسا

 ومصر :

 التجاره الخارجيه للفراوله على مستوى العالم :( أوضاع 1

    أ ـ األهمية النسبية ألهم الدول المصدره للفراولة على مستوى العالم :
( أن متوسط صادرات العالم من 5تشير البيانات الوارده بالجدول رقم )

(، وجاءت 2018 -2014ألف طن خلل الفترة )  1540.06الفراولة بلغت نحو
من  %19.1أسبانيا في المركز األول من حيث تصدير الفراولة بنسبة بلغت نحو 

(، بينما جاءت الواليات 2018ـ  2014متوسط الكميه المصدرة عالمياا للفترة ) 
من متوسط الكميه  %9.17المتحده األمريكيه  في المرتبة الثانية بنسبه بلغت نحو 

ة ، في حين جاءت المكسيك في المرتبه الثالثه المصدرة عالمياا خلل نفس الفتر
من متوسط  ، %7.26من حيث كمية الصادرات من الفراوله حيث قدرت بنحو 

الكميه المصدرة عالمياا، ثم جاءت كل من هولندا ، بلجيكا ،مصر ،اليونان ، 
بيلروسيا، المغرب، وليتوانيا في المراكز الرابع وحتى العاشر على الترتيب ، 

،  %1.45،  %1.72،  %2،  % 2.99، %3.94ئويه بلغت نحو ، بنسب م
  1540.06البالغه نحومن متوسط الكميه المصدرة عالمياا من الفراولة  % 1.14

 (.2018ـ  2014ألف طن خلل متوسط الفترة )
 

ولة باأللف طن على التوزيع الجغرافي ألهم الدول المصدرة للفرا .5جدول 

 (2018 – 2014الفترة )خالل متوسط مستوى العالم 

/ السنة  

 الدولة
2014 2015 2016 2017 2018 

 توسطم

 الفترة

 األهمية 

 النسبية )%(

 19.1 294.2 278.7 304 311 283.1 294.2 أسبانيا

 9.17 141.18 152.1 146.4 134.4 134.1 138.9 أمريكا

 7.26 111.82 124.7 126.2 102.6 92.3 113.3 المكسيك

 3.94 60.7 60.3 61.3 55.8 55.9 70.2 هولندا

 2.99 46.02 45.2 48.2 40.7 53.4 42.6 بلجيكا

 2 30.84 21.4 23.6 29.8 24.6 54.8 مصر

 1.72 26.44 29.4 25.5 22.7 20.4 34.2 اليونان

 1.45 22.36 21.2 28.4 15.9 36.2 10.1 بيلروسيا

 1.23 18.94 18.3 19.4 17.8 22.6 16.6 المغرب

 1.14 17.54 19.3 25.6 11.7 24.6 6.5 ليتوانيا

 50 770.02 770.6 808.5 742.5 747.2 781.3 أخرى

 100 1540.06 1541.2 1617.1 1484.9 1494.4 1562.7 اإلجمالي
 www.trade map.orgالمصدر:

 

    ب ـ األهمية النسبية ألهم الدول المستورده للفراولة على مستوى العالم :

( أن متوسط صادرات العالم من 6البيانات الوارده بالجدول رقم )تشير 

(، حيث جاءت 2018 -2014طن خلل الفترة )ألف  911.2الفراولة بلغت نحو 

أمريكا في المرتبه األولى من حيث الكمية المستورده من الفراوله العالميه بكمية 

نيا في المركز ثم جاءت كل من كندا وألماألف طن ،  17.5إستيراد بلغت نحو 

من متوسط الكميه المصدرة  %11.7الثاني والثاني مكرر بنسبة بلغت نحو 

ا البالغه نحو  (، ثم 2018 -2014الفترة )ألف طن خلل متوسط  911.2عالميا

جاءت فرنسا ، والمملكه المتحده ، وروسيا البيضاء ، وإيطاليا وهولولندا ، 

الرابع حتى العاشر على الترتيب بنسبه  وبيلروسيا ، وأخيراا البرتغال من المركز

 1.9،  %2.8،  %9 .2،  %3.8،  %4.9، %5.9،  %8.3مئويه بلغت نحو 

 911.2من متوسط الكميه المستورده من الفراوله على مستوى العالم البالغه  ،%

 .( 2018 -2014ألف طن خلل متوسط الفتره )
 

ولة باأللف طن على التوزيع الجغرافي ألهم الدول المستوردة للفرا .6جدول 

 (2018 – 2014خالل متوسط الفترة )مستوى العالم 
 السنة    

 الدولة
2014 2015 2016 2017 2018 

 متوسط
 الفترة

 األهمية 
 )%( النسبية

 17.5 159.6 161.9 166.6 165.3 142.6 161.5 أمريكا
 11.7 106.7 116.3 110.5 102.9 100.3 103.4 كندا

 11.7 106.6 103.4 108.4 115.4 100.9 104.9 ألمانيا
 8.3 75.3 59.9 73.1 80.1 77.0 86.6 فرنسا

 5.9 53.7 52.1 54.3 58.0 54.8 49.2 المملكه المتحدة
 4.9 44.7 49.6 47.7 29.3 42.4 54.5 روسيا االتحادية

 3.8 34.2 35.6 32.4 34.8 32.6 35.8 ايطاليا
 2.9 26.3 26.6 28.4 24.3 20.8 31.5 هولندا

 2.8 25.3 22.0 31.0 25.3 37.3 11.0 بيلروسيا
 1.9 17.7 20.2 17.3 16.4 17.2 17.1 البرتغال

 28.7 261.1 230.4 287.6 256.0 256.3 236.7 أخري

 100.0 911.2 878.1 957.2 907.8 882.2 892.1 االجمالي
 www.trade map.orgالمصدر:

 

 ( أوضاع التجاره الخارجيه للفراوله المصريه :2

 التوزيع الجغرافي ألهم الدول المستورده لكميات الفراوله المصريه : -أ 
( أهم الدول المستورده لكميات الفراوله 7يتضح من الجدول رقم )

في المركز األول  السعوديهجاءت حيث ( 2018 -2014المصريه خلل الفترة )



 2019(:أكتوبر،10)10مجلة اإلقتصاد الزراعى والعلوم اإلجتماعية المجلد 

557 

 15.13من حيث إستيراد الفراولة من مصر خلل فترة الدراسة بنسبة بلغت نحو 
ألف طن خلل متوسط  31.5صادرات مصر للفراولة البالغ نحو من متوسط  %

 في المرتبة الثانية بنسبه بلغت نحو بلجيكا(، بينما جاءت 2018ـ  2014الفترة ) 
ل نفس الفتره من متوسط كمية صادرات مصر من الفراولة خل 13.71%

في ،  % 11.35المختاره ، ثم جاءت ألمانيا في المركز الثالث بنسبة بلغت نحو 
حين جاءت كل من : الكويت ، والمملكه المتحده وهولندا واإلمارات وفرنسا 
وروسيا اإلتحاديه وأخيراا العراق في المراكز من الرابع إلى المركز العاشر على 

 %4.55،  %6.67،  %6.86،  %7.76،  %8.78الترتيب بنسب بلغت نحو 
من متوسط كمية صادرات الفراوله المصريه البالغه نحو  3.59%،  4.55%، 

 (. 2018 - 2014خلل الفترة ) ألف طن 31.5

 األهمية النسبية ألهم الدول المستورده للفراولة المصريه : -ب
( التوزيع النسبي ألهم الدول 7إتضح من بيانات الجدول رقم )

( حيث تبين أن أقصى نسبة  2018 - 2014المستوردة للفراولة خلل الفترة )
 4.7استيراد للفراولة في مصر كان من نصيب المملكه العربيه السعوديه بواقع 

ألف طن ، تلها بلجيكا حيث بلغت كمية اإلستيراد للفراوله من مصر حوالي 
( ثم جاءت 2018 – 2014ألف طن خلل متوسط الفتره المختاره ) 4.3

 ألف طن . 3.5ألمانيا من حيث كمية اإلستيراد للفراوله من مصر بواقع 

 جـ ـ النصيب السوقي للفراولة المصرية ألهم الدول المستوردة منها :
( إلى النصيب السوقي للفراولة المصرية ألهم 8يشير جدول رقم )

( حيث تبين أن أقصى 2018 - 2014الدول المستوردة  منها خلل فترة )

نصيب سوقي للفراولة المصرية ألهم دول االستيراد لها خلل فترة الدراسة 
، في حين كان أقل 2014وذلك في عام  %8.5كان لصالح السعودية بنسبة 

 . % 0.1نصيب سوقي من الفراوله المصريه من نصيب العراق بنسبة 
 

لكميات الفراوله المصريه التوزيع الجغرافي ألهم الدول المستورده  .7جدول 

 (2018 – 2014باأللف طن خالل متوسط الفتره )

 السنة    

 الدولة
2014 2015 2016 2017 2018 

 متوسط

 الفترة

األهمية 

 )%(النسبية

 15.13 4.7 0.9 3.5 5.4 5.3 8.5 السعودية

 13.71 4.3 4.8 3.6 5.6 2.0 5.4 بلجيكا

 11.35 3.5 4.1 3.2 4.8 3.3 2.3 ألمانيا

 8.78 2.7 0.4 2.4 3.2 1.2 6.5 الكويت

ةالمملكة المتحد  5.4 1.7 1.9 1.1 2.0 2.4 7.76 

 6.86 2.1 1.1 0.5 0.9 1.0 7.2 هولندا

 6.67 2.1 1.4 1.6 2.0 2.2 3.2 اإلمارات

 4.55 1.4 0.6 0.4 1.0 0.8 4.3 فرنسا

ةروسيا اإلتحادي  1.0 0.9 1.3 1.8 2.1 1.4 4.55 

 3.59 1.1 0.9 0.7 0.1 1.9 2.0 العراق

 17.05 5.32 3.1 4.8 5.4 4.3 9.0 أخرى

 100.00 31.5 21.4 23.6 29.8 24.6 54.8 اإلجمالي 
 www.trade map.orgالمصدر:

 

 (2018 – 2014خالل متوسط الفتره )ريه ألهم الدول المستورده منها النصيب السوقي للفراوله المص .8جدول 
 العراق روسيا فرنسا اإلمارات هولندا المتحده المملكه الكويت ألمانيا بلجيكا السعوديه السنوات  /الدول 

2014 8.5 0.4 2.3 6.5 5.4 7.2 3.2 4.3 1.0 2.0 
2015 5.3 2.0 3.3 1.2 1.7 1.0 2.2 0.8 0.9 1.9 
2016 5.4 5.6 4.8 4.8 1.9 0.9 2.0 1.0 1.3 0.1 
2017 3.5 3.6 3.2 3.2 1.1 0.5 1.6 0.4 1.8 0.7 
2018 0.9 4.8 4.1 4.1 2.0 1.1 1.4 0.6 2.1 0.9 

 

 ( بالبحث .7جمعت من بيانات الجدول رقم ) المصدر:
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ABSTRACT 
 

The agricultural sector is considered one of the main development sectors in Egypt, although it is less receptive to 

technological development and less flexible than other economic sectors. Further growth and development in this vital sector to 

meet the growing needs of the day by day and the responsibility of scientific research in the field of agriculture in general, and in 

the production of vegetable crops in particular.Strawberry is a vegetable crop and its production in Egypt is characterized by a 

comparative advantage, where it can be produced in the non-European production season, and thus can increase the amount of 

international exports of Egyptian strawberries, where the amount of exports amounted to about 21.4 thousand tons in 2018. 

Therefore, the research aimed at economic analysis of Egyptian strawberry production and export by identifying the time trends 

of the development of the most important indicators of the production of Egyptian strawberry crop during the period (2008-

2018). The Egyptian.The research has reached the following results:The total area planted with Egyptian strawberries was about 

27464 thousand feddans, while the maximum productivity of strawberries at the level of the two lorries reached about 39.71 

thousand tons.The total production of strawberries at the level of the loop has reached about 861.910 thousand tons. Saudi Arabia 

came in the first place in terms of importing strawberries from Egypt during the study period, amounting to about 15.13% of the 

average Egyptian strawberry exports of about 31.5 thousand tons during the average period (2014-2018). 


