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سية فى جمهورية مصر العربية، ويأتى فى المركز األول فى قائمة يعد البرتقال من الزروع البستانية الرئي: الملخص
ى واستهدف البحث بصفة أساسية دراسة الوضع التصدير ،)۲۰۱٥-۲۰۱۲الصادرات الزراعية المصرية خالل الفترة (

شورة من سواقه الرئيسية، وإعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنأوالتنافسى للبرتقال المصرى فى 
وأشارت نتائج البحث  ،الكمى)، وإستند البحث إالى اساليب التحليل الوصفى و۲۰۱٥ - ۲۰۰۰مصادر مختلفة خالل الفترة (

% من متوسطهما خالل ۳.٥%، ٤.۸۳اتجاه الرقعة الكلية والمثمرة المزروعة بالبرتقال إلي الزيادة بمعدل بلغ نحو  إلى:
% من ٤.۷٦%، ۱.۲۸فدانية، والطاقة االنتاجية إلي الزيادة بمعدل سنوي قدر بنحو فترة الدراسة، واتجهت االنتاجية ال

اتجاه كمية وقيمة وسعر صادرات البرتقال المصري الي الزيادة بمعدالت ، متوسطهما خالل فترة الدراسة على الترتيب
لبرتقال كانت أقل كمية صادرات ا، ا خالل فترة الدراسةاتهمتوسط % من۷.٥٤%، ۱٥.۲۰%، ۱۱.۸۲قدرت بنحو 

استقرارا بالمقارنة بقيمة صادرات البرتقال خالل فترة الدراسة فقد قدر المتوسط الهندسي لمعامل عدم االستقرار بنحو 
ارتفاع درجة تركز الصادرات المصرية من البرتقال حيث بلغت قيمة ، % لكل منهما علي الترتيب۰۷.%۱۰٤، ٥٤۳.۹۹

%، حيث استأثرت ۳۸.۹%، ٤۰.۱۳رافي لكل من كمية وقيمة صادرات البرتقال نحو معامل جيني هيرشمان للتركز الجغ
% من متوسط إجمالي كمية وقيمة صادرات ٤۱.۳۲%، ٤۲.٥٤كل من المملكة العربية السعودية وروسيا االتحادية بنحو 

لتي يمكن أن تتعرض لها البرتقال المصري علي الترتيب خالل فترة الدراسة، مما يدل علي زيادة احتماالت المخاطرة ا
رتفاع النصيب السوقى للبرتقال المصرى فى كل من السودان، الهند، المملكة العربية السعودية، ، اصادرات البرتقال

تمتع ، مارات العربية المتحدة، روسيا االتحادية، المملكة األردنية الهاشمية، الكويت، ليتوانيا، بنجالديشأوكرانيا، عمان، اإل
تنافسية سعرية فى كل من المملكة العربية السعودية، روسيا االتحادية، أوكرانيا، االمارات العربية المتحدة، مصر بميزة 

إرتفاع قيمة معدل إختراق البرتقال ، المملكة المتحدة، هولندا، الكويت، عمان، بنجالديش، العراق، الهند، السودان، ليتوانيا
انخفاضه في يا، أوكرانيا، عمان، االمارات العربية المتحدة، روسيا االتحادية، والمصرى فى كل من أسواق السعودية، ليتوان

ن السعر النسبى أحد أهم العوامل المحددة لحجم واردات السوق من البرتقال المصرى وذلك فى كل من أ، باقي األسواق
في ضوء النتائج ، وليزيا، السودان، ليتوانياالمملكة العربية السعودية، روسيا االتحادية، عمان، بنجالديش، العراق، الهند، ما

االهتمام ، المحافظة على األسواق الرئيسية للبرتقال المصرى والتى يحقق فيها نصيب سوقى عالى وصي البحث:ي
نجليزى بمواصفات ومعايير الجودة وذلك بزيادة المساحة المزروعة عضوياً وذلك حتى تزيد فرص اختراق السوق اإل

العمل على االستفادة من االتفاقيات الدولية فى مجال التجارة الخارجية خاصة منطقة ، فسة البرتقال األسبانىوالهولندى ومنا
وروبى وذلك التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك الختراق السوق العراقى، واتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة مع االتحاد األ

لمصر في تصدير البرتقال وخاصة التى  م بدراسة اسواق الدول المنافسةاالهتما، نجليزى والهولندىالختراق السوق اإل
 تتوافق معنا فى زمن التصدير مثل أسبانيا، تركيا، لبنان، المغرب.

 .األسواق الرئيسية الصادرات المصرية، البرتقال، مؤشرات التنافسية،الكلمات االسترشادية: 

 والمشكلة البحثية مقدمةال

اعية المصرية التوسع فى تستهدف السياسة الزر
وذلك من خالل فتح أسواق تصدير الحاصالت الزراعية 

تصديرية جديدة مع الحفاظ وتحسين األسواق التصديرية 
مصدراً رئيسياً  تعتبر الصادرات الزراعيةحيث الحالية، 

لسد احتياجات  للنقد األجنبى الالزم لتمويل الواردات

من  ة االقتصادية، وتمويل برامج التنميالمجتمع من جهة
جهة أخرى، مما يعمل على زيادة الدخل القومى ورفع 

 مستوى معيشة ورفاهية أفراد المجتمع.

يعتبر البرتقال من الزروع البستانية الرئيسية فى 
جمهورية مصر العربية ويحتل مكانة بارزة بين تلك 

هذه الزروع من حيث  ى مقدمةالزروع، حيث يأتى ف
لف فدان أ ۳٦۹.۷ بالغة نحوالمزروعة والالمساحة 
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% من ٤.۲) تمثل نحو۲۰۱٥-۲۰۱۲كمتوسط للفترة (
 ۸۸۹۰.۱متوسط اجمالى المساحة المزروعة والبالغة نحو

% من ۲۲.۸ الف فدان خالل نفس الفترة وتمثل نحو
متوسط المساحة المزروعة بالحاصالت البستانية والبالغة 

(وزارة  الف فدان خالل نفس الفترة ۱٦۲۳.۲ نحو
 .لزراعة واستصالح األراضى، أعداد مختلفة)ا

ن البرتقال يعد من الحاصالت ألى إضافة هذا باإل
حيث جمهورية مصر العربية،  يسية فىالتصديرية الرئ

تأتى مصر فى المركز الرابع عالمياً فى تصدير البرتقال 
لمتحدة األمريكية، جنوب بعد كل من أسبانيا، الواليات ا

توسط السنوى لقيمة الصادرات أفريقيا، فقد قدر الم
تمثل مليون دوالر  ٤۷۰.۲۸المصرية من البرتقال بنحو 

الصادرات العالمية قيمة % من متوسط اجمالى ۱۰.۲نحو
مليار دوالر خالل  ٤٥۷۹.۹ والبالغة نحومن البرتقال 

، )https;//comtrade.un.org( )۲۰۱٥-۲۰۱۲الفترة (
ات الزراعية ويأتى فى المركز األول فى قائمة الصادر

% من المتوسط السنوى ۱٦.٥٦ مثل نحووهو ي المصرية
لصادرات الزراعية المصرية والبالغ نحو قيمة ال

(الجهاز  الفترةنفس مليون دوالر خالل  ۲۸٤۰.۱٦
، ومن ثم فإن البرتقال المركزى للتعبئة العامة واالحصاء)

يلعب دوراً أساسياً فى توفير النقد األجنبى الالزم لدفع 
لة التنمية، وفى عالج الخلل فى الميزان التجارى عج

 المصرى.

 المشكلة البحثية
مكانة البرتقال كمحصول تصديرى هام فى بالرغم من 

يأتى فى  –هيكل التجارة الخارجية الزراعية المصرية 
المصرية، كما أن مصر تأتى  مقدمة الصادرات الزراعية

إال أن  – فى المركز الرابع عالمياً فى تصدير البرتقال
تتعرض لمنافسة كبيرة فى األسواق العالمية صادراته 

وتتركز فى عدد محدود من هذه األسواق حيث يستأثر 
% من صادرات ٤۳ نحوبالسوق السعودى والروسى 

) مما يزيد ۲۰۱٥-۲۰۱۲البرتقال المصرى خالل الفترة (
من احتماالت تعرض صادرات البرتقال الى المخاطرة، 

 هااستقرارصادراته وعدم ذبذب تفى كس مر الذى انعواأل
على حجم ايرادات النقد االجنبى  ؤثر، مما يمن عام ألخر

  من هذا المحصول التصديرى الهام.

 هدف البحث
دراس�����ة الوض�����ع اس����تهدف البح�����ث بص�����فة أساس�����ية 

س����واقه أبرتق����ال المص����رى ف����ى التص����ديرى والتنافس����ى لل
 :تيةآلالفرعية ا هدافوذلك من خالل تحقيق األالرئيسية 

ص���ادرات البرتق���ال نت���اج وإلدراس���ة الوض���ع الح���الى  -۱
 المصري.

دراس��ة التوزي��ع والترك��ز الجغراف��ي لص��ادرت البرتق��ال  -۲
 المصري.

القدرة التنافسية للبرتق�ال المص�ري ف�ى  ؤشراتم تقدير  -۳
أس��واقه الرئيس��ية وكيفي��ة التعام��ل معه��ا ل��دعم المرك��ز 

 التنافسى المصرى فى هذه األسواق.

توافق الزمن�ى أله�م ال�دول المتنافس�ة ف�ى ال التعرف على -٤
 .األسواق اإلستيرادية الرئيسية للبرتقال المصرى

التع����رف عل����ي مح����ددات الطل����ب الخ����ارجي للبرتق����ال  -٥
 المصري فى أهم أسواقه الخارجية.

الوق���وف عل���ى أه���م المش���اكل والمعوق���ات الت���ى تواج���ه  -٦
 محطات تصدير البرتقال.

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات 

سبيل تحقيق األه�داف البحثي�ة واس�تخالص النت�ائج،  في
س��لوبى التحلي��ل الوص��فى والكم��ى أفق��د اعتم��د البح��ث عل��ى 

لتق���دير وش���رح الظ���واهر االقتص���ادية المتعلق���ة بموض���وع 
م����ن خ���الل االس����تعانة ب���بعض المق����اييس البح���ث، وذل���ك 

تع�دد حصائية كأس�اليب االنح�دار البس�يط والمالرياضية واإل
ومعام���ل جين���ى هيرش���مان  الرتب���اطوالمرحل���ى ومعام���ل ا

للترك��ز الجغراف��ى باالض��افة إل��ى بع��ض مؤش��رات قي��اس 
الس��عر النس��بى، مؤش��ر  التنافس��ية والت��ى تتض��من ك��ل م��ن

  .التنافسية السعرية، النصيب السوقى، معدل االختراق
وفيم��ا يتعل��ق بمص��ادر البيان��ات فق��د اعتم��د البح��ث عل��ى 

الص��ادرة م��ن رة البيان��ات الثانوي��ة المنش��ورة وغي��ر المنش��و
الجه���از المرك���زي للتعبئ���ة العام���ة العدي���د م���ن الجه���ات ك

والموق�ع االلكترون�ى للجه�از المرك�زى للتعبئ�ة واإلحصاء، 
العام�����ة واالحص�����اء عل�����ى ش�����بكة المعلوم�����ات الدولي�����ة 

6Twww.capmas.gov.eg6T وزارة الزراع���ة واستص���الح ،
شئون االقتصادية، وقاع�دة بيان�ات األم�م األراضى، قطاع ال

، قاع������دة بيان������ات 6Thttp://comtrade.un.org6Tالمتح������دة 
 ،6Thttp://faostat.fao.org6Tمنظم����ة األغذي����ة والزراع����ة 

قاع��������������������دة بيان��������������������ات البن��������������������ك ال��������������������دولى 
6Twww.databank.worldbank.org 6T عن الفترة الزمني�ة

ل����ى المراج����ع والرس����ائل إض����افة باإل )، ۲۰۰۰-۲۰۱٥(
 وثيقة الصلة بموضوع البحث.والبحوث العلمية 

 النتائج والمناقشة

لبرتق��ال ف��ى جمهوري��ة مص��ر نت��اج االوض��ع الح��الى إل
 العربية

تزاي�����د المس�����احة  ۲و ۱ ينج�����دولالبيان�����ات  توض�����ح
تق��ال ف��ى مص��ر المزروع��ة الكلي��ة والمس��احة المثم��رة بالبر

معدل زيادة معن�وى بمتوسط ) ۲۰۱٥-۲۰۰۰خالل الفترة (
% من متوس�طهما الب�الغ ۳.٥%، ٤.۸۳احصائيا قدر بنحو 

أل���ف ف���دان لك���ل منهم���ا عل���ى  ۲۳٥.٦٤، ۲۷۸.٦۱نح���و 
وأيض�اً تزاي�د اإلنتاجي�ة الفداني�ة للبرتق�ال بمتوس�ط . بالترتي

http://www.capmas.gov.eg/
http://www.capmas.gov.eg/
http://comtrade.un.org/
http://faostat.fao.org/
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ف��ى مص��ر خ��الل الفت��رة جي��ة الفداني��ة واالنت��اج الكل��ى م��ن البرتق��ال المس��احة المزروع��ة الكلي��ة والمثم��رة واالنتا .۱جدول 
)۲۰۰۰- ۲۰۱٥( 

 البيان
 السنة 

 المساحة الكلية 
 (الف فدان)

 المساحة المثمرة
 (الف فدان) 

  االنتاجية الفدانية
 (طن)

 االنتاج الكلى 
 (الف طن)

۲۰۰۰ 208.74 201.02 8.01 1610.52 
۲۰۰۱ 209.58 199.03 8.52 1696.29 
۲۰۰۲ 210.34 198.91 9.09 1808.58 
۲۰۰۳ 214.80 197.66 8.94 1767.71 
۲۰۰٤ 220.10 198.05 9.34 1850.03 
۲۰۰٥ 224.40 201.24 9.64 1940.42 
۲۰۰٦ 236.44 209.12 10.14 2120.05 
۲۰۰۷ 248.53 212.71 9.66 2045.63 
۲۰۰۸ 261.83 222.24 9.62 2138.43 
۲۰۰۹ 296.37 234.57 10.11 2372.26 
۲۰۱۰ 314.12 241.10 9.96 2401.02 
۲۰۱۱ 333.85 262.91 9.81 2577.72 
۲۰۱۲ 355.93 282.69 9.86 2786.40 
۲۰۱۳ 374.56 299.04 9.55 2855.02 
۲۰۱٤ ۳۷۰.۰۹ ۳۰۰.۹٥ ۱۰.٤۲ ۳۱۳٥.۹۳ 
۲۰۱٥ ۳۷۸.۱۱ ۳۱۲.٥۸ ۱۰.۷۲ ۳۳٥۱.۳۱ 

 ۲۲۷۹.۱٤ ۹.٥۹ ۲۳٥.۸٦ ۲۷۸.٦۱ المتوسط
 ٥۳۲.۲٥ ۰.٦۹ ٤۲.۰٥ ٦٦.۲۲ االنحراف المعيارى

UالمصدرU: اعداد مختلفة -نشرة االحصاءات الزراعية –، قطاع الشئون االقتصاديةاستصالح األراضى جمعت وحسبت من: وزارة الزراعة. 

 
الكلية والمثمرة واالنتاجية الفدانية واالنتاج الكلى من  معادالت االتجاه الزمنى العام لتطور المساحة المزروعة .۲جدول 

 )۲۰۱٥-۲۰۰۰البرتقال فى مصر خالل الفترة (

معدل متوسط  المتوسط المعادلة المتغير م
 )%( *التغير

 ف ۲ر

۱ 
 المساحة الكلية

 لف فدان)أ(

^ص
 هـس ۱۳.٤٤٤+ ۱٦٤.۳٤۱= هـ

         )۱۷.۸(**     )۱٤.۰۸(** 
۲۷۸.٦۱ ٤.۸۳ ۰.۹۳٤ ۱۹۸.۳۳** 

۲ 
 ةالمساحة المثمر

 لف فدان)أ(

^ص
 هـس ۸.۲٤۲+  ۱٦٥.۸۱۱=  هـ

         )۲۰.۱۹(**    )۹.۷۰(** 
۲۳٥.٦۳٦ ۳.٥۰ ۰.۸۷۱ ۹٤.۱٥** 

نتاجية الفدانية اإل ۳
 (طن)

^ص
 هـس ۰.۱۲۳+  ۸.٥٤٤=  هـ

        )٤۲.۳٥( ** )٤.۸۸(** 
۹.٥۸٦ ۱.۲۸ ۰.۷۱۱ ۳٤.٥۳** 

٤ 
 نتاج الكلىاإل
 لف طن)أ(

^ص
 هـس۱۰۸.٤٤٦+  ۱۳٥۷.۳٤۹=  هـ

           )۱۹.۳٤(**     )۱٤.۹٤(** 
۲۲۷۹.۱٤ ٤.۷٦ ۰.۹٤۱ ۲۲۳.۲۱** 

 حيث أن:
^ص 

 .۱٦،.........،۳، ۲، ۱=  هـ: تشير الى متغير الزمن    هـس،   : تشير الى القيمة التقديرية للمتغير التابع فى السنة هـهـ
 القيم بين األقواس أسفل معامالت االنحدار تعبر عن قيم (ت) المحسوبة  ۱۰۰× المتوسط) متوسط معدل التغير % = (مقدار التغير/* 

 .۱جدول حسبت من بيانات  :المصدر
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% ۱.۲۸معدل زيادة معنوى احصائياَ لنفس الفترة بلغ نحو 
ط����ن خ����الل فت����رة  ۹.٥۹م����ن متوس����طها والمق����در بنح����و 

زي�ادة الدراسة. كما يتبين محصلة لزيادة المساحة المثمرة و
اإلنتاجية الفدانية زيادة اإلنت�اج الكل�ى بمتوس�ط مع�دل زي�ادة 

% م��ن متوس��ط اإلنت��اج ٤.۷٦معن��وى احص��ائياً ق��در بنح��و 
أل���ف ط���ن خ���الل فت���رة  ۲۲۷۹.۱٤الس���نوى والب���الغ نح���و 

 الدراسة.
تطور كل من كمي�ة وقيم�ة وأس�عار ص�ادرات البرتق�ال 

 المصرى
كمي�ة  ك�ل م�نإل�ى تذب�ذب  ٤و ۳ ينج�دولالتشير بيانات 

خ�الل وبالتالى قيمته�ا صادرات البرتقال المصرى وأسعار 
ويؤك�����د ذل�����ك مع�����امالت ع�����دم  )۲۰۱٥-۲۰۰۰الفت�����رة (

والذى بل�غ متوس�طها الهندس�ى االستقرار للمتغيرات الثالثة 
% لكل من كمية ۱۰٤.۰۷%، ۲٦٤.٥٥%، ٥٤۳.۹۹نحو 

الصادرات، سعر التصدير، قيمة الصادرات عل�ى الترتي�ب 
وك��ذلك ال��رقم القياس��ى البس��يط لك��ل راس��ة ، خ��الل فت��رة الد

ويمك��ن أن يع��زى ذل��ك لع��دم اتب��اع سياس��ة تص��ديرية  م��نهم
وب��الرغم ، واض��حة واالعتم��اد عل��ى تص��دير ف��ائض اإلنت��اج

من هذا التب�اين م�ن س�نة ألخ�رى إال أن كله�ا أخ�ذت اتجاه�اً 
عام��اً متزاي��داً معن��وى احص��ائياً بمتوس��ط مع��دل زي��ادة ق��در 

% م���ن متوس���ط ك���ل ۱٥.۲%، ۷.٥٤%، ۱۱.۸۳بح��والى 
 دوالر/ ٤۱۸.۸۱أل�ف ط�ن،  ٥۳۸.۹٤منهم والمق�در بنح�و 

ملي��ون دوالر لك��ل م��ن كمي��ة الص��ادرات،  ۲٦٦.۰۷ط��ن، 
وس��عر التص��دير، وقيم��ة الص��ادرات عل��ى الترتي��ب خ��الل 

 .فترة الدراسة

ى للصادرات المصرية من التوزيع والتركز الجغراف
 البرتقال

لتقدير معامل جينى  )۱تم استخدام المعادلة رقم (
هيرشمان للتركز الجغرافى للصادرات المصرية من 

 ):۲۰۱٥-۲۰۰۰برتقال خالل الفترة (ال
      معامل التركز الجغرافي     =

 س من إحدى السلع إلى الدولة صصادرات الدولة  مجـ     × ۱۰۰
 إجمالي صادرات الدولة س من تلك السلعة     

 )۱معادلة (    )۱۹۸۹ ،مفتاحأحمد و(
ومن تقدير هذا المعامل يتبين أن قيمته لكمية وقيمة 
الصادرات المصرية من البرتقال خالل فترة الدراسة بلغت 

% على الترتيب األمر الذى ۳۸.۹۰%، ٤۰.۱۳حوالى 
يدل على أنها اتسمت بالتركز خالل فترة الدراسة، حيث 

% من متوسط كمية الصادرات المصرية ۷٥يتركز نحو 
الف  ٥۳٦.۹٤لبرتقال خالل فترة الدراسة والبالغ نحو من ا

طن فى عشر دول وهى المملكة العربية السعودية، روسيا 
االتحادية، أوكرانيا، االمارات العربية المتحدة، المملكة 
المتحدة، هولندا، الكويت، عمان، بنجالديش، العراق. وقد 

ق بلغ متوسط قيمة صادرات البرتقال المصرى لهذه األسوا
% من متوسط قيمة صادرات البرتقال المصرى ۷۳نحو 

مليون دوالر. وهذا التركز يعد  ۲٦٦.۰۷والبالغ نحو 
مؤشر على زيادة احتمال تعرض صادرات البرتقال 
المصرية لمخاطر األسواق العالمية، األمر الذى ينعكس 
جلياً فى تذبذب وعدم استقرار الصادرات المصرية من 

 لدراسة.البرتقال خالل فترة ا
وبدراس�ة التوزي�ع الجغراف�ى للص�ادرات المص�رية م��ن 

، يتض��ح أن ٥ج��دول ق�ال خ��الل فت�رة الدراس��ة المب�ين بالبرت
المملك���ة العربي���ة الس���عودية وجمهوري���ة روس���يا االتحادي���ة 
جاءت��ا ف��ى المرتب��ة األول��ى والثاني��ة ك��أهم وأكب��ر األس��واق 

ل�غ المستوردة للبرتقال المصرى خالل فترة الدراسة حيث ب
متوسط كمي�ة البرتق�ال المص�رى المص�درة له�ذين الس�وقين 

ألف طن عل�ى الترتي�ب، تمث�ل  ۱۰٦.۷٥، ۱۲۲.٤۸حوالى 
جم���الى كمي���ة إ % م���ن متوس���ط۱۹.۸۱%، ۲۲.۷۳نح���و 

صادرات البرتق�ال المص�رية خ�الل فت�رة الدراس�ة، وبلغ�ت 
، ٥٤.۱قيم��ة ص��ادرات البرتق��ال المص��رى إليهم��ا ح��والى 

% من ۲۰.۹۹%، ۲۰.۳۳ نحو مليون دوالر تمثل ۸٤.٥٥
متوس��ط إجم��الى قيم��ة ص��ادرات البرتق��ال المص��رية خ��الل 
فترة الدراسة لكل منهما على الترتيب، وجاءت أس�واق ك�ل 
من جمهورية أوكرانيا، االمارات العربية المتح�دة، المملك�ة 
المتحدة، هولندا، الكويت، عمان فى المراكز من الثالث الى 

ل���دول المس���توردة للبرتق���ال الث���امن عل���ى الترتي���ب ك���أهم ا
المص��رى خ��الل فت��رة الدراس��ة، حي��ث بل��غ متوس��ط كمي��ة 
الص���ادرات المص���رية إل���ى ه���ذه األس���واق عل���ى الترتي���ب 

، ۱۳.٦۲، ۲۳.۰٤، ۳۲.۹٥،۳۲.۷۰، ۳۹.۳٤ح������������والي 
%، ٦.۰۷%، ٦.۱۱%، ۷.۳ألف ط�ن تمث�ل نح�و  ٤۷.۱۱

% م���ن متوس���ط إجم���الى كمي���ة %۲.۱۳، ٥۳.%۲، ۲۸.٤
ص��رية خ��الل فت��رة الدراس��ة، وبل��غ ص��ادرات البرتق��ال الم

متوس��ط قيم��ة ص��ادرات البرتق��ال المص��رية له��ذه األس��واق 
 ، ۱۱.۷٤، ۱٤.۰٤، ۱٥.۷۷، ۲۰.۲٦عل��ى الترتي��ب نح��و 

ملي����ون دوالر تمث�����ل عل����ى الترتي�����ب نح�����و   ٥.٥ ،۷.۱٤
۷.٦۱،% ٥.۹۳،% ٥.۲۸،% ٤.٤۱،% ۲.٦۸،% 
م���ن متوس���ط إجم���الى قيم���ة ص���ادرات البرتق���ال  ۲.۰۷%

فت�رة الدراس�ة. وق�د ت�راوح متوس�ط الس�عر  المصرية خ�الل
التصديرى للبرتقال المصرى فى أه�م ال�دول المس�توردة ل�ه 

 ) ب���ين ح���د أدن���ى بل���غ نح���و۲۰۱٥-۲۰۰۰خ���الل الفت���رة (
طن فى بنجالديش، وحد أقصى بل�غ نح�و  دوالر/ ۳۹۹.۱۷
ط�����ن ف�����ى جمهوري�����ة ليتواني�����ا. وق�����در  دوالر/ ٦٤۰.۱۳

تق���ال المص���رى المتوس���ط الس���نوى للس���عر التص���ديرى للبر
 دوالر/طن. ٤۹۳.٦۹خالل فترة الدراسة بنحو 

التوافق الزمنى ألهم الدول المنافسة فى األسواق 
 اإلستيرادية الرئيسية للبرتقال المصرى

أن أس�واق المملك�ة العربي�ة  ٥ج�دول ن�ات يتضح من بيا
عربي��ة الس��عودية، روس��يا االتحادي��ة، أوكراني��ا، االم��ارات ال

هولن����دا، الكوي����ت، عم����ان،  تح����دة،المتح����دة، المملك����ة الم
 هن���د، ماليزي���ا، الس���ودان، ليتواني���اب���نجالديش، الع���راق، ال

۲ 
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%۸۰وأن هذه األس�واق تس�تحوذ عل�ى أكث�ر م�ن  المصرىاألردن ه����ى أه����م وأكب����ر األس����واق االس����تيرادية للبرتق����ال و
-۲۰۰۰ها خ�الل الفت�رة (تطور كمية وقيمة وأسعار الصادرات المص�رية م�ن البرتق�ال ومع�امالت ع�دم اس�تقرار .3جدول 

۲۰۱٥( 

 المتغير
 السنة

 سعر التصدير قيمة الصادرات كمية الصادرات

الرقم  لف طنأ
القياسى 
 البسيط

 معامل 
عدم 

 *االستقرار

مليون 
 دوالر

الرقم 
القياسى 
 البسيط

معامل 
عدم 

 االستقرار

الرقم  دوالر/طن
القياسى 
 البسيط

معامل 
عدم 

 االستقرار

۲۰۰۰ 234.17 100.00 333.17 49.68 100.00 50.32 212.14 100.00 112.14 

۲۰۰۱ 257.86 110.12 356.86 50.62 101.90 49.38 196.31 92.54 96.31 

۲۰۰۲ 126.73 54.12 225.73 26.54 53.42 73.46 209.44 98.72 109.44 

۲۰۰۳ 166.77 70.88 264.99 38.91 78.32 61.09 234.41 110.50 134.41 

۲۰۰٤ 222.04 94.81 321.01 66.45 133.76 33.55 299.31 141.09 199.31 

۲۰۰٥ 214.16 91.45 313.15 74.92 150.81 25.08 349.85 164.91 249.85 

۲۰۰٦ 282.70 120.71 381.66 65.08 131.00 34.92 230.24 108.53 130.24 

۲۰۰۷ 271.55 115.85 370.28 98.38 198.03 1.62 362.65 170.95 262.65 

۲۰۰۸ 655.35 279.86 754.35 381.56 768.04 281.56 582.22 274.45 482.22 

۲۰۰۹ 821.81 350.95 920.81 495.00 996.38 395 602.33 283.93 502.33 

۲۰۱۰ 819.80 350.09 918.80 490.93 988.18 390.93 598.84 282.29 498.84 

۲۰۱۱ 1042.29 445.10 1141.29 537.93 1082.79 437.93 516.10 243.28 416.10 

۲۰۱۲ 607.74 259.53 706.74 453.77 913.39 353.77 746.65 351.96 646.65 

۲۰۱۳ 1108.89 473.54 1207.89 490.82 987.96 390.82 442.62 208.65 342.62 

۲۰۱٤ 1128.83 482.05 1227.83 472.57 951.23 372.57 418.64 197.34 318.64 

۲۰۱٥ 663.47 283.33 762.47 463.94 933.86 363.94 699.26 329.62 599.26 

 264.55 ۱۷۹.۰۳ ٤۱۸۰۸۱ ۱۰٤.۰۷ ۳۲۳.۸٦ ۲٦٦.۰۷ ٥٤۳.۹۹ ۱۸۰.۹۰ ٥۳۸.۹٤ *المتوسط

   ۱۸٥.٦۱   ۲۱٦.۷۸   ۳٥۹.۹۱ االنحراف المعيارى

 

 معامل عدم اإلستقرار=* 
 ص^ -ص   

 ×۱۰۰ 
 ص^      

 دسىمتوسط هنكمتوسطات معامالت عدم االستقرار  حسبت •

 -جمعت وحسبت من: :المصدر
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-۲۰۰۰م لتطور كمية وقيمة وأسعار الصادرات المصرية من البرتقال خالل الفترة (معادالت االتجاه الزمنى العا .٤جدول 
۲۰۱٥( 

معدل  متوسط المتوسط المعادلة المتغير م
 )%( التغير

 ف ۲ر

 كمية الصادرات ۱
 لف طن)أ(

^ص
 هـس ٦۳.٦۹٦+  ۲.٤۷۸ -=هـ

          )-۰.۰۲)    (٥.۸٥ **)٥۳۸.۹٤ ۱۱.۸۲ ۰.٦۹ ۳٤.۲۷** 

 تقيمة الصادرا ۲
 (مليون دوالر)

^ص
 هـس ٤۰.٤۳۲+  ۷۷.٥۹۹ -=هـ

          )-۱.٤۳)    (۷.۲۳(** ۲٦٦.۰۷ ۱٥.۲ ۰.۷۷ ٥۲.۲۰** 

 سعر التصدير ۳
 (دوالر/طن)

^ص
 هـس ۳۱.٥۷٤+  ۱٥۰.٤۳۱= هـ

          )۲.٥(    *)٥٥.۱۷(** ٤۱۸.۸۱ ۷.٥٤ ۰.٦۳ ۲٦.٦۹** 

 حيث أن: 

^ص
 .۱٦،.........،۳، ۲، ۱=  هـ: تشير الى متغير الزمن         هـس التابع فى السنة هـ: تشير الى القيمة التقديرية للمتغير هـ

 ).۳حسبت من بيانات الجدول رقم ( المصدر: القيم بين األقواس أسفل معامالت االنحدار تعبر عن قيم (ت) المحسوبة 

 
  

-۲۰۰۰خالل الفترة (م الدول المستوردة التوزيع والتركز الجغرافى للصادرات المصرية من البرتقال الى أه .٥جدول 
۲۰۱٥.( 

 البيان
 

 الدولة المستوردة

السعر متوسط  قيمة الصادراتمتوسط  كمية الصادراتمتوسط 
التصديرى 
 األهمية النسبية باأللف طن (دوالر/طن)

)%( 
 األهمية النسبية بالمليون دوالر

)%( 
 441.70 ۲۰.۳۳ ٥٤.۱ ۲۲.۷۳ ۱۲۲.٤۸ المملكة العربية السعودية

 523.09 ۲۰.۹۹ ٥٥.۸٤ ۱۹.۸۱ ۱۰٦.۷٥ جمهورية روسيا االتحادية
 515.00 ۷.٦۱ ۲۰.۲٦ ۷.۳ ۳۹.۳٤ جمهورية أوكرانيا

 478.60 ٥.۹۳ ۱٥.۷۷ ٦.۱۱ ۳۲.۹٥ االمارات العربية المتحدة
 429.36 ٥.۲۸ ۱٤.۰٤ ٦.۰۷ ۳۲.۷۰ المملكة المتحدة

 509.55 ٤.٤۱ ۱۱.۷٤ ٤.۲۸ ۲۳.۰٤ هولندا
 524.23 ۲.٦۸ ۷.۱٤ ۲.٥۳ ۱۳.٦۲ تالكوي
 479.51 ۲.۰۷ ٥.٥ ۲.۱۳ ۱۱.٤۷ عمان

 399.17 ۱.٤٥ ۳.۸٦ ۱.۷۹ ۹.٦۷ بنجالديش
 504.18 ۱.۸۱ ٤.۸۲ ۱.۷۷ ۹.٥٦ الجمهورية العراقية

 586.16 ۱.٥ ۳.۹۸ ۱.۲٦ ٦.۷۹ الهند
 528.24 ۱.۳ ۳.٤٦ ۱.۲۲ ٦.٥٥ ماليزيا

 519.67 ۱.۱۹ ۳.۱۷ ۱.۱۳ ٦.۱۰ الجمهورية السودانية
 640.13 ۱.٤٥ ۳.۸٦ ۱.۱۲ ٦.۰۳ جمهورية ليتوانيا

 501.85 ۱.۰۲ ۲.۷۱ ۱.۰۰ ٥.٤۰ المملكة االردنية الهاشمية
 524.18 ۲۰.۹۸ ٥٥.۸۲ ۱۹.۷٥ ۱۰٦.٤۹ دول أخرى*

 ٤۹۳.٦۹ ۱۰۰ ۲٦٦.۰۷ ۱۰۰ ٥۳۸.۹٤ االجمالى
  ۳۸.۹۰ ٤۰.۱۳ معامل التركز الجغرافى

 بحرين، فنلندا، ايطاليا، جمهورية الصين الشعبية، سنغافورة، هونج كونج، رومانيا، فرنسا. ال:دولة أهمها ۸٥دول أخرى تشمل *

 -جمعت وحسبت من: :المصدر
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 ٦من البرتقال المصرى. وباستعراض بيانات جدول 
والذى يبين التوافق الزمنى وشدة المنافسة التى يواجهها 

 الستيرادية الرئيسيةالبرتقال المصرى فى هذه األسواق ا
 :والذى يتضح منه ما يلى

الرئيسية  يستحوذ البرتقال المصرى فى أشهر التصدير
(الفترة من ديسمبر وحتى مايو) على نصيب سوقى له 

%) فى أسواق كل من السعودية، روسيا ٤۰كبير (> 
االتحادية، أوكرانيا، االمارات العربية المتحدة، الكويت، 
عمان، بنجالديش، الهند، السودان، ليتوانيا، األردن. وهذه 

 برتقالالأشهر اإلنتاج فى مصر خاصة للصنف الفترة تقابل 
(مارس  "الصيفى" نشيالفا برتقالوالفبراير)  -ديسمبر(سرة ب

فى مصر حيث بلغت  ان الرئيسيانالصنف وهمامايو)  –
ألف  ۱٤۲.۲، ۱۷۸.۸ نحو ماهكل منالمساحة المزروعة ب

من المساحة المزروعة  %۳۹.۲، %٤۹.۳فدان يمثل نحو
لكل  )۲۰۱٥-۲۰۱۱بالبرتقال فى مصر خالل الفترة (

(وزارة الزراعة واستصالح األراضى، ى الترتيبمنهما عل
، وبناءاً على ذلك ينبغى اتباع سياسات من أعداد مختلفة)

شأنها تدعيم المركز التنافسى (عن طريق الحفاظ على 
االهتمام بجودة المنتج) للحفاظ  –مستويات سعرية تنافسية 

 على نصيب البرتقال المصرى فى هذه األسواق الهامة.

ستحوذ على نصيب سوقى متوسط مصرى يالبرتقال ال
 %) خالل أشهر التصدير الرئيسية (ديسمبر٤۰<  -%٥(> 

حتى مايو) وهو ما ال يتناسب مع اإلمكانيات التصديرية 
للبرتقال المصرى فى سوق كل من المملكة المتحدة 
وهولندا وذلك نظراً للمنافسة الشديدة من البرتقال األسبانى 

حاد األوروبى ومن ثم يعامل برتقالها أسبانيا أحد دول االت -
وأيضاً فى السوق الماليزى نظراً للمنافسة  -معاملة تفضيلية

الشديدة من البرتقال األمريكى، وكذلك فى السوق العراقى 
والذى يواجه فيه البرتقال المصرى منافسة شديدة من 

 البرتقال التركى.

 قيعتبر البرتقال المصدر من سوق جنوب أفريقيا وأسوا
أمريكا الالتينية غير منافس للبرتقال المصرى حيث انه 
يظهر ويصدر فى أوقات مختلفة عن البرتقال المصرى 
وال يتداخل معه إال فى شهرى يونيه ويوليو، والتى يتم فيها 

 تصدير كميات صغيرة من البرتقال الصيفى المصرى.

المنافسة الحقيقة للبرتقال المصرى فى أسواقه الرئيسية 
من كل من أسبانيا، تركيا، أمريكا، المغرب، لبنان،  تكون

 بولندا، هولندا، الصين.

ف�ى أه�م أس�واقه  مؤشرات تنافسية البرتق�ال المص�رى
 العالمية

يتناول البحث فى هذا الجزء تقدير بعض مؤشرات 
تنافسية البرتقال المصرى فى أهم أسواقه الخارجية، 

التنافسية وتتضمن هذه المؤشرات السعر النسبى، مؤشر 
 ختراق السوق.االسعرية، النصيب السوقى، معدل 

 السعر النسبى 
يعبر الس�عر النس�بى ع�ن النس�بة ب�ين المتوس�ط الم�رجح 

السلعة ف�ى أه�م ال�دول المنافس�ة لمص�ر ف�ى  ألسعار تصدير
هذه السلعة فى مص�ر له�ذا الس�وق،  سوق ما وسعر تصدير

وإذا زاد ه����ذا المؤش����ر ع����ن الواح����د الص����حيح دل عل����ى 
انخفاض سعر تصدير مصر عن أسعار تصدير أه�م ال�دول 
المنافسة لها فى هذا السوق مما يشير إلى تمتع مصر بميزة 
تنافسية سعرية فى تصدير السلعة له�ذا الس�وق، وعل�ى ه�ذا 
يعتب��ر الس��عر النس��بى م��ن أه��م العوام��ل الت��ى ت��ؤثر عل��ى 
الوضع التنافسى للدولة فى س�وق م�ا ويمك�ن حس�اب الس�عر 

خ��رون آدى و) (الجن��۲) وفق��اً للمعادل��ة رق��م (PRAjRالنس��بى (
 .)۲۰۱٦ ،ومحمود خليفة ؛۲۰۱۳

 PRAJR = PRCR / PRe       )۲معادلة (
 حيث أن :

  : PRAJRالسعر النسبى بين المتوسط المرجح ألسعار أهم الدول 
 .المنافسة لمصر فى سوق ما وأسعار مصر فى هذا السوق

PRCRأهم  : المتوسط المرجح ألسعار تصدير السلعة فى
 .الدول المنافسة فى سوق ما (تم الترجيح بكميات الصادرات)

PReR.سعر تصدير السلعة فى مصر لهذا السوق : 
إلى تمتع مصر بميزة تنافسية  ٦جدول وتشير بيانات 

روسيا سعرية فى كل من المملكة العربية السعودية، 
مارات العربية المتحدة، المملكة االتحادية، أوكرانيا، اإل

، هولندا، الكويت، عمان، بنجالديش، العراق، المتحدة
الهند، السودان، ليتوانيا فقد بلغ السعر النسبى فى كل منها 

، ۱.۱٦، ۱.۲۳، ۱.۱۹، ۱.۱، ۱.۱۱، ۱.۰۹حوالى 
؛ ۱.۱٦، ۱.۰٤، ۱.۳۹، ۱.۰۳، ۱.۰٥، ۱.۱٤، ۱.۱۱

 توجد لمصر ميزة تنافسية سعرية على الترتيب. فى حين ال
 لكة األردنية الهاشمية فقد قدرفى كل من ماليزيا، المم

؛ على ۰.۸۲،  ۰.۸٦السعر النسبى فى كل منهما بنحو 
 .الترتيب

 مؤشر التنافسية السعرية
يفيد مؤشر التنافسية السعرية فى أنه يوضح السعر 
النسبى للبرتقال المصرى فى سوق ما بالمقارنة باألسعار 
النسبية ألهم الدول المتنافسة، مما يوضح صورة أفضل 
للوضع النسبى للسعر بالمقارنة بالمنافسين، يتم تقدير 

) وفقاً للمعادلة رقم RAJمؤشر التنافسية السعرية للسلعة(
 ):   ۲۰۰۲) (العوضى، ۳(

  
PAmin -PAmax 

PAmin - PAJ RAJ = )۳معادلة (            

 حيث أن:

)PRAJR)(PRAminR) ،(PRAmaxR الس�����عر النس�����بى لمص�����ر (
ر النس�بى أله�م ال�دول والقيمة ال�دنيا والقيم�ة القص�وي للس�ع

المتنافس��ة ف��ى س��وق م��ا عل��ى الترتي��ب. تنحص��ر قيم��ة ه��ذا 
المؤشر بين الصفر والواحد الصحيح وكلما ارتفع�ت القيم�ة 
دل ذل���ك عل���ي تحس���ن الوض���ع التنافس���ي الس���عري لمص���ر 

 بالنسبة للدول المنافسة لها.
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سواق االستيرادية للبرتقال المصرى فى أهم األ صادرات مصر وأهم الدول المنافسة لهامتوسط التوافق الزمنى ل .٦دول ج
 )۲۰۱٥ديسمبر  -۲۰۱۱فترة (يناير خالل ال

 ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير أهم الدول المتنافسة السوق

المملكة العربية 
 السعودية

 مصر
            

            

    جنوب أفريقيا
        

 
        

      اسبانيا
    

   

        

     تركيا
     

   

       

 روسيا االتحادية

 مصر
        

  

  

          

    جنوب أفريقيا
       

  
       

      تركيا
    

   

        

    المغرب
         

   

         أسبانيا
  

  

          

     االرجنتين
    

    
    

 اسرائيل
    

        
    

 ليتوانيا
            

            

      الصين
       

     

 أوكرانيا

 مصر
       

   
 

  

         

    جنوب أفريقيا
       

  
       

             أسبانيا

            

    تركيا
 
 

 
     

 
 

 
 

 
 

      

      اسرائيل
  

   
   

       

             بولندا

            

      االرجنتين

   

    
   

             هولندا

            

ربية االمارات الع
 المتحدة

 مصر
       

 
   

 

  

         

             أسبانيا

            

    جنوب افريقيا
 

        
 

        

      أستراليا
 

       

       

       أمريكا
 
 

 
   

  

        

   تركيا
 

  
     

  

      

             الصين

            

 المملكة المتحدة

 مصر
        

 

   

           

             أسبانيا

            

   جنوب أفريقيا
         

 
         

     المكسيك
        

        

         تركيا
  

  

          

    قبرص

   

      
   

     لياايطا
      

  

      

 اسرائيل
    

        
    

 هولندا
            

            

       البرازيل

    

  

    

       بيرو

    

  
    

      اورجواى
      

 
      

 هولندا

 مصر
        

 

   

           

 بانياأس
            

            

     جنوب أفريقيا

       

 
       

       المغرب
      

      

    اسرائيل
         

   

             المملكة المتحدة

            

       االرجنتين

   

   
   

     اورجواى

       

 
       

 بلجيكا
            

            

             اليونان

            

   البرازيل
       

   
       

 الكويت

        مصر
 
  

   

          

    جنوب أفريقيا
        

 
        

       أسبانيا
    

  

        

      تركيا
    

   

        

 عمان

 مصر
       

 
  

   

          

     جنوب أفريقيا
       

 
       

   أسبانيا
   

     
 

 
    

           تركيا
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 .٦تابع جدول 

 ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر غسطسأ يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير أهم الدول المتنافسة السوق

 بنجالديش

 مصر
      

    

  

        

     جنوب ايقيا

       

 

       

 الهند
      

  

    

          

     امريكا
    

    
    

      استراليا
     

  
     

  الصين
           

 

 العراق

 مصر
            

            

 تركيا
            

            

    الكويت
       

  
       

 األردن
  

  
    

   
 

       

 الهند

 مصر
      

    

  

        

 أمريكا
        

  
  

          

      استراليا
       

       

      جنوب أفريقيا
      

 
      

 الصين
  

        
  

    

     تركيا
  

    
  

    

 ماليزيا

 مصر
      

     
 

       

  امريكا
       

  
  

         

 الصين
     

     

  

       

 استراليا
  

  
 

 
      

         

     جنوب أفريقيا
       

 
       

 سنغافورة
            

            

  اسبانيا
    

       
    

 السودان

 مصر
            

            

 تركيا
  

        
  

    

 أثيوبيا
  

        

 

 
   

      جنوب أفريقيا
      

 
      

 ليتوانيا

 مصر
      

     

 

       

 أسبانيا
            

            

     جنوب أفريقيا

      

  
      

 التفيا
            

            

 هولندا
            

            

     بولندا
    

    

        

      طاليااي
      

 

      

 اليونان
    

      
  

      

 األردن

 مصر
        

  
  

          

        جنوب أفريقيا
   

  
   

      االرجنتين
    

   
    

   اسبانيا
   

       
   

   تركيا
          

  

             شيلى

 %)٤۰لى تصدير كميات كبيرة جداً للسوق (نصيب سوقى أكثر من إ*  ــــــــ    يشير 
 %)٤۰ -% ۲۰لى تصدير كميات كبيرة نسبياً للسوق (نصيب سوقى من إ*  ــــــــــــــــــــ   يشير 

 %)۲۰% وأقل من ٥لى تصدير كميات متوسطة للسوق ( نصيب سوق أكثر من إ*  ..... يشير 
 %)٥ -% ۱لى تصدير كميات بسيطة للسوق (نصيب سوقى من إ*  .............     يشير 

    -جمعت وحسبت من: :المصدر
 www.capmas.gov.eg                قاعدة بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء                 -۱ 

                                                                  http://comtrade.un.orgقاعدة بيانات االمم المتحدة – ۲
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إلى أن الوضع التنافسى  ۷جدول وتشير بيانات 
السعرى للبرتقال المصرى وفقاً لهذا المؤشر قد حقق 
أقصاه فى كل من الهند والسودان حيث يتمتع البرتقال 

ة بالمنافسين فى هذان المصرى بسعر تنافسى بالمقارن
)، ثم سوق كل من عمان وبنجالديش RAJ=۱السوقان (

فى كل منهما، ويأتى بعد  ۰.۹٥فقد بلغ هذا المؤشر نحو 
ذلك أسواق روسيا االتحادية، أوكرانيا، المملكة المتحدة، 

، ۰.٥٥، ۰.٦٦، ۰.۷۷ليتوانيا فقد قدر هذا المؤشر بنحو 
كان السوق لكل منها على الترتيب، فى حين  ٥٤.۰

 ۰.۰۸الماليزى صاحب أقل قيمة لهذا المؤشر والبالغة نحو 
مما يشير إلى عدم تمتع البرتقال المصرى بميزة تنافسية 

 سعرية فى هذا السوق.
 النصيب السوقى

يعتبر النصيب السوقى أحد مؤش�رات التنافس�ية، وال�ذى 
يعبر عن النسبة بين كمية صادرات الدول�ة م�ن الس�لعة إل�ى 

وإجم���الى كمي���ة واردات ه���ذا الس���وق م���ن ه���ذه س���وق م���ا 
السلعة، وارتفاع هذا المؤشر (النصيب الس�وقى) يعب�ر ع�ن 
ارتف��اع الوض��ع التنافس��ى للدول��ة ف��ى ه��ذا الس��وق. ويحس��ب 

وآخ���رون  عل���ي): (٤النص���يب الس���وقى بالمعادل���ة رق���م (
  ):Hassan et al., 2010؛ ۲۰۱٦ ،قادوس ؛۲۰۱٥

MSHRjiR = (XRSjSRcRiR / McwRiR) × 100   ٤ادلة (مع    (  

 حيث أن :

MSHRjiR النصيب السوقى للدولة :j  من السلعةi .فى السوق 

XRSj SRcRiR   كمية صادرات الدولة :j  من السلعةi  فى السوقc. 

McwRiR :جمالى كمية واردات السوق إc  من السلعةi. 
وبتقدير النصيب السوقى للبرتقال المصرى فى أهم 

 ) والموضح۲۰۱٥ – ۲۰۰۰أسواقه اإلسترادية خالل الفترة (
فى  يتضح إرتفاع النصيب السوقى للبرتقال المصرى ۷بجدول 

كل من السودان، الهند، المملكة العربية السعودية، 
أوكرانيا، عمان، االمارات العربية المتحدة، روسيا 
االتحادية، المملكة األردنية الهاشمية، الكويت، ليتوانيا، 

لبرتقال فقد قدر متوسط نصيب واردات ا بنجالديش،
المصرى فى هذه األسواق من إجمالى وارداتها بنحو 

۹۹.۷۸ ،%۹۸.٦۱ ،%٥۷.۷۷ ،%٤۷.٤۲ ،%٤٤.٦۳،% 
۳۳.٤٥ ،%۲۹.۲ ،%۲٥.۸٦ ،%۲٥.۲ ،%۲٤.۳۲ ،%
% فى كل منها؛ على الترتيب. فى حين يتبين ۲۲.۱۲

إنخفاض النصيب السوقى للبرتقال المصرى فى كل من 
ية العراقية، هولندا، فقد المملكة المتحدة، ماليزيا، الجمهور

بلغ متوسط نصيب واردات البرتقال المصرى فى هذه 
%، ۹.٥%، ۱۳.۱٤األسواق من إجمالى وارداتها نحو 

 % فى كل منها؛ على الترتيب.٦.٥۷%، ٤.۹
 

ق المصرى ف�ى أه�م األس�وا رتقالالنصيب السوقى ومعدل إختراق البمؤشر التنافسية السعرية والسعر النسبى و .۷ جدول
 )۲۰۱٥ – ۲۰۰۰المستوردة له خالل الفترة (

 البيان
 الدولة

النصيب 
 السوقى

معدل إختراق 
 السوق

 السعر النسبى
 سعر مصر) (سعر الدول المنافسة/

مؤشر التنافسية 
 السعرية

 0.31 1.09 0.59 57.77 المملكة العربية السعودية
 0.77 1.11 0.23 29.20 جمهورية روسيا االتحادية

وكرانياجمهورية أ  47.42 0.47 1.10 0.66 
 0.41 1.19 0.41 33.45 االمارات العربية المتحدة

 0.55 1.23 0.14 13.14 المملكة المتحدة
 0.35 1.16 0.12 6.57 هولندا
 0.38 1.11 0.14 25.20 الكويت
 0.95 1.14 0.46 44.63 عمان

 0.95 1.05 0.15 22.12 بنجالديش
 0.24 1.03 0.04 9.40 الجمهورية العراقية

 1.00 1.39 0.003 98.61 الهند
 0.08 0.86 0.08 9.50 ماليزيا

 1.00 1.04 0.11 99.78 الجمهورية السودانية
 0.54 1.16 0.51 24.32 جمهورية ليتوانيا

 0.21 0.82 0.11 25.86 المملكة االردنية الهاشمية
  -جمعت وحسبت من: :المصدر

 http://www.capmas.gov.egي للتعبئة العامة واإلحصاء        قاعدة بيانات الجهاز المركز – ۱
                                                http://comtrade.un.org   مم المتحدةقاعدة بيانات األ – ۲
                        http://faostat.fao.org       قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة       – ۳



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 44 No. (4) 2017 ۱٥٥۹ 

 معدل إختراق السوق   

يعتب��ر مع��دل اخت��راق الس��وق م��ن أكث��ر المعاييرانتش��اراً 
فى قياس التنافسية، وهو يعبر عن النسبة بين كمية واردات 
سوق ما من السلعة من دولة ما ( الدولة المراد قياس مع�دل 
إختراقه��ا له��ذا الس��وق) واس��تهالك الس��وق الظ��اهرى له��ذه 

 خت��راق الس��وق بالمعادل��ة الس��لعة. ويمك��ن حس��اب مع��دل إ
، ۲۰۱٦ ،، ق�����ادوس۲۰۱٥وآخ�����رون  عل�����ي()  ٥رق�����م (

Hassan et al., 2010(:  

MPRjci = Mcij / (Qci + Mci-Xci)     ) ٥معادلة  (  

 حيث أن:

MPRjci معدل اختراق الدولة :j  من السلعةi  للدولةc. 

Mcij كمية واردات الدولة :c  من السلعةi  من الدولةj. 

Qciنتاج الدولة إ :  كميةc  من السلعةi. 

Mci :جمالى كمية واردات الدولة إc  من السلعةi. 

Xci  :جمالى كمية صادرات الدولة إc  من السلعةi. 

المص���رى أله���م  رتق���البدراس���ة مع���دالت إخت���راق الب
) ۲۰۱٥ – ۲۰۰۰أس�����واقه اإلس�����تيرادية خ�����الل الفت�����رة (

رتف���اع قيم���ة مع���دل إخت���راق ايتض���ح  ۷ج���دول والمبين���ة ب
، ليتواني�االمص�رى ف�ى ك�ل م�ن أس�واق الس�عودية،  رتقاللبا

االم����ارات العربي����ة المتح����دة، روس����يا ، عم����ان، أوكراني����ا
، ۰.٥۹حي���ث ق���در مع���دل اإلخت���راق له���ا بنح���و  االتحادي���ة

عل���ى الترتي���ب، ف���ى  ۰.۲۳، ٤۱.۰، ٤٦.۰، ٤۷.۰، ٥۱.۰
حين يتبين إنخفاض هذا المعدل ف�ى ب�اقى األس�واق وه�و م�ا 

المص�رى  رتق�البالنس�بة لص�ادرات الب ه�ذهيشير إلى أهمية 
 وأهمية المحافظة عليها.  

المصرى فى أهم  رتقالاستناداً إلى مؤشرات تنافسية الب
م�ن األتي�ة مجموع�ات الأسواقه الخارجية يمكن التمييز ب�ين 

 هذه األسواق: 

المص��رى مي��زة تنافس��ية  رتق��الاألس��واق الت��ى يحق��ق الب -أ
ال�دول المنافس�ة ف�ى ه�ذه سعرية بالمقارن�ة بأس�عار أه�م 

األس��واق، ويحص��ل فيه��ا عل��ى نص��يب س��وقى ومع��دل 
 ،روس���يا االتحادي���ةإخت���راق مرتف���ع مث���ل الس���عودية، 

 االم��ارات العربي��ة المتح��دة، عم��ان، ، ليتواني��ا أوكراني��ا،
 وهذه األسواق ينبغى المحافظة عليها.

المص���رى فيه���ا مي���زة  رتق���الاألس���واق الت���ى يحق���ق الب -ب
المقارن��ة بأس��عار أه��م ال��دول المنافس��ة تنافس��ية س��عرية ب

ف���ى ه���ذه األس���واق، إال ان نص���يبها الس���وقى ومع���دل 
مثل سوقى المملك�ة المتح�دة وهولن�دا  إختراقها منخفض

ويمك��ن ارج��اع ذل��ك إل��ى ش��دة المنافس��ة م��ن البرتق��ال 
وس����وق الجمهوري����ة ، األس����بانى ف����ى ه����ذين الس����وقين

ذه وه���العراقي���ة لش���دة المنافس���ة م���ن البرتق���ال الترك���ى 
األس���واق ينبغ���ى اإلهتم���ام بج���ودة المن���تج ع���ن طري���ق 
الزراع���ة النظيف���ة حت���ى ن���تمكن م���ن زي���ادة النص���يب 

والعم�ل عل�ى  السوقى و معدل اإلختراق له�ذه األس�واق
منطقة التج�ارة الح�رة  –تفعيل بنود االتفاقيات االقليمية 

م����ع االتح����اد  وك����ذلك االتفاقي����ات –العربي����ة الكب����رى 
ام���ة منطق���ة تج���ارة ح���رة ب���ين اتفاقي���ة اق – االوروب���ى

ويعتبر البرتقال أحد الس�لع ف�ى ه�ذه االتفاقي�ة  -الطرفين
الت��ى تخض��ع لحص��ص كمي��ة ول��يس له��ا موس��م تص��دير 

 .محدد

المص��رى فيه��ا مي��زة  رتق��الاألس��واق الت��ى ال يحق��ق الب -جـ
تنافس��ية س��عرية بالمقارن��ة بأس��عار أه��م ال��دول المنافس��ة 

وقى ومع���دل ف���ى ه���ذه األس���واق، إال ان نص���يبها الس���
مثل س�وقى المملك�ة األردني�ة الهاش�مية إختراقها مقبول 

ويمك���ن إرج���اع ذل���ك إل���ى توقي���ت تص���دير وماليزي���ا 
، وهذه األسواق ينبغ�ى المصرى لهذه األسواق رتقالالب

اتب��اع سياس��ة س��عرية تنافس��ية تحق��ق مع��دالت إخت��راق 
 وأنصبة سوقية مرتفعة.

ا مي���زة األس���واق الت���ى يحق���ق البرتق���ال المص���رى فيه��� -د
تنافس��ية س��عرية بالمقارن��ة بأس��عار أه��م ال��دول المنافس��ة 
فى هذه األسواق، وتحقق نصيب س�وقى مرتف�ع، إال أن 

الس�وق الهن�دى والس��وق  مع�دل إختراقه�ا م�نخفض مث��ل
الس��ودانى ويمك��ن إرج��اع ذل��ك إل��ى ص��غر حج��م ه��ذه 
  األسواق ومن ثم فإن فرص التوسع فيها ضعيفة للغاية.

جي على صادرات البرتقال محددات الطلب الخار
 المصري فى أسواقه الرئيسية

 يتناول هذا الجزء التعرف على أهم العوامل االقتصادية
المحددة للطلب الخارجي على صادرات البرتقال المصرى 

على نوع  وذلك للوقوف ،أسواقه االستيرادية الرئيسيةفي 
السياسة الواجب إتباعها لزيادة وتعظيم قيمة الصادرات 

والتى تعمل على زيادة معدل إختراق هذه  رية منهالمص
نه مع ثبات العوامل األخرى أ، فمن المعروف األسواق

ن هناك عالقة عكسية بين سعر إالتي تؤثر على الطلب ف
السلعة والكمية المطلوبة منها وبالتالي تتخذ السياسة 
السعرية وسيلة لترويج المبيعات عن طريق تخفيض سعر 

أن تلك القاعدة تختلف فاعليتها من سلعة  بيع السلعة، إال
السلعة فإذا كانت  لهذهألخرى وفقا لمرونة الطلب السعرية 

قل من أمرونة الطلب السعرية على السلعة منخفضة (
قل أن التغير النسبي في الكمية المطلوبة يكون فإالواحد) 

من التغير النسبي في السعر، األمر الذي يعني أن انخفاض 
بنسبة معينة مع ثبات العوامل األخرى التي  سعر السلعة

تؤثر على الطلب يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة منها 
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بنسبة اقل وبالتالي يؤدي إلى انخفاض اإليراد الكلي، بينما 
كبر أإذا كانت مرونة الطلب السعرية على السلعة مرتفعة (

ن التغير النسبي في الكمية المطلوبة يكون فإمن الواحد) 
بر من التغير النسبي في السعر، األمر الذي يعني أن كأ

انخفاض سعر السلعة بنسبة معينة مع ثبات العوامل 
األخرى التي تؤثر على الطلب يؤدي إلى زيادة الكمية 
المطلوبة منها بنسبة اكبر وبالتالي يؤدي إلى زيادة اإليراد 

 الكلي.  

لب وللوقوف على أهم العوامل االقتصادية المحددة للط
أسواقه في  صادرات البرتقال المصرىالخارجي على 

) تم ۲۰۱٥-۲۰۰۰خالل الفترة ( االستيرادية الرئيسية
للعوامل االقتصادية استخدام أسلوب االنحدار المرحلى 

التي يعتقد في تأثيرها على كمية الصادرات المصرية من 
النسبى إلى هذا السوق والمتمثلة في السعر )RهR(ص البرتقال
بالنسبة لسعر التصدير ألهم  المصري ن البرتقالللطن م

حجم وردات ، و)RهR۱(س هذا السوق الدول المنافسة فى
سعر صرف و، )RهR۲(س أللف طنباالسوق من البرتقال 

ونصيب الفرد من الناتج ، )RهR۳(س الدوالر بالجنيه المصري
للمعادلة رقم وذلك وفقاً ، )RأهR٤(س المحلى بهذه الدولة

)٦()Chattejuee, and Hadi, 2006 ۲۰۱٤، سالم(: 

 )٦معادلة (    )RهR٤، سRهR۳، سRهR۲، سRهR۱= د (س RهRص

تقدير الدالة فى الصورتين لقد أجريت عدة محاوالت و
اختيار افضل هذه الخطية واللوغاريتمية المزدوجة تم 

بعد وذلك  وفقاً للمنطق االقتصادى واالحصائى الصور
داربن  التأكد من عدم وجود ارتباط ذاتى وفقاً الختبار

)، وعدم وجود ازدواج خطى باالستناد إلى DWواتسون (
وفقاً للمنطق االقتصادى و ،)VIFمعامل تضخم التباين (

سالبة وباقى  RهR۱من المتوقع أن تكون اشارة معامل س
ة الصور جأتوإشارات معامالت المتغيرات موجبة، 

 .۸الخطية بأفضل النتائج، وهى كما يبينها جدول 

مق��درة إل��ى أن الس��عر النس��بى، وحج��م وتش��ير ال��دوال ال
الواردات الكلية للسوق، وس�عر الص�رف ه�ى أه�م العوام�ل 
المح��ددة ل��واردات البرتق��ال المص��رى ف��ى ك��ل م��ن المملك��ة 
العربي��ة الس��عودية وب��نجالديش، بينم��ا ك��ان الس��عر النس��بى، 
وسعر الصرف، ونصيب الفرد من الناتج المحل�ى ه�ى أه�م 

ق روس���يا االتحادي���ة م���ن العوام���ل المح���ددة ل���واردات س���و
البرتقال المصرى، وكان السعر النسبى، ونصيب الفرد من 
الن��اتج المحل��ى هم��ا أه��م العوام��ل المح��ددة لحج��م واردات 
البرتق���ال المص���رى ف���ى ك���ل م���ن عم���ان، الهن���د، ماليزي���ا، 
السودان، وكان الس�عر النس�بى، وحج�م وردات الس�وق م�ن 

اردات البرتق�ال البرتقال هما أه�م العوام�ل المح�ددة لحج�م و

المصرى فى كل من العراق، وليتوانيا، فى حين ك�ان حج�م 
واردات الس��وق م��ن البرتق��ال، ونص��يب الف��رد م��ن الن��اتج 
المحلى هما أهم العوامل المحددة لحجم واردات السوق م�ن 
البرتقال المصرى ف�ى ك�ل م�ن المملك�ة المتح�دة، وأكراني�ا، 

محل�ى هم�ا وكان سعر الصرف ونصيب الفرد م�ن الن�اتج ال
أه����م العوام����ل المح����ددة ل����واردات الس����وق م����ن البرتق����ال 
المصرى فى كل من هولندا، واألردن، وكان حجم واردات 

قال السوق من البرتقال هو العامل المحدد لوارداته من البرت
 مارات. المصرى فى كل من الكويت، واإل

ومن العرض السابق يظهر أهمية السعر النسبى كأحد 
محددة لحجم واردات السوق من البرتقال أهم العوامل ال

المصرى وذلك فى كل من المملكة العربية السعودية، 
روسيا االتحادية، عمان، بنجالديش، العراق، الهند، 
ماليزيا، السودان، ليتوانيا مما يبين أهمية السياسة السعرية 

 فى اختراق والمحافظة على هذه األسواق الهامة.
 

 برتقال المصرىومشاكل تصدير ال معوقات
يهتم هذا الجزء بالتعرف على أهم المعوقات والمشاكل 
التى تواجه التسويق الخارجى للبرتقال المصرى وذلك عن 
طريق استبيان مع خمس محطات تصدير بمحافظة الغربية 

وذلك للوقوف على أهم  –وهو ما أمكن التواصل معهم  –
ت المشاكل والمعوقات التى تحول دون زيادة الصادرا

المصرية من البرتقال، وقد أشارت محطات التصدير إلى 
اختالف األسواق الخارجية فى المواصفات المطلوبة فى 
البرتقال فهناك أسواق تطلب جودة عالية مثل السوق 
الصينى واالنجليزى والهولندى والماليزى، وهناك أسواق 
أقل فى المواصفات المطلوبة مثل أسواق الدول العربية 

 العراق)، –األردن  –عمان  –الكويت  -االمارات  -ة(السعودي
وهناك أسواق تقبل البرتقال بجودة منخفضة مثل السوق 
الروسى. وتختلف محطات التصدير فى مصادر توفير 
االحتياجات التصديرية فهناك محطات تعتمد بشكل أساسى 
 على مزارعها الخاصة مثل شركة الوادى لتصدير الحاصالت

 من صادرتها تقريباً من مزارعها الخاصة، %۸۰البستانية (
 والباقى من مزارع متخصصة كبيرة) ومحطات تعتمد بشكل
كامل على توفير احتياجاتها من مزارع الغير مثل شركة 
سما تريدنج لالستيراد والتصدير والتوكيالت، وقد اتفقت 
محطات التصدير على أن أن المصدر األساسى لتوفير 

الشركة بالخارج، ثم المؤتمرات المعلومات كان مكاتب 
الدولية ومواقع التجارة االلكترونية على االنترنت 

%)، وأن هناك دور متواضع لمكاتب التمثيل التجارى ٦۰(
بالخارج. ويمكن إبراز أهم المعوقات والمشاكل التى تواجه 

  .۹جدول طات تصدير البرتقال كما يبينها مح
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 طن في السنة هـ.البرتقال باأللف تشير إلى القيمة التقديرية لكمية الصادرات المصرية من هـ حيث أن : ص^

 في السنة هـ النسبى (سعر تصدير مصر/سعر تصدير أهم الدول المنافسة)تشير إلى السعر   هـ۱س
 تشير إلى إجمالى واردات السوق من البرتقال باأللف طن فى السنة ه ه۲س
 تشير إلى سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه المصري في السنة هـ  هـ۳س
 دوالر في السنة هـ                                           أللفللدولة المستوردة با نصيب الفرد من الناتج المحلىتشير إلى   هـ٤س

 .۱٦، ۰۰۰۰۰۰، ۳، ۲، ۱ هـ =
 القيم أسفل معامالت االنحدار تعبر عن قيم (ت) المحسوبة.

 ۰.۰۱** تشير إلى المعنوية عند مستوى معنوية        ۰.۰٥* تشير إلى المعنوية عند مستوى معنوية 
 جمعت وحسبت من: :المصدر

 www.capmas.gov.eg           قاعدة بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء             –۱
 http://comtrade.un.org                قاعدة بيانات االمم المتحدة                                        – ۲
 www.databank.worldbank.org                                          البنك الدوليقاعدة بيانات  –۳ 



 
Abdelbaky M. Elshaib ۱٥٦۲ 

 ۲۰۱٦/۲۰۱۷ير البرتقال فى الموسم التى تواجه محطات تصد أهم المشاكل .۹جدول 

همية األ العدد المشكلة نوع المشكلة
 )%(النسبية

 المتعلقةمشاكل ال
بتوفير كميات 

البرتقال للتصدير 
 وجودتها

عدم توفر عمالة مدربة الجراء عملية جمع المحصول مما يؤدى إلى الحصول ثمار 
 ۱۰۰ ٥ م االهتمام باستخدام المقص فى جمع الثمارمخدوشة أو مجروحة أو منتوشة، وعد

 ۸۰ ٤ عدم استقرار اإلنتاج نتيجة للظروف الجوية غير المواتية لالنتاج
 ۸۰ ٤ وجود بقايا للمبيدات والكيماويات بالثمار

 ٦۰ ۳ وجود بعض األعفان بالثمار مثل العفن البنى
 ٦۰ ۳ كثرة عدد الوسطاء والسماسرة

 -تصدر نهائياً  نسبة ال بأيثبت إصابة الثمار بهذه الذبابة  إذا -ابة الفاكهة بذب اإلصابة
 ٤۰ ۲ ويعتبر شرط لقبول البرتقال بمحطات التصدير الخلو تماماً من ذبابة الفاكهة.

 ۲۰ ۱ %.۰.٥النسبة المسوح بها  –صابة باألكاروسات اإل
المشاكل المتعلقة 

–بنقل المحصول 
من  –الخام 

لى المزارع إ
 محطات التصدير

 ۱۰۰ ٥ ارتفاع تكاليف النقل
 ۱۰۰ ٥ عدم توافر وسائل مجهزة للنقل

 ۸۰ ٤ وجود مسافات غير ممهدة من الطرق
 ۸۰ ٤ بعد المسافة من المزرعة إلى محطات التصدير

 المتعلقةمشاكل ال
بتجهيز البرتقال 

فى محطات 
التصدير واجراء 

العديد من 
الخدمات 

والوظائف 
 قيةالتسوي

عدم توفر العمالة الفنية المدربة الجراء الوظائف التسويقية (الفرز، الغسيل، التدريج، 
 ۱۰۰ ٥ التشميع، التعبئة)

 ۱۰۰ ٥ .....).،.ارتفاع أسعار المواد الخام (المطهرات، أسعار الطاقة، العبوات

 فعةإرجاع هذه النسبة المرتيمكن  و - )%۳۰ -% ۲٥تصل من (ارتفاع نسبة الفرز 
الثمار المنتوشة والمجروحة، الثمار التى بها عنق إلى عدم االهتمام بعملية الجمع (

والنقل بوسائل غير مجهزة تها باألعفان) كبير يجرح الثمار المحيطة مما يسهل اصاب
 .وزيادة مسافات النقل

٥ ۱۰۰ 

المشاكل المتعلقة 
جراءات إب

التصدير والحجر 
 الزراعى

 ۱۰۰ ٥ ميناء والتأمين والشحنارتفاع تكاليف رسوم ال
جراء الفحص من قبل الحجر الزراعى أكثر من مرة ( حيث يقوم الحجر الزراعى إ
جراء فحص فى محطة التصدير، ويقوم مرة أخرى بالفحص فى الميناء) وأحياناً إب

 تختلف نتيجة الفحص مما يعرض الشركة لتحمل نفقات اضافية.
٤ ۸۰ 

ة المنتج فغالباً الشحن البرى يتم فى ثالجات (غالياً وسيلة الشحن تؤثر على جود
للسعودية واألردن)، أما الشحن البحرى فإن الظروف المناخية تؤثر على جودة 

 إلى عدم انتظام الشحن البحرى. ةالبرتقال باإلضاف
٤ ۸۰ 

المشاكل المتعلقة 
بالمعلومات 
المتاحة عن 

 السوق الخارجى

 ۱۰۰ ٥ سواق الخارجية والمنافسينعدم توفر معلومات كافية عن األ

 ۸۰ ٤ هناك دور متواضع لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج

UالمصدرU:  ۲۰۱٥/۲۰۱٦حسبت من بيانات عينة من محطات تصدير البرتقال خالل الموسم. 
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التركز  ).۱۹۸۹( محمود محمد مفتاحومحمد أحمد  ،أحمد
والفاكهة الجغرافى والسلعى ألهم صادرات الخضر 

بحث منشور،  –) ۱۹۸٥-۱۹۷٥المصرية للفترة (
المؤتمر الثانى لالقتصاد والتنمية فى مصر والبالد 

 العربية، كلية الزراعة، جامعة المنصورة.

 عبدالمنعم مرسى محمد، الجندى، محمد صالح الدين
الوضع التنافسى  ).۲۰۱۳(نوران عبدالحميد ابراهيم و

 –أهم األسواق العالمية ألهم المحاصيل التصديرية فى 
بحث منشور، مجلة االقتصاد الزراعى والعلوم 

 .۱۲:  ٤ االجتماعية، جامعة المصورة، 

الصادرات  ).۲۰۰۲(العوضى، عباس فتحى عباس 
الزراعية المصرية فى ظل المتغيرات االقتصادية 

رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد الزراعى،  –الدولية 
 .ورةكلية الزراعة، جامعة المنص

 ).۲۰۱٦(براهيم محمود إمنال و على عبدالعالخليفة، 
تنافسية صادرات البطاطس المصرية فى أهم األسواق 

بحث منشور، المجلة المصرية لالقتصاد  –العالمية 
 .۳:  ۲٦الزراعى، 

 –االقتصاد القياسى  ).۲۰۱٤(سالم، كمال سلطان محمد 
 .ولىمكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، الطبعة األ

سماعيل نور إرقية حسن محمد، عبدالحكيم محمد  على،
 عبدالمنعم محمد رجبو الدين، سونيا محمد على

القدرة التنافسية لصادرات مصر من  ).۲۰۱٥(
بحث منشور، مجلة الزقازيق  -البطاطس والبصل
 .٥ :٤۲ للبحوث الزراعية، 

القدرة التنافسية  ).۲۰۱٦(مين أيمان فريد إقادوس، 
ت المصرية من محصول الفاصوليا الخضراء للصادرا

بحث منشور، مجلة االقتصاد  -يطالىفى السوق اإل
 الزراعى والعلوم االجتماعية، جامعة المصورة،

۷  :۲. 
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AN ECONOMIC STUDY FOR EGYPTIAN EXPORTS OF  
ORANGE AND ITS COMPETITIVE INDICATORS 

IN THE MAIN MARKETS 

Abdelbaky M. Elshaib 
Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Tanta Univ., Egypt 

ABSTRACT: Orange is the most important fruit crop in terms of cultivated area; and the 
first most important crop in terms of exports during period (2012-2015). The main objective 
of the research was studying the export and competitive situation of Egyptian orange in its 
main markets. The study depended on secondary data, secured from different sources during 
the study period (2000-2015). Descriptive and quantitative analysis were employed in data 
analysis. The results of the research showed that: Total areas planted with orange and fruitful 
have been increased at 4.83% and 3.5% annually; and productivity and total production have 
been increased at 1.28% and 4.76% annually. Amount of orange exports, value and price of 
orange exports have been increased at 11.82%, 15.20% and 7.54%, respectively. The 
Geometric means of stability of value, amount and price of orange exports were estimated to 
be 543.99%, 104.07% and 264.55%, respectively. The Gini-Hirschman coefficient of 
geographic concentration of amount and value of orange exports were estimated to be 40.13% 
and 38.9%, respectively which reflect high risk potential. The highest market share were 
Sudan, India followed by Saudi Arabia, Ukraine, Oman, United Arab Emirates, Russian, 
Jordan, Kuwait, Lithuania, Bangladesh, in that order. Egypt had price competitive advantages 
in Saudi Arabia, Russian, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, Netherland, 
Kuwait, Oman, Bangladesh, Iraq, India, Sudan and Lithuania. The penetration rate of 
Egyptian orange in the market of each Saudi Arabia, Lithuania, Ukraine, Oman, United Arab 
Emirates, and Russian was high. Relative price was one of the most important determinants of 
demand of Egyptian orange in Saudi Arabia, Russian, Oman, Bangladesh, Iraq, India, 
Malaysia, Sudan, and Lithuania markets. In  view of those findings, it could be recommended 
that maintaining current main markets, and taking the necessary measure to penetration large 
markets through adopting recommended practices of improve the quality of orange, It also 
recommended that competing markets be studied 

Key words: Egyptian exports, orange, competitive indicators, main markets. 
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