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  -:مقدمة
رراًا صاثراًا ىاا الت ص اب اصاتصادر بث ت ا  تعار الصادراا  اليااة اب صا   فصاعب ادصا تلعب الصادراا  الصصاا ب فصاعب ةدصاب راليااة اب ص  اد 

اةرة لي درة تص لبً الررلب ص  العصال  األج ف ب ث لذا ىإ  تلك الصادراا  تتىاا فدهتصادم صتيا ار صا  افاى صتااذر الحاااا ث تتاا أ  اد أهم الصصدرا الر 
ا  أصاافت  صاا  أرلر ااد  م دمااب صصااا اصاتصاادر ب ىااا اصر اا  األا اااةم ةصااد  اااتفل أصااا ت ص ااب الصاادراا  اليااة ااب الصصااا ب ااتفدلااًد رر حااًد فدألتاار

 ا  العدلص بث رلذلك ى  ادك اهتصادم صتيا ار ا جادر ص ادي تصار ار أىهاى  مادهم ىاا ي ادرة ااراة تلاك الصادراا  ةلاا ال عادذ ل،مارا  الاداج اب ثرالصتغ ا 
 صا ى الفمادت  ب التصار ا بر عتفا صتصارى الفاتحادى صا  الصتد اع ض العجي ىا الص يا  التجدارمرذلك ص  االى ي درة ارات د الت دىم ب تتا  صة  ت

ث فجد اب أ  صصاا رلة  صديالا  اللدااب التصار ا ب ص ا  صتارررة  ث ت   تتصتع صصا فإصةد  ب الترمع ىي إ تدج رتصر ا صتصرى الفاتحدى ثالراةرة 
   ملصا ص  جد ب الررى الصصراة تراج  ص دىمب ار ب ىي المر  العد

 
 -:البحث مشكلة
صعااارص   صااار ةص اااب را صاااب   ةااا صتصااارى الفاتحااادى صاااب الصااادراا  الصصاااا ب صااا  ىاااي إ اعااادض صعااارص   صااار ةص اااب را الفتااا تتصراااى صةاااةلب       

ا صااادراا  العدلص اااب صااا  هاااذةص اااب را صاااب الصااادراا  الصصاااا ب فصعااارص  ص اعهاااب رذلاااك فدلصحدا اااب فةص اااب را صاااب ال  الصااادراا  العدلص اااب ت ااا  تيا ااار
تفلا    جار أ   مافب الصادراا  صا  الصتصارى  ةرل ( 3102-3102اة )العت الصاتفب الردلرب ةدلصً د االى تتتى صصاأ   رةلا الاغم ص ىث الصتصر 
صل اار  لااا ث ىاااي تاا   فلغااا  صترمااال ةص ااب الصااادراا  تااارالي  13م2ت ااا  فلاا  صترمااال اا تااادج صاا  الصتصااارى ىحااال صاا  اا تااادج  %3م.3تاارالا 
ترارة لاا  ىااي أهاام األماارا  الصماا ك الصتصاارىذلاا لصاادراا  الصصااا ب صاا األااط لاا  اااالى  عاا  العتاااة ث األصااا الااذ  أراادا ااهتصاادم لراامااب  8م33.

 لصعاىب أمفدب ذلك م
 
 -:ف البحثامهدأ

أمفدب إ اعدض صعرص   صر ةص ب را صب الصدراا  الصصا ب صا  الفاتحادى ااالى ىتااة الرااماب ةا  صعارص   صار  الرارط ةلي  مت رط الفت 
رصاا  راام  ,لصتصاارى الفاتحاادى الرهااع  الت دىمااي امااب فداهاادىب إلااا الرااارطةص ااب را صااب الصاادراا  العدلص ااب صاا  هااذا الصتصاارى ال اادم اااالى ىتاااة الرا 

م الصتصاارى ىااي رهااع م دمااب تصاار ا ب ىعدلاا  ل ااذاصاا  الصاللاا   رراهااعي الم دمااد   الترصااى إلااا فعااض الصثةاااا  التااي  صةاا  أ  تماادةر ةااال
 الصصرلب ى صد  لي: األهراط العاة بر تتح  هذا ال رط ص  االى راامب صجصرةب ص  

ىا العدلم  لصتصرىلاامب الجرا ب اصاتصدر ب الصتعلحب فدا تدج رالادصب فتلرا ةى ص  الصمدتب الص ياةب راا تدج ب العرا  ب راا تدج الةلي ر -0
 صصا مر 
راا  العدلص ب ث رذلك ص  االى التعاط ةلي التلراا  التدررب ىي ةص د  را م الصدالفاتحدىى صتصر تتل ى الصدراا  العدلص ب رالصصا ب ص   -3

 رهع الصدراا  الصصا ب فدل مفب ألهم الررى الصمترارةم ث ر الصتصرى  ا  الصصراة رالصمترارة ل ذاألمر ا رأهمللصتصرى رالصتل ب 
رذلك ص  االى راامب فعض صثةاا  األراء التصر ا  لصدراا  صصا ص  صتصرى الفاتحدى ص  لصدراا  لت درى الصراط الت دىمي الصصا   -2
 مالصصا لفاتحدى للصعاىب الصاةي الت دىمي لصتصرى اا هذ
 -سلوب البحثي ومصادر البيانات :األ

ب ماات ر الفتاا  ىااي تتح اا  أهراىاا  ةلااي ةااى صاا  األماادل ب التتل ل ااب ااتصاادال ب الرصااع ب رالةص ااب الاليصااب لتحاار ا الصثةاااا  رالعالاااد  اصاتصاادر أ    
رام األملرب الرصعي ف رط التعاط ةلي لف عب رةةى الىراها رالصتغ ااا  الصاتلعابث ىاي تا   تام الصاتلعب رفصد  ارم أهراط الفت ث ت   تم إمتا

  امتارام األملرب الةصي ىي ا د  اصدالص العر ر ص  صتغ ااا  الراامابث رةاذلك ىاي ا اد  العر ار صا  الصثةااا  اصاتصادر بث رأ ًهاد اةتصار الفتا
الرد ر ااب الص ةااراة رغ ااا الص ةااراة رالتااي تاام تجص ع ااد صاا   ةاااا  رمااجال  الج اادي الصاةااي   ةلااي العر اار صاا  الصصاادرا ىااي التصاارى ةلااي الف د ااد 

فحلااادل الةاااالر   للتعفالاااب العدصاااب رااتصااادءث رصاةاااي الصعلرصاااد  التااادفع لااا ث رريااة اليااةاااب رامتصاااالل األااهااايث اارااة الصاةي اااب الالاتصااادراليااةي
 م Trade mapف د د  ص ىصب األغذ ب راليااةب )العدر(ث رصراع  ث هذا فجد ب ادةرةاصاتصدر ب فريااة اليااةب 
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 :مؤشرات قياس القدرة التنافسيةنبذة مختصرة عن 

تعتفاااا الص ةااااة أر ال ةااادل اااتصااادرر رتااارة ا اااد  الحاااراة الت دىمااا ب ةلاااا الصماااترر الجيالاااا ث رتعتصااار غدلف اااب الصثةااااا  لح اااد  الحاااراة  
ما تم التاة اي ىاا هاذ  ر رى( ةلاا ف د اد  الصادراا  رالاراارا ث رالتاا تعفاا ةا  أراء التجاداة الاداج اب للررلابم الت دىم ب لل ةدل اااتصادرر ) الصتصا

 :Relative Comparative Advantage  الميزة النسبية الظامهرةعض ص  هذ  الصثةاا  رالتي ص  د: الراامب ةلا امتارام ف

الررلااب صاا  صتصاارى صعاا   رذلااك صاا  اااالى التعاااط ةلااي صمااتر    عفااا هااذا الصح ااد  ةاا  صاار  رجاارر ص ااية  مااف ب لصاادراا  
ر اتم األراء التصر ا  ل ذا الصتصرى ةلي صمتر  الررلب رصحدا ت  فصمتر  األراء التصر ا  ل ع  الصتصارى ةلاي صماتر  العادلم ااالى ىتااة صع  ابث 

   = الميزة النسبية الظامهرة     تحر ا هذا الصح د  فدمتارام الصعدرلب التدل ب: 

                     )ا صب صدراا  الررلب ص  الملعب(/ )ا صب صدراا  الررلب ص  جص ع الملع اليااة ب(
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 )ا صب الصدراا  العدلص ب ص  الملعب(/ )ا صب صدراا  العدلص ب ص  جص ع الملع اليااة ب(      
 يار  ا صب هذا الصثةا ة  الراتر الصت ح رى ذلك ةلي تراىا ص ية  مف ب ىدهاة ل ذا الصتصرى ىي األمرا  العدلص بمهذا رةلصد 

   Export Market Share Ratio:مؤشر النصيب السوقي للصادرات

لداااب ااماات عدف ب الةل ااب ل ااذ   عفااا ةاا  ال ماافب التااي اةتماافت د صاادراا  الررلااب صاا  ماالعب صااد ىااي اتاار أمااراا د التصاار ا بث فدلح ااد  إلااي ال
ا  الماار مر عر ااتعاادل ال صاا ب المااراا لصتصاارى صااد ىااا األماارا  الاداج اابث ا عةدمااًد للحااراة الت دىماا ب ل ااذا الصتصاارىث رصاارر اراتاا  ةلااا ىااتح أماار 

اث ر  تمااب صاا  الصعدرلااب جر اارة م ر مااتارم صثةااا ال صاا ب المااراا لح ااد  الحااراة الت دىماا ب لصتصاارى صعاا   ىااا ماار  صاادث أر ىااا الماار  العاادلص
 التدل ب: 

 النصيب السوقى للصادرات المصرية من المحصول معين في سوق ما =  

 ةص ب الصدراا   الصصا ب ص  الصتصرى  ل ذ  المر 

 x   011ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا                            

 ةص ب راارا  المر  ص  هذا الصتصرى

ىا المر  الاداجيم رلة   عادب ةل ا  تاارا  فادلتغ اا  الماعا ب للصادراا ث أل  ااتعادل ماعا  ر تص ي هذا الصثةاث فا    عفا ة  صرر جدذف ب الملعب
 الملعب  ثرر ص اعدض  ص ف د المراام

 :    The Price Competitiveness Indicatorمؤشر التنافسية السعرية

الماعا رذلاك صا  ااالى صحدا ت اد فص دىما  د ىاي   عفا هذا الصح اد  ةا  الصاةاي الت دىماي لصادراا  ررلاب صع  اب صا  مالعب صاد ةلاي أماد  
ا الماار  العاادلصي أر ماار  ررلااب صمااترارة صع  اابم ر ااتم تحاار ا هااذا الصثةااا فإ جاادر ال ماافب المااعا   فاا   مااعا تصاار ا الررلااب صرهااع اصةتفاادا رأمااعد

ذا الا  ا صاب ا لصثةاا الصحارا ةا  الراتار الصات ح رى ذلاك ةلاي التصر ا ألهم الررى الص دىمب ل ذ  الررلب ىي تصر ا الصتصرى صرهع اصةتفداث را 
 أ  هذ  الررلب ل د ص ية معا   ىي تصر ا ذلك الصتصرىث رذلك فدمتارام الصعدرلب التدل ب :

 مؤشر التنافسية السعرية =  

 الصترمل الصاجح ألمعدا تصر ا الصتصرى ىا أهم الررى الصت دىمب ةةى
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    

 معا تصر ا الصتصرى ىا صصا
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 -:البرتقال من محصول تطور الطاقة اإلنتاجية العالمية وجمهورية مصر العربية :أوساا 
    -:محصول البرتقالمن تطور الطاقة اإلنتاجية العالمية  -1

 تطور مساحة البرتقال:   -
صل اار  ىاارا  اااالى ىتاااة الرااماابث رتاارتاا  فاا   تاار   3,2الصماادتب العدلص ااب للفاتحاادى فلغاا   تاار  أ  صترماال فاادلصلت  (0 تهااح  فجااررى )

رفتحار ا صعدرلاب ااتجاد  اليص ااي م 3101صل ار  ىاارا  ىاي ةادم  3,33ث رتار  أاصاي فلا  تارالي 3110صل ار  ىارا  ىاي ةاادم  30,.أر اي فلا  تارالي 
ث تفا   أ  الصمادتب العدلص اب الص ياةاب صا  الفاتحادى اار تيا ار  (0فجاررى ) 3102 -3111لعتااة لفاتحادى ااالى االعدم لتلارا الصمادتب العدلص اب صا  ا

صا  التغ اااا   %48ااالى  عاا  العتااةث ر رهاح صعدصااى التتر ار أ   تاار  %1,3الاط ىاارا  ااالى ىتاااة الراامابث رفصعارى  صاار فلا   تاار  31فتارالي 
ث  صةاااا  تعماااا اهد صاااا  اااااالى التغ ااااا ىااااي العراصااااى اصاتصاااادر ب 3102 -3111ى العتاااااة التااااي تعتااااار الصماااادتب العدلص ااااب الص ياةااااب فدلفاتحاااادى اااااال

 رااجتصدة ب رالتة رلرج ب الصاتفلب فدليص م
 تطور اإلنتاجية الفدانية من البرتقال:  -

ث  3102 -3111ل / ىارا  ااالى العتااة  2,2أ  صترمل إ تدج ب الفاتحدى ةلي صمتر  العدلم فلغ   تر  فدلصلت  (0 تهح ص  جررى) 
صا  صترمال إ تدج اب الفاتحادى ةلاي صماتر   %38,3ث تصراى  تار 3111لا / ىارا  ىاي ةادم  2.,3رتاارت  تلك اا تدج ب فا   تار  أر اي فلا  تارالي 

لم صماتر  العادصا  صترمال إ تدج اب الفاتحادى ةلاي  %013,2ث تصراى  تار 3102لا / ىارا  ىاي ةادم  .2,3العدلم لتلك العتاةث رتر  أاصي فل  ترالي 
أ  صترمال إ تدج اب  ( 0صماتر  العادلم ااالى ىتااة الرااماب فجاررى ) ر تهح ص  راامب ااتجد  اليص ي العدم ا تدج ب الفاتحدى ةلاياالى ىتاة الراامبم 

ب صعدصااى اااالى  عاا  العتاااةث ةصااد  رهااح ا صاا %1,4ة لاار جاااام/ ىاارا  اااالى ىتاااة الرااماابث رفصعاارى  صاار فلاا   تاار  81الفاتحاادى ااار تيا اار  فتاارالي 
صا  التغ ااا  التاي تعتااا  اا تدج اب العدلص اب للفاتحادى  صةا  تعما اهد صاا  ااالى التغ اا ىاي العراصاى اصاتصادر ب رااجتصدة ااب  %31التتر ار أ  تارالي 

 رالتة رلرج ب الصاتفلب فدليص  االى ىتاة الراامبم
 تطور اإلنتاج الكلي من البرتقال: -
صل ار  لا ث ر تااارل فاا    2.,32اةااداة إل ا   تفا   أ  صترمال إ تادج الفاتحاادى ةلاي صماتر  العادلم  فلا   تاار ( المادف  ا0فإماتعااض ف د اد  جاررى ) 

رفتحار ا صعدرلاب ااتجاد  اليص ااي ث 3103ل اار  لا  ةتار  أاصاي ىاي ةاادم ص 22,82ث ر تار 3112صل اار  لا  ىاي ةادم  43,32تار  أر اي فلا  تارالي 
تف   أ  الةةى الالي هر أرى  األةاةدى للتعف اا ةا  تلاك العالاابث رذلاك ةلاا  3100-3111الى العتاة العدم ا تدج الفاتحدى ةلي صمتر  العدلم ا
الااط لاا  اااالى ىتاااة  21.( أ  صترماال اا تاادج العاادلصي صاا  الفاتحاادى ااار تيا اار صع ر ااًد فصحااراا فلاا   تاار 0ال تاار الصفاا   فدلصعدرلااب الااراار  فجااررى )

الفاتحادى ااالى ىتااة  صا  التغ ااا  التاي تعتاار ةص اب إ تادج العادلم صا  %..ة ا صعدصى التتر ر إلي أ   تار ث ةصد  %0,3الراامبث رفصعرى فل   تر 
 الراامب  صة  تعم اهد ص  االى التغ ا ىي العراصى اااتصدر ب رااجتصدة ب رالتة رلرج ب الصاتفلب فدليص م

 
 -3111ةااب راا تدج ااب راا تاادج صاا  الفاتحاادى ةلااي صمااتر  العاادلم اااالى العتاااة صعاادرص  ااتجااد  اليص ااي العاادم لتلاارا الصماادتب الص يا  . 1جــدول  

 م 3102
 رق  المعادلة

مقدار  المتوسط 2ر المعادلة البيان
 التغير

معدل 
 النمو
% 

 معنوية ف

1 
 المساحة 

 مهـ س 7,0,+ 47,8=  مهـص^
          (5,75)     (874)  ,758 ,74 ,7,0 ,70 1475 ** 

 مهـس 7,8,+  0744=  مهـ^ص اإلنتاجية  2
       (,175)     (87,)    ,70, ,74 ,7,8 ,75 287,1 ** 

 مهـس 744,+  ,5,7=  مهـص^ اإلنتاج  4
       (,,7,)     (1,70)   ,744 0,74, ,744 172 112.8 ** 

 لعدلم ىي الم ب )ها(متة ا إلا الح صب التحر ا ب للصمدتب راا تدج ب راا تدج ص  الفاتحدى ةلي صمتر  ا: مهـص^ ت  :
   .0مممممممممممممممم8ث 2ث 3ث 0) ها( =     .           تة ا إلا صتغ ا اليص  االى ىتاة الراامب :مهـس       
 م %0)**(: صع ر  ة ر صمتر                     الح م ف   األارا  تة ا إلا ا م ) ( الصتمرفبم      
 = صعدصى التتر رم3ا                                         ا= صعدصى اصاتفدل                 
 ( فدلصلت م0: جصع  رتمف  ص  ف د د  جررى )المصدر
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 -تطور الطاقة اإلنتاجية لمحصول البرتقال في مصر: -2
 تطور المساحة الكلية: -

( 3ةصاد هار صرهاح فجاررى ) 3102 -3111صا   فراام  ااتجد  اليص ي العدم للصمدتب الةل ب لصتصرى الفاتحادى ىاي صصاا ااالى العتااة
الاااط ىااارا  ااااالى ىتااااة الراامااابث رتاارتااا  فااا   تااار  أر اااي فلااا  تااارالي  3.4,10فااادلصلت   تهاااح أ  صترمااال الصمااادتب الةل اااب للفاتحااادى فلغااا   تااار 

د  اليص ااي العاادم لتلاارا ااتجااصعدرلااب م رفتحاار ا 3104الااط ىاارا  ىااي ةاادم  00,.22ث رتاار  أاصااي فلاا  تاارالي 3111الااط ىاارا  ىااي ةاادم  28,.31
( أ  الصمادتب الةل اب صا  الفاتحادى اار تيا ار  3ث تفا   صا  الصعدرلاب الاراار  فجاررى )3102 -3111الصمدتب الةل ب للفاتحادى ىاي صصاا ااالى العتااة 

صااا   %2. تااار  ااااالى  عااا  العتااااةث ر رهاااح صعدصاااى التتر ااار أ  %2,33الاااط ىااارا  ااااالى ىتااااة الراامااابث رفصعااارى  صااار فلااا   تااار  00,2فتااارالي 
ث  صةا  تعما اهد صا  ااالى التغ اا ىاي العراصاى اصاتصادر ب رااجتصدة اب 3102 -3111التغ اا  التي تعتار الصمدتب الةل اب فدلفاتحادى ااالى العتااة 

 رالتة رلرج ب الصاتفلب فدليص م
 تطور المساحة المثمرة: -

( فاادلصلت   أ  3ةصااد هاار صرهااح فجااررى) 3102 -3111صصااا اااالى العتاااة صاا  فراامااب ااتجااد  اليص ااي العاادم للصماادتب الصرصاااة للفاتحاادى ىااي      
الاط ىارا  ىاي ةادم  032,2الراامابث رتاارتا  فا   تار  أر اي فلا  تارالي الط ىارا  ااالى ىتااة  381,3صترمل الصمدتب الصرصاة للفاتحدى فلغ   تر 

رلااب ااتجااد  اليص ااي العاادم لتلاارا الصماادتب الصرصاااة للفاتحاادى ىااي ث ر فتحاار ا صعد3104الااط ىاارا  ىااي ةاادم  203,3ث رتاار  أاصااي فلاا  تاارالي 3112
 صصا

 
 -3111صعاادرص  ااتجااد  اليص ااي العاادم لتلاارا الصماادتب الةل ااب رالصرصاااة راا تدج ااب راا تاادج لصتصاارى الفاتحاادى ىااي صصااا اااالى العتاااة (: 2جــدول )

 م 3102
رق  

 المتوسط 2ر المعادلة البيان المعادلة
مقدار 
 التغير

 دل النمومع
 معنوية ف %

المساحة  1
 الكلية

 مهـس 1174+ 72,,1= مهـص^
         (187,)   (1,74)  ,74, 245 1174 47,0 1,0.1 ** 

المساحة  2
 المثمرة

 مهـس 74,+ ,1,17= مهـص^
        (2,742)     (,755) ,745 28,7, ,74 47,4 ,172 ** 

4 
 مهـس 712,+  4750=  مهـص^ اإلنتاجية 

        (84722)     (,724)  ,7,, ,., ,712 1728 5471 ** 

8 
 اإلنتاج 

 مهـس ,,,7,+ 1782=  مهـص^
      (1,74,)     (1870,)  

,7,4 2740 ,7,, 871, 215.4 ** 

 

 تة ا إلا الح صب التحر ا ب للصمدتب رااتتدج ب راا تدج ص  الفاتحدى ةلي صمتر  صصا ىي الم ب )ها(م: مهـص^ ت  :
   .0مممممممممممممممم8ث 2ث 3ث 0) ها( =     .           تة ا إلا صتغ ا اليص  االى ىتاة الراامب :مهـس       
 م %0)**(: صع ر  ة ر صمتر                     الح م ف   األارا  تة ا إلا ا م ) ( الصتمرفبم      
 = صعدصى التتر رم3ا       ا= صعدصى اصاتفدل                                                  
 مفدلصلت  (3: جصع  رتمف  ص  ف د د  جررى )المصدر

 
الااط ىاارا  اااالى ىتاااة الرااماابث  2,2صاا  الفاتحاادى ااار تيا اار  فتاارالي (ث تفاا   أ  الصماادتب الصرصاااة 3فجااررى ) ةالااراارر ث 3102 -3111اااالى العتاااة 

صا  التغ ااا  التاي تعتاار الصمادتب الصرصااة لفاتحادى ااالى  %4.صاى التتر ار أ   تار ااالى  عا  العتااةث ر رهاح صعد %2,12رفصعرى  صر فلا   تار 
 .ث  صة  تعم اهد ص  االى التغ ا ىي العراصى اصاتصدر ب رااجتصدة ب رالتة رلرج ب الصاتفلب فدليص 3102 -3111العتاة 
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 تطور اإلنتاجية الفدانية من البرتقال:   -
رتاارتاا  ث 3102 -3111/ ىاارا  اااالى العتاااة لاا  3,21فلغاا   تاار  الصصااا  ل إ تدج ااب الفاتحاادىأ  صترماا فاادلصلت  (3صاا  جااررى)  تهااح 

صا  صترمال إ تدج اب الفاتحادى ىاي صصاا لتلاك العتااةث  %3,3.ث تصراى  تار 3111لا / ىارا  ىاي ةادم  10,.تلك اا تدج ب ف   تار  أر اي فلا  تارالي 
اتحاادى ىااي صصااا اااالى ىتاااة الرااماابم صاا  صترماال إ تدج ااب الف %001,4رااى  تاار ث تص3104لاا / ىاارا  ىااي ةاادم  01,23رتاار  أاصااي فلاا  تاارالي 

( أ  صترماال 3تفاا   صاا  فدلصعدرلااب الااراار  فجااررى ) 3102-3111رفراامااب ااتجااد  اليص ااي العاادم ا تدج ااب الفاتحاادى ةلااي صمااتر  صصااا اااالى العتاااة 
ث ةصاد %0,38ة لر جاام/ ىرا  االى ىتاة الراامابث رفصعارى  صار فلا   تار  031إ تدج ب صتصرى الفاتحدى ىي صصا ار تيا ر صع ر ًد فصحراا فل   تر 

ص  التغ اا  التاي تعتاار إ تدج اب صتصارى الفاتحادى ىاي صصاا ااالى ىتااة الرااماب  صةا  تعما اهد صا  ااالى  %22 ة ا صعدصى التتر ر إلي أ   تر 
 ب فدليص م التغ ا ىي العراصى اااتصدر ب رااجتصدة ب رالتة رلرج ب الصاتفل

 تطور اإلنتاج الكلي من محصول البرتقال: -
صل ر  ل ث ر تاارل ف    3,23 تف   أ  صترمل إ تدج صتصرى الفاتحدى ةلي صمتر  صصا  فل   تر  ( فدلصلت 3) فإمتعااض ف د د  جررى 

رفراامب ااتجد  اليص ي العدم ا تدج  م3104صل ر  ل  ةتر  أاصي ىي ةدم  2,24ث ر تر 3111صل ر  ل  ىي ةدم  0,30تر  أر ي فل  ترالي 
( أ  صترمل إ تدج الفاتحدى ىي صصا ار تيا ر 3الصعدرلب الراار  فجررى )تف   ص   3102-3111صتصرى الفاتحدى ةلي صمتر  صصا االى العتاة 

ص  التغ اا   %32ر ر إلي أ   تر ث ةصد  ة ا صعدصى التت%8,03الط ل  االى ىتاة الراامبث رفصعرى فل   تر  33صع ر ًد فصحراا فل   تر 
لرج ب التي تعتار ةص ب إ تدج الفاتحدى ىي صصا االى ىتاة الراامب  صة  تعم اهد ص  االى التغ ا ىي العراصى اااتصدر ب رااجتصدة ب رالتة ر 

 الصاتفلب فدليص م
 

 :  أمه  الدول المنتجة للبرتقال علي مستوي العال ثانياا: 
(ث  تفاا   أ  الفااي ااى 2رالصرهااتب فجااررى ) ( 3102-3102العتاااة ) م الااررى الص تجااب للفاتحاادى ةلااا صمااترر العاادلم اااالىفإمااتعااض أهاا           

صاا  صترماال اا تاادج العاادلصا  % 32,30صل اار  لاا  ف ماافب فلغاا   تاار  02,3تتصاارا ادالصااب ررى العاادلم الص تجااب للفاتحاادى فصترماال إ تاادج فلاا   تاار 
 .ث رتاتا الصا   ىاا الصاةاي الراد ا فصترمال إ تادج فلا   تار 3102 -3102صل ر  ل  االى العتاة  .23,3فدل   تر للفاتحدى االى  ع  العتاة رال

ص  صترمل اا تدج العدلصا للفاتحدىث ىاي تا   تااتا ال  ار ىاا الصاةاي الردلا  فصترمال إ تادج فلا   تار  %01,33صل ر  ل  فاهص ب  مف ب فلغ   تر 
ث رتااتي فعار ذلاك ةاى صا  الرص اد  الصتتارة األصا ة اب رالصةما ك ىاا الصاةاي   الاافاع رالاادص  % 01,14لغا   تار صل ر  لا  فاهص اب  ماف ب ف 2,2

ث ر % 0,.صل اار  لا  لةاى ص  صاد ةلاي التات ابث رفاهص اب  ماف ب فلغا   تاار  8,48صل ار  لا ث  4,30ت ا  فلا  صترمال إ تادج الفاتحادى ى  صاد  تار 
لفاتحدى االى ىتاة الراامبم رتتتى أمفد  دث صصااث أ رر  ما دث تاة ادث إ ااا ث إ لدل ادث ج ارب إىا ح ادث رفدةماتد  ص  صترمل اا تدج العدلصا ل % 3,33

 0,43ث ر0,38ث ر0,34ث ر1.,0ث ر8.,0ث ر0,32ث ر2,13ث ر2,22الصااةي ص  المدر  إلي الردل  ةةا ةلي التارالي فصترمال إ تادج فلا   تار 
 %3,08ث ر%3,38ث ر%3,32ث ر%3,83ث ر%3,43ث ر%3,20ث ر%8,03ث ر%8,33 ب اارا  فتارالي صل ر  ل  ةلي التات ب رفاهص اب  ماف

 م% 3,0.ص  صترمل اا تدج العدلصا للفاتحدىث رتفل  صمدهصب تلك الررى صجتصعب ص  اا تدج العدلصي االى ىتاة الراامب صد  حاب  تر 
 

 العال : فيصادرات و واردات البرتقال  رسعوقيمة وكمية ر طوتثالثاا: 
 العال :في صادرات البرتقال  رسعوقيمة وكمية ر طوت -1

 صادرات البرتقال:قيمة ر طوت -
ث رص ا   تفا   أ  صترمال 3102 -3111را صاب رماعا تصار ا الفاتحادى ىاي العادلم ااالى العتاا  ةص ب ( فادلصلت  تلارا 2 رهح جررى)  

ث رتار أاصاي فلا  3111صل ار  ررصا ةادم  0,23اث تاارتا  فا   تار أر اي فلا   تار صل ادا ررص 2,31ا صب صدراا  الفاتحادى ىاي العادلم فلغا   تار 
ر تهااح صاا  راامااب ااتجااد  اليص ااي العاادم لح صااب صاادراا  الفاتحاادى ةلااي صمااتر  العاادلم اااالى ىتاااة الرااماابثص  م 3102صل اادا ررصا ةاادم  4,01 تاار 

صل ار  ررصا ااالى ىتااة الراامابث رفصعارى  301لي صمتر  العدلم اار تيا ار  فتارالي ( أ  صترمل ا صب صدراا  الفاتحدى ة8الصعدرلب الراار  فجررى )
صا  التغ ااا  التاي تعتاا  ا صاب صادراا  الفاتحادى العدلص اب  %31االى  ع  العتاةث ةصد  رهاح ا صاب صعدصاى التتر ار أ  تارالي  %.,4 صر فل   تر 

 جتصدة ب رالتة رلرج ب الصاتفلب فدليص  االى ىتاة الراامبم صة  تعم اهد ص  االى التغ ا ىي العراصى اصاتصدر ب راا
 صدراا  الفاتحدى: رمعا طوت - 

 33,.22ررصا/ لا ث تاارتا  فا   تار أر اي فلا   تار  434,33( فادلصلت  أ  صترمال ماعا تصار ا الفاتحادى فلا   تار 2 تف   ص  جررى )        
ر تهااح صاا  راامااب ااتجااد  اليص ااي العاادم لمااعا تصاار ا الفاتحاادى م 3102/ لاا  ةاادم ررصا 4.,222رتاار أاصااي فلاا   تاار  3111ررصا/ لاا  ةاادم 

( أ  صترمال ماعا تصار ا الفاتحادى ةلاي صماتر  العادلم تيا ار 8ةلاي صماتر  العادلم ااالى ىتااة الراامابث ةلاي ال تار الصفا   فدلصعدرلاب الاراار  فجاررى )
صا   %0.االى  ع  العتاة, ةصد  رهح ا صب صعدصاى التتر ار أ  تارالي  %2,2ل   تر ررصا/ ل  االى ىتاة الراامبث رفصعرى  صر ف 03,8فترالي 
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صاتفلااب التغ اااا  التااي تعتااا  مااعا التصاار ا العاادلصي للفاتحاادى  صةاا  تعماا ا  صاا  اااالى التغ ااا ىااي العراصااى اصاتصاادر ب رااجتصدة ااب رالتة رلرج ااب ال
 فدليص  االى ىتاة الراامبم

 
    .,2,1 -2,14جة للبرتقال علي مستوي العال  كمتوسط خالل الفترة من أمه  الدول المنت . 4جدول 

 اا تدج: فدلصل ر  ل  

 .www.fao.orgجصع  رتمف  ص  اراةر ف د د  صراع ص ىصب األغذ ب راليااةب )العدر( المصدر: 
  
 صادرات البرتقال:كمية ر طوت -   

صل ار  لا ث تاارتا  فا   تار أر اي فلا   تار  3.,4صادراا  الفاتحادى ىاي العادلم فلغا   تار ةص ب ( فدلصلت  أ  صترمال 2) جررى  تهح
ر تهاااح صاا  رااماااب ااتجااد  اليص اااي العاادم لةص اااب صااادراا  م 3102صل ااار  لااا  ةاادم  2,02ث رتااار أاصااي فلااا   تاار 3111لااا  ةاادم  صل اار  8,48

( أ  صترماال ةص ااب صاادراا  الفاتحاادى ةلااي صمااتر  العاادلم 8تفاا   صاا  الصعدرلااب الااراار  فجااررى )ةصااد رااماابث الفاتحاادى ةلااي صمااتر  العاادلم اااالى ىتاااة ال
 %31ااالى  عا  العتااةث ةصاد  رهاح ا صاب صعدصاى التتر ار أ  تارالي  %3,3ألط ل  االى ىتاة الراامبث رفصعرى  صر فلا   تار  021تيا ر فترالي 

اتحدى العدلص ب  صة  تعم اهد ص  ااالى التغ اا ىاي العراصاى اصاتصادر ب رااجتصدة اب رالتة رلرج اب الصاتفلاب ص  التغ اا  التي تعتا  ةص ب صدراا  الف
 فدليص  االى ىتاة الراامبم

 العال :في واردات البرتقال  رسعوقيمة وكمية ر طوت -2
 واردات البرتقال:قيمة ر طوت -

صل ادا ررصاث تاارتا  فا   تار أر اي فلا   تار  8,14دى ىي العدلم فلغ   تر ( فدلصلت  أ  صترمل ا صب راارا  الفاتح2جررى)  تهح ص 
ر تهاااح صااا  رااماااب ااتجاااد  اليص اااي العااادم لح صاااب راارا  م 3102صل ااادا ررصا ةااادم  4,33ث رتااار أاصاااي فلااا   تااار 3111صل ااار  ررصا ةااادم  0,33

( أ  صترماال ا صااب راارا  الفاتحادى ةلااي صمااتر  العاادلم ااار 8اار  فجااررى )تفاا   صاا  الصعدرلاب الاار ةصااد الفاتحادى ةلااي صمااتر  العاادلم اااالى ىتااة الرااماابث 
ااالى  عا  العتااةث ةصاد  رهاح ا صاب صعدصاى التتر ار أ  تارالي  %4,3صل ار  ررصا ااالى ىتااة الراامابث رفصعارى  صار فلا   تار  301تيا ر  فترالي 

 السنوات    
 المتوسط ,2,1 2,10 2,15 2,18 2,14 الدول 

لالنتاج %
 العالمى

 32,30 02,32 02,83 02,33 03,38 03,32 02,44 البرازيل
 01,33 11,. 43,. .3,. 14,. 1.,2 2,20 الصين

 01,14 2,28 2,34 .2,4 2,20 2,23 3,82 نداله
 01,. 4,30 8,33 4,43 4,23 3,08 2,41 الوسايات المتحدة األمريكية

 3,33 8,48 8,32 8,31 8,43 8,42 8,80 المكسيك
 8,33 2,22 2,23 2,32 3,38 2,83 2,23 أسبانيا

 ,871 47,0 47,1 27,8 4745 4718 2740 مصر

 3,20 0,32 3,21 3,08 3.,0 0,32 0,34 أندونيسيا

 3,43 8.,0 0,34 4.,0 3.,0 .0,2 .0,2 تركيا

 3,83 1.,0 0,43 0.,0 0,42 0,42 3,44 إيران

 3,32 0,34 0,41 0,41 0,30 0,32 0,21 إيطاليا

 3,38 0,38 0,84 0,22 0,23 1.,0 0.,0 جنوب إفريقيا

 3,08 0,43 0,43 0,38 .0,3 0,43 0,81 باكستان

 02,30 02,12 .02,3 02,33 03,23 4.,03 4.,03 باقي الدول

 ,,1 27,4, 4741, 4784, 2758, 2782, 4714, متوسط العال 
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ماا اهد صاا  اااالى التغ ااا ىااي العراصااى اصاتصاادر ب رااجتصدة ااب رالتة رلرج ااب صاا  التغ اااا  التااي تعتااا  ا صااب راارا  الفاتحاادى العدلص ااب  صةاا  تع 33%
 الصاتفلب فدليص  االى ىتاة الراامبم

 
 م 3102 -3111صعدرص  ااتجد  اليص ي العدم لتلرا ا صب رةص ب رمعا صدراا  رراارا  الفاتحدى ةلي صمتر  العدلم االى العتاة  . 8جدول 

رق   
 المعادلة

 
مقدار  المتوسط 2ر ادلةالمع البيان

 التغير

معدل 
 النمو
% 

 المعنوية ف

صادرات  1
 مهـس 721,+ 1704=  مهـص^ القيمة  العال 

           (4705)     (11744)  ,7,, 470, ,721 574 181.1 ** 

2 
 السعر 

 1,78+  81175=  مهـص^     
 مهـس

          (157,,)     (471,)    
,741 5,57, 1,78 474 007, ** 

4 
 الكمية

 مهـس ,71,+  874=  مهـص^     
              (24784)     

(117,4)  
,7,, 574, ,7,1 27, 14, ** 

وارادت  8
 مهـس 721,+ 27,2ص^مهـ =       القيمة  العال          

           (1272,)     (147,0)  ,7,2 87,5 ,721 572 1,5 ** 

5 
 السعر 

 2,755+  74,,8ص^مهـ =     
 مهـس

   (1574,)     (,751)    
,7,4 000 2,755 471 5078 ** 

0 
 مهـس 715,+  ,875ص^مهـ =      الكمية

         (027,4)     (21741)  
,7,, 57,0 ,715 275 8,0 ** 

 
 : تة ا إلا الح صب التحر ا ب لةص ب را صب رمعا تصر ا الفاتحدى ةلي صمتر  العدلم ىي الم ب )ها(م مهـص^ ت  :
   .0مممممممممممممممم8ث 2ث 3ث 0) ها( =     .           تة ا إلا صتغ ا اليص  االى ىتاة الراامب :مهـس        

 م %0)**(: صع ر  ة ر صمتر                   الح م ف   األارا  تة ا إلا ا م ) ( الصتمرفبم      
 = صعدصى التتر رم3ا          ا= صعدصى اصاتفدل                                         
 ( فدلصلت م3: جصع  رتمف  ص  ف د د  جررى )المصدر

 واردات البرتقال: رسعر طوت -
 838,38ررصا/ لا ث تاارتا  فا   تار أر اي فلا   تار  333,18( فادلصلت  أ  صترمال ماعا راارا  الفاتحادى فلا   تار 2جاررى )  تهح صا        

ر تهااح صاا  راامااب ااتجااد  اليص ااي العاادم لمااعا راارا  الفاتحاادى م 3102ررصا/ لاا  ةاادم  .14,0.   تاار رتاار أاصااي فلاا 3111ررصا/ لاا  ةاادم 
( أ  صترماال مااعا راارا  الفاتحاادى ةلااي صمااتر  العاادلم ااار تيا اار 8تفاا   صاا  الصعدرلااب الااراار  فجااررى )ةصااد ةلااي صمااتر  العاادلم اااالى ىتاااة الرااماابث 

 %.2ةصاد  رهاح ا صاب صعدصاى التتر ار أ  تارالي ااالى  عا  العتااةث  %2,0صار فلا   تار اامبث رفصعارى  ررصا/ ل  االى ىتاة الر 31,44فترالي 
ب الصاتفلاب ص  التغ اا  التي تعتا  ماعا الاراارا  العادلصي للفاتحادى  صةا  تعما ا  صا  ااالى التغ اا ىاي العراصاى اصاتصادر ب رااجتصدة اب رالتة رلرج ا

 فدليص  االى ىتاة الراامبم
 
 واردات البرتقال:كمية ر وطت -4

صل اار  لاا ث تاارتاا  فاا   تاار أر ااي فلاا   4,33راارا  الفاتحاادى ىااي العاادلم فلغاا   تاار ةص ب (  فاادلصلت  أ  صترماال 2جااررى )  تهااح صاا 
ر تهااح صاا  راامااب ااتجااد  اليص ااي العاادم لةص ااب راارا  م 3102صل اار  لاا  ةاادم  2,03ث رتاار أاصااي فلاا   تاار 3111صل اار  لاا  ةاادم  8,33 تاار 

( أ  صترمال ةص اب راارا  الفاتحاادى ةلاي صماتر  العادلم ااار 8الصعدرلاب الااراار  فجاررى ) صا تفا    ةصااد الفاتحادى ةلاي صماتر  العاادلم ااالى ىتااة الراامابث



 الخ ....... حسينى عبد المحى حسينى                                       777

 2020(  3)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

اااالى  عاا  العتاااةث ةصااد  رهااح ا صااب صعدصااى التتر اار أ  تاارالي  %3,4ألااط لاا  اااالى ىتاااة الرااماابث رفصعاارى  صاار فلاا   تاار  041تيا اار  فتاارالي 
 ااب صاا  التغ اااا  التااي تعتااا  ةص ااب راارا  الفاتحاادى العدلص ااب  صةاا  تعماا اهد صاا  اااالى التغ ااا ىااي العراصااى اصاتصاادر ب رااجتصدة ااب رالتة رلرج 32%

 الصاتفلب فدليص  االى ىتاة الراامبم
 

 للبرتقال علي مستوي العال :والمستوردة  أمه  الدول المصدرة رابعاا:
 لبرتقال علي مستوي العال :أمه  الدول المصدرة  ل -1

( أ  أماافد  د إتتلاا  الصةد ااب األرلااي فاا   ررى العاادلم صاا  ت اا  صترماال ةص ااب صاادراا  الفاتحاادى اااالى 4 تهااح صاا  الف د ااد  الااراارة فدلجااررى )      
 3.,3رالفدلغااب  تاار  صاا  صترماال صاادراا  الفاتحاادى العدلص ااب %38,33صل اار  لاا ث تصرااى تاارالي  0,21رالتااي فلغاا  تاارالي  3102 -3102العتاااة 

صاا  صترماال صاادراا  الفاتحاادى  %03,44صل اار  لاا ث تصرااى  تاار  0,08ج اارب إىا ح ااد ىااي الصاتفااب الرد  ااب فصترماال فلاا  تاارالي  صل اار  لاا ث رتاااتي
عدلص ااب صاا  صترمال صادراا  الفاتحادى ال %03,28ألاط لا ث تصراى  تار  48,.2.العدلص ابث أصاد صصاا ىجادء  ىااي الصاتفاب الردلراب فصترمال فلا   تاار 

ألاط لا ث رفاهص اب  ماف ب فلغا  تاارالي  433,0ااالى ىتااة الراامابث ىاي تا   إتتلا  الرص اد  الصتتارة األصا ة اب الصاتفاب الاافعاب فصترمال فلا  تارالي 
د  صا  الصترمال العادمث رام جادء  ال ر ا %4,12ألاط لا ث تصراى تارالي  283,83ث رجدء  تاة د ىي الصاتفاب الادصماب فصترمال فلا  تارالي 34%,.

 اب للفاتحادى ااالى ىتااة صا  الصترمال العادم لةص اب الصادراا  العدلص %4,14ألط ل ث تصراى تارالي  2.,282ىي الصاتفب المدرمب فصترمل فل  ترالي 
صا  صترمال صادراا  الفاتحادى العدلص اب  %2,43ألاط لا ث تصراى  تار  384,22ىاي تا   إتتلا  هرل ارا الصاتفاب المادفعب فصترمال فلا   تار الراامبم 

 الى ىتاة الراامبم ا
 
   م3102 -3102التري ع الجغااىي لصترمل ةص ب صدراا  الفاتحدى العدلص ب ألهم الررى الصصراة االى العتاة . 5جدول  

 الةص ب: فالط ل  
 السنوات

 الدول
 %من الصادرات العالمية  المتوسط 3177 3172 3177 3172 3173

 77177 1717171 1714177 1871111 1474187 1777141 1411171 أسبانيا

 17188 1171117 1177187 1771147 1187171 1177171 1171117 جنوب إفريقيا

 17177 474187 777141 774171 771177 1174141 1174117 مصر

 4178 817174 844117 777171 877171 717118 717117 الواليات المتحدة األمريكية

 8177 171177 117117 777118 111111 171174 747187 تركيا

 8178 177147 777177 771177 717117 178118 178117 اليونان

 1187 778111 171177 781177 717177 777177 777117 هولندا

 7111 184111 141181 177181 171118 111177 118111 إستراليا

 1141 178174 117177 181177 114147 114147 178171 إيطاليا

 1177 114187 171111 17177 177114 111177 17111 المغرب

 1117 11177 177177 177171 78171 81174 77177 الصين )هنغ كونغ(

 1174 77111 47171 77141 71171 78147 74117 األرجنتين

 1177 71111 88174 78111 88177 47118 11117 الصين )الرئيسي(

 17177 117174 111171 147171 1777111 147111 178184 باقي  دول العالم

 711 25,2977 2,73927 2533935 2773925 25,3972 7737 العالم

 مwww.fao.orgالصصرا: جصع  رتمف  ص  اراةر ف د د  صراع ص ىصب األغذ ب راليااةب )العدر( 
 
 أمه  الدول المستوردة للبرتقال علي مستوي العال : -2

( أ  هرل را إتتل  الصةد ب األرلي ف   ررى العدلم صا  ت ا  صترمال ةص اب راارا  الفاتحادى ااالى العتااة 3 تهح ص  الف د د  الراارة فدلجررى )       
صل ار  لاا ث  3,30صا  صترماال راارا  الفاتحادى العدلص اب رالفدلغااب  تار  %2,4ألاط لا ث تصرااى تارالي  0,.40رالتاي فلغا  تاارالي  3102 -3102
ص  صترمل راارا  الفاتحدى العدلص ابث أصاد الصد  اد ىجادء  ىاي  %2,0ألط ل ث تصرى  تر  3,..8ا مد ىي الصاتفب الرد  ب فصترمل فل  ترالي رتاتي ى

 ص  صترمل راارا  الفاتحدى العدلص ب االى ىتاة الراامبث  %3,33ألط ل ث تصرى  تر  8.1,3الصاتفب الردلرب فصترمل فل   تر 
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ث رجاادء  المااعرر ب ىااي الصاتفااب %3,2ألااط لاا ث رفاهص ااب  مااف ب فلغاا  تاارالي  832,8 د الصاتفااب الاافعااب فصترماال فلاا  تاارالي ىااي تاا   إتتلاا  ارماا
الصترمل العدمث رم جدء  الصصلةب الصتتارة ىاي الصاتفاب المدرماب فصترمال فلا   ص  %4,2ألط ل ث تصرى ترالي  233,3الادصمب فصترمل فل  ترالي 

 ص  الصترمل العدم لةص ب الراارا  العدلص ب للفاتحدى االى ىتاة الراامبم  %8,0 رى تراليألط ل ث تص 3.1,3ترالي 
 ىااي تاا   إتتلاا  الصاا   )ه اا  ةر اا (ث ااصااداا ث العاااا ث إ لدل اادث ة ااراث فرل ااراث رالرص ااد  الصتتاارة األصا ة ااب الصاتفااب الماادفعبث الردص اابث

 032,2ألاط لا ث  032,8ألاط لا ث  320,3ألاط لا ث  330,3لردلراب ةةاا فصترمال فلا   تار التدمعبث العدةاةث التدر ب ةةاث الرد  ب ةةااث را
 ألط  2ث038ألط ل ث  030,3ألط ل ث 
                                             م                            3102 -3102التري ااااااااااع الجغااىااااااااااي لصترماااااااااال ةص ااااااااااب راارا  الفاتحاااااااااادى العدلص ااااااااااب ألهاااااااااام الااااااااااررى الصمااااااااااترارة اااااااااااالى العتاااااااااااة  . 0جــــــــــدول 

 الةص ب: فالط ل 
 السنوات

الدول       المتوسط 3177 3172 3177 3172 3173 

من %

الواردات 

 العالمية

 7187 814111 848117 877111 871177 774177 717117 هولندا

 7177 744171 817114 871171 741111 777177 747177 فرنسا

 7117 747177 777171 747111 771117 718187 884177 المانيا

 7171 771171 774174 781147 771177 774171 877111 روسيا

 8177 117187 147187 714178 777117 777174 177171 السعودية

 7177 747187 777178 741117 777147 777171 717147 المملكة المتحدة

 الصين

 )هنغ كونغ( 
771171 711117 787174 777177 114177 771181 1171 

 1118 711188 718177 717147 787141 771117 711111 اإلمارات

 7147 111111 111147 717171 117171 148177 147117 العراق

 7147 111111 717177 117141 717177 181147 777171 إيطاليا

 7177 111171 147147 777181 144171 147174 117118 كندا

 7114 177117 178181 177171 177177 177177 177187 بولندا

الواليات المتحدة 

 األمريكية
111117 177177 184171 171171 147144 184177 7171 

 1111 111147 171187 187117 111177 14117 187171 كوريا

 11147 7781171 7477177 7478171 7474117 7771177 7747177 باقي الدول

 177 2,12927 7731937 7175933 2,52953 2257973 2553927 العالم

 مwww.fao.org: جصع  رتمف  ص  اراةر ف د د  صراع ص ىصب األغذ ب راليااةب )العدر( المصدر
 

اارا  ةلاي التات اب صا  صترماال ر  %3,33ث %.3,2ث %3,22ث %.,3ث %.,3ث %2,8ث %.,2ألاط لا  ةلاي التات اب تصراى  تار  .04لا ث 
 الفاتحدى العدلص ب االى ىتاة الراامبم 

 
 مصر:في البرتقال واردات و صادرات  رسعوقيمة وكمية ر طوت :خامساا  
 مصر:في صادرات البرتقال  رسعوقيمة وكمية ر طوت -1

 صادرات البرتقال:قيمة ر طوت -
ث رص ا   تفا   أ  صترمال 3102 -3110العتاا  را صب رمعا تصر ا الفاتحدى ىاي صصاا ااالى ةص ب تلرا  فدلصلت  (8 رهح جررى )  

ث رتار أاصاي فلا  3113صل ار  ررصا ةادم  33,4صل ر  ررصاث تاارت  ف   تر أر ي فل   تار  8,.21ا صب صدراا  الفاتحدى ىي صصا فلغ   تر 
 ةصدصماتر  صصاا ااالى ىتااة الراامابثر تهح ص  راامب ااتجاد  اليص اي العادم لح صاب صادراا  الفاتحادى ةلاي  م3102صل ر  ررصا ةدم  482,0 تر 

صل اار  ررصا اااالى ىتاااة الرااماابث  8,.2( أ  صترماال ا صااب صاادراا  الفاتحاادى ةلااي صمااتر  صصااا تيا اار فتاارالي 2الصعدرلااب الااراار  فجااررى ) تفاا   صاا 
لتاي تعتاا  ا صاب صادراا  الفاتحادى التغ ااا  ا ص  %1.االى  ع  العتاةث ةصد  رهح ا صب صعدصى التتر ر أ  ترالي  %03,4رفصعرى  صر فل   تر 

 الصصا ب  صة  تعم اهد ص  االى التغ ا ىي العراصى اصاتصدر ب رااجتصدة ب رالتة رلرج ب الصاتفلب فدليص  االى ىتاة الراامبم
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 م 3102 -3110الفاتحدى ةلي صمتر  صصا االى العتاة  صدراا صعدرص  ااتجد  اليص ي العدم لتلرا ا صب رةص ب رمعا  .,جدول 
رق  

مقدار  المتوسط 2ر المعادلة البيان المعادلة
 التغير

معدل 
 النمو
% 

 المعنوية ف

1 
 مهـس 4478+ 4,71 -=  مهـص^ القيمة 

           (- ,7,2)     (,702)  ,74, 4,478 4478 1275 54.1 ** 

2 
 مهـس 4478+  1,570=  مهـص^ السعر 

          (4718)     (0712)    
,7,1 8,574 4478 , 4,78 ** 

4 
 الكمية

 مهـس 547,4+  871,=  مهـص^
              (,741)     (8705)  ,75, 5,178 547,4 ,74 2170 ** 

 
 : تة ا إلا الح صب التحر ا ب لةص ب را صب رمعا تصر ا الفاتحدى ةلي صمتر  صصا ىي الم ب )ها(ممهـص^ ت  :
   02مممممممممممممممم8ث 2ث 3ث 0) ها( =     .           اة الراامبتة ا إلا صتغ ا اليص  االى ىت :مهـس        

 م %0)**(: صع ر  ة ر صمتر                   الح م ف   األارا  تة ا إلا ا م ) ( الصتمرفبم      
 = صعدصى التتر رم3ا ا= صعدصى اصاتفدل                                                  

  
 مفدلصلت  (8جصع  رتمف  ص  ف د د  جررى ) :المصدر

 
 
 صادرات البرتقال: رسعر طوت -

ررصا/  033,2ررصا/ لا ث تاارتا  فا   تار أر اي فلا   تار  .,824أ  صترمل معا تصر ا الفاتحدى فلا   تار فدلصلت  ( 8 رهح جررى )        
  راامب ااتجد  اليص ي العدم لماعا تصار ا الفاتحادى ةلاي صماتر  ر تهح صم 3102ا/ ل  ةدم ررص 33,3.رتر أاصي فل   تر  3110ل  ةدم 

 22,8( أ  صترماال مااعا تصاار ا الفاتحاادى ةلااي صمااتر  صصااا تيا اار فتاارالي 2تفاا   صاا  الصعدرلااب الااراار  فجااررى )ةصااد صصااا اااالى ىتاااة الرااماابث 
صا  التغ ااا  التاي  %20ح ا صاب صعدصاى التتر ار أ  تارالي ااالى  عا  العتااة, ةصاد  رها %2ررصا/ ل  االى ىتاة الراامابث رفصعارى  صار فلا   تار 

الى ىتااة تعتا  معا التصر ا الصصا  للفاتحدى  صة  تعم ا  ص  االى التغ ا ىاي العراصاى اصاتصادر ب رااجتصدة اب رالتة رلرج اب الصاتفلاب فادليص  اا
 الراامبم

 صادرات البرتقال:كمية ر طوت -
ث رص اا   تفا   أ  صترماال 3102 -3110را صااب رماعا تصاار ا الفاتحادى ىااي صصاا اااالى العتاا  ةص ب تلارا  فاادلصلت  (8 رهاح جاررى )

ث رتاار أاصااي فلاا  3113ألااط لاا  ةاادم  033,2ألااط لاا ث تاارتاا  فاا   تاار أر ااي فلاا   تاار  420,8صاادراا  الفاتحاادى ىااي صصااا فلغاا   تاار ةص ب 
ت ا  ةص اب صادراا  الفاتحادى ةلاي صماتر  صصاا ااالى ىتااة الراامابث ر تهح ص  راامب ااتجاد  اليص اي العادم ل م3108صل ر  ل  ةدم  0,03 تر 

ألاط لاا  اااالى ىتاااة الرااماابث  42( أ  صترمال ةص ااب صاادراا  الفاتحاادى ةلااي صماتر  صصااا ااار تيا اار  فتاارالي 2تفا   صاا  الصعدرلااب الااراار  فجااررى )
صا  التغ ااا  التاي تعتاا  ةص اب صادراا  الفاتحادى  %43رالي االى  ع  العتاةث ةصد  رهح ا صاب صعدصاى التتر ار أ  تا %3,2رفصعرى  صر فل   تر 

 صصا ب  صة  تعم اهد ص  االى التغ ا ىي العراصى اصاتصدر ب رااجتصدة ب رالتة رلرج ب الصاتفلب فدليص  االى ىتاة الراامبم
 
 مصر:في واردات البرتقال  رسعوقيمة وكمية ر طوت -2

 واردات البرتقال:قيمة ر طوت -
ث رص ااا   تفااا   أ  (0)3102 -3113را صاااب رماااعا راارا  الفاتحااادى ىاااي صصاااا ااااالى العتاااا  ةص ب تلااارا فااادلصلت  ( 8رى ) رهاااح جااار  

ث رتار أاصاي فلا  3118ألاط ررصا ةادم  .0ألاط ررصاث تاارتا  فا   تار أر اي فلا   تار  8,8.صترمل ا صب راارا  الفاتحدى ىي صصا فلغ   تر 
 م  3103ررصا ةدم  ألط 223 تر 

                                                           
  ىاًا لعرم تراىا ف د د  ص ةراة فدلصراعم 3102  -3113ارام العتاة ص  تم إمت (0)
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 :البرتقال واردات رسع رطوت -  
ررصا/  382,0ررصا/ لا ث تاارتا  فا   تار أر اي فلا   تار  2,.23أ  صترمل معا راارا  الفاتحادى فلا   تار  فدلصلت  (8 رهح جررى )        
 م  3113ررصا/ ل  ةدم  0223,0رتر أاصي فل   تر  3112ل  ةدم 

 :البرتقال واردات كمية رطوت -
 30لاا ث تاارتاا  فاا   تاار أر ااي فلاا   تاار  088,2راارا  الفاتحاادى ىااي صصااا فلغاا   تاار ةص ب أ  صترماال  فاادلصلت ( 8 رهااح جااررى )

 . 3101ل  ةدم  443ث رتر أاصي فل   تر 3104ل  ةدم 
 

 أمه  األسواق اساستيرادية للبرتقال المصري: سادساا: 

فلغااا   تااار  3102 -3102دى ااااالى العتااااة  ( فااادلصلت  أ  صترمااال ةص اااب الصااادراا  الصصاااا ب صااا  صتصااارى الفاتحااا4 ةااا ا الجاااررى )
تفااا   أ  أهااام الاااررى  لصااادراا  الفاتحااادى الصصاااا  ااااالى رااماااب التري اااع الجغااىااايألاااط لااا  ث رادصاااب ىاااي أهااام األمااارا  األمااات اار ب صااا   30,.3

 م 3102 -3102تاة الصمترارة ها المعرر بث ااصداا ث األار ث الةر  ث لف د  رف دءًا ةل ب م تم راامب هذ  األمرا  االى الع

 :( السوق السعودي1
صا  صترمال  %31,33ألاط لا ث  صراى  تار  .,022 صرى المر  المعرر  أهم األمرا  إمت اارًا للفاتحدى الصصاا  ت ا   ماترةب  تار 

 ألط ل  االى ىتاة الراامبم  33,8.ةص ب الصدراا  الصصا ب الفدلغب  تر 
 خل السوق السعودي:  األنصبة السوقية ألمه  الدول المنافسة لمصر دا

تاارالي  لف ااد تصرااى ةاى صاا  صصاااث ت اا  ( إلااا ال صاا ب الماراا ألهاام الااررى الص دىمااب لصصااا راااى الماار  المااعرر ث . ةا ا الجااررى )
م رةااد  لصصااا الصاةااي األرى ىااا 3102 -3102ألااط لاا  رذلااك اااالى العتاااة  233صاا  إجصاادلي راارا  الماار  المااعرر  الفاادل   تاار  33,83%

ألااط لاا  رفلاا   صاا ف د المااراي  تاار  382,4ى الصصااراة للفاتحاادى ىااا الماار  المااعرر  اااالى  عاا  العتاااة فةص ااب صاادراا  ااارا  ف تاار ادالصااب الاارر 
ألااط لاا ث رفلاا   صاا ف د  04,43 ي فصترماال ةص ااب ااارا  ف تاار دىااي الصاةااي الراا لف ااد صاا  إجصاادلا راارا  الماار  اااالى تلااك العتاااة  ل  ااد  33,4%

 دلا راارا  المر  لتلك العتاةمص  إجص %2,33المراي  تر 
ث صا  %2,2ث فا صافب مارا ب فلغا   تار ألاط لا  02,3ةصد تف   ص  الجررى أ  أمفد  د تتتى الصاتفب الردلرب فصترمل ةص ب ارا  ف تر 

 م3102 -3102إجصدلا راارا  المر  االى العتاة 
األرى ىا ادالصب الاررى الصصاراة للفاتحادى ىاا المار  الماعرر  رفراامب أمعدا التصر ا للررى الص دىمب ت   تف   أ  صصا تتتى الصاةي 

ررصا/ لا  ىاي المار  الماعرر ث ر ل  اد  2.2,2صل ر  ررصاث رفل  صترمل معا التصر ا  تر  34,3االى  ع  العتاة فح صب صدراا  ارا  ف تر 
صل اار  ررصا ةلااا التات اابث فصترماال مااعا فلاا   تاار  2,2ث 00,0فصترماال ا صااب ااارا  ف تاار  رالردلاا  ةااى صاا  أماافد  دث رلف ااد  ىااي الصاةااي الرااد ي 

 ررصا/ ل م 301,2ررصا/ ل ث  83,2.
 المنافسة السعرية داخل السوق السعودي: 

 عفا هذا الصح اد  ةا  الصاةاي الت دىماي لصادراا  ررلاب صع  اب صا  مالعب صاد ةلاي أماد  الماعا رذلاك صا  ااالى صحدا ت اد فص دىما  د ىاي 
ررلااب صمااترارة صع  اابم ر ااتم تحاار ا هااذا الصثةااا فإ جاادر ال ماافب المااعا   فاا   مااعا تصاار ا الررلااب صرهااع ااةتفاادا رأمااعدا  الماار  العاادلصي أر ماار 

 التصر ا ألهم الررى الص دىمب ل ذ  الررلب ىي تصر ا الصتصرى صرهع ااةتفدام 
 

 م3102 -3102المعرر  االى العتاة المر   ال ص ب المراي ألهم الررى الص دىمب لصدراا  الفاتحدى الصصا  ىي  .4جدول

 القيمة البيان
 دوسار(مليون )

 السعر
 )دوسار/ طن(

 كمية
 الميزة التنافسية النصيب السوقي % )ألف طن(

 1 ,02.5 ,8.,28 44.,44 5.45, مصر
 58., 2,.4 15.52 20.,21 4.20 لبنان
 2.14 4.48 14.22 ,482.0 11.18 أسبانيا
 1.28 ,,1 4,.4,5 42.,84 ,2.,,1 العال 
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اتحادىث ر تفا   ال مافب فا   ماعا تصار ا ةاى ( أ  صترمل أمعدا تصر ا أهام الاررى ىاا المار  الماعرر  لصتصارى الف.ةصد  تف   ص   ع  الجررى )
 -3102ررلب رمعا تصر ا صصاا ىاي مار  الماعرر ب رص ا   صةا  تحار ا الص اية الت دىما ب الماعا ب راااى مار  الماعرر ب  رذلاك ااالى ىتااة الرااماب 

ث ت ا  فلا   الص اية الت دىما ب صاع أمافد  د ث رلةا  ص تتصتاع ف اذ 48م1ص ا  ا صاب الصثةاا تارالا  لف اد م رتتصتع صصا فص ي  ت دىما ب ماعا ب صاع 3102
ث األصا الذ   عي  إلي إاتعدل ا صب الصثةا الصحرا ة  الراتر الصت ح رى ذلك ةلاي أ  هاذ  الررلاب لا   ل اد ص اية ماعا   ىاي .0م3الصثةا ترالا 

 تصر ا صتصرى الفاتحدىم
 
 ( السوق الروسي:2

صا  صترمال ةص اب  %03,3ألاط لا ث  صراى  تار  020,3صصاا  ت ا   ماترةب  تار أهم األمرا  إمت اارًا للفاتحادى ال ارم د صرى مر  
 ألط ل  االى ىتاة الراامبم  33,8.الصدراا  الصصا ب الفدلغب  تر 

 األنصبة السوقية ألمه  الدول المنافسة لمصر داخل السوق الروسي:    
ر  الارمااايث تصراااى ةاااى صااا  صصااااث رتاة اااد تااارالي ( إلاااا ال صااا ب الماااراا ألهااام الاااررى الص دىماااب لصصاااا راااااى المااا3 ةااا ا الجاااررى )

م رةااد  لصصاا الصاةااي األرى ىااا 3102 -3102ألااط لا  رذلااك اااالى العتااة  832,8صا  إجصاادلي راارا  المار  الارمااي الفدلغااب  تار  %.3,.3
لااا   صاا ف د المااراي  تااار ألااط لاا  رف 322,3ادالصااب الااررى الصصااراة للفاتحااادى ىااا الماار  الارماااي اااالى  عاا  العتااااة فةص ااب صاادراا  ااارا  ف تااار 

ألااط لاا  ةلااا التات اابث  4,0.صا  إجصاادلا راارا  الماار  اااالى تلااك العتاااةث ر ل  ااد تاة ااد ىااي الصاةااي الرااد ي فصترماال ةص ااب ااارا  ف تاار  41,23%
 ردلرابتتاى الصاتفاب الص  إجصدلا راارا  المار  لتلاك العتااةم ةصاد تفا   صا  الجاررى أ  أمافد  دث الصغاابث رالصا   ت %8,.0فا صفب مرا ب فلغ   تر 

صاا   %0,12ث %8,18ث %8,3ألااط لاا  ةلااي التات اابث فا صاافب ماارا ب فلغاا   تاار  8,3ث 2,.0ث 33,2فصترماال ةص ااب ااارا  ف تاار  ادصماابإلااي ال
 م3102 -3102إجصدلا راارا  المر  االى العتاة 

ىااا ادالصااب الااررى الصصااراة للفاتحاادى ىااا الماار  الارمااي  رفراامااب أمااعدا التصاار ا للااررى الص دىمااب ت اا  تفاا   أ  صصااا تتتااى الصاةااي األرى        
 ثررصا/ لاا  ىااي الماار  الارمااي 3.3,3صل اار  ررصاث رفلاا  صترماال مااعا التصاار ا  تاار  031,3اااالى  عاا  العتاااة فح صااب صاادراا  ااارا  ف تاار 

صل ار  ررصا  .,8ث 3,3ث 02,2ث 43,3ف تار  فصترمال ا صاب اارا   اادص ر ل  د ةى ص  تاة دث الصغابث أمفد  دث رالصا   ىاي الصاةاي الراد ي إلاي ال
 ررصا/ ل م 3.1,2ررصا/ ل ث  824,3ررصا/ ل ث  331,8ررصا/ ل ث  218,4 ات بث فصترمل معا فل   ترةلا الت

 
 م3102 -3102ال ص ب المراي ألهم الررى الص دىمب لصدراا  الفاتحدى الصصا  ىي المر  الارمي االى العتاة . 9جدول 

 يمةالق البيان
 )ألف دوسار(

 السعر
 )دوسار/ طن(

 كمية
 )ألف طن(

 الميزة التنافسية النصيب السوقي %

 1 42.,5 ,244.2 1,.040 ,1.,10 مصر
 4,.1 14.40 ,,.45 ,8.5,, 4,.,5 تركيا
 04., ,8.4 22.04 845.22 ,4., أسبانيا
 1.48 8,.8 8,.14 ,8.,2, 25.,1 المغرب
 1.84 ,,.1 8,.8 44.,4, 8.48 الصين
 ,1.1 ,,1 804.81 42.,5, 5,.,45 العال 
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 المنافسة السعرية داخل السوق الروسي: 
أ  صترمل أمعدا تصر ا أهم الررى ىا المر  الارمي لصتصرى الفاتحدىث ر تف   ال مافب فا   ماعا تصار ا ةاى  (3 تف   ص  الجررى ) 

 -3102ررلاب رماعا تصار ا صصاا ىاي المار  الارمااي رص ا   صةا  تحار ا الص اية الت دىما ب الماعا ب رااااى المار  الارماي رذلاك ااالى ىتااة الراامااب 
 م 3102

ث رص تتصتاع فص اية ت دىما ب ماعا ب صاع فح اب الاررى صراى 32م1ت ا  فلا  ا صاب الصثةاا تارالا  ب صع أمفد  دىم ب معا رتتصتع صصا فص ي  ت د
ا   تاة دث الصغابث رالص  ث األصا الذ   عي  إلاي إاتعادل ا صاب الصثةاا الصحارا ةا  الراتار الصات ح رى ذلاك ةلاي أ  هاذ  الاررى لا   ل اد ص اية ماع

 ىي تصر ا صتصرى الفاتحدىم
 اإلمارتي:( السوق 4

http://comtrade.un.org/
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األهص اب  ىااا  ت ا   عتفا المر  ااصدااتا ص  األمرا  الصعترتب أصدم إمت اار الفاتحدى الصصار ت    لاا المار  الماعررر رالارماا صا 
ألاط لاا  ااالى ىتاااة  33,8.الفدلغاب  تاار  صا  الفاتحاادى صاا  صترمال ةص ااب الصادراا  الصصااا ب %2ألااط لا ث  صرااى  تار  31,2 مااترةب  تار  أل ا 
 بم الراام

 
 األنصبة السوقية ألمه  الدول المنافسة لمصر داخل السوق اإلمارتي:     

ث رصصاا تارالي أمافد  دتصراى ةاى صا   ت ا ( إلا ال ص ب المراا ألهم الررى الص دىمب لصصا رااى المار  ااصداتيث01 ة ا الجررى )
ىااا  األرىم رةااد  لصصااا الصاةااي 3102 -3102الى العتاااة ألااط لاا  رذلااك ااا 328,8صاا  إجصاادلي راارا  الماار  ااصااداتي الفاادل   تاار  82,24%

صاا  إجصاادلا راارا   %3,.2لاا  رفلاا   صاا ف د المااراي  تاار  3,4.ادالصااب الااررى الصصااراة للفاتحاادى اااالى  عاا  العتاااة فةص ااب صاادراا  ااارا  ف تاار 
صا  إجصادلا  %.4,3لا ث ف صا ب ماراي فلا   تار  ألط 03,22فصترمل ةص ب ارا  ف تر  رد اىي الصاةي الأمفد  د  ر ل  دالمر  االى تلك العتاة 

 راارا  المر  لتلك العتاةم
 

 م3102 -3102ال ص ب المراي ألهم الررى الص دىمب لصدراا  الفاتحدى الصصا  ىي المر  ااصدااتي االى العتاة  . 10جدول 

 القيمة البيان
 )ألف دوسار(

 السعر
 )دوسار/ طن(

 كمية
 زة التنافسيةالمي النصيب السوقي % )ألف طن(

 1 ,44.1 ,8.,4 ,,.821 5,.,4 مصر
 2 5.24 ,12.4 4,.485 ,8.,1 أسبانيا
 8,.1 4,.2 ,0.4 414.80 5.02 إستراليا
 ,1.8 ,,.1 ,2.5 4,.5,2 1.84 تركيا

 2.04 8,.1 2.85 52.,111 2,.2 الوسايات المتحدة األمريكية
 ,1.1 8,.1 2.88 5,8.18 1.24 لبنان
 1.81 ,,1 248.82 1,.5,8 80.,14 العال 
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الررى الصصاراة للفاتحادى ىاا المار  ااصاداتي ااالى ىا ادالصب  رىرفراامب أمعدا التصر ا للررى الص دىمب تف   أ  صصا تتتى الصاةي األ
  ل  ااادررصا/ لاا  ىااي الماار  ااصااداتيث ر  830,3ألااط ررصاث رفلاا  صترمااال مااعا التصاار ا  تاار  22,24 عاا  العتاااة فح صااب صاادراا  ااارا  ف تاار 

 ررصا/ ل م .,84.ألط ررصاث فصترمل معا فل   تر  01,82فصترمل ا صب ارا  ف تر  رد اىي الصاةي ال أمفد  د 
 ة السعرية داخل السوق اإلمارتي: لمنافسا

( أ  صترمل أمعدا تصر ا أهام الاررى ىاا المار  ااصاداتي لصتصارى الفاتحادىث ر تفا   ال مافب فا   ماعا تصار ا 01 تف   ص   ع  الجررى )       
ب رااااى الماار  ااصااداتي رذلااك اااالى ىتاااة الراامااب ةااى ررلااب رمااعا تصاار ا صصااا ىااي الماار  ااصااداتي رص اا   صةاا  تحاار ا الص ااية الت دىماا ب المااعا 

 م 3102 -3102
 3ترالا الصثةااا ا صااب ت اا  فلاا   تتصتااع صصااا فص ااي  ت دىماا ب مااعا ب صااع أماافد  دث أمااتاال دث تاة اادث الرص ااد  الصتتاارة األصا ة اابث رلف ااد ثص ر 

صاا  الراتاار الصاات ح رى ذلااك ةلااي أ  هااذ  الااررى  أةفااا ااألصااا الااذ   عااي  إلااي أ  ا صااب الصثةااا الصحاار  80م0ث 03م0ث 32م3ث  81م0ث 38م0ث
 ل د ص ية معا   ىي تصر ا صتصرى الفاتحدىمل   

 ( السوق الهولندي:8
صاا   %3,10ألااط لاا ث  صرااى  تاار  .,40للفاتحاادى الصصااا  ت اا   مااترةب  تاار  ال دصااب اماات اراألماارا   صاا الماار  ال رل اار    عتفااا

 ألط ل  االى ىتاة الراامبم  33,8. تر صترمل ةص ب الصدراا  الصصا ب الفدلغب 
 األنصبة السوقية ألمه  الدول المنافسة لمصر داخل السوق الهولندي: 

أماافد  دث رصصااا صاا  تصرااى ةااى ت اا  ( إلااا ال صاا ب المااراا ألهاام الااررى الص دىمااب لصصااا رااااى الماار  ال رل اار ث 00 ةاا ا الجااررى )
 م   الراامب ألط ل  رذلك االى ىتاة 400,8لفدلغب  تر مر  ال رل ر  االص  إجصدلي راارا   %24,32ترالي 

ألاط لاا   23,3ىااا ادالصاب الااررى الصصاراة للفاتحاادى ىاا الماار  ال رل ار  اااالى  عا  العتاااة فةص اب صاادراا  اارا  ف تاار   ارةاد  لصصاا الصاةااي الراد
 األرى فصترمااال ةص ااب ااارا  ف تااار  د ىااي الصاةااي صاا  إجصاادلا راارا  الماار  ااااالى تلااك العتاااة  مااافح د أماافد %04,3رفلاا   صاا ف د المااراي تااارالا 
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ةهاار ىااي ر ىاااا ألا  هرل اارا الراامااب ث  ىتاااةصاا  إجصاادلا راارا  الماار  ىااي  %31,8ألااط لاا  ةلااي التات اابث ف صاا ب مااراي فلاا   تاار  018,8
 اصتتدر اصرارفا رل د أىهل ب ىتااذ هرل را الفاتحدى ص  امفد  د أرص رم تااذ الفاتحدى ص  صصام

 03,2ث 31,3ث 80,3فصترمال ةص اب اارا  ف تار  الادصمابإلاي  الردلربف   ص  الجررى أ  الصغابث ألصد  دث ري صفدفر  تتتى الصاتفب ةصد ت
 م3102 -3102ص  إجصدلا راارا  المر  االى العتاة  %2,2ث %8,18ث %0,.ألط ل  ةلي التات بث فا صفب مرا ب فلغ   تر 
ىمب ت   تف   أ  صصا تتتى الصاةي األرى ىا ادالصاب الاررى الصصاراة للفاتحادى ىاا المار  ال رل ار  رفراامب أمعدا التصر ا للررى الص د
ررصا/ لا  ىاي المار  ال رل ار  ر ل  اد  .012صل ار  ررصاث رفلا  صترمال ماعا التصار ا  تار  3,3.االى  ع  العتاة فح صب صادراا  اارا  ف تار 

 ررصا/ ل م  28م822صل ر  ررصا ةلا التات بث فصترمل معا فل   تر  84,32تر أمفد  د ىي الصاةي الرد ا فصترمل ا صب ارا  ف 
 المنافسة السعرية داخل السوق الهولندي: 

( أ  صترمل أمعدا تصر ا أهم الررى ىا المار  ال رل ار  لصتصارى الفاتحادىث ر تفا   ال مافب فا   ماعا 00ةصد  تف   ص   ع  الجررى )
ىي مر  ال رل ر  رص ا   صةا  تحار ا الص اية الت دىما ب الماعا ب راااى مار  ال رل ار  رذلاك ااالى ىتااة الرااماب  تصر ا ةى ررلب رمعا تصر ا صصا

 م 3102 -3102
ث  33م1ث 2.م1ث 0.م1ث  33م1ث  83م1األصااا ت اا  فلاا  ا صااب الصثةااا تاارالا  رتتصتااع صصااا فص ااي  ت دىماا ب مااعا ب صااع جص ااع الااررى

أمافد  د ثالصغااب ثالصد  ااد ث ي صفادفرر ثأراجارار ث الصصلةااب الصتتارة ث األاج تا   ث فلج ةااد ةلاا التات ااب  صاع ةاال صاا   22م1ث 34م1ث 0.م1ث  .8م1
 الذ   عي  إلي أ  ا صب الصثةا الصحرا أاى ص  الراتر الصت ح رى ذلك ةلي أ  هذ  الررلب ل د ص ية معا   ىي تصر ا صتصرى الفاتحدىمث

 
 .3102 -3102لص دىمب لصدراا  الفاتحدى الصصا  ىي المر  ال رل ر  االى العتاة ال ص ب المراي ألهم الررى ا. 11جدول 

 البيان
 القيمة

 دوسار( مليون)
 السعر

 )دوسار/ طن(
 كمية

 الميزة التنافسية النصيب السوقي % )ألف طن(

 82., 81.,2 1,8.44 844.48 85.24 أسبانيا 
 1 15.50 ,5.,, 1,44 ,42.0 مصر
 00., 5,.4 ,81.1 040.04 ,24.2 المغرب
 41., 8,.8 08.,2 482.10 44.,1 ألمانيا

 44., ,4.2 2,.10 405.84 ,18.8 زيمبابوي

 ,0., 2,.2 ,,.14 18.04, 8,., أورجواي

 84., 2.08 ,14.5 ,8,0.0 1,.0 المملكة المتحدة

 41., 1.01 4.22 484.10 4,.0 األرجنتين

 5,., 1.25 0.81 0,.48, 0.41 بلجيكا

 4,., ,,1 511.44 02.41, 4,.,,4 ل العا
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 ( سوق المملكة المتحدة:5

صاا  صترماال ةص ااب  %8,2ألااط لاا ث  صرااى  تاار  .,40ارًا للفاتحاادى الصصااا  ت اا   مااترةب  تاار  صرااى ماار  الصصلةااب الصتتاارة أهاام األماارا  إماات ا 
 ألط ل  االى ىتاة الراامبم  33,8.الصدراا  الصصا ب الفدلغب  تر 

 األنصبة السوقية ألمه  الدول المنافسة لمصر داخل السوق المملكة المتحدة: 
 ةا ا الجاررى ث ر صدم إمت اار الفاتحدى الصصار ت    لا المر  المعررر رالارماا رااصادااتا ص  األمرا  الصعترتب أالصصلةب الصتترة  عتفا مر  

صاا   %08م44رصصااا تاارالي  تصراى ةااى صاا  أمافد  دت اا  ةاب الصتتاارةث ( إلاا ال صاا ب المااراا ألهام الااررى الص دىمااب لصصاا رااااى ماار  الصصل03)
ىاا ادالصاب  د ام رةاد  لصصاا الصاةاي الرا3102 -3102ألاط لا  رذلاك ااالى العتااة  3.2,3إجصدلي راارا  المر  الصصلةاب الصتتارة الفدلغاب  تار 

ألااط لاا  رفلاا   صاا ف د المااراي  تاار  32,2الااررى الصصااراة للفاتحاادى ىااا ماار  الصصلةااب الصتتاارة اااالى  عاا  العتاااة فةص ااب صاادراا  ااارا  ف تاار 
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ألاااط لااا  ةلاااا  34,4الصاةاااي األرى فصترمااال ةص اااب اااارا  ف تااار صااا  إجصااادلا راارا  المااار  ااااالى تلاااك العتااااةث ر مااافح د أمااافد  د ىاااي  30,32%
 ث ص  إجصدلا راارا  المر  لتلك العتاةم%22,3التات بث فا صفب مرا ب فلغ   تر 

ىاا ادالصاب الاررى الصصاراة للفاتحادى ىاا مار  الصصلةاب   ارفراامب أمعدا التصار ا للاررى الص دىماب ت ا  تفا   أ  صصاا تتتاى الصاةاي الراد
ررصا/ لا  ىاي مار  الصصلةاب  311,13ررصاث رفل  صترمل ماعا التصار ا  تار  ألط 22,33 ع  العتاة فح صب صدراا  ارا  ف تر  الصتترة االى

 ررصا/ ل م 88,18.ث فصترمل معا فل   تر ألط ررصا 1,3.د ىي الصاةي األرى فصترمل  ا صب ارا  ف تر أمفد  الصتترة ر مفح د 
اصمافد ي اص أ  امافد  د ةهار ىاي اصتتادر اصرارفاا  الفاتحادى أااى صا  ماعا تصار ا رلصصاا فاتحادى اال تصار االاغم صا  ا  ماعا رةلا 

ر ا  عتفاا تح  ارل د تعه ى ة  الررى الاداج  ة  اصتتدر اصرارفا ث رلذلك ىإ  ا جلتاا تااذ الفاتحدى ص  امفد  د أرص رم تااذ الفاتحدى ص  صصاا رهاذ
    م  للص دىم  ف   الررى فعه د رفعض

 المنافسة السعرية داخل سوق المملكة المتحدة: 
( أ  صترماال أمااعدا تصاار ا أهاام الااررى ىااا ماار  الصصلةااب الصتتاارة لصتصاارى الفاتحاادىث ر تفاا   ال ماافب فاا   مااعا 03ةصااد  تفاا   صاا   عاا  الجااررى )

ب المااعا ب راااى مار  الصصلةااب الصتتارة رذلااك تصار ا ةاى ررلااب رماعا تصار ا صصااا ىاي الماار  الصصلةاب الصتتارة رص اا   صةا  تحار ا الص ااية الت دىما 
تتصتااع صصااا فص ااي  رلةاا  ص  2.م1ت اا  فلاا  ا صااب الصثةااارتتصتااع صصااا فص ااي  ت دىماا ب مااعا ب صااع الفااي ااى م 3102 -3102اااالى ىتاااة الراامااب 
هرل اااراث ألصد  ااادث الصغاااابث أمااافد  دث للاااررى   20م0ث  14م0ث  24م0ث  08م0ث 3.م0ث  32م0ث 80م0فحاااا الاااررى ت ااا  فلااا  ت دىمااا ب ماااعا ب صاااع

ة مااعا   ىااي ف ااارث رالصةماا كث األصااا الااذ   عااي  إلااي إاتعاادل ا صااب الصثةااا الصحاارا ةاا  الراتاار الصاات ح رى ذلااك ةلااي أ  هااذ  الااررى لاا   ل ااد ص ااي 
 تصر ا صتصرى الفاتحدى

 
 م3102 -3102لصتترة االى العتاة ال ص ب المراي ألهم الررى الص دىمب لصدراا  الفاتحدى الصصا  ىي مر  الصصلةب ا .  12جدول

 القيمة البيان
 )ألف دوسار(

 السعر
 )دوسار/ طن(

 كمية
 الميزة التنافسية النصيب السوقي % )ألف طن(

 1.81 ,44.1 5.52, 8,.488 02.,4 أسبانيا
 1 ,,.21 04.20 2,.,,0 0,.,4 مصر
 ,1.2 ,8.0 14.51 ,01.0, ,2.,1 مهولندا
 1.42 8.42 12.85 8,.,,,1 14.54 ألمانيا
 1.18 ,,.2 ,,., 040.22 5.44 المغرب
 1.45 1.40 5.40 0,.412 8.45 بيرو

 44., ,,.1 5.10 ,1.,,8 ,2.5 البرازيل
 5,.1 1.15 4.42 45.,04 ,,.2 المكسيك
 1.41 ,,1 2,.,24 0,.48, 5,.225 العال 
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 الميزة النسبية الظامهرية للبرتقال:سابعاا: 
 رهار .1,2صدةارا هرل اراث ت ا  فلا  الصثةاا  ( الي تصتاع ةاى الاررى الصت دىماب فص اية  ماف ب ىدها اب ااالى ىتااة الرااماب02 ة ا الجررى )
أمافد  دث  ث رتل  اد ةاى صا .20,4م ر تف   أ  صصا تاتي ىي الصاةي األرى االى ىتاة الراامب ت   فل  ا صاب الصثةاا تارالي أاى ص  الراتر الصت ح

ى العتااة ةلاي التات اب رذلاك ااال 0,32ث .2,1ث 2,1ث 08,.ال ر د ث تاة دث رالرص د  الصتترة األصا ة بث ت   فل  صثةاا الص اية ال ماف ب ل ام تارالي 
 م 3102 -3102
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 ررصاالح صب: فدأللط      م    3102 -3102صع أهم الررى الص دىمب االى العتاة  للفاتحدى الصصا صثةا الص ية ال مف ب الىدها ب  . 14جدول 

 الدولة
متوسط قيمة 
من  صادرات الدولة
 البرتقال

متوسط قيمة 
 الصادرات العالمية

 من البرتقال

صادرات متوسط قيمة ال
 الزراعية 

ة قيممتوسط 
الصادرات الزراعية 

 العالمية

مؤشر الميزة 
 النسبية الظامهرية

 8,4.28 مصر

8,,17,1 
 

8840.,, 
145,,,, 

 

41.54 
 4.18 2,.80251 8,.,141 أسبانيا
 ,0., 0,44.42 51.,15 اليونان
 4,.4 ,10450.2 ,1,5.8 تركيا

الوسايات المتحدة 
 1.24  ,.,18415 018.44 األمريكية
 4,.,  ,484,4.4  241.14 مهولندا
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 الملخص

ة لي ادرة تصا لبً الررلااب صا  العصاال  األج ف اب ث رلااذلك ى  ادك اهتصادم صتيا اار ا جادر ص ادي تصاار ا  تعار الصادراا  اليااة اب صاا  أهام الصصادرا الراةاار
ىاا أىهى  مدهم ىا ي ادرة ااراة تلاك الصادراا  ةلاا ال عادذ ل،مارا  الاداج اب ث رذلاك صا  ااالى ي ادرة اارات د الت دىما ب تتاا  صةا  تاعا ض العجاي 

اعدض صعرص   صر ةص ب را صاب الصادراا  الصصاا ب صا  صتصارى الفاتحادى ةا  صعارص   صار ةص اب را صاب إ : فىمشكلة الوتمثلت  مالص يا  التجدا 
الصتصاارى  هااذا أ   ماافب الصادراا  صاا إص (  3102-3102عتاااة )الصاتفاب الردلرااب ةدلصً ااد ااالى ال رفاادلاغم صا  أ  صصااا تتتااىالصادراا  العدلص ااب ث 

ىااي أهاام األماارا  الصمااترارة لاا  ذلااك الصتصاارى ذ  أراادا ااهتصاادم لراامااب للصاادراا  الصصااا ب صاا  ىحاال صاا  اا تاادج ثاألصااا الاا %3م.3تفلاا  تاارالا 
 لصعاىب أمفدب ذلكم

الاط ىارا  ااالى ىتااة الراامابث رفصعارى  صار  31أ  الصمادتب العدلص اب الص ياةاب صا  الفاتحادى اار تيا ار  فتارالي  :مه  النتائج البحثيـة كـاألتىرةد   أ
ث رأ   %1,4ة لاار جاااام/ ىاارا  اااالى ىتاااة الرااماابث رفصعاارى  صاار فلاا   تاار  81رماال إ تدج ااب الفاتحاادى ااار تيا اار  فتاارالي أ  صت ث %1,3فلاا   تاار 

أ  الصماادتب  ث%0,3الااط لاا  اااالى ىتاااة الرااماابث رفصعاارى فلاا   تاار  21.صترماال اا تاادج العاادلصي صاا  الفاتحاادى ااار تيا اار صع ر ااًد فصحااراا فلاا   تاار 
أ  صترمااال إ تدج اااب ث ر  %2,33الاااط ىااارا  ااااالى ىتااااة الراامااابث رفصعااارى  صااار فلااا   تااار  00,2صصاااا  اااار تيا ااار  فتااارالي الةل اااب صااا  الفاتحااادى ىاااي 

ث أ  صترمال %0,38ة لر جااام/ ىارا  ااالى ىتااة الراامابث رفصعارى  صار فلا   تار  031صتصرى الفاتحدى ىي صصا ار تيا ر صع ر ًد فصحراا فل   تر 
( 3102-3111ااالى العتااة ) %8,03الط ل  االى ىتاة الراامبث رفصعارى فلا   تار  33 ر صع ر ًد فصحراا فل   تر إ تدج الفاتحدى ىي صصا ار تيا

تتصارا ادالصااب ررى العادلم الص تجااب للفاتحاادى  التااا (  الفااي اى3102-3102أهاام الاررى الص تجااب للفاتحادى ةلااا صماترر العاادلم ااالى العتاااة )رتفا   أ   ث
ثةصااد اتتلاا  صصااا الصاةااي الماادر  فصترماال  صاا  صترماال اا تاادج العاادلصا % 32,30صل اار  لاا  ف ماافب فلغاا   تاار  02,3فصترماال إ تاادج فلاا   تاار 

 م %03م8صل ر  ل  رفاهص ب  مف ب ارا  فترالا  13م2ا تدج فل  ترالا 
اااالى  عاا   %.,4عاارى  صاار فلاا   تاار صل اار  ررصا اااالى ىتاااة الرااماابث رفص 301رأ  صترماال ا صااب صاادراا  الفاتحاادى فدلعاادلم ااار تيا اار  فتاارالي  

أ  ر ث  %3,3ألااط لاا  اااالى ىتاااة الرااماابث رفصعاارى  صاار فلاا   تاار  021أ  صترماال ةص ااب صاادراا  الفاتحاادى فدلعاادلم ااار تيا اار  فتاارالي ر ث العتاااة
ث أ  صترمال ةص اب  %03,4تار صل ار  ررصا ااالى ىتااة الراامابث رفصعارى  صار فلا    8,.2صترمل ا صب صدراا  الفاتحدى فصصا ار تيا ر  فترالي 

ث أصااد فدل ماافب ألهاام الااررى الصصااراة %3,2ألااط لاا  اااالى ىتاااة الرااماابث رفصعاارى  صاار فلاا   تاار  42صاادراا  الفاتحاادى الصصااا  ااار تيا اار  فتاارالي 
رالتاي فلغاا   3102 -3102 فدلعادلم  تفا   أ  إماافد  د اتتلا  الصةد اب األرلااي فا   ررى العادلم صاا  ت ا  صترمال ةص ااب صادراا  الفاتحادى اااالى العتااة

صا  صترماال صادراا  الفاتحادى العدلص ااب ث أصاد صصاا ىجاادء  ىاي الصاتفاب الردلرااب فصترمال فلا   تاار  %38,33صل ار  لا ث تصرااى تارالي  0,21تارالي 
 مص  صترمل صدراا  الفاتحدى العدلص ب  %03,28ألط ل ث تصرى  تر  48,.2.

صااا   %31,33ألاااط لاا ث  صراااى  تااار  .,022للفاتحااادى الصصاااا  ت اا   ماااترةب  تااار  صرااى المااار  الماااعرر  أهااام األماارا  إمااات اارًا ر 
تتصتاع رتتصتاع صصاا فص اية ت دىما ب ماعا ب صاع لف اد  ث رلةا  ص ألاط لا  ااالى ىتااة الراامابث  33,8.صترمل ةص ب الصدراا  الصصا ب الفدلغاب  تار 

اماافد  دث رص تتصتااع فص ااية  الارمااا تتصتااع صصااا فص ااي  ت دىماا ب مااعا ب صااع  أصااد فدل ماافب للماار  أماافد  د ف ااذا الماار ث ا ب صااعصصااا فص ااي  ت دىماا ب مااع
تتصتااع صصااا فص ااي  ت دىماا ب مااعا ب صااع أماافد  دث أمااتاال دث تاة اادث الرص ااد   ص تاة اادث الصغااابث رالصاا  ث أصااد ىااي الماار  ااصااداا ت دىماا ب مااعا ب صااع 

http://comtrade.un.org/
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لا   ل اد ص اية ماعا    الصات ح رى ذلاك ةلاي أ  هاذ  الاررى ب الصثةاا الصحارا ةا  الراتارالصتترة األصا ة بث رلف د  األصا الذ   عي  إلي إاتعدل ا صا
 ىي تصر ا صتصرى الفاتحدىم

رهار أااى  .1,2رارهت  ال تدالج الي تصتع ةى الررى الصت دىمب فص اية  ماف ب ىدها اب ااالى ىتااة الرااماب صدةارا هرل ارا ت ا  فلا  الصثةاا 
ث رتل  ااد ةااى صاا  إماافد  دث .20,4تي ىااي الصاةااي األرى اااالى ىتاااة الراامااب ت اا  فلاا  ا صااب الصثةااا تاارالي صاا  الراتاار الصاات حم ر تفاا   أ  صصااا تااا

ةلاي التات اب رذلاك ااالى العتااة  0,32ث .2,1ث 2,1ث 08,.ال ر د ث تاة دث رالرص د  الصتترة األصا ة بث ت   فل  صثةا الص ية ال مف ب ل م ترالي  
 م 3102 -3102

 
 المراجع

ث الصجلاب الصصاا ب لالاتصادر اليااةايث الصجلار الصادرات الزراعية ودورمها في التنمية اساقتصادية الزراعيـة فـي مصـرصي  ةفرالصج ر الحالث تم  ا -0
 م3113(ث صدا  0(ث العرر )03)

مم اصاتصدر اليااةيث ةل ب ث اا ث امدلب رةترا المصرية هدراسة القدرات التنافسية لبعض المحاصيل البستانيرال د ةفر التص ر هالى  م ث  -3
 م.311اليااةبث جدصعب ة   ةص ث 

, الصجلااب دراســة تحليليــة لصــادرات الســلع الزراعيــة المصــرية للســوق الســعوديصاافا   ت ااي ماا ر ةلااي ةاالتر ث تماا   الماا ر تماا   ماااتد ,  -2
 م3102(ث مفتصفا 2(ث العرر )32الصصا ب لالاتصدر اليااةيث الصجلر )

، القدرة التنافسية للبرتقال المصرى الطازج فى سوق اساتحاد اساوروبى ر العي يث صتصر ةفر الات م ةا ط ةصاا ةلا ةدصم ىثار ةف -8
 م3113(ث  ر  ب 3(ث العرر )32ث صجلب جدصعب الص صراة للعلرم اليااة بث صجلر )وممكنات تحسين

صــادى علــى أمهــ  المتغيــرات اساقتصــادية لمحصــول البرتقــال ثــر سياســات التحــرر اساقتصتصاارر ةااالء ةفاار العي اايث ل لااا صصاالعا الةااا طث أ -4
 م3110(ث صدا  00ث فت  ص ةراث الصجلب الصصا ب لالاتصدر اليااةاث صجلر )والبطاطس

, الصجلااب الصصااا ب لالاتصاادر اليااةاايث المركــز التنافســي المصــري للبرتقــال والعنــب فــي اساســواق العالميــة ت ااي صتصاار صتاارلي ال ااى, رأاااا  ,  -3
 م 3104(ث صدا  0(ث العرر )34لر )الصج

 ث اارااة الصاةي ب لالاتصدر اليااةاث  ةاة ااتصدءا  اليااةىبث أةرار صاتلعبموزارة الزراعة واستصالح األراضى -2

 ثانياا : المراجع باللغة اسانجليزية
 1-Porter , Michael, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, Sophisticated,May1990. 

 

2- Www. COMTRADE statistics UN .org . 

3- Www.trade map.org. 

4-Www.fao.org. 
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 المالحق
 م3102 -3111دى ةلي صمتر  العدلم االى العتاة تلرا الصمدتب الص ياةب راا تدج ب راا تدج ص  الفاتح . 1جدول 

 اإلنتاج )بالمليون طن( فدان( اإلنتاجية )طن/ *المساحة )بالمليون فدان( السنة

7777 4178 7111 71111 

7771 4171 7111 77177 

7777 4171 7117 77118 

7771 4177 7147 81111 

7777 1178 7111 78177 

7778 4114 7177 71177 

7777 1178 7177 78174 

7777 1171 7117 78118 

7774 1177 7171 71111 

7771 1177 7111 74174 

7717 1117 7171 77171 

7711 1177 7181 77177 

7717 1177 7187 77177 

7711 1174 7174 71114 

7717 1111 7111 77177 

7718 1181 7171 77187 

7717 1171 7147 71171 

7717 1111 7114 71111 

 27957 7931 931, المتوسط

 73923 79,5 9,2, األقصي

 7,9,3 2957 5927 األدني

 فدان. 7114هكتار =  1* تم تحويل المساحة الوارده ببيانات منظمة األغذية والزراعة علي أساس أن   

 .www.fao.orgجمعت وحسبت من قواعد بيانات موقع منظمة األغذية والزراعة )الفاو( المصدر: 

 
 م3102 -3111تلرا الصمدتب الةل ب رالصرصاة راا تدج ب راا تدج لصتصرى الفاتحدى ىي صصا االى العتاة  . 2جدول 

 السنة
 المساحة الكلية

 )بالف فدان(

 المساحة المثمرة

 )بالف فدان(

 اإلنتاجية

 فدان( )طن/

 اإلنتاج

 )بالمليون طن(

7777 774177 771177 4171 1171 

7771 771184 111171 4187 1177 

7777 717117 114111 1171 1141 

7771 717147 117177 4117 1177 

7777 777117 114178 1117 1148 

7778 777177 771177 1177 1117 

7777 717177 771117 17117 7117 

7777 774181 717171 1177 7178 

7774 771141 777177 1177 7117 

7771 717117 717187 17111 7117 

7717 117117 771117 1117 7177 

7711 111148 777111 1147 7184 

7717 188111 747171 1147 7171 

7711 177187 711177 1188 7147 

7717 177171 177118 17177 1117 

7718 174111 117184 17177 1118 

7717 117114 777177 17171 7117 

7717 111114 747177 17181 1171 

 3932 971, 321952 357917 المتوسط

 3937 71973 373975 375977 األقصي

 7927 5917 7,7922 315972 األدني

جصعا  رتمااف  صا  ف د ااد : ريااة اليااةاب رامتصاالل األااهاااث اارااة الصاةي اب لالاتصاادر اليااةااث  ةااة ااتصاادءا  اليااةىابث أةاارار المصـدر: 
 صاتلعبم
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 م3102 -3111تلرا ةص ب را صب رمعا صدراا  رراار  الفاتحدى ةلي صمتر  العدلم االى العتاة (: 4جدول )
 السنة

 قيمة الصادرات

 )مليار دوالر(

سعر التصدير 

 طن( )دوالر/

كمية الصادرات 

 )بالمليون طن(

قيمة الواردات 

 )بالمليار دوالر(

سعر الواردات 

 طن( )دوالر/

كمية الواردات 

 مليون طن()بال

7777 1177 174177 7187 1111 777177 7171 

7771 1148 147177 7141 7177 777111 7177 

7777 7177 711111 7177 7111 777171 8171 

7771 7177 717177 7114 7141 871177 8171 

7777 7147 888117 8171 1177 777177 8117 

7778 7184 871178 7118 1111 771171 8177 

7777 7171 818171 8117 1117 777117 8188 

7777 1117 777171 8177 7177 777177 8178 

7774 1141 777177 8178 7178 771117 8147 

7771 7111 787117 7177 7117 777177 8111 

7717 7187 717114 7187 7174 777117 7117 

7711 7147 771177 7147 8171 778117 7187 

7717 7171 777117 7171 7117 788117 7171 

7711 7147 741118 7111 8187 478114 7144 

7717 7177 777111 7141 8171 777177 7171 

7718 7178 777178 7171 7117 777147 7114 

7717 7177 747171 7147 8177 717111 7177 

7717 8117 717148 7111 8177 718174 7117 

 79,2 222912 2917 ,795 7,79,2 3921 المتوسط

 7973 517975 7922 7973 737957 7971 الحد األقصي

 ,292 232932 ,,79 2972 375933 7973 الحد األدني

 .www.fao.orgجصع  رتمف  ص  اراةر ف د د  صراع ص ىصب األغذ ب راليااةب )العدر( المصدر: 
 

 .,2,1 -1,,2مستوي مصر خالل الفترة وواردات البرتقال علي  تطور كمية وقيمة وسعر صادرات : 8جدول 

 طن( سعر التصدير )دوالر/ قيمة الصادرات )مليون دوالر( السنة

كمية 

الصادرات 

 )ألف طن(

قيمة الواردات 

 )بألف دوالر(

سعر الواردات 

 طن( )دوالر/

كمية 

الواردات 

 )بالطن(

7771 87177 117111 787147 - - - 

7777 77187 771171 177171 78 1117117 77 

7771 11111 717117 177174 7118 717177 17 

7777 77177 178117 717178 14 771174 14 

7778 77111 171147 717117 77 774178 17 

7777 78117 178171 111117 7118 178117 1718 

7777 14117 177177 771188 18 771177 177 

7774 141174 847171 788118 1718 771117 4118 

7771 717178 777177 471141 77 1711111 71 

7717 747114 817171 411147 144 114111 887 

7711 814117 817117 1777171 711 871178 777 

7717 787117 787111 777177 177 478111 777 

7711 711177 777177 1174117 117 777177 777 

7717 777174 111147 1174141 71 117171 77 

7718 741118 777171 771177 11 177177 71 

7717 871148 777174 774171 1118 477141 71 

7717 877178 477177 777111 77 477177 78 

 ,72292 ,73592 52922 777937 277975 315923 المتوسط

 772 ,773 373 7735953 532931 727917 الحد األقصي

 37 323 75 732973 7,2937 32972 الحد األدني

  ىاًا لعرم تراىا ف د د  ص ةراة فدلصراعم 3102  -3113تم إمتارام العتاة ص   (0)
 www.fao.orgجصع  رتمف  ص  اراةر ف د د  صراع ص ىصب األغذ ب راليااةب )العدر( المصدر: 
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 ,2,1 -2,14وردة للبرتقال المصري خالل الفترة (: األمهمية النسبية ألمه  الدول المست5جدول )
 الترتيب % الكمية ألف طن البيان

 7 31.23 777.57 السعودية العربية

 3 3,.,7 777.57 روسيا

 3 ,,.2 21.37 اإلمارات العربية

 2 2.17 77.51 هولندا

 7 2.77 21.23 المملكة المتحدة

 2 1,.3 33.21 بنغاليدش

 7 3.53 3,.33 أكرانيا

 5 3.32 35.53 الهند

 , 3.32 7,.37 الكويت

 71 3.23 33.23 الصين

 77 ,3.7 33.37 العراق

 73 3.31 2,.75 ماليزيا

 73 3.73 75.32 السودان

 3,.77 772.72 باقي الدول
 

 711 523.27 العالم
 

www.fao.org   د  صراع ص ىصب األغذ ب راليااةب )العدر(جصع  رتمف  ص  اراةر ف دالمصدر:  
 

 

An economic study of production and export of the Egyptian orange to the most 

important world markets  

 
Agricultural exports are one of the most promising sources for increasing the state’s foreign exchange 

earnings. Therefore, there is increasing interest in creating a better export climate that contributes to increasing 

the ability of those exports to access foreign markets, by increasing their competitiveness in order to reduce the 

trade balance deficit. The research problem is  represented as follows: The decrease in the growth rates of the 

quantity and value of Egyptian exports of orange crop compared to the growth rates of the quantity and the 

value of world exports. Egypt also ranks third in the world during the period (2013-2017). However, we find 

that the percentage of   exports from the crop is about 28.2%. from production, which interest to study the 

Egyptian exports of this crop in the most important import markets.The average value of orange exports in the 

world has increased by about 210 million dollars during the study period, with a growth rate of about 5.8% 

during the same period, that the average amount of orange exports in the world has increased by about 170 

thousand tons during the study period, with a growth rate of about 2, 9%, that the average value of orange 

exports in Egypt increased by about 38.4 million dollars during the study period, with a growth rate of about 

12.5%, that the average amount of Egyptian orange exports increased by about 53 thousand tons during the 

study period, with a growth rate of about 9,3% .   The Saudi market represents the most important market for the 

import of Egyptian oranges, as it absorbs about 177.8 thousand tons, representing about 20.62% of the average 

quantity of Egyptian exports, which amounted to about 862.4 thousand tons during the study period, Egypt 

enjoys a competitive price advantage with all countries except for the Spain in this market. The results showed 

that all competing countries enjoyed an apparent comparative advantage during the study period, except for the 

Netherlands, where the index reached 0.78, which is less than one. It turns out that Egypt comes in first place 

during the study period, as the value of the index reached about 31.58, followed by Spain, Greece, Turkey, and 

the United States of America, where the comparative advantage index for them reached about  8.14, 7.0, 3.08 

and 1.23 respectively, during the period2013-2017.                                                        
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