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دراسة تحليلية لصادرات البرتقال المصري وتنافسيته في االسواق الخارجية 
عالء علي عبدالسالم نعمه* ومحمد ابراهيم محمد رأفت

معهد بحوث االقتصاد الزراعي – مركز البحوث الزراعية 

تعرف التنافسية على أنها قدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات تنافس في األسواق العالمية . وتكمن أهمية التنافسية 
في تعظيم االستفادة من الميزات التي يوفرها االقتصاد العالمي وتقليل سلبياته . تنحصر مشكلة الدراسة في قلة 
االنتاج المحلي من البرتقال بسرة بالرغم من كثرة المساحات المنزرعة منه علي مستوي الجمهورية وبالرغم من 
ان المناخ في جمهورية مصر العربية يتميز علي العديد من الدول االخري المنافسة لنا .تهدف الدراسة إلي مقارنة 
االنتاج المحلي لمحافظة الشرقية باالنتاج الكلي للجمهورية بالنسبة لمحصول البرتقال بسرة، كما تهدف إلي دراسة 
اسلوب المؤشر المركب لتنافسية البرتقال المصري بالخارج . تعتمد الدراسة على مصدرين للبيانات : بيانات 
ثانوية منشورة وغير منشورة علي نطاق المحافظة والجمهورية .وبيانات منشورة من الموقع االلكتروني لخريطة 
 ( FAO ( باالضافة الي منظمة االغذية والزراعة ، ) trade map ( التجارة الدولية التابعة لمنظمة االمم المتحدة
.تعتمد الدراسة في تحليل وعرض النتائج على االسلوبين الوصفي والكمي باالضافة إلي استخدام بعض االساليب 
والمؤشرات االحصائية مثل تحليل التباين وتقديرات االهمية النسبية واالتجاه الزمني العام ، ومعامل االختالف 
ومعدل النمو ، باالضافة لبعض مؤشرات القدرة التنافسية . وتوصلت الدراسة الي النتائج التالية : متوسط الكمية 
المصدرة مصرياً بلغت حوالي 0.199 مليون طن خالل الفترة ) 2004 – 2018 (، وبلغ المؤشر العام لدرجة 
لمعامل االستقرار في كمية الصادرات المصرية للبرتقال )المتوسط الحسابي لمعامالت عدم االستقرار( حوالي 

4.252 ٪ . مما يدل على استقرار كمية صادرات البرتقال المصري خالل فترة الدراسة.

الكلمات المفتاحية: البرتقال بسرة - المساحة - االنتاجية - الكفاءة - معامل االختالف - االتجاه الزمني العام - 
التنافسية - االهمية النسبية - المؤشر المركب . 

مقدمة                                                                                 

يتميز محصول البرتقال بسرة بالعديد من المميزات منها احتوائه 
علي فيتامين ج والذي يتميز بقدرته العالية علي عالج نزالت البرد 
وبخاصة في هذه االيام حيث ينتشر مرض كورونا المستجد علي 
مستوي الجمهورية بل والعالم اجمع مع عدم وجود عالج صريح 
لهذا المرض يحد من انتشاره أو القضاء عليه . لذا يجب االهتمام 
بتناول العديد من الموالح في عدة صور للوقاية من هذا المرض 
اللعين الذي يصيب غالبية الشعب وبخاصة كبار السن واالطفال 
حيث المناعة لديهم منخفضة. ومع هذا فإن متوسط نصيب الفرد 
من اجمالي الموالح ) الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 
 2014 عام  للفرد  كجم   22.2 من  انخفض   ) مختلفة  سنوات   ،
الي حوالي 17.3 كجم عام 2016 بنسبة انخفاض بلغت حوالي 
22.07 ٪ . وانخفض متوسط نصيب الفرد من البرتقال من 14.5 

كجم للفرد عام 2014 الي حوالي 9.8 كجم عام 2016 . 

وسوف تتناول الدراسة البرتقال بسرة نظراً لطعمه المفضل 
وايضا   ، واالوقات  المناسبات  جميع  في  المصريين  غالبية  لدي 
، ووجود  الموالح  من  االخري  االنواع  غالبية  مع  لتقارب سعره 
قاعدة بيانات تفصيليلة للبرتقال بسرة في االنتاج بمصر . بينما في 
اغلب البيانات المنشورة دوليا يتم تناول البرتقال بصفة عامة دون 

التدقيق بنوع البرتقال ويطلق عليه البرتقال المصري.   

وتكمن أهمية التنافسية في تعظيم االستفادة من الميزات التي 
التنافسية  تقرير  ويشير  سلبياته،  وتقليل  العالمي  االقتصاد  يوفرها 
العالمي إلى أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على االستفادة من مفهوم 
الدول  التنافسية شركات  الكبيرة، حيث تعطي  الدول  التنافسية من 
الصغيرة فرصة الخروج من محدودية السوق الصغير إلى رحابة 
ألن   )  1999،   World economic forum( العالمي  السوق 
الدول الصغيرة  والنامية أصبحت مجبرة على مواجهة هذا النظام، 
بصفته إحدى تحديات القرن الواحد والعشرين.وبما أن المؤسسات 
قدرات  تملك  التي  المؤسسات  فإن  الدول،  تتنافس وليس  التي  هي 
تنافسية عالية تكون قادرة على المهمة في رفع مستوى معيشة أفراد 
دولها، كون مستوى معيشة أفراد دولة ما مرتبط بشكل كبير بنجاح 
المؤسسات العاملة فيها وقدرتها على اقتحام األسواق العالمية من 
نمو  يالحظ  حيث  المباشر،  األجنبي  واالستثمار  التصدير  خالل 
التجارة العالمية واالستثمار األجنبي المباشر في العالم بوتيرة أسرع 

من نمو الناتج العالمي.

مشكلة الدراسة                                                                  

البرتقال  المحلي من  قلة االنتاج  الدراسة في  تنحصر مشكلة 
مستوي  علي  منه  المنزرعة  المساحات  كثرة  من  بالرغم  بسرة 
العربية  مصر  جمهورية  في  المناخ  ان  من  وبالرغم  الجمهورية 
يتميز علي العديد من الدول االخري المنافسة لنا . كما ان الموقع 
العالم  دول  لجمع  التصدير  الي  يؤهلها  للجمهورية  االستراتيجي 

بسهولة وبدون فرض رسوم اضافية لعملية الشحن او النقل .  
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هدف الدراسة                                                                     

الفواكه  سائر  بين  الموالح  اهمية  معرفة  إلي  الدراسة  تهدف 
والموالح  للبرتقال خاصة  النسبية  االهمية  من خالل  بالجمهورية 
الكلي  عامة ، ومقارنة االنتاج المحلي لمحافظة الشرقية باالنتاج 
بعض  ودراسة  بسرة،  البرتقال  لمحصول  بالنسبة  للجمهورية 
نطاق  علي  المصرية  الموالح  لتصدير  التنافسية  القدرة  مؤشرات 
لتنافسية  المركب  المؤشر  اسلوب  إلي دراسة  تهدف  كما   ، اوسع 
البرتقال المصري بالخارج ودراسة اهمية البرتقال وبخاصة في 

التجارة الدولية  الزراعية .

مصادر البيانات                                                                           

يأتي  للبيانات  الدراسة على مصدرين رئيسيين  تعتمد  سوف 
مركز  من  منشورة  وغير  منشورة  ثانوية  بيانات   : اولهما  فى 
الزراعة  مديرية  جانب  الي   ، القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات 
ثانيهما   . واالحصاء  العامة  للتعبئه  المركزي  الجهاز   ، بالشرقية 
: بيانات منشورة من الموقع االلكتروني لخريطة التجارة الدولية 
الي  باالضافة   ،  )  trade map  ( المتحدة  االمم  لمنظمة  التابعة 
المنشورة  البيانات  وبعض   ،  )FAO( والزراعة  االغذية  منظمة 

من الدول محل االهتمام أو الدراسة .

االسلوب والطريقة البحثية                                                                                                                                         

على  النتائج  وعرض  تحليل  في  الدراسة  تعتمد  سوف 
االسلوبين الوصفي والكمي باالضافة إلي استخدام بعض االساليب 
االهمية  وتقديرات  التباين  تحليل  مثل  االحصائية  والمؤشرات 
النسبية واالتجاه الزمني العام ، ومعامل االختالف ومعدل النمو، 

باالضافة لبعض مؤشرات القدرة التنافسية .

مناقشة نتائج الدراسة                                                         

اوالً : مفهوم وتعريف التنافسية  
اقتصادية  بالحداثة وال يخضع لنظرية  التنافسية  يتميز مفهوم 
عامة، وأول ظهور له كان خالل الفترة 1981-1987 التي عرفت 
عجزا كبيرا في الميزان التجاري للواليات المتحدة األمريكية خاصة 
وظهر  الخارجية،  الديون  حجم  وزيادة  اليابان  مع  تبادالتها  في 
االهتمام مجدداً بمفهوم التنافسية مع بداية التسعينات كنتاج للنظام 
التوجه  العولمة، وكذا  الجديد وبروز ظاهرة   العالمي  االقتصادي 
العام لتطبيق اقتصاديات السوق.ويتداخل مفهوم التنافسية مع عدة 
مفاهيم أخرى، من بينها النمو والتنمية االقتصادية وازدهار الدول 
وهذا ما يصعب من تحديد تعريف دقيق ومضبوط للتنافسية، إضافة 
إلى عامل مهم أال وهو ديناميكية التغير المستمر لمفهوم التنافسية، 
ارتبطت  ثم  الخارجية  بالتجارة  ترتبط  كانت  السبعينات  بداية  ففي 
سنوات  في  أما  الثمانينات،  سنوات  خالل  الصناعية  بالسياسة 
تنافسية  وحاليا  للدول،  التكنولوجية  بالسياسة  فارتبطت  التسعينات 

الدول تعني مدى قدرتها على رفع مستويات معيشة مواطنيها.

تعريف التنافسية:
بشكل  بمنتجات وخدمات  المستهلك  تزويد  القدرة على  تعني 
أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين اآلخرين في السوق الدولية، مما 
يعني نجاحاً مستمراً لهذه المؤسسة على الصعيد العالمي في ظل 
غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة، ويتم ذلك من خالل رفع 
العمل  مثل  اإلنتاجية  العملية  في  الموظفة  اإلنتاج  عوامل  إنتاجية 

ورأس المال والتكنولوجيا (عدنان2001).

تعريف المجلس األمريكي للسياسة التنافسية :
سلع  إنتاج  على  الدولة  »قدرة  أنها  على  التنافسية  يعرف 
تحقق  الوقت  نفس  وفي  العالمية  األسواق  في  تنافس  وخدمات 

مستويات معيشة مطردة في األجل الطويل )طارق2002).

ثانياً : أنواع التنافسية
تميز العديد من الكتابات بين عدة أنواع من التنافسية هي:

 تنافسية التكلفة أو السعر : فالبلد ذو التكاليف األرخص 	
أفضل  بصورة  الخارجية  األسواق  إلى  السلع  تصدير  من  يتمكن 

ويدخل هنا أثر سعر الصرف.

 التنافسية 	 حدود  أن  باعتبار   : السعرية  غير  التنافسية 
معرفة بالعديد من العوامل غير التقنية و غير السعرية، فإن بعض 

الكتاب يتكلمون عن المكونات غير السعرية في التنافسية . 

 النوعية 	 إلى  باإلضافة  تشمل  و  النوعية:  التنافسية 
والمالئمة عنصر اإلبداع التكنولوجي، فالبلد ذو المنتجات المبتكرة 
وذات النوعية الجيدة، واألكثر مالئمة للمستهلك وحيث المؤسسات 
المصدرة ذات السمعة الحسنة في السوق، يتمكن من تصدير سلعة 

حتى ولو كانت أعلى سعر من سلع منافسة.

 التنافسية التقنية : حيث تتنافس المشروعات من خالل 	
النوعية في صناعات عالية التقنية.

ثالثاً : االهمية النسبية للموالح :
(1( االهمية النسبي للموالح خالل 2019 :

المستديمة  الفاكهه  مساحات  بيان   )1( جدول  بيانات  وتشير 
ومساحات الفاكهة المثمرة والنشاوى وجملة األنتاج ومتوسط األنتاج 
لعام 2019 م بمحافظة الشرقية حيث تمثل موطن الباحثين ، ومقر 
اهتمام عملهم . الي ان المساحة المستديمة للفاكهة ارتفعت فبلغت 
، وانخفضت  فدان  ألف  فبلغت حوالي 57.787  للموالح  اقصاها 
للتفاح مما يدل  فدان  فبلغت حوالي 7  للفاكهة  المستديمة  المساحة 
بانواعها  الموالح  لمحصول  الفاكهة  مزارعي  غالبية  اهتمام  علي 
والنشاوى  المثمرة  المساحة  ان  الي  الجدول  يشير  كما   . المحتلفة 
ارتفعت فبلغت اقصاها للموالح فبلغت حوالي 57.749 ألف فدان ، 
وانخفضت المساحة المثمرة والنشاوى فبلغت حوالي 7 فدان للتفاح 
. كما ارتفع االنتاج وبلغ اقصاه لمحصول الموالح بكمية انتاج بلغت 
حوالي 606.774 الف طن بأهمية نسبية بلغت حوالي 47.63 ٪ 
من اجمالي انتاج الفواكه بمحافظة الشرقية ، يليه نخيل البلح بكمية 
انتاج بلغت حوالي 208.84 ألف طن وبأهمية نسبية بلغت حوالي 
المانجو والموز  يليهما  ثم   ، الفواكه  انتاج  16.43 ٪ من اجمالي 
بكمية انتاج بلغت حوالي 197.869 ، 144.472 الف طن علي 
الترتيب وبأهمية نسبية بلغت حوالي 15.57 ٪ ، 11.36 ٪ بنفس 

الترتيب من اجمالي انتاج الفواكه بمحافظة الشرقية . 

ويتضح من جدول )1( تفوق محصول الموالح بأنواعها المختلفة 
علي باقي الفواكه بمحافظة الشرقية مما يعطي ميزة نسبية للمحافظة 
في زراعة وانتاج محصول الموالح علي حساب باقي محاصيل الفاكهة 
بالمحافظة ،وسوف تتناول الدراسة اهم انواع البرتقال بشيء من التفصيل.

من  الفترة  خالل  بسرة  البرتقال  لمحصول  النسبية  االهمية   )2)
 :2018 -2004
)أ( محافظة الشرقية : 

المزروعة  للمساحة  النسبية  االهمية   )2( جدول  نتائج  تشير 
بمحصول البرتقال بسرة واالنتاجية واالنتاج الكلي بمحافظة الشرقية 
خالل الفترة من 2004 - 2018 إلي أن المساحة المزروعة بمحصول 
البرتقال بسرة اخذت في االنخفاض بمعدل شبه ثابت بلغ حوالي 1 
٪ سنوي . وبلغ متوسط المساحة المزروعة بمحصول البرتقال بسرة 
حوالي 13.67 ألف فدان بمحافظة الشرقية خالل الفترة من 2004 - 
2018 ، ولقد ارتفعت المساحة المزروعة بمحصول البرتقال بسرة 
فبلغت اقصاها حوالي 15.036 ألف فدان خالل عام 2006 بأهمية 
نسبية بلغت حوالي 7.33 ٪ من اجمالي الفترة المدروسة وهي اعلي 
من متوسط مساحة الفترة بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 9.98 ٪ ، ولقد 
انخفضت المساحة المزروعة بمحصول البرتقال بسرة فبلغت ادناها 
بلغت  نسبية  بأهمية  فدان خالل عام 2008  ألف  حوالي 11.084 
حوالي 5.4 ٪ من اجمالي الفترة المدروسة وهي ادني من متوسط 

مساحة الفترة بنسبة انخفاض بلغت حوالي 18.92 ٪ . 
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جدول 1. بيان مساحات الفاكهه المستديمة ، ومساحات الفاكهة المثمرة والنشاوى وجملة األنتاج ومتوسط األنتاج بمحافظة الشرقية خالل عام 2019 م .

م
       البيان

الصنف

األهمية النسبية جملة األنتاج المساحة المثمرة والنشاوى المساحة المستديمة
لألنتاج )%(

متوسط 
األنتاج بالطن

طنكفطفط
1057787105774928060677447.7310.5موالح1
229732297346061710.496.3خوخ2
8280.076.1--135--135--مشمش3
3990.035.7--7--7--تفاح4
1196007580.066.3--119--كمثري5
9519511602470.024.8برقوق6
13600800.016.2--13--كاكي7
104651046539047480.3710.2جوافة8
22692269809920.0814.2تين شوكي9

1386009240.076.7--138--تين برشومي10
23674923674970014447211.3621.4موز11
4307430714024210.197.9رمان12
9273300602804.746.5--9273--زيتون13
255001170.014.7-25--قشطة14
1837960183788591019786915.575.2مانجو15
3372233722630353062.789.5عنب16
166 ك/ نخلة12584582325357020884016.43 نخلةنخيل بالعدد مثمر17

المصدر: جمعت وحسبت من مديرية الزراعة بالشرقية ، إدارة البساتين ، سجالت رسمية ، بيانات غير منشورة ، الموسم الزراعي 2019/2018  . 

.2018  - الفترة من 2004  الشرقية خالل  بمحافظة  الكلي  البرتقال بسرة واالنتاجية واالنتاج  المزروعة بمحصول  للمساحة  النسبية  االهمية  جدول 2. 
 %

 لالنتاج
االنتاج
 ) طن (

االنتاجية
 )طن / فدان(

%
للمساحة

المساحة
السنوات ) ف ( م

5.316 95034.94 6.58 7.043 14443 2004 1

6.138 109741.1 7.43 7.203 14770 2005 2

7.098 126903.84 8.44 7.333 15036 2006 3

6.779 121194.36 8.61 6.864 14076 2007 4

4.941 88339.48 7.97 5.405 11084 2008 5

5.77 103148 8.56 5.876 12050 2009 6

6.503 116261.9 8.5 6.670 13677.87 2010 7

5.326 95210.2 8.2 5.662 11611 2011 8

6.656 118988.8 8.3 6.991 14336 2012 9

6.754 120754.4 8.1 7.270 14907.95 2013 10

7.551 135004.2 9.2 7.156 14674.37 2014 11

7.461 133382.38 9.5 6.847 14040.25 2015 12

8.395 150088.95 11 6.654 13644.45 2016 13

7.247 129558.05 9.7 6.514 13356.5 2017 14

8.065 144194.36 10.8 6.511 13351.33 2018 15

100 1787804.95 130.89 100 205058.72 االجمالى

6.667 119186.997 8.726 6.667 13670.581 المتوسط

1.022 18264.787 1.169 0.593 1216.319 االنحراف المعيارى

15.324 15.324 13.394 8.897 8.897 معامل االختالف(*)

2 2 3  1 - 1 - معدل النمو )٪(
 معامل االختالف = )االنحراف المعيارى / المتوسط ( *100 (*)

المصدر : جمعت وحسبت من مديرية الزراعة بالشرقية ، قسم االحصاء ، سجالت رسمية ، بيانات غير منشورة  .
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وتوضح نتائج الجدول ان االنتاجية الفدانية لمحصول البرتقال 
االنتاجية  متوسط  وبلغ  آلخر  عام  من  التذبذب  في  اخذت  بسرة 
 ، فدان   / طن   8.72 حوالي  بسرة  البرتقال  لمحصول  الفدانية 
ارتفعت االنتاجية الفدانية للبرتقال بسرة فبلغت اقصاها حوالي 11 
طن / فدان خالل عام 2016 ، انخفضت االنتاجية الفدانية للبرتقال 
بسرة فبلغت ادناها حوالي 6.58 طن / فدان خالل عام 2004 . 
كما تشير نتائج الجدول ان االنتاج الكلي لمحصول البرتقال بسرة 
التذبذب واالنخفاض من عام آلخر وبلغ متوسط االنتاج  اخذ في 
الكلي لمحصول البرتقال بسرة حوالي 119.18 ألف طن ، ارتفع 
االنتاج الكلي للبرتقال بسرة فبلغ اقصاه حوالي 150.08 ألف طن 
خالل عام 2016 وبأهمية نسبية بلغت حوالي 8.39 ٪ من اجمالي 
انتاج الفترة المدروسة ، وانخفض االنتاج الكلي للبرتقال بسرة فبلغ 
ألف طن خالل عام 2008 وبأهمية نسبية  ادناه حوالي 88.33 
بلغت حوالي 4.94 ٪ من اجمالي انتاج الفترة الزمنية المدروسة . 

للمساحة  الي ان معامل االختالف  الجدول  نتائج  كذلك تشير 
قيم  أن  أي   ٪8.89 حوالي  بلغت  بسرة  بالبرتقال  المزروعة 
المساحة المزروعة تتشتت حول متوسطها الحسابي بهذا المقدار 
لالنتاجية  االختالف  معامل  ان  الي  الجدول  نتائج  تشير  ايضاً   ،
الفدانية للبرتقال بسرة بلغت حوالي 13.39 ٪ أي أن قيم االنتاجية 
واخيراً   ، المقدار  بهذا  الحسابي  متوسطها  حول  تتشتت  الفدانية 
تشير نتائج الجدول الي ان معامل االختالف لالنتاج الكلي للبرتقال 
بسرة بلغت حوالي 15.32 ٪ أي أن قيم االنتاج الكلي تتشتت حول 

متوسطها الحسابي بهذا المقدار .

)ب( اجمالي الجمهورية :  
المثمرة  للمساحة  النسبية  االهمية   )3( جدول  نتائج  تشير 
باجمالي  الكلي  واالنتاج  واالنتاجية  بسرة  البرتقال  بمحصول 
الجمهورية خالل الفترة من 2004 - 2018إلي أن المساحة الكلية 
معدل  تأخذ  بسرة  البرتقال  بمحصول  المثمرة  المساحة  وكذلك 
المثمرة  والمساحة  الكلية  للمساحة    ٪  2  ،  ٪  1 حوالي  متزايد 
البرتقال  الكلية بمحصول  المساحة  . وبلغ متوسط  الترتيب  بنفس 
بسرة حوالي 157.6 ألف فدان ، كما بلغ متوسط المساحة المثمرة 
حوالي 137.085 ألف فدان خالل الفترة من 2004 - 2018. 
فبلغت  بسرة  البرتقال  بمحصول  الكلية  المساحة  ارتفعت  ولقد 
كما   ،  2013 عام  خالل  فدان  ألف   185.892 حوالي  اقصاها 
ارتفعت المساحة المثمرة بمحصول البرتقال بسرة فبلغت اقصاها 
حوالي 157.793 ألف فدان خالل عام 2013 ، ولقد انخفضت 
حوالي  ادناها  فبلغت  بسرة  البرتقال  بمحصول  الكلية  المساحة 
المساحة  وانخفضت   ،  2004 عام  خالل  فدان  ألف   124.271
ادناها حوالي 110.05  فبلغت  البرتقال بسرة  المثمرة بمحصول 
االهمية  أن  الجدول  من  ويتضح   .  2004 عام  خالل  فدان  ألف 
النسبية للمساحة المثمرة بالنسبة للمساحة الكلية قد ارتفعت فبلغت 
وانخفضت   ،  2017 عام  خالل   ٪  98.736 حوالي  اقصاها 
فبلغت  الكلية  للمساحة  بالنسبة  المثمرة  للمساحة  النسبية  االهمية 
ادناها حوالي 82.776 خالل عام 2012. وتوضح نتائج الجدول 
التذبذب  البرتقال بسرة اخذت في  الفدانية لمحصول  ان االنتاجية 
البرتقال  لمحصول  الفدانية  االنتاجية  وبلغ متوسط  من عام آلخر 
الفدانية  االنتاجية  ارتفعت   ، فدان   / طن   10.016 حوالي  بسرة 
للبرتقال بسرة فبلغت اقصاها حوالي 10.844 طن / فدان خالل 
فبلغت  بسرة  للبرتقال  الفدانية  االنتاجية  انخفضت   ،  2015 عام 
ادناها حوالي 9.38 طن / فدان خالل عام 2008 . وتشير نتائج 
الجدول ان االنتاج الكلي لمحصول البرتقال بسرة اخذ في االرتفاع 
الكلي  االنتاج  متوسط  وبلغ   ، سنوي   ٪  3 بمعدل  آلخر  عام  من 
ارتفع   ، ألف طن  بسرة حوالي 1376.486  البرتقال  لمحصول 

االنتاج الكلي للبرتقال بسرة فبلغ اقصاه حوالي 1697.222 ألف 
طن خالل عام 2015 وبأهمية نسبية بلغت حوالي 8.807 ٪ من 
اجمالي انتاج الفترة المدروسة ، وانخفض االنتاج الكلي للبرتقال 
بسرة فبلغ ادناه حوالي 1050.462 ألف طن خالل عام 2004 
الفترة الزمنية  انتاج  وبأهمية نسبية بلغت 5.451 ٪ من اجمالي 

المدروسة كما هو موضح بشكل رقم )1) . 

االختالف  معامل  ان  الي   )3( الجدول  نتائج  تشير  كذلك 
للمساحة الكلية بمحصول البرتقال بسرة بلغت حوالي 13.014 ٪   
كما بلغ معامل االختالف للمساحة المثمرة حوالي 12.164 ٪ أي 
أن قيم المساحة تتشتت حول متوسطها الحسابي بهذا المقدار، ايضاً 
الفدانية  لالنتاجية  االختالف  معامل  ان  الي  الجدول  نتائج  تشير 
للبرتقال بسرة بلغت حوالي 4.966 ٪ أي أن قيم االنتاجية الفدانية 
تتشتت حول متوسطها الحسابي بهذا المقدار ، واخيراً تشير نتائج 
الجدول الي ان معامل االختالف لالنتاج الكلي للبرتقال بسرة بلغت 
حوالي 15.097 ٪ أي أن قيم االنتاج الكلي تتشتت بهذا المقدار .

والصادرات  المنتجة  الكمية  تطور   )4( جدول  بيانات  تشير 
للبرتقال خالل ) 2004 – 2018 ) : 

ان  الي   )4( جدول  بيانات  تشير   : العالم  مستوي  علي  )أ( 
متوسط الكميات المنتجة عالمياً بلغت حوالي 69.977 مليون طن 
خالل الفترة ) 2004 – 2018 ( ، ارتفعت الكمية المنتجة وبلغت 
 2018 عام  طن  مليون   75.41 بحوالي  قدرت  حيث  اقصاها 
بحوالي  قدرت  حيث  ادناها  وبلغت  المنتجة  الكمية  ،وانخفضت 
63.2 مليون طن عام 2005، بمعامل اختالف بلغ حوالي 5.29 

٪ اي ان القيم تتشتت حول مركزها بهذه القيمة .

تشير بيانات جدول )4( الي ان متوسط الكمية المصدرة عالمياً 
بلغت حوالي 6.44 مليون طن خالل الفترة ) 2004 – 2018 
( ، ارتفعت الكمية المصدرة وبلغت اقصاها حيث قدرت بحوالي 
المصدرة  الكمية  وانخفضت   ،  2018 عام  طن  مليون   7.88
وبلغت ادناها حيث قدرت بحوالي 4.95 مليون طن عام 2005 
، بمعامل اختالف بلغ حوالي 15.22 ٪ اي ان القيم تتشتت حول 

مركزها بهذه القيمة .

الكمية  قيمة  متوسط  ان  الي   )4( جدول  بيانات  تشير  كما 
المصدرة عالمياً بلغت حوالي 1.12 مليار دوالر خالل الفترة ) 
2004 – 2018 ( ، ارتفعت قيمة الكمية المصدرة وبلغت اقصاها 
حيث قدرت بحوالي 1.51 مليار دوالر عام 2018 ، وانخفضت 
قيمة الكمية المصدرة وبلغت ادناها حيث قدرت بحوالي 0.6 مليار 
دوالر عام 2004، بمعامل اختالف بلغ حوالي 26.68 ٪ اي ان 

القيم تتشتت حول مركزها بهذه القيمة .

ان  الي  بيانات جدول )4(  تشير   : )ب( علي مستوي مصر 
بلغت حوالي 2.59 مليون طن  متوسط الكميات المنتجة مصرياً 
خالل الفترة ) 2004 – 2018 ( ، ارتفعت الكمية المنتجة وبلغت 
 ،  2015 عام  طن  مليون   3.35 بحوالي  قدرت  حيث  اقصاها 
وانخفضت الكمية المنتجة وبلغت ادناها حيث قدرت بحوالي 1.85 

مليون طن عام 2004، بمعامل اختالف بلغ حوالي 19.58 ٪ .

المصدرة  الكمية  متوسط  ان  الي   )4( جدول  بيانات  وتشير 
مصرياً بلغت حوالي 0.199 مليون طن خالل الفترة ) 2004 – 
2018 ( ، ارتفعت الكمية المصدرة وبلغت اقصاها حيث قدرت 
الكمية  وانخفضت   ،  2018 عام  طن  مليون   0.222 بحوالي 
المصدرة وبلغت ادناها حيث قدرت بحوالي 0.167 مليون طن 

عام 2004 ، بمعامل اختالف بلغ حوالي 8.762 ٪ .
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  شكل 1. تطور المساحة الكلية والمساحة المثمرة بمحصول البرتقال \جال \812.بسرة بالجمهوريةخالل الفترة من 2004 – 2018 .

المصدر: رسمت من خالل برنامج excel  علي بعض بيانات جدول )3) .

جدول 3. االهمية النسبية للمساحة المثمرة بمحصول البرتقال بسرةواالنتاجية واالنتاج الكلي بالجمهورية خالل الفترة من 2004 – 2018.

%
لالنتاج

االنتاج
)طن(

االنتاجية
)طن/ ف(

%للمساحة 
المثمرة بالنسبة 
للمساحة الكلية

المساحة المثمرة
) ف (

المساحة الكلية
) ف ( السنوات م

5.451 1050462 9.545 88.556 110050 124271 2004 1

5.737 1105588 9.782 87.069 113023 129808 2005 2

6.407 1234634 10.361 89.251 119163 133515 2006 3

6.053 1166550 9.552 88.323 122122 138267 2007 4

6.165 1187970 9.380 87.209 126653 145229 2008 5

7.114 1370880 10.346 83.484 132501 158715 2009 6

7.110 1370242 10.068 83.173 136098 163633 2010 7

7.183 1384129 9.563 85.478 144735 169324 2011 8

7.257 1398426 9.501 82.776 147187 177814 2012 9

7.950 1531952 9.709 84.884 157793 185892 2013 10

8.631 1663284 10.672 86.067 155859 181091 2014 11

8.807 1697222 10.844 87.012 156514 179876 2015 12

7.729 1489536 10.313 88.102 144427 163932 2016 13

8.406 1619929 10.582 98.736 153077 155037 2017 14

8.077 1556423 10.346 98.880 150441 152145 2018 15

00 1376486 10.037 00 137976.2 157236.6 المتوسط

00 207801.702 0.487 00 316434.36 19814.732 االنحراف المعياري

00 15.097 4.850 00 11.911 12.602 معامل االحتالف(1)

٪2 ٪0 ٪2 ٪1 معدل النمو(2)
( 1 ( معامل االختالف = )االنحراف المعيارى / المتوسط ( *100 

= Rate ) 2 ( معدل النمو  حسب من المعادلة التالية   ) الفترة االخيرة ; الفترة الثانية - ; ; عدد الفترات )
المصدر : جمعت وحسبت من قطاع الشئون االقتصادية ، سجالت رسمية ، بيانات منشورة ، اعداد متفرقة .
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للكمية  النسبية  االهمية  ان  الي   )4( بيانات جدول  تشير  كما 
المصدرة من االنتاج المصري ارتفعت حيث بلغت 11.037 ٪ 
خالل عام 2005 ، وانخفضت حيث قدرت بحوالي 5.385 ٪ 

عام 2015.

الكمية  قيمة  متوسط  ان  الي   )4( جدول  بيانات  تشير  كما 
المصدرة مصرياً بلغت حوالي 0.035 مليار دوالر خالل الفترة ) 
2004 – 2018 ( ، ارتفعت قيمة الكمية المصدرة وبلغت اقصاها 
حيث قدرت بحوالي 0.066 مليار دوالر عام 2018 ، وانخفضت 
قيمة الكمية المصدرة وبلغت ادناها حيث قدرت بحوالي 0.0108 
مليار دوالر عام 2006 ، بمعامل اختالف بلغ حوالي 48.556 ٪ .

التصدير  سعر  متوسط  ان  الي   )4( جدول  بيانات  وتشير 
 –  2004 ( الفترة  دوالر/ طن خالل  بلغ 175.973  المصري 
2018 ( ، ارتفع سعر التصدير المصري حيث قدر بحوالي 299 
دوالر/ طن عام 2018 ، وانخفض سعر التصدير المصري حيث 
قدر 51.371  دوالر/ طن عام 2006 بمعامل اختالف بلغ حوالي 

. ٪ 48.556

تشير نتائج جدول )5( معادالت االتجاه الزمني العام لتطور 
الكميات المنتجة والصادرات للبرتقال خالل )2004 – 2018 ) : 
)أ( علي مستوي العالم : تشير المعادلة رقم )1( من الجدول 
(5( الي ان الكمية المنتجة تتزايد بمعدل سنوي معنوي احصائياً 
بلغ773.51 ألف طن يمثل 1.105 ٪ من متوسط االنتاج الكلي 
التحديد المعدل إلي  للبرتقال خالل فترة الدراسة . ويشير معامل 
باأللف طن  للبرتقال  الكلي  االنتاج  التغيرات في  أن 86.3٪ من 

ترجع إلي مرور الزمن والباقي 13.7٪ يرجع إلي عوامل أخري 
بلغت  والتي  المحسوبة  )ف(  قيمة  ذلك  ويؤكد   ، مدروسة  غير 

89.1وهي معنوية عند مستوي معنوية 1 ٪ .

تشير المعادلة رقم )2( من جدول )5( الي ان الكمية المصدرة 
تتزايد بمعدل سنوي معنوي احصائياً بلغ213.72 ألف طن يمثل 
3.318 ٪ من متوسط االنتاج الكلي للبرتقال خالل فترة الدراسة 
. ويشير معامل التحديد المعدل إلي أن 94.8٪ من التغيرات في 
االنتاج الكليللبرتقال باأللف طن ترجع إلي مرور الزمن والباقي 
5.2٪ يرجع إلي عوامل أخري غير مدروسة ، ويؤكد ذلك قيمة 
)ف( المحسوبة والتي بلغت 253.786وهي معنوية عند مستوي 

معنوية 1 ٪ .

تشير المعادلة رقم )3( من جدول )5( الي ان قيمة الصادرات 
تتزايد بمعدل سنوي معنوي احصائياً بلغ62024. ألف طن يمثل 
معامل  ويشير   . للبرتقال  الكلي  االنتاج  متوسط  من   ٪  5.509
التحديد المعدل أن 84.1٪ من التغيرات في االنتاج الكليللبرتقال 
إلي  يرجع  والباقي ٪15.9  الزمن  إلي مرور  ترجع  باأللف طن 
المحسوبة  قيمة )ف(  ذلك  ويؤكد   ، مدروسة  أخري غير  عوامل 

والتي بلغت 75.185 وهي معنوية عند مستوي معنوية 1 ٪ .

)ب( علي مستوي مصر : تشير المعادلة رقم )4( من جدول 
(5( الي ان الكمية المنتجة تتزايد بمعدل سنوي معنوي احصائياً 
بلغ109.44 ألف طن يمثل 4.218 ٪ من متوسط االنتاج الكلي 
التحديد المعدل إلي  للبرتقال خالل فترة الدراسة . ويشير معامل 
طن  باأللف  الكليللبرتقال  االنتاج  في  التغيرات  من   ٪92.2 أن 

جدول 4. تطور الكمية المنتجة والصادرات العالمية والمصرية للبرتقال خالل الفترة )2018-2004(.

الصادرات المصرية للبرتقال الصادرات العالمية للبرتقال

سعر التصدير السنوات
المصري 

)دوالر/طن(

قيمة
 الصادرات 
بااللف دوالر

 

%للكميةالمصدرة 
من 

االنتاجالمصري

الكمية 
المصدرة 
بااللف طن

الكمية 
المنتجة 
بااللف طن

قيمة 
الصادرات 
بااللف دوالر

الكمية 
المصدرة 
بااللف طن

الكمية 
المنتجة 
بااللف طن

78.488 13143.014 9.051 167.452 1850.025 607389.918 5033.174 65012.39 2004

54.516 11675.338 11.037 214.165 1940.42 653535.158 4953.451 63206.74 2005

51.371 10863.754 9.975 211.478 2120.05 721472.428 5299.185 65460.94 2006

87.606 15634.019 8.686 178.458 2054.626 873286.997 5271.918 65331.43 2007

113.105 21768.892 9.000 192.467 2138.425 1067553.103 5645.208 69376.4 2008

223.995 44069.975 8.294 196.745 2372.257 950959.938 6263.335 68468.36 2009

141.481 29180.062 8.590 206.247 2401.015 1084742.336 6524.169 70609.4 2010

241.653 50936.566 8.177 210.784 2577.72 1320239.084 6869.591 72454.86 2011

186.947 41407.721 7.949 221.495 2786.397 1337670.643 6629.733 70386.19 2012

277.105 48672.92 6.152 175.648 2855.022 1396562.909 7131.003 73149.71 2013

222.910 43540.601 6.229 195.328 3135.931 1414915.333 6892.004 72214.54 2014

236.464 42671.657 5.385 180.457 3351.307 1264550.285 7297.02 72331.33 2015

193.162 39530.814 6.963 204.651 2939.084 1277460.528 7432.196 72771.15 2016

231.793 49933.145 6.844 215.421 3147.545 1401421.289 7551.296 73468.68 2017

299.000 66389.063 6.839 222.037 3246.483 1514278.345 7883.236 75413.37 2018

175.973 35294.5 --- 199.522 2594.420 1125735.886 6445.101 69977.03 المتوسط

81.988 17137.767 --- 17.483 508.079 300405.101 980.657 3703.015
االنحراف 
المعياري

46.591 48.556 --- 8.762 19.584 26.685 15.216 5.292 معامل االختالف
.(FAO(  المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الموقع االلكتروني لمنظمة االغذية والزراعة



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م46 ، ع4  )2020(

427دراسة تحليلية لصادرات البرتقال المصري وتنافسيته في االسواق الخارجية 

ترجع إلي مرور الزمن والباقي 7.8٪ يرجع إلي عوامل أخري 
بلغت  والتي  المحسوبة  )ف(  قيمة  ذلك  ويؤكد   ، مدروسة  غير 

167.413وهي معنوية عند مستوي معنوية 1 ٪ .

وتشير المعادلة رقم )5( من جدول )5( الي ان الكمية المصدرة 
يمثل  ألف طن  بلغ100.01  بمعدل سنوي معنوي احصائياً  تتزايد 
12.129٪ من متوسط االنتاج الكلي للبرتقال . ويشير معامل التحديد 
المعدل إلي أن 90.9٪ من التغيرات في االنتاج الكلي للبرتقال باأللف 
طن ترجع إلي مرور الزمن والباقي 9.1٪ يرجع إلي عوامل أخري 
غير مدروسة ، ويؤكد ذلك قيمة )ف( المحسوبة وبلغت 140.261 

وهي معنوية عند مستوي معنوية 1 ٪ .

تشير المعادلة رقم )6( من جدول )5( الي ان قيمة  واخيراً 
الصادرات تتزايد بمعدل سنوي معنوي احصائياً بلغ29032.02 
ألف طن يمثل 8.692 ٪ من متوسط االنتاج الكلي للبرتقال خالل 
فترة الدراسة . ويشير معامل التحديد المعدل إلي أن 71.5٪ من 
مرور  إلي  ترجع  طن  باأللف  الكليللبرتقال  االنتاج  في  التغيرات 
إلي عوامل أخري غير مدروسة  الزمن والباقي 28.5 ٪ يرجع 
36.043وهي  بلغت  والتي  المحسوبة  )ف(  قيمة  ذلك  ويؤكد   ،

معنوية عند مستوي معنوية 1 ٪ .

المصري في األسواق  للبرتقال  التنافسية  القدرة  رابعاً: مؤشرات 
العالمية :

يتناول الجزء التالي بعض مؤشرات القدرة التنافسية مثل: معامل 
االستقرار، النصيب السوقي ، معامل االختراق السوقية ، التنافسية 
السعرية ، باإلضافة إلى مؤشر كفاءة التصدير. حيث تم دراسة تطور 
معامالت االستقرار لكل من الصادرات العالمية والمصرية للبرتقال 

خالل الفترة )2004-2018(. أما المؤشرات األخرى فقد تم دراستها 
خالل العام 2018 وعمل المؤشر المركب لهم .

 :(Stability Coefficient( االستقرار  (1( مؤشر معامل 
ويتم تقديره من خالل تقدير معادلة انحدار خطية في متغير واحد 
بين كل من )ص( كمتغير تابع ، و)س( كمتغير مستقل للتعبير عن 
الزمن، وذلك خالل فترة زمنية معينة ، وقد تم تقدير تلك المعادالت 
بجدول )5) ) فواز وسليمان 2016). ويتم حساب مؤشر معامل 

االستقرار وفقاً للمعادلة التالية:

) القيمة الفعلية للمتغير في سنة معينة – القيمة التقديرية للمتغير في نفس السنة(
        100 x      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل االستقرار= ـ 

القيمة التقديرية للمتغير في نفس السنة 

وتشير قيمة معامل االستقرار التي تساوي صفراً إلى الحالة 
المثلى الستقرار صادرات السلعة. وكلما اقتربت قيمة المؤشر نحو 
النسبي. إذا زادت عن  الثبات  الصفر دل ذلك على االستقرار أو 

40٪ دل ذلك على عدم استقرار المتغير محل الدراسة.

يشير جدول  للبرتقال :  العالمية  )أ( معامل االستقرار للصادرات 
(6( إلى أنه بدراسة تطور معامل االستقرار للكمية المنتجة عالمياً 
من البرتقال خالل الفترة )2004– 2018( تبين أنها تراوحت بين 
حد أعلى بلغ حوالي 3.541 ٪عام 2011 ، وبين حد أدنى بلغ – 
3.259٪عام 2005. وبلغ المؤشر العام لدرجة معامل االستقرار 
في الكمية المنتجة عالمياً من البرتقال)المتوسط الحسابي لمعامالت 
عدم االستقرار( حوالي - 0.002 ٪. مما يدل على استقرار للكمية 

المنتجة عالمياً من البرتقال خالل فترة الدراسة.

جدول 5. نتائج معادالت االتجاه الزمني العام لتطور الكميات المنتجة والصادرات العالمية والمصرية للبرتقال خالل الفترة )8102-4002(.

رقم 
المكانالمعادلة

المعادلةاسم المتغير

معامل 
التحديد 
المعدل

)R²(

معدل التغير 
السنوي *

)٪(

معنوية
النموذج

)f( 

1

الم
الع

ي 
ستو

ي م
عل

الكمية المنتجة 

)بااللف طن(

1هـ
صهـ = 63788.94 + 773.51 س

**)9.439(**)85.615(
0.8631.105** 89.1

2
كمية الصادرات 

)بااللف طن(

1هـ      )38.784(**
      صهـ = 4734.12 + 213.72 س

**)15.931(
0,9483.318**253.786

3
قيمة الصادرات 

)بااللف طن(

1هـ
صهـ = 629543.02+ 62024.12 س

**)4,905(       **)5,727(      
0.8415.509** 75.185

4

صر
ي م

ستو
ي م

عل

الكمية المنتجة 

)بااللف طن(

1هـ
صهـ = 1718.898+109.44 س

**)12.939(      **)22.351(      
0.9224.218** 167.413

5
كمية الصادرات 

)بااللف طن(

1هـ
صهـ = 24.413 +100.01 س

** )11.843()0.318(      
0.90912.129** 140.261

6
قيمة الصادرات 

)بااللف طن(

1هـ
صهـ =1044225.2 + 29032.02 س

**)6.004(        *)2.314(      
0.7158.692** 36.043

.              100 * (-×/ ß ( = معدل التغير السنوي*
)*( معنوي عند مستوي معنوية 5٪  ، )**( معنوي عند مستوي معنوية ٪1 . 

المصدر: حسبت من بيانات جدول )4).
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العالمية  الصادرات  لكمية  االستقرار  معامل  تطور  وبدراسة 
حد  بين  تراوحت  أنها  تبين  المدروسة  الفترة  خالل  البرتقال  من 
بلغ  أدنى  حد  وبين   ،2011 ٪عام   6.606 حوالي  بلغ  أعلى 
لمعامل  لدرجة  العام  المؤشر  وبلغ   .2007 –5.673٪عام 
االستقرار في كمية الصادرات العالمية للبرتقال حوالي – 0.008 
٪. مما يدل على استقرار كمية الصادرات العالمية للبرتقال خالل 

فترة الدراسة.

وبدراسة تطور معامل االستقرار لقيمة الصادرات العالمية من 
البرتقال خالل الفترة المدروسة تبين أنها تراوحت بين حد أعلى بلغ 
حوالي 17.278 ٪عام 2011، وبين حد أدنى بلغ –13.277٪عام 
قيمة  في  االستقرار  لمعامل  لدرجة  العام  المؤشر  وبلغ   .2005
للبرتقال حوالي – 0.387 ٪. مما يدل على  العالمية  الصادرات 

استقرار قيمة الصادرات العالمية للبرتقال خالل فترة الدراسة.

وتشير النتائج السابقة إلى وجود استقرار نسبي في المتغيرات 
وكمية  المنتجة  الكمية  وهي  للبرتقال  العالمية  للصادرات  الثالثة 
الصادرات وقيمة الصادرات وذلك خالل الفترة )2004– 2018). 

)ب( معامل االستقرار للصادرات المصرية للبرتقال:
يشير جدول )6( إلى أنه بدراسة تطور معامل االستقرار لكمية 
المنتجات المصرية من البرتقالخالل الفترة )2004– 2018( تبين أنها 
تراوحت بين حد أعلى عام 2015 وبلغ حوالي 10.525 ٪، وبين حد 
أدنى عام 2016 وبلغ – 6.447 ٪. وبلغ المؤشر العام لدرجة لمعامل 
االستقرار في كمية المنتجات المصرية للبرتقال )المتوسط الحسابي 
لمعامالت عدم االستقرار( حوالي – 0.021 ٪ . مما يدل على استقرار 

كمية منتجات البرتقال المصري خالل فترة الدراسة.

معامل  تطور  بدراسة  أنه  إلى   )6( جدول  يشير  كما  )ت( 
الفترة  خالل  البرتقال  من  المصرية  الصادرات  لكمية  االستقرار 
(2004 – 2018( تبين أنها تراوحت بين حد أعلى عام 2004 

وبلغ حوالي 107.568 ٪ ، وبين حد أدنى عام 2007 وبلغ – 
في  االستقرار  لمعامل  لدرجة  العام  المؤشر  وبلغ   .  ٪  36.023
كمية الصادرات المصرية للبرتقال )المتوسط الحسابي لمعامالت 
عدم االستقرار( حوالي 4.252 ٪ . مما يدل على استقرار كمية 

صادرات البرتقال المصري خالل فترة الدراسة .

وبدراسة تطور معامل االستقرار لقيمة الصادرات المصرية 
من البرتقالخالل الفترة المدروسة تبين أنها تراوحت بين حد أعلى 
عام 2011 وبلغ حوالي 299.039 ٪، وبين حد أدنى عام 2006 
وبلغ – 3.973 ٪. وبلغ المؤشر العام لدرجة لمعامل االستقرار 
في قيمة الصادرات المصرية للبرتقال حوالي 160.868 ٪. مما 
المصري خالل  البرتقال  قيمة صادرات  استقرار  عدم  على  يدل 

فترة الدراسة ماعدا سنوات 2004 ، 2005 ، 2006 .

(2(  مؤشر النصيب السوقي ))Market Share )يوسف2017): 
التنافسية  القدرة  أهم مؤشرات  السوقي من  النصيب  يعتبر مؤشر 
وتقدير مدى إمكانية تحسين األوضاع التنافسية للصادرات, حيث 
أن زيادته تعتبر أحد األهداف لتنمية وزيادة حجم الصادرات من 
السلعة موضع الدراسة. ويتم حساب المؤشر وفقاً للمعادلة التالية:

                    كمية صادرات الدولة لسوق معين من سلعة معينة
100 x      النصيب السوقي  = ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجمالي كمية واردات هذه السوق من دول العالم من تلك السلعة

البرتقال  احتفاظ  الي  يشير  والذي   )7( جدول  في  يتضح 
المصري بمكانة كبيرة في السوق الروسي والذي يوضحه مؤشر 
النصيب السوقي للبرتقال المصري خالل متوسط الفترة الزمنية ) 
2004 – 2018 ( حيث بلغ حوالي 37.461 ٪ من حجم السوق 
العالم كله ، ولقد  البرتقال علي مستوي  الروسي من  االستيرادي 
تراوح مؤشر النصيب السوقي بين حدين حي بلغ الحد االعلي لهذا 
المؤشر حوالي 59.576 ٪ خالل عام 2016 ، وبلغ الحد االدني 

حوالي 21.37 ٪ خالل عام 2006 .
جدول 6. تطور معامالت االستقرار للصادرات العالمية والمصرية للبرتقال خالل الفترة )2018-2004(

السنة

الصادرات المصرية للبرتقالالصادرات العالمية للبرتقال

معامل االستقرار 
للكمية المنتجة )%(

معامل االستقرار 
لكمية الصادرات

)%(

معامل االستقرار 
لقيمة الصادرات

)%(

معامل االستقرار 
للكمية المنتجة 

)%(

معامل االستقرار 
لكمية الصادرات

)%(

معامل االستقرار 
لقيمة الصادرات

)%(
20040.6971.725-12.1721.186107.56822.459
2005-3.259-4.032-13.2770.136-4.5755.919
2006-0.981-1.416-11.5433.558-12.867-3.973
2007-2.320-5.673-0.496-4.731-36.02334.736
20082.542-2.71413.610-5.634-13.35983.022
20090.0564.104-5.064-0.13831.601261.698
20102.0324.7191.977-3.379-12.176133.918
20113.5416.60617.278-0.64426.416299.039
2012-0.515-0.41912.6213.053-34.263217.176
20132.2733.77911.7441.4838.236264.715
2014-0.115-2.7257.8607.2940.383219.312
2015-1.012-0.024-7.95510.5251.137206.416
2016-1.454-1.069-11.031-6.4471.076178.065
2017-1.540-2.264-6.440-3.184-4.320244.208
20180.029-0.714-2.925-3.3934.948246.311
0.0214.252160.868-0.387-0.008-0.002-المتوسط

المصدر: حسبت من بيانات جدولي )4( ، )5)
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(3( مؤشرمعدل اختراق السوق الروسي:هذا المؤشريقيس مدي 
روسيا  ان  حيث   . المصري  البرتقال  علي  الروسي  توافرالطلب 

تمثل اهم مستورد للبرتقال المصري في العالم .

مؤشرمعدل  اختراق  السوق =  )الواردات(/ )االستهالك الظاهري للسلعة(

                                     = )الواردات( / )االنتاج +الواردات –الصادرات(

للبرتقال  الروسي  السوق  اختراق  مؤشرمعدل  وبحساب 
المؤشر  قيمة  أن  تبين   )7( بجدول  موضح  هو  كما  المصري 
الحد االعلي حوالي 0.601 عام 2016  بلغ  بين حدين  تنحصر 
كما   ، عام 2006  بحوالي 0.218  االدني  الحد  قدر  حين  في   ،
قدر المتوسط العامل مؤشر معدالختراق السوق الروسي بحوالي 
0.378 خالل الفترة الزمنية )2004 – 2018( وهذا يعني وجود 

وتوافرالطلب الخارجي للبرتقال المصري بالسوق الروسي.

 :(Price Competitiveness( مؤشر التنافسية السعرية )4)
أسواق  لجذب  الهامة  المؤشرات  من  التصديري  السعر  يعتبر 
تصديرية جديدة للسلعة، وذلك بشرط تقارب نوعية وجودة السلعة 
السلعة  لنفس  المصدرة  األخرى  بالدول  نظيرتها  مع  المصدرة 
بالمقارنة  التصديري  السعر  انخفض  وكلما  )الجندي2013(. 
بنظيره بالدول األخرى المنافسة فإن ذلك يعني وجود ميزة سعرية 
للسلعة المصدرة وقدرة تنافسية أفضل. وكلما قل قيمة ذلك المؤشر 
عن الواحد الصحيح دل ذلك على أن الدولة لها ميزة تنافسية سعرية 

في تصدير تلك السلعة. ويتم حساب المؤشر وفقاً للمعادلة التالية:

                         متوسط سعر التصدير لدولة ما لسلعة في سنة معينة
100 x    التنافسية ا لسعرية  = ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متوسط  سعر التصدير للدولة المنافسة لنفس السلعة في نفس السنة

كما  المصري  للبرتقال  السعرية  التنافسية  مؤشر  وبحساب 
البرتقال  تنافس  تبين أن اهم خمس دول  هو موضح بجدول )8( 
المصري باالسواق الخارجية هي بالترتيب جنوب افريقيا ثم تركيا 
ثم اليونان ثم المغرب ثم امريكا ولقد بلغت التنافسية السعرية لهم 
كما يلي 81.135 ٪ ، 77.793 ٪ ، 68.944 ٪ ، 64.752 ٪ 
، 54.99 ٪ علي الترتيب بالنسبة للبرتقال المصري . كذلك تليهم 
اربع دول تنافس البرتقال المصري ولكن تنافسهم له اضعف من 
الخمس دول السابقة وهم بالترتيب هولندا ثم ايطاليا ثم اسبانيا ثم 
استراليا ولقد بلغت التنافسية السعرية لهم كما يلي 43.585 ٪ ، 
43.122 ٪ ، 39.575 ٪ ، 38.942 ٪ علي الترتيب بالنسبة 

للبرتقال المصري .

(5( مؤشر كفاءة التصدير )Export Efficiency(: وهو يمثل 
فإذا   ، المحلية  الخارجية واألسواق  بين األسواق  للمقارنة  معياراً 
فهذا  المحلي  السوق  البيع في  التصدير أعلى من سعر  كان سعر 
العكس فال توجد  إذا كان  أما  إمكانية فتح أسواق خارجية ،  يبين 
جدوى اقتصادية من فتح أسواق خارجية(الجندي 2013(. ارتفاع 
الكفاءة التصديرية يكون حافز للمصدرين لتصدير السلعة للسوق 
الخارجي لتحقيق ربح أعلى من السوق المحلي. ويتم قياس المؤشر 

وفقاً للمعادلة التالية:

                           قيمة السلعة بأسعار التصدير
100 x كفاءة التصدير = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                         قيمة السلعة بأسعار الجملة  

ما  إلى  المصدرة  السلعة  من  الصادرات  قيمة  تحويل  ويتم 
يعادلها بأسعار العملة المحلية وذلك وفقاً لسعر الصرف ونسبتها 
من  أكثر  النسبة  كانت  فإذا   . المحلية  الجملة  بأسعار  قيمتها  إلى 
100٪ فتعني تحقيق ربحية من التصدير، وإذا كانت النسبة أقل 

جدول 7. كمية صادرات مصر للسوق الروسي ومتوسط النصيب السوقي الروسي من البرتقال بسرة المصري وكذلك معدل اختراق السوق خالل الفترة 
الزمنية 2004 – 2018 .) الكمية بالطن (.

السنوات
كمية إنتاج 

روسيا
كمية صادرات 

روسيا
كمية واردات 

روسيا
كمية صادرات 
مصر لروسيا

المتاح لإلستهالكالنصيب السوقي
معدل اختراق 

السوق
20042205661.901398677.748110014.90427.595393235.8470.280
20053507242.628391133.16188685.2122.674384240.5330.231
20063809390.863509841.741108955.22521.370500830.8780.218
200727015510.892490954.714109950.42822.395475713.8220.231
20087011008.197490954.714135078.94527.514480016.5170.281
2009604867.823501982.497128535.78125.606497174.6740.259
2010130513.501443548.518149904.78333.797443165.0170.338
2011110421.295498822.505218966.85343.897498511.210.439
2012108995.55568364.579197299.44934.714567477.0290.348
20131091250.238489149.51233790.37947.795488008.2720.479
20141131674.949504390.165210221.45141.678502828.2160.418
2015811952.155463660.273232818.2150.213461789.1180.504
2016633641.979451821.852269177.68359.576448242.8730.601
2017844746.943428480.773219979.49251.339423817.830.519
2018974857.475465431.187240841.25151.746460573.7120.523
149.74915.759473147.596176948.00337.461468375.0370.378المتوسط
224573736.3897097213.942654220.04561.917025625.550االجمالي

     .(Trade map( المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الموقع االلكتروني لخريطة التجارة
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فإن هذا يعني تحقيق خسارة نتيجة التصدير ويفضل االتجاه للسوق 
المحلي. وبحساب(1°) )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
 (www.trademap.com( التجارة  االلكتروني خريطة  الموقع 
مؤشر الكفاءة التصديرية للبرتقال عام 2018 تبين أنه بلغ حوالي 
189.05 ٪ وهذا يعني أن سعر تصدير طن البرتقال المصري 
إلى األسواق الخارجية يزيد عن نظيره في سعر الجملة في السوق 
المحلي بحوالي 89.05 ٪ ، وبالتالي يتضح أن البرتقال المصري 

حقق كفاءة تصديرية في عام 2018 .

حساب المؤشر المركب للتنافسية:
يحسب المؤشر المركب لتنافسية السلعة المصدرة من خالل 
المجموع الجبري لمتوسط المقاييس الستة لهذه السلعة، وفي حالة 
دراسة أكثر من سلعة تصديرية يحسب المؤشر المركب للتنافسية 
من خالل المجموع الجبري لمتوسط األوضاع النسبية للسلعة في 
لتنافسية  المركب  المؤشر  لحساب  أنه  أي  السابقة  الستة  المقاييس 
البرتقال مثالً  في العام 2018فأننا نقوم بحساب مجموع األوضاع 
السنة  هذه  في  المستخدمة  الستة  المقاييس  في  للبرتقال  النسبية 
هذا  في  البرتقال  تنافسية  نتيجة  فتعطي   6 علي  ونقسمهم   2018

العام (محمود 2008(.

 Revealed Comparative( مؤشر الميزة النسبية الظاهرة )1)
الميزة  إلى  المؤشر  يوضح هذا  Advantage( )الجندي 2013): 
التنافسية للسلعة وكذلك الفرص المحتملة لها في المستقبل ، ويبين 
حساب المعامل إلى وجود ميزة نسبية إذا كانت قيمة المعامل أكبر 
من الواحد الصحيح ، أما إذا كانت قيمته أقل من الواحد فإن ذلك 
يعني عدم وجود ميزة نسبية لتلك السلعة . ويمكن حساب المؤشر 

وفقاً للمعادلة:
                      صادرات مصر من السلعة ÷ صادرات مصر الزراعية إلي العالم

الميزة ا لنسبية  الظاهرة   =  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           الصادرات العالمية من السلعة÷ إجمالي الصادرات الزراعية العالمية

المصري  للبرتقال  الظاهرة  النسبية  الميزة  مؤشر  وبحساب 
خالل عام 2018 قدر بحوالي36.435 ، وهذا يعني وجود ميزة 

نسبية للبرتقال المصري الرتفاع المؤشر عن الواحد الصحيح.

إذ اكانت  الميزة السعرية : وهذاالمؤشريقيس ما  (2( مؤشر 
مصرتتمتع بميزة سعرية في تصديرالسلعة مع أهم الدول المنافسة 
دل  النسبة  هذه  زادت  كلما  وبالتالي  السلعة،  تصديرنفس  في  لها 
ذلك علي وجود ميزة سعرية لمصرفي تصديرالسلعة، حيث يكون 

متوسط أسعارالدول المنافسة أعلي من سعرمصرفي التصدير .

المنافسة  الدول  أسعارأهم  )متوسط   = السعرية  الميزة  مقياس 
لمصرفي تصديرالسلعة / سعرمصر(

خالل  المصري  للبرتقال  السعرية  الميزة  مؤشر  وبحساب 
يعني وجود ميزة سعرية  ، وهذا  بحوالي1.11  قدر  عام 2018 

للبرتقال المصري الرتفاع المؤشر عن الواحد الصحيح.

(3( مؤشر الميزة االنتاجية : وهذا المؤشر يحسب أهمية إنتاج 
مصر من السلعة بالنسبة لإلنتاج العالمي منها، وكلما زادت هذه 
النسبة دل ذلك علي وجود ميزة إنتاجية لمصر في إنتاج السلعة . 
مقياس الميزة االنتاجية = )إنتاج مصرمن السلعة / اإلنتاج العالمي 

من السلعة (

خالل  المصري  للبرتقال  السعرية  الميزة  مؤشر  وبحساب 
عام  للبرتقال  المصري  السعر  أن  أساس  على  المؤشر  حساب  تم   )°(

الصرف  سعر  متوسط  وبلغ  دوالر/طن,   299 حوالي  بلغ   2018
حوالي17,451 جنيه, وسعر الجملة للبرتقال المصري في عام 2018 

بلغ حوالي 2760 جنيه/طن

يعني وجود ميزة سعرية  ، وهذا  بحوالي0.04  قدر  عام 2018 
للبرتقال المصري الرتفاع المؤشر عن الواحد الصحيح.

(4( مؤشرمعدل اختراق السوق :وهويحسب مدي توافرالطلب 
حساب  خالل  من  وذلك  الدراسة  موضع  السلعة  علي  الخارجي 
في  ويتمثل  الظاهري  االستهالك  وبين  الواردات  بين  النسبة 
الدول  من  لمجموعة  وذلك  –الصادرات(  +الواردات  )اإلنتاج 
يقيس مدي  المقياس  للسلعة(، وهذا  استيرادا  الدول  أعلي  )وتمثل 
توافرالطلب الخارجي علي السلعة سواء كانت الدول تستورد من 
مصرأومن غيرها من الدول أي أنه يعتبرثابتاً لكل الدول المصدرة 
للسلعة. ويالحظ أن معدل اختراق السوق لدولة معينة يكون ثابتا 

ُلكل الدول المصدرة لتلك السلعة.

مؤشرمعدل اختراق السوق= )الواردات(/ )االستهالك الظاهري 
للسلعة(

 = )الواردات( / )االنتاج +الواردات –الصادرات(

للبرتقال  الخارجي  السوق  اختراق  مؤشرمعدل  وبحساب 
يعني  وهذا   ، بحوالي0.519  قدر   2018 عام  خالل  المصري 
باالسواق  المصري  للبرتقال  الخارجي  وتوافرالطلب  وجود  

الخارجية.

استيرادا  االكثر  الدول  الى  (5( مؤشرنسبة صادرات مصر 
للسلعه: وهويحسب صادرات مصرمن السلع موضع الدراسة إلي 
الدول التي تم تحديدها في المقياس السابق معدل االختراق، وذلك 
لتلك  المصدرة  الدول  ُلكل  ثابتا  يكون  السوق  اختراق  معدل  فإن 
األسواق وبالتالي يجب معرفة نسبة الصادرات المصرية من السلع 

إلي هذه األسواق.

نسبة صادرات مصر الى الدول االكثر استيرادا للسلعه = )كمية 
صادرات مصر من السلعة إلي الدولة المستوردة / إجمالي كمية 

صادرات مصر من السلعة(×100

االكثر  الدول  الى  مصر  صادرات  مؤشرنسبة  وبحساب 
استيرادا للبرتقال المصريخالل عام 2018 قدر بحوالي33.223، 
وهذا يعني وجود نسبة كبيرة من صادرات مصر الى الدول االكثر 

استيرادا للبرتقال .

استيرادا  االكثر  الدول  فى  المصرى  السوق  مؤشرحصة   )6)
للبرتقال : وهو مقياس يحسب مدي تواجد السوق المصري داخل 
هذه األسواق )والتي تم اختيارها في المؤشر الرابع كأهم األسواق 

الرئيسية المستوردة للبرتقال( .

 = للبرتقال  استيرادا  االكثر  الدول  فى  المصرى  السوق  حصة 
)كمية صادرات مصر من السلعة إلي الدولة المستوردة / إجمالي 

كمية واردات الدولة من السلعة(×100

الدول  فى  المصرى  السوق  مؤشرحصة  وبحساب 
قدر   2018 عام  خالل  المصري  للبرتقال  استيرادا  االكثر 
من صادرات  كبيرة  وجود حصة  يعني  وهذا  بحوالي51.339، 

مصر الى الدول االكثر استيرادا للبرتقال .

المصري  البرتقال  لتنافسية  مؤشرات  الستة  حساب  وبعد 
ارتفاع   تبين  لهم  الحسابي  المتوسط   وعمل  الخارجية  باالسواق 
هو  كما   20.445 بحوالي  قدر  والذي  المركب  المؤشر  نسبة 
في  المصري  البرتقال  نجاح  علي  يدل  مما   )9( بجدول  موضح 
التنافس باالسواق الخارجية مع مثيله من السلع في الدول االخري .
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التي  الميزات  االستفادة من  تعظيم  التنافسية في  أهمية  تكمن 
التنافسية  تقرير  العالمي وتقليل سلبياته، ويشير  يوفرها االقتصاد 
العالمي إلى أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على االستفادة من مفهوم 
التنافسية من الدول الكبيرة.انحصرت مشكلة الدراسة في قلة االنتاج 
المحلي من البرتقال بسرة بالرغم من كثرة المساحات المنزرعة 
منه علي مستوي الجمهورية وبالرغم من ان المناخ في جمهورية 
مصر العربية يتميز علي العديد من الدول االخري المنافسة لنا . 
لجميع  للتصدير  يؤهلها  للجمهورية  االستراتيجي  الموقع  ان  كما 
دول العالم بسهولة وبدون فرض رسوم اضافية لعملية الشحن او 
النقل . هدفت الدراسة إلي معرفة بعض مؤشرات القدرة التنافسية 
المركب  المؤشر  اسلوب  ،ودراسة  المصرية  الموالح  لتصدير 
لتنافسية البرتقال المصري بالخارج.اعتمدت الدراسة على بيانات 
الموقع  من  منشورة  ،وبيانات  منشورة  وغير  منشورة  ثانوية 

االلكتروني لخريطة التجارة الدولية التابعة لمنظمة االمم المتحدة ) 
.(FAO( باالضافة الي منظمة االغذية والزراعة ، ) trade map
اعتمدت الدراسة في تحليل وعرض النتائج على االسلوبين الوصفي 
والمؤشرات  االساليب  بعض  استخدام  إلي  باالضافة  والكمي 
االحصائية مثل تحليل التباين وتقديرات االهمية النسبية واالتجاه 
الزمني العام ، ومعامل االختالف ومعدل النمو ، باالضافة لبعض 
المؤشر  الدراسةالي1-بلغ  نتائج  .تشير  التنافسية  القدرة  مؤشرات 
المصرية  الصادرات  كمية  في  االستقرار  لمعامل  لدرجة  العام 
للبرتقالحوالي 4.252 ٪ . مما يدل على استقرار كمية صادرات 
البرتقال المصري .2- وبحساب مؤشر الكفاءة التصديرية للبرتقال 
عام 2018 تبين أنه بلغ حوالي 189.05 ٪.3- تبين ارتفاع نسبة 
الخارجية  باالسواق  المصري  البرتقال  لتنافسية  المركب  المؤشر 

والذي قدر بحوالي 20.445 .

جدول 8. االهمية النسبية للكمية والقيمة ألهم عشر دول مصدرة للبرتقال علي مستوي العالم خالل عام 2018 .

مؤشر التنافسية 
السعرية

%
للقيمة

القيمة
بالمليون دوالر

السعر )دوالر/
كجم(

%
للكمية

الكمية
بالمليون كجم الدولة م

39.575 47.963 1150.270 0.756 36.730 1520.846 اسبانيا 1

54.990 15.407 369.499 0.544 16.394 678.824 امريكا 2

81.135 11.331 271.744 0.369 17.789 736.592 جنوب افريقيا 3

43.585 5.877 140.954 0.687 4.957 205.246 هولندا 4

64.752 4.292 102.932 0.462 5.378 222.670 المغرب 5

100 2.771 66.461 0.299 5.362 222.037 مصر 6

68.944 3.836 91.985 0.434 5.117 211.871 اليونان 7

77.793 2.151 51.573 0.385 3.237 134.036 تركيا 8

38.942 3.476 83.363 0.769 2.619 108.456 استراليا 9

43.122 2.896 69.461 0.694 2.417 100.068 ايطاليا 10

---- 100.000 ---- 5.400 100.000 4140.646 االجمالي

61.284 ---- 239.824 0.540 ---- 414.065 المتوسط
.(Trade map( المصدر : جمعتوحسبت من بيانات الموقع االلكتروني لخريطة التجارة

جدول 9. المؤشر المركب للتنافسية البرتقال المصري باالسواق الخارجية خالل عام 8102. 

التفسيرالنتيجةالمقياسم
وجود ميزة نسبية للبرتقال المصري الرتفاع المؤشر عن الواحد الصحيح36.435الميزة النسبية الظاهرية 1-
وجود ميزة سعرية1.111الميزة السعرية2-

الميزة االنتاجية للبرتقال المصري تعتبر ضعيفة 0.041الميزة االنتاجية3-

توافر الطلب الخارجي علي البرتقال الذي يستورد  من مصر0.523معدل اختراق السوق 4-

نسبة صادرات مصر الى الدول االكثر استيرادا 5-
وجود نسبة كبيرة من صادرات مصر الى الدول االكثر استيرادا للبرتقال33.223للسلعه

حصة السوق المصرى فى الدول االكثر استيرادا 6-
وجود حصة كبيرة من صادرات مصر الى الدول االكثر استيرادا للبرتقال51.339للسلعه

المؤشر 
نجاح البرتقال المصري في التنافس باالسواق الخارجية مع مثيله من السلع 20.4452المركب

.(Trade map( المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الموقع االلكتروني لخريطة التجارة
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وتوصي الدراسة باالتي : 
الموالح عامة والبرتقال بسرة خاصة نظراً  1- االهتمام بزراعة 

لالقبال الخارجي الكبير عليه .

2- امداد مزارعي الموالح بالتوصيات الهامة والضرورية لهم عن 
عمليات االنتاج ومقاومة االفات بدون االسراف في استخدام 
منتجاتهم  تصدير  من  تعوق  قد  والتي  الكيماوية  المبيدات 

للخارج .

3- استنباط وزراعة اصناف الموالح المطلوبة بالخارج وتعريف 
المزارعين بها .

4- انشاء جمعية تعاونية لمنتجي ومصدري الموالح بالجمهورية 
التصدير  لنجاح  الالزمة  بالمعلومات  امدادهم  علي  تعمل 
للخارج ، وكذلك لضمان حقوقهم عند حدوث عقبات مع اي 

جهة خارجية .  
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An Analytical Study of Egyptian Orange and Competition for 
External Markets
Alaa Ali Neama and Mohamed Ibrahim Raafat
Agricultural Economics Research Institute, Agricultural Research Center, Egypt

THE IMPORTANCE of competitiveness in maximizing the benefit of the features offered 
by the global economy and the reduction of its negatives, and the global competitive report 

indicates that small States are more able to take advantage of the concept of competitiveness 
from large countries. The problem of study was in the small production of junior traveler despite 
the far flexible areas of the Republic and although the climate in the Arab Republic of Egypt is 
characterized by many other countries competing for us. The strategic location of the Republic 
is qualified for export to all countries of the world easily and without imposing extra charges for 
the shipping or transport process. The aim of studying me to know some of the competitiveness 
of the export of Egyptian citizens and study the centimeter of the overall industrial competition 
for the oral Egyptian orange. The study was adopted on published and unpublished secondary 
data, published data from the Internet and the International Trade Organization. The study was 
adopted in the analysis and viewing of the results on the desired and quantum of al-Asi and 
al Qa'i al-Asi, as well as to use some statistical and statistical indicators such as the contrast 
analysis, relative importance estimates, the time period of time, the factual differences and 
growth rate, as well as some competitiveness indicators. The results of the study indicate 1. 
The General Index to the Stability In the amount of Egyptian export of orange exports is about 
4.252%. Which indicates the extension of the amount of Egyptian orange exports. 2. Calculate 
the export efficiency of the Orange Transport in 2018 showed that about 189.05%. 3. The high-
ratio of the assessment of the Egyptian orange competition is exposed to the OSA, which is 
about 20.445

Kaywords: Orange Junior, Space, Productivity, Efficiency, Database factor, General time 
trend, Competitiveness, Relative Importance, Composite Indicator.

 


