
  ليل االقتصادي ألهمية السوق السعودي للصادرات الزراعية التح
  المصرية مع التركيز على أهم محاصيل الخضر والفاكهة

  

٢٠٨٣

  التحليل االقتصادي ألهمية السوق السعودي للصادرات الزراعية المصرية مع التركيز 
  على أهم محاصيل الخضر والفاكهة

  الحسيني احمد الحسيني النفيلى/ د
  الزراعي بمعهد بحوث االقتصاد أولباحث 

   :مقدمة
 ظـل متغيـرات   يحتل قطاع التصدير مكانا متميزا فى النشاط االقتصادى فى المرحلة الحاليـة فـى             

اقتصادية اهمها ارتفاع العجز فى الميزان التجارى ، وما استتبعه من انخفاض كبير فـى قيمـة االحتيـاطى                   
،إذ أن زيادة الـصادرات     ٢٠١١ يناير عام    ٢٥النقدى من العمالت االجنبية، خاصة خالل الفترة التالية لثورة          

يد من المتحصالت الجارية بالنقد االجنبـى ، ويـساهم     تدعم القدرة الذاتية لالقتصاد على النمو واستمرار المز       
وتـساهم الـصادرات    .من اجمالى قيمة الناتج المحلى االجمالى فـى مـصر         % ١١,١القطاع الزراعى بنحو    

من اجمالى قيمة الصادرات المصرية ، كما تساهم محاصيل الخضر والفاكهـة بنحـو              % ١٤الزراعية بنحو   
  .)٧(٢٠١٥ عام من قيمة الصادرات الزراعية،% ٤٨,٩

 مليون نسمة ، بدخل قـومى اجمـالى يبلـغ نحـو             ٣١,٠٢يشمل السوق السعودى نحو      :مشكلة الدراسة 
، وهـو سـوقا   )٧(٢٠١٥ مليار دوالر، عام ١٨,٦بانفاق على الواردات الزراعية يبلغ نحو        مليار دوالر،  ٧٤٦,٢٥

لرؤية التصديرية المصرية،وعلى الرغم مـن      عربيا واسعا على الحدود الغربية لمصر، مما يجعله سوقا مهما فى ا           
كمتوسـط للفتـرة   % ٣,٣ذلك فقد بلغت مساهمة الصادرات المصرية فى قيمة الواردات الزراعية السعودية نحـو   

كمتوسـط  % ١٨، كما انخفضت نسبة الصادرات الزراعية المصرية للسوق السعودية من نحو            ) ٢٠١٥-٢٠١٣(
، وتتمثل مشكلة الدراسة فى التساؤل      )٦()٢٠١٥-٢٠١٣(توسط للفترة   كم% ١٣,٨الى نحو   ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(للفترة

عن القدرة التنافسية للصادرات المصرية من اهم محاصيل الخضر والفاكهة فى الـسوق الـسعودى؟ ومـا هـى                   
  العوامل المؤثرة على كمية الصادرات من هذه المحاصيل لتلك السوق؟

الهمية النـسبية للـسوق الـسعودى للـصادرات         استهدف البحث بصفة رئيسية دراسة ا     : هدف البحث 
  :الزراعية المصرية مع التركيز على محاصيل الخضر والفاكهة، وذلك من خالل ما يلى

  .دراسة التوزيع الجغرافى للصادرات الزراعية المصرية واهمية السوق السعودى فيها -١
 .دراسة تنافسية اهم حاصالت الخضر والفاكهة المصرية فى السوق السعودى -٢
دراسة اهم العوامل المؤثرة على كمية الواردات السعودية مـن اهـم محاصـيل الخـضر والفاكهـة                   -٣

 . المصرية
اعتمدت الدراسة على التحليل الوصفي والتحليل الكمى ، وفى هذا الخـصوص تـم              : االسلوب البحثى 

  :ادرات منهااستخدام نماذج االنحدار البسيط والمتعدد ، كما تم استخدام مؤشرات قياس تنافسية الص
  

  )قيمة الصادرات الزراعية العالمية/ قيمة صادرات السلعة العالمية(  =الميزة النسبية الظاهرة   )قيمة الصادرات الزراعية المصرية/ قيمة الصادرات المصرية من سلعة ما(
  

  وردة من تلك السلعةجملة كمية واردات الدولة المست  =النصيب السوقى  كمية صادرات الدولة المصدرة من سلعة ما
  

  )ب(سعر تصدير الطن للدولة المنافسة في نفس السوق   = القدرة التنافسية السعرية  )أ(سعر التصدير الطن للدولة 

  

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد –السابع والعشرون دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
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٢٠٨٤

  ).أ(وكلما قلت تلك النسبة عن الواحد الصحيح كان هناك قدرة تنافسية سعرية للدولة 
  

  للدولة المستوردة من تلك السلعة)  الصادرات–الواردات + اإلنتاج المحلى (  = معدل االختراق   ماكمية صادرات الدولة المصدرة من سلعة
  

=  للصادرات او الواردات لجينـى هيرشـمان       والجغرافيمعامل التركز السلعى      100*/ cci ،
تركـز   فـى حالـة ال  i فى حالة التركز السلعى او الـى الدولـة   i  كمية الصادرات من السلعة ciحيث تمثل  
وتم االعتماد علـى البيانـات   .  تمثل اجمالى كمية الصادرات من السلعة الى مختلف دول العالم            cالجغرافى،  

 والمنظمة العربيـة   www.trade map.comشبكة المعلومات الدولية الثانوية والتى تم الحصول عليها من 
عـض الدراسـات والبحـوث ذات الـصلة         ، وب للتنمية الزراعية ، النشرة االقتصادية للبنك االهلى المصرى         

  .بموضوع الدراسة
  نتائج البحث

  :األهمية النسبية للسوق السعودى للصادرات الزراعية المصرية: اوال
  .التوزيع الجغرافى لقيمة الصادرات الزراعية المصرية -١

  مليـون دوالر   ٤٦١٧,٥الى ان قيمة الصادرات الزراعية المـصرية بلغـت نحـو            ) ١(يشير الجدول رقم    
، وبتقدير معامل جينى هيرشمان لبيان مـدى التركـز الجغرافـى لقيمـة تلـك       ) ٢٠١٦-٢٠١٢(كمتوسط للفترة   

 ، وهو ما يشير الى تركزها الجغرافى ، حيث احتلت السعودية المرتبـة االولـى                ٤١الصادرات تبين انه بلغ نحو      
 مليـون دوالر مثلـت نحـو        ٦١٣,٣حو  من حيث االهمية النسبية للدول المستوردة لتلك الصادرات بقيمة بلغت ن          

، تلتها ليبيا بقيمـة بلغـت نحـو         % ٦,٨ مليون دوالر مثلت نحو      ٣١٥,٩، تلتها ايطاليا بقيمة بلغت نحو       % ١٣,٣
 مليـون دوالر مثلـت      ٢٥٠,٧، تلتها روسيا االتحادية بقيمة بلغت نحو        % ٦,٠٣ مليون دوالر مثلت نحو      ٢٧٨,٤

، تلتهـا المملكـة   % ٤,٦ مليون دوالر مثلت نحو      ٢١٣,٦ المتحدة بقيمة نحو     ، تلتها االمارات العربية   % ٥,٤نحو  
  %.٤,٣ مليون دوالر مثلت نحو ١٩٧,١المتحدة بقيمة بلغت 

التوزيع الجغرافى لقيمة الصادرات الزراعية المصرية بالمليون دوالر كمتوسط للفترة ): ١(جدول رقم 
)٢٠١٦-٢٠١٢.(  

  %االهمية النسبية   مصرية بالملبون دوالرقيمة الصادرات الزراعية ال  الدولة
 ١٣,٢٨ ٦١٣,٢٥ السعودية
 ٦,٨٤ ٣١٥,٨٥ ايطاليا
 ٦,٠٣ ٢٧٨,٤٣ ليبيا

 ٥,٤٣ ٢٥٠,٧١  االتحاديةروسيا
 ٤,٦٢ ٢١٣,٥٥  العربية المتحدةاالمارات

 ٤,٢٧ ١٩٧,٠٩ المملكة المتحدة
 ٤,٢٥ ١٩٦,١٣ العراق
 ٣,٧٧ ١٧٤,٢٢ تركيا
 ٣,٦٣ ١٦٧,٦٥ االردن
 ٣,٦٣ ١٦٧,٥٠ الكويت
 ٢,٩٥ ١٣٦,١٥ المانيا
 ٢,٨٢ ١٣٠,١٨ لبنان
 ٢,٨١ ١٢٩,٦٢ هولندا
 ٣٦,٢٧ ١٦٧٤,٦٤ اخرى
 ١٠٠,٠٠ ٤٦١٧,٤٦ جملة

  ). ٣(شملت الصادرات الزراعية المجموعات السلعية الواردة فى الجدول رقم       *
  www.trade map .comجمعت وحسب من شبكة المعلومات الدولية   :       المصدر
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٢٠٨٥

  .)١( تطور قيمة الواردات الزراعية السعودية من مصر-٢
 ١٩٠,٤ نحـو    ٢٠٠٦ان قيمة الواردات السعودية الزراعية من مصر بلغت عام          ) ٢(يوضح الجدول رقم    

من قيمة الصادرات الزراعية المصرية وقيمة الـواردات الزراعيـة          % ٢,٥،  % ١٧,٦مليون دوالر ، مثلت نحو      
، % ١٦,٣ مثلـت نحـو      ٢٠١٦ مليون دوالر عـام      ٧٢٥,٦ذات العام على الترتيب، ارتفعت الى نحو        السعودية ل 

مـن قيمتهـا    % ٢٨١ بلغ    مليونا ، وبمعدل زيادة    ٥٣٥,٢لذات العام على ذات الترتيب ، بارتفاع بلغ نحو          % ٤,٧
، %١٤,٣ثلت نحو    مليون دوالر م   ٥١٩,٩بلغت قيمته نحو    ) ٢٠١٦-٢٠٠٦(، بمتوسط لفترة الدراسة     ٢٠٠٦عام  
وبتقدير االتجاه الزمنى العام لقيمة الواردات السعودية الزراعية من مـصر خـالل الفتـرة               . على الترتيب % ٣,٤

تبين انها تتزايد سنويا بمقدار معنوى احـصائيا بلـغ نحـو            ) ١٠(والواردة نتائجه بالجدول رقم     ) ٢٠١٦-٢٠٠٦(
  .%٩,٢ مليون دوالر،وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو ٤٧,٩

تطور قيمة الواردات الزراعية السعودية من مصر واهميتها النسبية لقيمة الصادرات ): ٢(جدول رقم 
  ).٢٠١٦-٢٠٠٦(خالل الفترة الزراعية المصرية وقيمة الواردات الزراعية السعودية 

  القيمة بالمليون دوالر
صادرات ال اجمالى قيمة  السنوات

 )١* (المصرية الزراعية
  رداتالوااجمالى قيمة 

 )٢*(الزراعية السعودية
  قيمة الواردات السعودية

 )٣* (الزراعية من مصر
%  

)٣/١( 
%  

)٣/٢( 
٢,٥٣ ١٧,٥٨ ١٩٠,٣٨ ٧٥١٢,٥٦ ١٠٨٣,١٣ ٢٠٠٦ 
٢,٧٧ ١٨,٤٩ ٢٧١,٤٧ ٩٧٩١,٩٨ ١٤٦٨,٠٤ ٢٠٠٧ 
٢,٩٦ ١٣,٧٥ ٤١٠,٤٠ ١٣٨٧٣,٨٧ ٢٩٨٤,٨٢ ٢٠٠٨ 
٤,٥٩ ١٣,٢١ ٥٣١,٢٧ ١١٥٨٧,٠٦ ٤٠٢٢,١٥ ٢٠٠٩ 
٤,١٤ ١٢,٩٣ ٥٥٨,٧٨ ١٣٤٨٤,٦٢ ٤٣٢٠,٦٣ ٢٠١٠ 
٣,٣٢ ١١,٨٥ ٥٤٠,٣١ ١٦٢٥٩,٥٦ ٤٥٥٩,٥٧ ٢٠١١ 
٣,١٠ ١٣,٤٠ ٥٥٤,٢٧ ١٧٨٩٥,٠٣ ٤١٣٦,٤٤ ٢٠١٢ 
٢,٩٠ ١٢,٢٧ ٥٦٥,٢١ ١٩٥٠٦,٨٠ ٤٦٠٨,٢٩ ٢٠١٣ 
٣,٢١ ١٣,٤٧ ٦٤٠,٦٧ ١٩٩٦٩,٨٥ ٤٧٥٥,٥٤ ٢٠١٤ 
٣,٩٣ ١٥,٨٥ ٧٣٠,٠٩ ١٨٥٨٩,٢٦ ٤٦٠٤,٨٧ ٢٠١٥ 
٤,٦٦ ١٦,٢٥ ٧٢٥,٥٥ ١٥٥٧٣,٣٨ ٤٤٦٤,٢٧ ٢٠١٦ 
  ٣,٤٠  ١٤,٣١ ٥١٩,٨٥ ١٤٩١٣,٠٩ ٣٧٢٧,٩٨  المتوسط

  ).٣(شملت المجموعات السلعية الواردة فى الجدول رقم *
   www.trade map .comجمعت وحسب من شبكة المعلومات الدولية :  المصدر

  

 التوزيع السلعى لقيمة الواردات السعودية الزراعية من مصر واهميتها النسبية لكـل مـن الـصادرات      -٣
  .اعية المصرية والواردات الزراعية السعوديةالزر

 مليـون دوالر ،     ٦١٣,٣ان قيمة الواردات السعودية الزراعية من مصر بلغت نحـو           ) ٣(يبين الجدول رقم    
من قيمة الصادرات الزراعية المصرية ، قيمة الواردات السعودية الزراعيـة علـى             % ٣,٣،  % ١٣,٣مثلت نحو   

وبتقدير معامل جينى هيرشمان لبيان مـدى التركـز الـسلعى لتلـك             ).٢٠١٦-٢٠١٢(الترتيب ، كمتوسط للفترة     
وهو ما يشير الى تركزها السلعى،حيث احتلت واردات محاصيل الفاكهـة المرتبـة              ،٤٤,٧الواردات تبين انه بلغ     
من قيمة الواردات السعودية الزراعية مـن  % ٣٠,٦مليون دوالر ، مثلت نحو  ١٨٧,٧ االولى بقيمة بلغت نحو   

من قيمة الصادرات المصرية من الفاكهة ، وقيمة الواردات السعودية منها           % ١٤,٤،  % ١٧,٥مصر ، ونحو    
% ٢٧ مليون دوالر ، مثلت نحو       ١٦٥,٥تلتها قيمة واردات محاصيل الخضر بقيمة بلغت نحو         . على الترتيب 

درات المصرية مـن    من قيمة الصا  % ٢٨,٢،  % ١٦، ونحو   واردات السعودية الزراعية من مصر    من قيمة ال  
 بـيض الطيـور   ومنتجات األلبانالخضر ، وقيمة الواردات السعودية منها على الترتيب ، تلتها الواردات من       

                                                
غيرات الصادرات الزراعية المصرية الى السعودية عن الواردات الزراعية السعودية من مصر لذات المتغيرات              نتيجة لوجود تباين فى كمية وقيمة مت       1

فقد تم االعتماد على بيان الواردات الزراعية الـسعودية  )  com.fao.www ,  com.comtrade.www , com.trademap.www(لذات المصدر
 .من مصر لتحقيق التوافق بين جميع البيانات الواردة بالبحث

  

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد –السابع والعشرون دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
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٢٠٨٦

، واردات السعودية الزراعية من مصرمن قيمة ال% ١٥ مليون دوالر ، مثلت نحو ٩١,٨ بنحو العسل الطبيعيو
 المنتجات ، وقيمة الواردات السعودية منها على من قيمة الصادرات المصرية من تلك% ٤,٤، % ٢٣,٨ونحو 

 مليون دوالر ، مثلـت نحـو        ٣٩,٤ بنحو   الخضار والفواكه والمكسرات  الترتيب، تلتها الواردات من منتجات      
مـن قيمـة الـصادرات      % ٤,١،  % ١٠,٩من قيمة الواردات السعودية الزراعية من مصر ، ونحو          % ٦,٤

 البذور الزيتيـة واردات السعودية منها على الترتيب، تلتها الواردات من المصرية من تلك المنتجات ، وقيمة ال     
، % ١٠,٧من قيمة الواردات السعودية الزراعية من مصر ، ونحـو           % ٥,٢ مليونا ، مثلت نحو      ٣١,٦بنحو  
  .من قيمة الصادرات المصرية منها ، وقيمة الواردات السعودية منها على الترتيب% ٤,٤

ع السلعى لقيمة الصادرات الزراعية المصرية وجملة الواردات السعودية الزراعية التوزي): ٣(جدول رقم 
  القيمة بالمليون دوالر  ).٢٠١٦-٢٠١٢(ر كمتوسط للفترة والواردات الزراعية السعودية من مص

المجموعة السلعية 
  الزراعية

قيمة 
صادرات ال

  الزراعية
 المصرية

من % 
 االجمالى

اجمالى 
قيمة 

  الواردات
  يةالزراع

 السعودية

  من% 
 االجمالى

قيمة 
  الواردات

السعودية 
  الزراعية
 من مصر

  من% 
 االجمالى

  من% 
  صادرات
 مصر

  من% 
  واردات
 السعودية

 ١,٠٨ ٥٥,٥٣ ١,٦٨ ١٠,٢٩ ٥,٤٥ ٩٥٠,٤١ ٠,٤٠ ١٨,٥٢ لحوم حية
 ٠,٠٠ ٢,٤٦ ٠,٠١ ٠,٠٨ ١٤,٦٨ ٢٥٦٠,٧٣ ٠,٠٧ ٣,٢٧ لحوم وفضالت اللحوم
األسماك والقشريات 

 ١,٧٧ ٢٣,٧٩ ١,١٢ ٦,٨٩ ٢,٢٣ ٣٨٩,٦٥ ٠,٦٣ ٢٨,٩٥ لرخويات والالفقرياتوا
منتجات األلبان؛ بيض 

 ٤,٤٤ ٢٣,٧٦ ١٤,٩٧ ٩١,٨١ ١١,٨٥ ٢٠٦٨,٠٨ ٨,٤٢ ٣٨٦,٤٤ .العسل الطبيعي، الطيور
 ٠,٠٥ ٢,٧٣ ٠,٠٣ ٠,٢٠ ٢,١٣ ٣٧١,٢٢ ٠,١٦ ٧,٣٣ األسماك و اللحوممنتجات

لدهون الحيوانية ا
 ٠,٧٤ ٣,٣٧ ١,١٠ ٦,٧٣ ٠,٠٤ ٩١٢,٩٦ ٤,٣٣ ١٩٩,٧٢ .ةوالزيوت النباتي

 ٠,١٣ ٠,٠٥ ٠,٠٠ ٠,٠٢ ٠,١١ ١٩,٣٩ ١,٠٧ ٤٩,٢٩ .شعر الحيوان والصوف
منتجات من أصل 

 ٠,١٤ ٠,٠٥ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٠٤ ٦,٤٦ ٠,٤٠ ١٨,٤٢  اخرىحيواني
 ٠,١٤ ٦,٨٠ ٠,٩٩ ٦,٠٩ ٢٥,٧٤ ٤٤٩١,١٥ ١,٩٤ ٨٩,٥٣ الحبوب

 ٢٨,١٩ ١٥,٩٦ ٢٦,٩٩ ١٦٥,٥٠ ٣,٣٧ ٥٨٧,٠٤ ٢٢,٤٦ ١٠٣٧,٠٤ لخضرا
 ١٤,٣٩ ١٧,٤٧ ٣٠,٦٠ ١٨٧,٦٦ ٧,٤٧ ١٣٠٣,٨٧ ٢٣,٢٧ ١٠٧٤,٤٧ الفاكهة

 ٠,٢٨ ٤,٤٥ ٠,٣٤ ٢,١١ ٤,٣٨ ٧٦٤,٠٨ ١,٠٣ ٤٧,٤٣ القهوة والشاي، والتوابل
 الخضار منتجات

 ٤,١٤ ١٠,٨٥ ٦,٤٣ ٣٩,٤٢ ٥,٤٥ ٩٥١,١٢ ٧,٨٦ ٣٦٣,١٢ .والفواكه والمكسرات
يرها من أشجار حية وغ

والزهور . النباتات
 المقطوفة وأوراق الزينة

٨,٧٢ ٦,٠١ ٠,٦٥ ٣,٩٩ ٠,٢٦ ٤٥,٧٩ ١,٤٤ ٦٦,٤٥ 

 ٤,٣٦ ١٠,٧١ ٥,١٥ ٣١,٥٧ ٤,١٥ ٧٢٣,٤٩ ٦,٨٣ ٢٩٤,٨٠ البذور الزيتية
 ١,١٧ ٢,٨٤ ٠,٣٨ ٢,٣٦ ١,١٥ ٢٠١,٠٤ ١,٨٠ ٨٣,٠٠ .منتجات صناعة الطحن

 ٢٩,٣٢ ١٢,٥٥ ٢,١٢ ١٣,٠٠ ٠,٢٥ ٤٤,٣٤ ٢,٢٤ ١٠٣,٥٨ صموغ وعصارات نباتية
 ٥,٢٥ ٢٨,١٥ ٤,٩٥ ٣٠,٣٤ ٣,٣١ ٥٧٨,٠٨ ٢,٣٣ ١٠٧,٧٨ كاكاو ومنتجاته

 الحبوب مستحضرات
 ٠,٨٠ ٧,٦٢ ١,٧٣ ١٠,٦٢ ٧,٦٠ ١٣٢٦,٥٥ ٣,٠٢ ١٣٩,٣٦ الحليبووالدقيق والنشا 
 ١,٢٩ ٥,١٩ ٠,٠٢ ٠,١١ ٠,٠٥ ٨,٦٥ ٠,٠٥ ٢,١٤ اخرىمنتجات نباتية 
 ٤,٨١ ١٢,٨٦ ٠,٠٣ ٠,١٩ ٠,٠٢ ٣,٩٢ ٠,٠٣ ١,٤٧ الحرير
 ٩,٨٧ ٠,٨٦ ٠,٧٠ ٤,٢٧ ٠,٢٥ ٤٣,٢٢ ١٠,٧٣ ٤٩٥,٣٤ القطن
 ٣,٣٤ ١٣,٢٨ ١٠٠,٠ ٦١٣,٣ ١٠٠,٠ ١٨٣٥١,٢ ١٠٠,٠ ٤٦١٧,٤٦ اجمالى
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  :ة من الفاكهةاألهمية النسبية للسوق السعودى للصادرات المصري: ثانيا
  .التوزيع الجغرافى لقيمة الصادرات المصرية من الفاكهة -١

 ١٠٧٤,٥الى ان قيمة الصادرات المصرية من الفاكهة بلغـت نحـو            ) ٤(تشير البيانات الواردة بالجدول رقم      
ـ ) ٢٠١٦-٢٠١٢(مليون دوالر كمتوسط للفترة     ك ، وبتقدير معامل جينى هيرشمان لبيان مدى التركز الجغرافى لتل



  ليل االقتصادي ألهمية السوق السعودي للصادرات الزراعية التح
  المصرية مع التركيز على أهم محاصيل الخضر والفاكهة

  

٢٠٨٧

، وهو ما يشير الى تركزها الجغرافى ، حيث احتلت السعودية المرتبة االولـى              ٤٥,٤الصادرات تبين انه بلغ نحو      
 مليـون دوالر مثلـت نحـو        ١٨٧,٧من حيث االهمية النسبية للدول المستوردة لتلك الصادرات بقيمة بلغت نحو            

، تلتها المملكـة المتحـدة بنحـو    % ١٢,٧حو  مليون دوالر مثلت ن ١٣٦,٩، تلتها روسيا االتحادية بنحو      % ١٧,٥
، تلتها الكويت بنحـو     % ٧,٤ مليونا مثلت نحو     ٧٩,٩، تلتها هولندا بنحو     % ٩,٧ مليون دوالر مثلت نحو      ١٠٤,٧
، تلتهـا المانيـا بنحـو    % ٦ مليونا مثلت نحو ٦٤,٥، تلتها االمارات العربية بنحو     %٦,٤ مليونا مثلت نحو     ٦٨,٣
  %.٣,٤  مليونا مثلت نحو٣٦,٥

.    )٢٠١٦-٢٠١٢(كمتوسط للفترة التوزيع الجغرافى لقيمة الصادرات المصرية من الفاكهة ) ٤(جدول رقم 
  بالمليون دوالر

 جملة اخرى المانيا االمارات  الكويت هولندا المتحدة المملكة روسيا  السعودية  الدولة
 ١٠٧٤,٤٧ ٣٩٦,٢ ٣٦,٤٥ ٦٤,٤٩ ٦٨,٢٨ ٧٩,٨٧ ١٠٤,٦٥ ١٣٦,٩٠ ١٨٧,٦٦  قيمة الصادرات

 ١٠٠,٠٠ ٣٦,٨٧ ٣,٣٩ ٦,٠٠ ٦,٣٦ ٧,٤٣ ٩,٧٤ ١٢,٧٤ ١٧,٤٧  من الجملة% 
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  . تطور قيمة الواردات السعودية من الفاكهة المصرية-٢
 مليـون  ٨١,٣ نحـو    ٢٠٠٦ية بلغت عام    ان قيمة الواردات السعودية من الفاكهة المصر      ) ٥(يبين الجدول رقم    
من قيمة الصادرات المصرية من الفاكهة وقيمة الواردات الـسعودية مـن   % ١٥,٧، % ٦٦,٢دوالر ، مثلت نحو     

علـى  % ١٣,٦،  % ١٦,٨ مثلت نحـو     ٢٠١٦ مليون دوالر عام     ٢٠٠,٥الفاكهة على الترتيب، ارتفعت الى نحو       
% ١٦,٤،  % ٢٤,٢ مليون دوالر مثل نحـو       ١٦٠,٩بلغ نحو   ) ٢٠١٦-٢٠٠٦(الترتيب ، بمتوسط لفترة الدراسة      

على الترتيب، وبتقدير االتجاه الزمنى العام لقيمة الواردات السعودية من الفاكهة المصرية خـالل فتـرة الدراسـة                  
 مليـون   ١٠,٧تبين تزايدها سـنويا بمقـدار معنـوى احـصائيا بلـغ نحـو               ) ١٠(والواردة نتائجه بالجدول رقم   

  %.٦,٧ل نمو سنوى بلغ نحو دوالر،وبمعد
تطور قيمة واردات السعودية من الفاكهة المصرية واهميتها النسبية لقيمة صادرات ): ٥(جدول رقم 

    ).٢٠١٦-٢٠٠٦(الفاكهة المصرية وقيمة الواردات السعودية من الفاكهة خالل الفترة 
  القيمة بالمليون دوالر

   المصريةصادراتقيمة ال  السنوات
  )١(من الفاكهة

  اجمالى قيمة الواردات
  )٢(السعودية من الفاكهة

  قيمة الواردات السعودية
  )٣(من الفاكهة المصرية 

%  
)٣/١(  

%  
)٣/٢(  

١٥,٦٩ ٦٦,٢٤ ٨١,٢٩ ٥١٨,٢٤ ١٢٢,٧٢ ٢٠٠٦ 
١٥,٢٨ ٣٨,٧٢ ٨٥,١٨ ٥٥٧,٣٠ ٢١٩,٩٧ ٢٠٠٧ 
١٩,٦٥ ٢٠,١٥ ١٤٢,٣٥ ٧٢٤,٤٨ ٧٠٦,٤٥ ٢٠٠٨ 
٢٣,٤٣ ١٧,٤٩ ١٧٤,٦١ ٧٤٥,٣٧ ٩٩٨,٣٤ ٢٠٠٩ 
١٩,٨٤ ١٨,٨٢ ١٧٧,٤٨ ٨٩٤,٥٣ ٩٤٣,٠٥ ٢٠١٠ 
١٦,٨٢ ١٦,٨٣ ١٧١,١١ ١٠١٧,٥٧ ١٠١٦,٤٣ ٢٠١١ 
١٥,٥٥ ١٨,٢٢ ١٨٠,٢٨ ١١٥٩,٦١ ٩٨٩,٣٧ ٢٠١٢ 
١٤,٤٥ ١٦,٩٦ ١٧١,٠١ ١١٨٣,٧٤ ١٠٠٨,٥٢ ٢٠١٣ 
١٥,٠٠ ١٧,٩٧ ١٨٩,٠٢ ١٢٥٩,٩٧ ١٠٥١,٧٠ ٢٠١٤ 
١٣,٧٢ ١٧,٥٨ ١٩٧,٤٥ ١٤٣٨,٦٧ ١١٢٣,١٠ ٢٠١٥ 
١٣,٥٧ ١٦,٧٧ ٢٠٠,٥٣ ١٤٧٧,٣٤ ١١٩٦,٠٦ ٢٠١٦ 
 ١٦,٤٠ ٢٤,١٦ ١٦٠,٩٤ ٩٩٧,٨٩ ٨٥٢,٣٤  المتوسط
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  .التوزيع السلعى لقيمة الصادرات المصرية والواردات السعودية من الفاكهة -٣
  . التوزيع السلعى لقيمة الصادرات المصرية من الفاكهة-أ

يرشمان لبيان مدى التركز السلعى للصادرات المصرية من الفاكهة انه بلـغ            تبين من تقدير معامل جينى ه     
الـى  ) ٦(، وهو ما يشير الى تركزها السلعى ، ويشير الجدول رقـم  ) ٢٠١٦-٢٠١٢( كمتوسط للفترة  ٥٦,٦نحو  

  

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد –السابع والعشرون دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
 



  ليل االقتصادي ألهمية السوق السعودي للصادرات الزراعية التح
  المصرية مع التركيز على أهم محاصيل الخضر والفاكهة

  

٢٠٨٨

مـن قيمـة    % ٤٤,٢ مليون دوالر ، مثلت نحـو        ٤٧٥,١ان قيمة صادرات البرتقال احتلت المرتبة االولى بنحو         
،تليـه الفراولـة بنحـو    %٢٠,٦ مليون دوالر مثلت نحـو      ٢٢١,٧درات مصر من الفاكهة ، يليه العنب بنحو         صا

  %.٧,٤ مليون دوالر مثلت نحو ٧٩,٠١
  . التوزيع السلعى لقيمة الواردات السعودية من الفاكهة-ب

 انـه بلـغ   لفاكهةللواردات السعودية من ا  اتضح من تقدير معامل جينى هيرشمان لبيان مدى التركز السلعى           
 ان  ) ٦(، ويبين الجدول رقم     ، وهو ما يشير الى تركزها السلعى        ) ٢٠١٦-٢٠١٢( كمتوسط للفترة    ٤٢,٥نحو  

من قيمـة الـواردات     % ١٧,٥ مليون دوالر ، مثلت نحو       ٢٢٨,٥قيمة واردات الموز احتلت المرتبة االولى بنحو        
 ١٨٨,١، يليـه التفـاح بنحـو    %١٤,٦ن دوالر مثلت نحو  مليو١٩٠,٤السعودية من الفاكهة ، يليه البرتقال بنحو       

، يليهـا العنـب     % ١٤ مليون دوالر مثلت نحو      ١٨٢,٦، تليه المكسرات بنحو     % ١٤,٤مليون دوالر مثلت نحو     
  %.٤,٤ مليون دوالر مثلت نحو ٥٧,٢، تليها الفراولة بنحو %٥,٨ مليون دوالر مثلت نحو ٧٥بنحو 

  .دات السعودية من الفاكهة المصرية التوزيع السلعى لقيمة الوار-ج
 للواردات السعودية من الفاكهة المصرية    اتضح من تقدير معامل جينى هيرشمان لبيان مدى التركز السلعى           

، ويوضح الجدول رقم    ، وهو ما يشير الى تركزها السلعى        ) ٢٠١٦-٢٠١٢( كمتوسط للفترة    ٦٣,٧انه بلغ نحو    
من قيمـة   % ٥٣,١ مليون دوالر ، مثلت نحو       ٩٩,٦بنحو  لمرتبة االولى   قيمة واردات البرتقال احتلت ا    ان  ) ٦(

من صادرات مصر وواردات السعودية من      % ٥٢,٣،  % ٢١الواردات السعودية من الفاكهة المصرية، ونحو       
% ٣٠,٥،  % ٢٢,٢، ونحو   %٩,٣نحو  مثلت   مليون دوالر    ١٧,٥البرتقال على الترتيب ، تليه الفراولة بنحو        

نحـو  مثلـت   مليونا ٧,١ وواردات السعودية من الفراولة على الترتيب ، يليه العنب بنحو   من صادرات مصر  
  .من صادرات مصر وواردات السعودية من العنب على الترتيب% ٩,٥، % ٣,٢، ونحو %٣,٨

التوزيع السلعى لقيمة الواردات السعودية من الفاكهة المصرية واهميته النسبية فى قيمة ): ٦(جدول رقم 
     القيمة بالمليون دوالر  )٢٠١٦-٢٠١٢(كمتوسط للفترة  واردات السعوديةقيمة ودرات المصرية الصا

   مصرواردات السعودية منقيمة   قيمة صادرات مصر  واردات السعوديةقيمة 
  من%   )١(القيمة  السلعة

  من%   )٢(القيمة  السلعة  الجملة
من %   القيمة  الجملة

  الجملة
)٣/١(  

%  
)٣/٢(  

%  
 ٢٠,٩٦ ٥٢,٢٩ ٥٣,٠٦ ٩٩,٥٧ ٤٤,٢٢ ٤٧٥,١٠ البرتقال ١٧,٥٢ ٢٢٨,٤٨ موزال
 ٢٢,١١ ٣٠,٥٤ ٩,٣١ ١٧,٤٧ ٧,٣٥ ٧٩,٠١ الفراولة ١٤,٦٠ ١٩٠,٤٢ برتقالال
 ٣,٢١ ٩,٥٠ ٣,٨٠ ٧,١٢ ٢٠,٦٣ ٢٢١,٦٨ العنب ١٤,٤٣ ١٨٨,١٣ تفاحال

 ٣٣,٨٤ ٦٣,٥٠ ٢٧,٨ ٢٩٨,٧ ىفواكة اخر ١٤,٠١ ١٨٢,٦٣ مكسراتال
 ٥,٧٥ ٧٤,٩٨ العنب

 ٤,٣٩ ٥٧,٢٠ لةافروال
 ٢٩,٣٠ ٣٨٢,٠٣ ىفواكة اخر

 ١٠٠ ١٣٠٣,٨٧  الفاكهةجملة
   ١٠٠,٠٠ ١٨٧,٦٦ ١٠٠ ١٠٧٤,٥  الفاكهةجملة
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  :رتقالاألهمية النسبية للسوق السعودى للصادرات المصرية من الب: ثالثا

 .التوزيع الجغرافى لكمية وقيمة الصادرات المصرية والواردات السعودية من البرتقال -١
 .التوزيع الجغرافى لكمية وقيمة الصادرات المصرية من البرتقال - أ

تاتى مصر فى المرتبة الثالثة عالميا من حيث كمية الصادرات من البرتقال بعد كل من اسبانيا وجنـوب                  
 الـف   ٨٥١,٥ ،   ١١٢٨,٨ ،   ١٧٠٣,٩ للدول الثالث اسبانيا وجنوب افريقيا ومصر نحو         افريقيا ، بكمية بلغت   

من كمية الصادرات العالمية مـن المحـصول   % ١٢,٥، % ١٦,٥، % ٢٤,٩طن على الترتيب ، مثلت نحو     
الى ان  ) ٧(ويشير الجدول رقم    . )٦() ٢٠١٦-٢٠١٢( الف طن، وذلك كمتوسط للفترة       ٦٣٨٦,٤والبالغة نحو   

 مليون دوالر كمتوسط لذات الفترة ، وبتقدير معامل         ٤٧٥,١لصادرات المصرية من البرتقال بلغت نحو       قيمة ا 
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 ، وهو ما يشير الى تركزها الجغرافى، ويـشير  ٤٥,٧جينى هيرشمان لكمية تلك الصادرات تبين انه بلغ نحو         
للـدول المـستوردة لتلـك      ذات الجدول الى ان السعودية احتلت المرتبة االولى من حيث االهميـة النـسبية               

 ٩٩,٦جملة كميتها ، بلغت قيمتهـا نحـو         % ٢٩,١ الف طن مثلت نحو      ٢٤٧,٦الصادرات بكمية بلغت نحو     
 الف طن مثلـت نحـو       ١٧٦,١من جملة قيمتها ، تلتها روسيا االتحادية بنحو         % ٢١مليون دوالر مثلت نحو     

 الـف  ٦٠,٦ ، تلتها االمارات بنحـو      % ٢١,٩ مليون دوالر مثلت نحو      ١٠٣,٨، بلغت قيمتها نحو     % ٢٠,٧
 الـف  ٤٥,٤، تلتها هولندا بنحـو  %٧ مليون دوالر مثلت نحو ٣٣، بلغت قيمتها نحو     % ٧,١طن مثلت نحو    
، تلتها المملكة المتحدة بنحـو  %٥,٤ مليون دوالر مثلت نحو ٢٥,٦، بلغت قيمتها نحو % ٥,٣طن مثلت نحو   

، تلتها بـنجالديش    %٤,٣ مليون دوالر مثلت نحو      ٢٠,٣و  ، بلغت قيمتها نح   % ٤,٨ الف طن مثلت نحو      ٤١
  .٣,٩ مليون دوالر مثلت نحو ١٨,٥، بلغت قيمتها نحو % ٣,٥ الف طن مثلت نحو ٢٩,٧بنحو 

  )٢٠١٦-٢٠١٢(رتقال كمتوسط للفترة التوزيع الجغرافى لكمية وقيمة الصادرات المصرية من الب):٧(جدول رقم
 جملة اخرى بنجالديش المملكة المتحدة هولندا  المارات ا روسيا  السعودية  الدولة/البيان

 ٨٥١,٥ ٢٥١,٢ ٢٩,٧ ٤١,٠ ٤٥,٤ ٦٠,٦ ١٧٦,١ ٢٤٧,٦  الكمية بااللف طن
 ١٠٠,٠ ٢٩,٥ ٣,٥ ٤,٨ ٥,٣ ٧,١ ٢٠,٧ ٢٩,١  من الجملة% 

 ٤٧٥,١ ١٧٤,٣ ١٨,٥ ٢٠,٣ ٢٥,٦ ٣٣,٠ ١٠٣,٨ ٩٩,٦  القيمة بالمليون دوالر
 ١٠٠,٠ ٣٦,٧ ٣,٩ ٤,٣ ٥,٤ ٧,٠ ٢١,٩ ٢١,٠  من الجملة% 
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 . لكمية وقيمة الواردات السعودية من البرتقالالجغرافي التوزيع -ب
 الف طن  بقيمـة  ٣٩٦,٥الى ان كمية الواردات السعودية من البرتقال بلغت نحو   ) ٨(يشير الجدول رقم    

، وبتقدير معامل جينى هيرشـمان لكميـة        ) ٢٠١٦-٢٠١٢( مليون دوالر كمتوسط للفترة      ١٩٠,٤بلغت نحو   
 ، وهو ما يشير الى تركزها الجغرافى ، حيث احتلت مـصر المرتبـة               ٦٨,٥تلك الواردات تبين انه بلغ نحو       

ـ  ٢٤٧,٦االولى من حيث االهمية النسبية للدول المصدرة للسوق السعودى بكمية بلغت نحو           ت  الف طـن مثل
من جملة قيمتها، % ٥٢,٣ مليون دوالر مثلت نحو      ٩٩,٦من اجمالى كميتها ، بلغت قيمتها نحو        % ٦٢,٥نحو  

 مليـون دوالر مثلـت    ٧١، بلغت قيمتها نحو     % ٢٧,٥ الف طن مثلت نحو      ١٠٩,١تلتها جنوب افريقيا بنحو     
 مليـون دوالر  ٤,٤حـو  ، بلغت قيمتها ن  % ٤,٧ الف طن مثلت نحو      ١٨,٤، تلتها لبنان بنحو     %  ٣٧,٣نحو  

 مليـون دوالر  ٨,٩، بلغت قيمتها نحو % ٢,٨ الف طن مثلت نحو    ١١، تلتها اسبانيا بنحو     % ٢,٣مثلت نحو   
  %.٤,٧مثلت نحو 

  )٢٠١٦-٢٠١٢(رتقال كمتوسط للفترة  لكمية وقيمة الواردات السعودية من البالجغرافيالتوزيع ):٨(جدول رقم
  جملة  اخرى  اسبانيا  بنانل  جنوب افريقيا  مصر  الدولة/البيان

 ٣٩٦,٤٨ ١٠,٣٤ ١١,٠١ ١٨,٤٤ ١٠٩,٠٧ ٢٤٧,٦١  الكمية بااللف طن
 ١٠٠,٠٠ ٢,٦١ ٢,٧٨ ٤,٦٥ ٢٧,٥١ ٦٢,٤٥  من الجملة% 

 ١٩٠,٤٢ ٦,٦٤ ٨,٨٥ ٤,٣٨ ٧٠,٩٧ ٩٩,٥٧  القيمة بالمليون دوالر
 ١٠٠,٠٠ ٣,٤٩ ٤,٦٥ ٢,٣٠ ٣٧,٢٧ ٥٢,٢٩  من الجملة% 
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  . تطور كمية وقيمة الواردات السعودية من البرتقال المصرى-٢
ان كمية الواردات السعودية من البرتقال المصرى بلغت عـام        ) ٩(تبين البيانات الواردة بالجدول رقم      

 الف طـن بقيمـة      ٢٦٣,٦ مليون دوالر ، ارتفعت الى نحو        ٦٣,٢ الف طن بقيمة بلغت      ١٩٦,٨ نحو   ٢٠٠٦
 الف طـن    ٢١٢,٥بلغ نحو   ) ٢٠١٦-٢٠٠٦(، بمتوسط لفترة الدراسة     ٢٠١٦ مليون دوالر عام     ٩٦,١بلغت  

 مليون دوالر، وبتقدير االتجاه الزمنى العام لكل من كمية وقيمة الـواردات الـسعودية مـن                 ٩٧بقيمة بلغت   
تبين تزايد الكمية سنويا بمقدار بلـغ  ) ١٢( رقم البرتقال المصرى خالل فترة الدراسة والواردة نتائجه بالجدول     

  

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد –السابع والعشرون دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
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، بينما لم تتاكد معنوية التغير السنوى فـى القيمـة           % ٤,٧ االف طن ، وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو          ١٠نحو  
  .عند مستويات المعنوية المعروفة

  )٢٠١٦-٢٠٠٦(ترةتطور كمية وقيمة الواردات السعودية من البرتقال المصرى خالل الف): ٩(جدول رقم 
                             الكمية بااللف طن والقيمة بالمليون دوالر            

  واردات السعودية 
  من البرتقال المصرى

  اجمالى صادرات مصر
  من البرتقال

األهمية النسبية 
%  

اجمالى واردات 
  السعودية من البرتقال

األهمية النسبية 
  السنوات  %

  )٢/٦(  )١/٥(  )٦(قيمة  )٥(كمية  )٢/٤(  )١/٣(  )٤(قيمة  )٣(كمية  )٢(قيمة  )١(كمية
٥٦,٧ ٦١,٠ ١١١,٥ ٣٢٢,٦ ٩٧,١ ٩٨,٥ ٦٥,١ ١٩٩,٩ ٦٣,٢ ١٩٦,٨ ٢٠٠٦ 
٥٤,٩ ٥٦,٣ ١١٧,١ ٣٠٨,٣ ٦٤,٩ ٦٤,٠ ٩٩,٠ ٢٧١,٦ ٦٤,٣ ١٧٣,٧ ٢٠٠٧ 
٦١,٣ ٥٤,٤ ١٦٧,٧ ٢٩٣,٢ ٢٦,٩ ٢٤,٣ ٣٨١,٧ ٦٥٥,٤ ١٠٢,٨ ١٥٩,٤ ٢٠٠٨ 
٦٥,٣ ٥٦,٢ ١٧٩,١ ٣٢٤,٩ ٢٣,٦ ٢٢,٢ ٤٩٤,٧ ٨٢١,٨ ١١٦,٩ ١٨٢,٥ ٢٠٠٩ 
٥٩,٧ ٥٤,٨ ١٨٨,٩ ٣٣١,٤ ٢٣,٣ ٢٢,٢ ٤٨٤,٢ ٨١٩,٨ ١١٢,٨ ١٨١,٦ ٢٠١٠ 
٥٤,٧ ٥٧,٠ ١٩٩,٢ ٣٥٩,٥ ٢٠,٢ ١٩,٧ ٥٣٨,٢ ١٠٤٢,٣ ١٠٩,٠ ٢٠٤,٩ ٢٠١١ 
٥٢,٧ ٦٠,٠ ١٩٥,٣ ٣٨٨,٩ ٢٢,٦ ٣٨,٤ ٤٥٦,٤ ٦٠٧,٧ ١٠٢,٩ ٢٣٣,٤ ٢٠١٢ 
٥٢,٤ ٦١,٤ ١٨٣,٩ ٣٧٤,٠ ١٩,٥ ٢٠,٧ ٤٩٣,١ ١١٠٨,٩ ٩٦,٣ ٢٢٩,٨ ٢٠١٣ 
٥٣,٠ ٦٢,٤ ١٩٢,٧ ٤٠٢,٥ ٢٣,١ ٢٢,٢ ٤٤٢,٣ ١١٢٨,٨ ١٠٢,١ ٢٥٠,٩ ٢٠١٤ 
٥٤,٩ ٦٥,١ ١٨٢,٩ ٤٠٠,٢ ٢٠,٨ ٣٩,٢ ٤٨٢,٠ ٦٦٣,٥ ١٠٠,٤ ٢٦٠,٣ ٢٠١٥ 
٤٨,٧ ٦٣,٢ ١٩٧,٣ ٤١٦,٨ ١٩,٢ ٣٥,٢ ٥٠١,٨ ٧٤٨,٧ ٩٦,١ ٢٦٣,٦ ٢٠١٦ 

 ٥٥,٧ ٥٩,٢ ١٧٤,١ ٣٥٦,٦ ٢٧,٨ ٣٢,٠ ٤٠٣,٥ ٧٣٣,٥ ٩٧,٠ ٢١٢,٥ المتوسط
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نتائج تقدير االتجاه العام الهم متغيرات تطور قيمة الصادرات المصرية وقيمة الواردات ): ١٠(جدول رقم 
  ).٢٠١٦-٢٠٠٦ (السعودية من البرتقال  خالل الفترة

 المتوسط R2 F a  b Ta Tb  البيان
 معدل
  النمو
 %السنوى

 ٩,٢١ ٥١٩,٩ *٧,٩ *٥,٦ ٤٧,٩  ٢٣٢,٧ *٦١,٨ ٠,٨٧ زراعية السعودية من مصرالواردات قيمة ال
 ٦,٦٧ ١٦٠,٩ *٥,١ *٦,٧ ١٠,٧ ٩٦,٥ *٢٥,٥ ٠,٧٤ . الفاكهة المصريةواردات السعودية منقيمة ال
 ٤,٧١ ٢١٢,٥ *٦,٢ *١٤ ١٠ ١٥٢ *٣٨,٦ ٠,٨١ ىمصرالبرتقال المن واردات السعودية كمية ال
 ٢,٤٠ ٩٧ ١,٥ *٧,٧ ٢,٣ ٨٣ *٢,١ ٠,١٩ ىمصرالبرتقال الواردات السعودية من قيمة ال

  )                   ٠,٠٥(معنوى عند * 
  ).٩ ، ٥( لبيانات الجدولين رقمى Excelقدرت وحسبت باستخدام برنامج : المصدر

  

  :نافسية الصادرات المصرية من البرتقال فى السوق السعودىمؤشرات ت-٣
  : تطور كمية وقيمة وسعر الطن للواردات السعودية من البرتقال المصرى واهم الدول المنافسة-أ

الى ان متوسط كمية الواردات السعودية من البرتقال المـصرى          ) ١١(تشير البيانات الواردة بالجدول رقم      
 الف طن ، وان تلك الكمية تزايدت سنوبا خالل تلك الفترة بنحـو          ٢١٢,٥بلغ نحو   ) ٢٠١٦-٢٠٠٦(لفترة الدراسة   

،  مليـون دوالر ٩٧ لذات الفترة نحو ، بينما بلغ متوسط قيمتها% ٤,٧ االف طن ، وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو     ١٠
 ، بمتوسط سعر للطن بلـغ  ولم تثبت معنوية التغير السنوى في قيمة تلك الواردات عند مستويات المعنوية المعروفة          

كمـا يبـين    .  دوالر ، ولم تثبت معنوية التغير السنوى في سعر الطن عند مستويات المعنوية المعروفة                ٤٦٨نحو  
 الـف طـن ، وان   ٩٩,٧ذات الجدول ان متوسط كمية الواردات السعودية من البرتقال من جنوب افريقيا بلغ نحو             

، بينما بلـغ  % ٢,٩ الف طن ، وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو ٢,٩راسة بنحو تلك الكمية تزايدت سنوبا خالل فترة الد 
 مليون دوالر ، وبمعـدل نمـو   ٣,٦ مليون دوالر ، وبتزايد سنوى قدر بنحو ٦٠,٣متوسط قيمتها لذات الفترة نحو      

طـن ،   / دوالر ١٩ دوالر ، وبتزايد سنوى قدر بنحـو         ٦٠٠، بمتوسط سعر للطن بلغ نحو       %٥,٩سنوى بلغ نحو    
 الـف  ٢٤,٣وبلغ متوسط كمية الواردات السعودية من البرتقال اللبنانى نحـو   %. ٣,٢معدل نمو سنوى بلغ نحو      وب

 الف طن ، وبمعدل تناقص سنوى بلـغ نحـو           ١,٨طن ، وان تلك الكمية تناقصت سنوبا خالل فترة الدراسة بنحو            



  ليل االقتصادي ألهمية السوق السعودي للصادرات الزراعية التح
  المصرية مع التركيز على أهم محاصيل الخضر والفاكهة

  

٢٠٩١

لم تثبت معنوية التغير السنوى فـي قيمـة      مليون دوالر ، بينما      ٣,٩، وبلغ متوسط قيمتها لذات الفترة نحو        % ٧,٣
 دوالر ، وبتزايـد سـنوى قـدر    ١٦٨,٣تلك الواردات عند مستويات المعنوية المعروفة ، بمتوسط سعر للطن بلغ       

وبلغ متوسط كمية الواردات السعودية من البرتقـال        %. ٩,٨طن ، وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو        / دوالر ١٦,٤بنحو  
 الف طن ، وبمعدل نمـو سـنوى   ١,٦ الف طن ، وبتزايد سنوى قدر بنحو         ٥,٨ نحو   االسبانى خالل فترة الدراسة   

 مليـون دوالر ، وبمعـدل       ١,٣ مليون دوالر، وبتزايد سنوى قدر بنحو        ٤,٧، وبلغ متوسط قيمتها نحو      % ٢٧بلغ  
، ر دوال٤,٩، وبتناقص سنوى قدر بنحـو   دوالر٨٦٤توسط سعر الطن بلغ نحو     ، بم % ٢٦,٧نمو سنوى بلغ نحو     

  %. ٠,٦وبمعدل تناقص سنوى بلغ نحو 
مؤشرات تطور كمية وقيمة وسعر الطن للواردات السعودية من البرتقال من مصر واهم ): ١١(جدول رقم 

  طن/ طن والقيمة بالمليون دوالر والسعر بالدوالرباإللفالكمية ). ٢٠١٦-٢٠٠٦(افسة خالل الفترةالدول المن
  سعر  قيمة  كمية  سعر  قيمة  كمية  سعر  قيمة  كمية  سعر  قيمة  كمية    اسبانيا  لبنان  جنوب افريقيا  مصر

 ٨٦٤ ٤,٧ ٥,٨ ١٦٨ ٣,٩ ٢٤,٣ ٦٠٠ ٦٠,٣ ٩٩,٧ ٤٦٨ ٩٧,٠ ٢١٢,٥   الفترةمتوسط
 *٤,٩- *١,٣ *١,٦ *١٦,٤ ٠,١ *١,٨- *١٩ *٣,٦ *٢,٩ ٩,٦- ٢,٣ *١٠  التغير السنوى

 ٠,٦- ٢٦,٧ ٢٧,٠ ٩,٨ ٢,٦ ٧,٣- ٣,٢ ٥,٩ ٢,٩ ٢,١- ٢,٤ ٤,٧  %معدل النمو
  )٠,٠٥(تأكدت معنوية مقدار التغير السنوى وذلك عند مستوى معنوية * 

  .بالملحق) ١( لبيانات الجدول رقم Excelقدرت وحسبت باستخدام برنامج : المصدر
  

  :.تحليل النمط الموسمى للواردات السعودية من البرتقال المصرى واهم الدول المنافسة  - ب
لموسمى لكمية الواردات السعودية من البرتقال من اهم الدول المصدرة خـالل            تم فى هذا الجزء دراسة النمط ا      

 ، وبتقدير الرقم القياسى الموسمى ربع السنوى والواردة نتائجه بالجـدول            )١()٢٠١٤ ديسمبر   -٢٠١٠يناير  (الفترة  
ت اعلى كمية لهـا     يتضح ان الواردات السعودية من البرتقال موزعة على مواسم العام االربعة وان بلغ            ) ١٢(رقم  

من جملة العام ، بدليل موسمى بلـغ        % ٣٢,٥ الف طن مثلت نحو      ١٢٠,٥فى الربع االول بمتوسط كمية بلغ نحو        
، %٩٤,٧، بدليل موسمى بلغ     % ٢٣,٨و   الف طن مثلت نح    ٨٨,٣، يليه الربع الثانى بمتوسط بلغ نحو        % ١٢٩,٩

، يليـه الربـع     % ٩٠,٨، بدليل موسمى بلغ     % ٢٢,٦  الف طن مثلت نحو    ٨٤يليه الربع الرابع بمتوسط بلغ نحو       
وبالنـسبة للـواردات   %. ٨٤,٦، بدليل موسمى بلـغ  % ٢١,١ الف طن مثلت نحو ٧٨,٤الثالث بمتوسط بلغ نحو   

السعودية من البرتقال المصرى فيتبين انها بلغت اعلى كمية لها فى الربع االول من العـام بمتوسـط بلـغ نحـو                      
، يليه الربع الثانى بمتوسـط  % ٢٠٣,٢من جملة العام ، بدليل موسمى بلغ % ٥٠,٦و  الف طن ، مثلت نح    ١١١,٤

، يليه الربع الرابع بمتوسط بلغ نحـو        % ١١١,٣، بدليل موسمى بلغ     % ٢٨,١ الف طن مثلت نحو      ٦١,٨بلغ نحو   
 الـف   ٥,٨، يليه الربع الثالث بمتوسط بلغ نحو        % ٧٥,٦، بدليل موسمى بلغ     % ١٨,٧ الف طن مثلت نحو      ٤١,١

وبالنسبة للواردات السعودية من البرتقال من جنـوب افريقيـا          %. ٩,٩، بدليل موسمى بلغ     % ٢,٦طن مثلت نحو    
مـن جملـة   % ٥٩,٦ الف طن ، مثلت نحو     ٦٤فيتبين انها بلغت اعلى كمية لها فى الربع الثالث بمتوسط بلغ نحو             

، بـدليل  % ٣١,٧ الف طن مثلت نحو ٣٤ بلغ نحو ، يليه الربع الرابع بمتوسط    %٢٣٨,٥العام ، بدليل موسمى بلغ      
،بدليل موسـمى بلـغ     % ٨,٦ الف طن مثلت نحو      ٩,٢، يليه الربع الثانى بمتوسط بلغ نحو        %١٢٦,٧موسمى بلغ   

وبالنـسبة  %.٠,٣، بدليل موسمى بلغ   % ٠,١ الف طن مثلت نحو      ٠,١،يليه الربع االول بمتوسط بلغ نحو       %٣٤,٥
قال اللبنانى فيتبين انها بلغت اعلى كمية لها فى الربع االول من العام بمتوسط بلغ نحـو     للواردات السعودية من البرت   

، يليه الربع الثانى بمتوسط بلغ      % ١٢٢,٦من جملة العام ، بدليل موسمى بلغ        % ٣٠,٩ الف طن ، مثلت نحو       ٧,٤
 ٥,٨بمتوسط بلغ نحـو     ، يليه الربع الثالث     % ١١١,٨، بدليل موسمى بلغ     % ٢٧,٧ الف طن مثلت نحو      ٦,٦نحو  

                                                
  .احدث البيانات الفصلية فى مصادر البحث الخاصة بالظاهرة محل الدراسة)  ٢٠١٤ ديسمبر -٢٠١٠يناير (تمثل الفترة  1
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٢٠٩٢

 الف طن مثلـت  ٤,١، يليه الربع الرابع بمتوسط بلغ نحو     % ٩٧، بدليل موسمى بلغ     % ٢٤,٢الف طن مثلت نحو     
وبالنسبة الواردات السعودية من البرتقال االسبانى فيتبين انها تركـزت  %. ٦٨,٦، بدليل موسمى بلغ   % ١٧,٢نحو  

من جملة العام ، بـدليل موسـمى        % ٨٧,١ الف طن ، مثلت نحو       ٦,٨فى الربع الثانى من العام بمتوسط بلغ نحو         
، %٣٦,٣، بدليل موسمى بلـغ  %٨,٣حو  الف طن مثلت ن٠,٧، يليه الربع االول بمتوسط بلغ نحو       % ٣٤٦,٨بلغ  

، يليـه الربـع     % ١٣,٥، بدليل موسمى بلغ     % ٢,٩ الف طن مثلت نحو      ٠,٢٣يليه الربع الرابع بمتوسط بلغ نحو       
  %. ٣,٤، بدليل موسمى بلغ % ١,٦ الف طن مثلت نحو ٠,١٢سط بلغ نحو الثالث بمتو

المتوسط والدليل الموسمى المقدر لكمية الواردات السعودية الربع سنوية من البرتقال ): ١٢(جدول رقم 
  ).٢٠١٤ ديسمبر -٢٠١٠يناير (من اهم الدول خالل الفترة 

 جملة  اسبانيا لبنان  افريقيا.ج مصر    
 ١٢٠,٤٨ ٠,٦٥ ٧,٣٧ ٠,٠٩ ١١١,٤٤  المتوسط

الربع  ٣٢,٤٥ ٨,٣٣ ٣٠,٨٧ ٠,٠٨ ٥٠,٦٢  من جملة السنة% 
 ١٢٩,٩٣ ٣٦,٢٩ ١٢٢,٥٧ ٠,٣٤ ٢٠٣,٢١  الدليل الموسمى  االول

 ٨٨,٢٩ ٦,٧٧ ٦,٦١ ٩,٢١ ٦١,٨١  المتوسط
الربع  ٢٣,٧٨ ٨٧,١٤ ٢٧,٧٠ ٨,٥٨ ٢٨,٠٨  من جملة السنة% 

 ٩٤,٦٨ ٣٤٦,٧٩ ١١١,٨١ ٣٤,٤٨ ١١١,٣١  الدليل الموسمى  الثانى
 ٧٨,٤٤ ٠,١٢ ٥,٧٩ ٦٤,٠١ ٥,٧٩  المتوسط

الربع  ٢١,١٣ ١,٥٩ ٢٤,٢٤ ٥٩,٦٤ ٢,٦٣  من جملة السنة% 
 ٨٤,٥٦ ٣,٤٢ ٩٧,٠٢ ٢٣٨,٥٠ ٩,٨٥  الدليل الموسمى  الثالث

 ٨٤,٠٤ ٠,٢٣ ٤,١٠ ٣٤,٠١ ٤١,١٠  المتوسط
الربع  ٢٢,٦٤ ٢,٩٤ ١٧,١٩ ٣١,٦٩ ١٨,٦٧  من جملة السنة% 

 ٩٠,٨٤ ١٣,٤٩ ٦٨,٦٠ ١٢٦,٦٨ ٧٥,٦٤  الدليل الموسمى  الرابع
 ٣٧١,٢٥ ٧,٧٧ ٢٣,٨٧ ١٠٧,٣٢ ٢٢٠,١٤  متوسط السنة

  .بالملحق) ٢(حسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر
  

  . تطور الميزة النسبية الظاهرة للصادرات المصرية من البرتقال للسوق السعودى -ج
ان قيمة مؤشر الميزة النـسبية الظـاهرة لـصادرات البرتقـال            ) ١٣(قم  يتضح من البيانات الواردة بالجدول ر     

،بمتوسط بلغ  ٢٠١١ عام   ٢٦,٨ وحد اعلى بلغ نحو      ٢٠٠٦ عام   ١١,٣المصرى قد تراوحت بين حد ادنى بلغ نحو         
، ويالحظ من ذات الجدول ان قيم هذا المؤشر جاءت اكبر من قيمة الواحـد الـصحيح لجميـع سـنوات               ٢١نحو  

  .  ما يشير الى تمتع مصر بميزة نسبية ظاهرة فى صادرات البرتقال خالل فترة الدراسةالدراسة وهو
تطور الميزة النسبية الظاهرة للصادرات المصرية من البرتقال والنصيب السوقى الهم ): ١٣(جدول رقم 

  ).٢٠١٦-٢٠٠٦(الدول المصدرة للبرتقال للسوق السعودى خالل الفترة 
الميزة النسبية   السنوات  %النصيب السوقى 

 اسبانيا لبنان ياقجنوب افري مصر  الظاهرة
٠,٠٨ ٧,٢١ ٢٧,٧٩ ٦١,٠٢ ١١,٣٤ ٢٠٠٦ 
٠,١٣ ١٢,٣١ ٢٦,١٦ ٥٦,٣٥ ١٢,٧٧ ٢٠٠٧ 
٠,٠٤ ٩,٧٦ ٢٩,٢٤ ٥٤,٣٥ ٢٦,٧٠ ٢٠٠٨ 
٠,٢٥ ٩,١٨ ٢٧,٥١ ٥٦,١٦ ٢٢,٩٤ ٢٠٠٩ 
٠,٥٣ ٨,١٤ ٣١,٥٩ ٥٤,٨٠ ٢١,٣٥ ٢٠١٠ 
١,٤٠ ٧,٨٤ ٢٨,١٣ ٥٧,٠١ ٢٦,٨٢ ٢٠١١ 
١,٧٨ ٧,٢٤ ٢٨,٠٤ ٦٠,٠٢ ٢٤,٦٤ ٢٠١٢ 
٢,١٧ ٤,٣٢ ٣٠,١١ ٦١,٤٥ ٢٢,٢٨ ٢٠١٣ 
٤,٢٣ ٤,٩٤ ٢٧,١١ ٦٢,٣٥ ٢٢,٢٠ ٢٠١٤ 
٢,٧٨ ٣,٤١ ٢٦,٩٥ ٦٥,٠٥ ٢٣,٤١ ٢٠١٥ 
٢,٨٤ ٣,٤٤ ٢٥,٦٠ ٦٣,٢٤ ٢٤,٠٣ ٢٠١٦ 
 ٠,٦٦ ٦,٥٣ ٢٧,٩٧ ٥٩,١٥ ٢٠,٩٩  المتوسط
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  المصرية مع التركيز على أهم محاصيل الخضر والفاكهة

  

٢٠٩٣

  . النصيب السوقى لمصر واهم الدول المنافسة فى الواردات السعودية من البرتقال-د
الى ان مصر استحوذت على النصيب االكبر من الـواردات          ) ١٣( تشير البيانات الواردة بالجدول رقم      
صيب السوقى لمصر بين حـد      ، حيث تراوح الن   )  ٢٠١٦-٢٠٠٦(السعودية من البرتقال خالل فترة الدراسة       

 ، بمتوسـط للفتـرة بلـغ نحـو     ٢٠١٥عام % ٦٥,١ وحد اعلى بلغ نحو ٢٠٠٨عام % ٥٤,٤ادنى بلغ نحو    
% ٣١,٦ وحد اعلى بلغ نحـو       ٢٠١٦عام  % ٢٥,٦، وتراوح لجنوب افريقيا بين حد ادنى بلغ نحو          % ٥٩,٢
عـام  % ٣,٤ حد ادنـى بلـغ نحـو    ، وتراوح للبنان بين%٢٨ ، بمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو     ٢٠١٠عام  

، بينمـا تـراوح   %٦,٥ ، بمتوسط لفترة الدراسة  بلغ نحـو  ٢٠٠٧عام % ١٢,٣ وحد اعلى بلغ نحو     ٢٠١٥
 ، بمتوسط لفتـرة     ٢٠١٤عام  % ٤,٢ وحد اعلى بلغ نحو      ٢٠٠٨عام  % ٠,٠٤السبانيا بين حد ادنى بلغ نحو       

  %. ٠,٦٦الدراسة بلغ نحو 
  .لصادرات مصر واهم الدول المنافسة من البرتقال فى السوق السعودى القدرة التنافسية السعرية -هـ

) ٢٠١٦-٢٠٠٦(بدراسة اسعار الواردات السعودية من البرتقال الهم الدول الموردة كمتوسـط للفتـرة              
 ٨٦٤,٢بالملحق يتضح ان البرتقال االسبانى حقق اعلـى سـعر بمتوسـط بلـغ               ) ١(والواردة بالجدول رقم    

طـن ، يليـه البرتقـال المـصرى         / دوالر ٥٩٩,٦رتقال جنوب افريقيا بمتوسط سعر بلغ       طن ، يليه ب   /دوالر
 ١٦٨,٣طن ، بينما كان البرتقال اللبنـانى االقـل سـعرا بمتوسـط بلـغ                / دوالر ٤٦٧,٩بمتوسط سعر بلغ    

الى ان لصادرات مصر من البرتقال للسوق السعودى        ) ١٤(وتشير البيانات الواردة بالجدول رقم      .طن  /دوالر
، حيث قلـت    )٢٠١٦-٢٠٠٦(يزة تنافسية سعرية بالنسبة لصادرات اسبانيا لذات السوق خالل فترة الدراسة            م

عـام  % ٤٠,٩تلك النسبة عن الواحد الصحيح لجميع سنوات الدراسة، وتراوحت فى ذلك بين حد ادنى بلـغ                 
ضح انه فيما عـدا    ، كما يت  % ٥٣,٥ بمتوسط لفترة الدراسة بلغ      ٢٠٠٩عام  % ٦٥,٩ ، وحد اعلى بلغ      ٢٠١٦
 فقد كانت لصادرات مصر من البرتقال للسوق السعودى ميزة تنافسية سعرية            ٢٠١٠ ،   ٢٠٠٩ ، ٢٠٠٨اعوام  

بالنسبة لصادرات جنوب افريقيا حيث قلت تلك النسبة عن الواحد الصحيح لجميع سنوات الدراسة فيمـا عـدا          
،وحـد اعلـى بلـغ نحـو     ٢٠١٦عام % ٥١,٨السنوات المذكورة ، حيث تراوحت فى ذلك بين حد ادنى بلغ      

،بينما لم تكن لصادرات مصر من البرتقال للسوق السعودى ميزة          %٧٦,٤ بمتوسط بلغ    ٢٠٠٩عام  % ١٢٢,٢
% ١٤١,٩تنافسية سعرية بالنسبة لصادرات لبنان فى اى من سنوات الدراسة ، وتراوحت بين حد ادنى بلـغ                  

  %.٢٩٢,٤بلغ بمتوسط ٢٠٠٩عام % ٦٧٩وحد اعلى بلغ نحو ٢٠١٢عام 
تطور القدرة التنافسية السعرية ومعدل اختراق السوق الهم الدول المصدرة للبرتقال ): ١٤(جدول رقم 

  ).٢٠١٦-٢٠٠٦(للسوق السعودى خالل الفترة 
 انيااسب لبنان إفريقيا ج مصر اسبانيا/مصر لبنان/مصر افريقيا.ج/مصر  السنوات  معدل اختراق السوق   %القدرة التنافسية السعرية

٠,٠٠١ ٠,٠٧ ٠,٢٨ ٠,٦٢ ٥١,٧ ٣١٣,٠ ٧٠,٩ ٢٠٠٦ 
٠,٠٠١ ٠,١٣ ٠,٢٧ ٠,٥٨ ٥٠,١ ٣٩٨,٠ ٧٢,١ ٢٠٠٧ 
٠,٠٠٠٤ ٠,١٠ ٠,٣٠ ٠,٥٥ ٥١,٧ ٦٣٧,٥ ١٠٨,٤ ٢٠٠٨ 
٠,٠٠٣ ٠,٠٩ ٠,٢٨ ٠,٥٨ ٦٥,٩ ٦٧٩,١ ١٢٢,٢ ٢٠٠٩ 
٠,٠٠٥ ٠,٠٨ ٠,٣٣ ٠,٥٧ ٦٣,١ ٤٤٣,٨ ١٠٦,٥ ٢٠١٠ 
٠,٠١٤ ٠,٠٨ ٠,٢٩ ٠,٥٨ ٥٩,٠ ٢٩٩,٥ ٧٩,١ ٢٠١١ 
٠,٠١٨ ٠,٠٧ ٠,٢٩ ٠,٦١ ٥٣,٢ ١٤١,٩ ٦٨,٦ ٢٠١٢ 
٠,٠٢٢ ٠,٠٤ ٠,٣١ ٠,٦٣ ٥٢,٦ ٢٢١,٨ ٦٤,٤ ٢٠١٣ 
٠,٠٤٣ ٠,٠٥ ٠,٢٨ ٠,٦٤ ٥٢,٥ ٢١٩,١ ٦٣,٦ ٢٠١٤ 
٠,٠٢٩ ٠,٠٤ ٠,٢٨ ٠,٦٨ ٥١,٦ ١٨٣,٠ ٦٢,٦ ٢٠١٥ 
٠,٠٣٠ ٠,٠٤ ٠,٢٧ ٠,٦٦ ٤٠,٩ ١٤٧,٩ ٥١,٨ ٢٠١٦ 
 ٠,٠٠٧ ٠,٠٧ ٠,٢٩ ٠,٦١ ٥٣,٥ ٢٩٢,٤ ٧٦,٤ المتوسط
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٢٠٩٤

   معدل اختراق السوق لصادرات مصر واهم الدول المنافسة من البرتقال فى السوق السعودى-و
الى ارتفاع مساهمة الصادرات المصرية فى اجمالى المتـاح لالسـتهالك مـن             ) ١٤(يشير الجدول رقم    

، وهو ما يبينـه ارتفـاع معـدل اختـراق           ) ٢٠١٦-٢٠٠٦( بالسوق السعودى خالل فترة الدراسة       البرتقال
 ، وحـد  ٢٠٠٨ عام ٠,٥٥الصادرات المصرية من البرتقال للسوق السعودى ، حيث تراوح بين حد ادنى بلغ      

ا المؤشـر    ، بينما تراوحت قيمة هذ     ٠,٦١ ، بمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو        ٢٠١٥ عام   ٠,٦٨اعلى بلغ نحو    
 ٠,٣٣ ، وحد اعلى بلـغ نحـو   ٢٠١٦ ،   ٢٠٠٧ عامى   ٠,٢٧لصادرات جنوب افريقيا بين حد ادنى بلغ نحو         

 ٠,٠٤ ، وتراوحت قيمته لصادرات لبنان بين حد ادنى بلغ نحـو      ٠,٢٩ ، بمتوسط للفترة بلغ نحو       ٢٠١٠عام  
 ، ٠,٠٧ للفترة بلغ نحو   ، بمتوسط  ٢٠٠٧ عام   ٠,١٣ ، وحد اعلى بلغ نحو       ٢٠١٦ ،   ٢٠١٥ ،   ٢٠١٣اعوام    

 عام  ٠,٠٣، وحد اعلى بلغ نحو      ٢٠٠٨ عام   ٠,٠٠٤وتراوحت قيمته لصادرات اسبانيا بين حد ادنى بلغ نحو          
  . ٠,٠٠٧، بمتوسط للفترة بلغ نحو ٢٠١٦

  : التقدير القياسى للعوامل المؤثرة فى كمية الواردات السعودية من البرتقال المصرى -٤
تأثير اهم العوامل التى يفترض تاثيرها على كمية الـواردات الـسعودية مـن     يستهدف هذا الجزء دراسة     

البرتقال المصرى ، وذلك عن طريق التقدير القياسى للنموذج المقترح والمتضمن لتلك العوامـل كمتغيـرات                
 مستقلة ، باالضافة الى كمية الواردات السعودية من البرتقال المصرى كمتغير تابع ، وتم اسـتخدام طريقـة                 

  :المربعات الصغرى فى تقدير النموذج المقترح ، هذا ويمكن صياغة النموذج فى الصورة التالية
ttttttt XbXbXbXbXbY   5544332211  

  .    بااللف طنكمية الواردات السعودية من البرتقال المصرى :tY:حيث 
     tX   .مصرىسعر صرف الدوالر امام الجنيه ال:1

    tX     .قيمة الناتج المحلى االجمالى السعودى بالمليار دوالر :2
 tX   .مصر للطن من البرتقال/ النسبة السعرية جنوب افريقيا:3
 tX   .مصر للطن من البرتقال/ النسبة السعرية لبنان: 4
 tX   .مصر للطن من البرتقال/  النسبة السعرية اسبانيا:5

      t : ١١.....١تعبر عن السنوات.  
، وكانـت نتـائج   Step Wise regression االعتماد فى تقدير النموذج على اسلوب االنحـدار المرحلـى   تمو

  :التقدير كما يلى
ttt XXY 41 83.034.2597.19         

          (0.77)     (5.05*)           (3.7*)             
2R = 0.94*      F=0.75.6* 

                                    ٠,٠١معنوى عند *
  .بالملحق) ٥(حسبت من بيانات جدول رقم : المصدر

  

تحديد  المقدرة ، كما يشير معامل ال      Fويتضح من النموذج السابق معنوية النموذج المقدر ككل وفقا لقيمة           
 تعزى إلـى    بااللف طن كمية الواردات السعودية من البرتقال المصرى       من التغيرات فى    % ٩٤المقدر إلى أن    

كميـة الـواردات    التغير فى المتغيرين المتضمنين بالنموذج ، كما تشير معامالت االنحدار المقدرة إلى زيادة              
عر صرف الدوالر امام الجنيه المـصرى        الف طن عند ارتفاع س     ٢٥,٣بنحو  السعودية من البرتقال المصرى     

مـصر  / النسبة السعرية للطن من البرتقال بين لبنان       طن عند زيادة     ٨٣٠بمقدار جنيه واحد ، وزيادته بمقدار     
  %. ١بنسبة 
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  المصرية مع التركيز على أهم محاصيل الخضر والفاكهة

  

٢٠٩٥

  :األهمية النسبية للسوق السعودى للصادرات المصرية من الخضر: رابعا
  .التوزيع الجغرافى لقيمة الصادرات المصرية من الخضر -١

 ١٠٣٧الى ان قيمة الصادرات المصرية من الخضر بلغـت نحـو            ) ١٥(تشير البيانات الواردة بالجدول رقم      
، وبتقدير معامل جينى هيرشمان لبيان مدى التركز الجغرافى لتلـك  ) ٢٠١٦-٢٠١٢(مليون دوالر كمتوسط للفترة    
يث احتلت السعودية المرتبة االولـى      ، وهو ما يشير الى تركزها الجغرافى ، ح        ٥١,١الصادرات تبين انه بلغ نحو      

 مليـون دوالر مثلـت نحـو        ١٦٥,٥من حيث االهمية النسبية للدول المستوردة لتلك الصادرات بقيمة بلغت نحو            
 مليـون  ٨٨,٦، تلتها ايطاليـا بنحـو   % ١٠ مليون دوالر مثلت نحو     ١٠٣,٧، تلتها روسيا االتحادية بنحو      % ١٦

 ٤٥، تلتها الكويـت بنحـو   % ٥,٣ مليون دوالر مثلت نحو ٥٤,٤ارات بنحو   ، تلتها االم  % ٨,٦دوالر مثلت نحو    
، تلتهـا لبنـان بنحـو       % ٣,٧ مليون دوالر مثلت نحو      ٣٨,٢، تلتها المانيا بنحو     % ٤,٣مليون دوالر مثلت نحو     

  % .٢,٩ مليونا مثلت نحو ٣٠، تلتها هولندا بنحو % ٣,٦ مليونا مثلت نحو ٣٦,٩
  .  )٢٠١٦-٢٠١٢(كمتوسط للفترة  لقيمة الصادرات المصرية من الخضر لجغرافياالتوزيع ) ١٥(جدول رقم 

  بالمليون دوالر
 جملة اخرى هولندا  لبنان المانيا الكويت االمارات ايطايا  روسيا السعودية  الدولة

 ١٠٣٧ ٤٧٥,١ ٣٠,٠٣ ٣٦,٨٥ ٣٨,١٥ ٤٥,٠٣ ٥٤,٤٤ ٨٨,٦٤ ١٠٣,٦٥ ١٦٥,٥  قيمة الصادرات
 ١٠٠ ٤٥,٨ ٢,٩٠ ٣,٥٥ ٣,٦٨ ٤,٣٤ ٥,٢٥ ٨,٥٥ ١٠,٠٠ ١٥,٩٦  من الجملة% 
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  . تطور قيمة الواردات السعودية من الخضر المصرية-٢
 ٢٨,٧ نحـو  ٢٠٠٦ان قيمة الواردات السعودية من الخضر المصرية بلغـت عـام            ) ١٦(يبين الجدول رقم    

من قيمة الصادرات المصرية مـن الخـضر وقيمـة الـواردات            % ١٥,٩،  % ١٤,٦، مثلت نحو    مليون دوالر   
 مثلـت نحـو   ٢٠١٦ مليون دوالر عـام  ٢١٩,٩السعودية من الخضر لذات العام على الترتيب، ارتفعت الى نحو   

ون  ملي ١٢٢,٣بلغت قيمته نحو    ) ٢٠١٦-٢٠٠٦(على ذات الترتيب ، بمتوسط لفترة الدراسة        % ٢٩,١،  % ٢٢,٧
على ذات الترتيب، وبتقدير االتجاه الزمنى العام لقيمة تلك الواردات خـالل            % ٢٥,١،  % ١٤,٢دوالر مثلت نحو    

 مليـون دوالر،    ١٧,٣تبين تزايـدها سـنويا بنحـو        ) ٢١(والواردة نتائجه بالجدول رقم     ) ٢٠١٦-٢٠٠٦(الفترة  
  %.١٤,٢وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 

ات السعودية من الخضر المصرية واهميتها النسبية لقيمة صادرات تطور قيمة وارد): ١٦(جدول رقم 
  ).٢٠١٦-٢٠٠٦(الخضر المصرية وقيمة الواردات السعودية من الخضر خالل الفترة 

  القيمة بالمليون دوالر
  صادراتاجمالى قيمة ال  السنوات

  )١(المصرية من الخضر
اجمالى قيمة الواردات 

  )٢(السعودية من الخضر
  ت السعوديةقيمة الواردا

  )٣(من الخضر المصرية
%  

)٣/١(  
%  

)٣/٢(  
١٥,٩٣ ١٤,٥٧ ٢٨,٧٤ ١٨٠,٤٠ ١٩٧,٢٣ ٢٠٠٦ 
١٣,٨٨ ١٠,٣٠ ٣٢,٠١ ٢٣٠,٥٩ ٣١٠,٨٧ ٢٠٠٧ 
٢٣,٦٥ ١٠,٣٣ ٦٨,٥٦ ٢٨٩,٨٦ ٦٦٣,٥٥ ٢٠٠٨ 
٣٣,٨١ ١٥,٧٩ ١٢٧,٢٥ ٣٧٦,٤٠ ٨٠٥,٩١ ٢٠٠٩ 
٣٠,٨٧ ١٦,١٦ ١٣٤,٨٦ ٤٣٦,٨٣ ٨٣٤,٣٠ ٢٠١٠ 
٢٨,١٧ ١٢,٧٧ ١٢٥,٩٦ ٤٤٧,١٠ ٩٨٦,٠٣ ٢٠١١ 
٢٥,٢٥ ١٤,٩٤ ١٢٠,١٩ ٤٧٦,٠٤ ٨٠٤,٣١ ٢٠١٢ 
٢٤,٨٦ ١١,٤٣ ١١٨,٨٨ ٤٧٨,١٩ ١٠٤٠,٢٢ ٢٠١٣ 
٢٨,٣١ ١٢,٧٤ ١٥٧,٨٦ ٥٥٧,٥٢ ١٢٣٩,٤٩ ٢٠١٤ 
٣١,٥٠ ١٨,٥٧ ٢١٠,٦٢ ٦٦٨,٥٨ ١١٣٤,٠٥ ٢٠١٥ 
٢٩,١٤ ٢٢,٧٤ ٢١٩,٩٣ ٧٥٤,٨٥ ٩٦٧,١٥ ٢٠١٦ 
 ٢٥,١٢ ١٤,١٧ ١٢٢,٢٦ ٤٤٥,١٢ ٨١٦,٦٥  المتوسط
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٢٠٩٦

  .التوزيع السلعى لقيمة الصادرات المصرية والواردات السعودية من الخضر -٣
  . التوزيع السلعى لقيمة الصادرات المصرية من الخضر-أ

 المصرية من الخضر انـه بلـغ        تبين من تقدير معامل جينى هيرشمان لبيان مدى التركز السلعى للصادرات          
ان ) ١٧(، وهو ما يشير الى تركزها السلعى ، ويبين الجدول رقـم             ) ٢٠١٦-٢٠١٢( كمتوسط للفترة    ٤٢,٩نحو  

مـن  % ٢٠,٤ مليون دوالر ، مثلـت نحـو   ٢١١قيمة صادرات البطاطس احتلت المرتبة االولى بقيمة بلغت نحو       
، تليـه   % ٢٠,٢ مليون دوالر ، مثلت نحو       ٢٠٩بلغت نحو   قيمة صادرات مصر من الخضر ، يليه البصل بقيمة          

، تليهـا   %١٦,٧ مليون دوالر مثلـت نحـو        ١٧٢,٧بنحو  ..) البسلة واللوبيا والفاصوليا  (مجموعة الخضر البقولية    
 مليونـا مثلـت     ٥٩,٨، تليها الطماطم بنحو     % ١٥,٢ مليونا مثلت نحو     ١٥٧,١الخضر المحفوظة والمجمدة بنحو     

  %. ٥,٨نحو 
  .التوزيع السلعى لقيمة الواردات السعودية من الخضر -ب

 انه بلـغ    للواردات السعودية من الخضر   اتضح من تقدير معامل جينى هيرشمان لبيان مدى التركز السلعى           
) ١٧(، ويشير الجدول رقـم      ، وهو ما يشير الى تركزها السلعى        ) ٢٠١٦-٢٠١٢( كمتوسط للفترة    ٤٤,٣نحو  
 مليـون دوالر ، مثلـت   ١٣٨,٨احتلت المرتبة االولى بقيمة بلغت نحو الخضر البقولية  ان قيمة الواردات من   الى

 مليـون دوالر مثلـت نحـو        ١٢٥,٢من قيمة الواردات السعودية من الخضر ، يليها البصل بنحو           % ٢٥,٤نحو  
بنحـو  الخضر المحفوظة والمجمدة    ، تليها   % ١٤,٥ مليون دوالر مثلت نحو      ٧٩,٢، يليه الطماطم بنحو     %٢٢,٩
  %.٥ مليون دوالر مثلت نحو ٢٧,٦تليها البطاطس بنحو %. ١١,٧ مليون دوالر مثلت نحو ٦٣,٨

  . التوزيع السلعى لقيمة الواردات السعودية من الخضر المصرية-ج
اتضح من تقدير معامل جينى هيرشمان لبيان مدى التركز السلعى للواردات السعودية من الخضر المصرية انه                

) ١٧(ويشير الجدول رقـم     . ، وهو ما يشير الى تركزها السلعى      ) ٢٠١٦-٢٠١٢(كمتوسط للفترة    ٦٢,٣بلغ نحو   
مـن  % ٥٨,٤ مليون دوالر ، مثلت نحو ٩٦,٦الى ان قيمة واردات البصل احتلت المرتبة االولى بقيمة بلغت نحو           

ر وواردات  من قيمة صـادرات مـص     % ٧٧,٢،  % ٤٦,٢قيمة الواردات السعودية من الخضر المصرية، ونحو        
 مليـون دوالر مثلـت نحـو    ٢١,٨السعودية من البصل على الترتيب، تليه الخضر المحفوظة والمجمـدة بنحـو            

من قيمة صادرات مصر وواردات السعودية منها علـى الترتيـب ، تليهـا              % ٣٤,٣،  % ١٣,٩، ونحو   %١٣,٢
 صادرات مـصر وواردات  من قيمة% ٢٧,٢، % ٣٦، ونحو %١٣ مليون دوالر مثلت نحو  ٢١,٥الطماطم بنحو   

، ونحو  %٤,٢ مليون دوالر مثلت نحو      ٧السعودية من الطماطم على الترتيب، تليها مجموعة الخضر البقولية بنحو         
  .من قيمة صادرات مصر وواردات السعودية منها على الترتيب% ٥,١، % ٤,١

واهميته النسبية فى قيمة التوزيع السلعى لقيمة الواردات السعودية من الخضر المصرية ): ١٧(جدول رقم 
                      )٢٠١٦-٢٠١٢(كمتوسط للفترة  واردات السعوديةقيمة والصادرات المصرية 

  القيمة بالمليون دوالر
   مصرواردات السعودية منقيمة   قيمة صادرات مصر  واردات السعوديةقيمة   السلعة
من %   )١(القيمة  

من %   )٢(القيمة  الجملة
من %   )٣(القيمة  الجملة

  الجملة
)٣/٢(  

%  
)٣/١(  

%  
 ١,٤٢ ٠,١٨ ٠,٢٤ ٠,٣٩ ٢٠,٣٥ ٢١٠,٩٩ ٥,٠٤ ٢٧,٥٥  البطاطس
 ٧٧,١٦ ٤٦,٢٢ ٥٨,٣٥ ٩٦,٥٨ ٢٠,١٥ ٢٠٨,٩٥ ٢٢,٨٨ ١٢٥,١٦ البصل

 ٥,٠٥ ٤,٠٦ ٤,٢٤ ٧,٠١ ١٦,٦٥ ١٧٢,٦٧ ٢٥,٣٨ ١٣٨,٨٤  الخضر بقولية
 ٣٤,٢٥ ١٣,٩٠ ١٣,٢٠ ٢١,٨٤ ١٥,١٥ ١٥٧,١٤ ١١,٦٥ ٦٣,٧٧ الخضر محفوظة ومجمدة

 ٢٧,١٦ ٣٥,٩٧ ١٣,٠٠ ٢١,٥٢ ٥,٧٧ ٥٩,٨١ ١٤,٤٨ ٧٩,٢٣ الطماطم
 ١٠,٩٨ ١٨,١٦ ٢١,٩٤ ٢٢٧,٤٨ ٢٠,٥٨ ١١٢,٦٠ ى اخرالخضر

   ١٠٠,٠٠ ١٦٥,٥٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٣٧,٠٤ ١٠٠,٠٠ ٥٤٧,١٦  جملة
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٢٠٩٧

  :ة للسوق السعودى للصادرات المصرية من البصلاألهمية النسبي: خامسا
 .التوزيع الجغرافى لكمية وقيمة الصادرات المصرية والواردات السعودية من البصل -١
 .التوزيع الجغرافى لكمية وقيمة الصادرات المصرية من البصل-أ

ا والهنـد  تاتى مصر فى المرتبة الرابعة عالميا من حيث كمية الصادرات من البصل بعد كل من هولنـد               
 ، ٧٣٥,٤ ، ١٤٤١,٣ ، ١٥٦٧,٧والصين ، بكمية بلغت للدول االربعة هولندا والهند والصين ومصر نحـو      

من كميـة الـصادرات     % ٥,٦،  % ٩,٧،  % ١٩,١،  % ٢٠,٧ الف طن على الترتيب ، مثلت نحو         ٤٢٦,٨
، ويـشير   )٦() ٢٠١٦-٢٠١٢( الف طن، وذلك كمتوسط للفترة       ٧٥٦٧,٤العالمية من المحصول والبالغة نحو      

 مليـون دوالر كمتوسـط      ١٩٨,٦الى ان قيمة الصادرات المصرية من البصل بلغت نحو          ) ١٨(الجدول رقم   
 ، وهو ما يـشير      ٥٣,٦لذات الفترة ، وبتقدير معامل جينى هيرشمان لكمية تلك الصادرات تبين انه بلغ نحو               

ة احتلت المرتبة االولى من حيـث االهميـة         الى ان السعودي  ) ٧(الى تركزها الجغرافى ، ويشير الجدول رقم        
مـن جملـة   % ٤٧,٧ الف طن مثلت نحو ٢٠٣,٦النسبية للدول المستوردة للبصل المصرى بكمية بلغت نحو    
من جملـة   % ٤٨,٦ مليون دوالر مثلت نحو      ٩٦,٦صادرات مصر من المحصول ، بقيمة اجمالية بلغت نحو          

 مليون دوالر  ٢١,٨، بلغت قيمتها نحو     % ١٣,٢طن مثلت نحو     الف   ٥٦,٤قيمتها،تلتها روسيا االتحادية بنحو     
 مليـون دوالر    ١١,٦، بلغت قيمتها نحو     %٥,٦ الف طن مثلت نحو      ٢٤، تلتها هولندا بنحو     %١١مثلت نحو   
 مليـون  ٩,٤، بلغت قيمتهـا نحـو      % ٤,٨ الف طن مثلت نحو      ٢٠,٤، تلتها الكويت بنحو     %٥,٨مثلت نحو   

، بلغت قيمتها نحـو     % ٣,٧ الف طن مثلت نحو      ١٥,٧ المملكة المتحدة بنحو     ، تلتها %٤,٧دوالر مثلت نحو    
  %.٩,٥ مليون دوالر مثلت نحو ١٨,٩

  )٢٠١٦-٢٠١٢(البصل كمتوسط للفترة  لكمية وقيمة الصادرات المصرية من التوزيع الجغرافي): ١٨(جدول رقم 
 جملة اخرى  ردناال المملكة المتحدة الكويت  هولندا روسيا السعودية  الدولة/البيان

 ٤٢٦,٨ ٩١,٤٥ ١٥,٣٠ ١٥,٦٧ ٢٠,٤٤ ٢٣,٩٧ ٥٦,٣٨ ٢٠٣,٥٧  الكمية بااللف طن
 ١٠٠ ٢١,٤٣ ٣,٥٨ ٣,٦٧ ٤,٧٩ ٥,٦٢ ١٣,٢١ ٤٧,٧٠  من الجملة% 

 ١٩٨,٦ ٣٣,٢٥ ٧,١٩ ١٨,٩٣ ٩,٣٩ ١١,٥٥ ٢١,٧٥ ٩٦,٥٨  القيمة بالمليون دوالر
 ١٠٠ ١٦,٧٤ ٣,٦٢ ٩,٥٣ ٤,٧٣ ٥,٨٢ ١٠,٩٥ ٤٨,٦٢  من الجملة% 
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 . التوزيع الجغرافى لكمية وقيمة الواردات السعودية من البصل-ب
 الف طن بقيمة بلغت     ٣٢٥,١الى ان كمية الواردات السعودية من البصل بلغت نحو          ) ١٩(يشير الجدول رقم    

، وبتقدير معامل جينى هيرشمان لكمية تلك الواردات        ) ٢٠١٦-٢٠١٢ ( مليون دوالر كمتوسط للفترة    ١٢٥,٢نحو  
 ، وهو ما يشير الى التركز الجغرافى لتلك الواردات ، حيث احتلت مصر المرتبة االولـى                 ٦٨,٧تبين انه بلغ نحو     

 الف طن مثلـت نحـو   ٢٠٣,٦من حيث االهمية النسبية للدول المصدرة للبصل للسوق السعودى بكمية بلغت نحو             
% ٧٧,٢ مليون دوالر مثلت نحـو       ٩٦,٦من اجمالى الواردات السعودية من البصل ، بلغت قيمتها نحو           % ٦٢,٦

 مليون دوالر مثلـت  ١٦,٧، بلغت قيمتها نحو % ٢٧ الف طن مثلت نحو     ٨٧,٧من جملة قيمتها، تلتها اليمن بنحو       
 مليـون دوالر مثلـت      ٧,٣ها نحو   ، بلغت قيمت  %٨,٦ الف طن مثلت نحو      ٢٧,٩، تلتها الهند بنحو     % ١٣,٤نحو  
  %.٥,٨نحو 

  )٢٠١٦-٢٠١٢(السعودية من البصل كمتوسط للفترةالتوزيع الجغرافى لكمية وقيمة الواردات ) ١٩(جدول رقم
 جملة اخرى الهند  اليمن مصر  الدولة/البيان

 ٣٢٥,١٤ ٦,٠٢ ٢٧,٨٦ ٨٧,٦٩ ٢٠٣,٥٧  الكمية بااللف طن
 ١٠٠ ١,٨٥ ٨,٥٧ ٢٦,٩٧ ٦٢,٦١  من الجملة% 

 ١٢٥,١٦ ٤,٥٧ ٧,٢٩ ١٦,٧٣ ٩٦,٥٨  القيمة بالمليون دوالر
 ١٠٠ ٣,٦٥ ٥,٨٣ ١٣,٣٦ ٧٧,١٦  من الجملة% 
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 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد –السابع والعشرون دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
 



  ليل االقتصادي ألهمية السوق السعودي للصادرات الزراعية التح
  المصرية مع التركيز على أهم محاصيل الخضر والفاكهة

  

٢٠٩٨

  . تطور كمية وقيمة الواردات السعودية من البصل المصرى-٢
 ٢٠٠٦ان كمية الواردات السعودية من البصل المصرى بلغت عـام  ) ٢٠(  تبين البيانات الواردة بالجدول رقم      
 ١٣٠,٢ الف طن بقيمة بلغـت       ٢٧٩,٢ مليون دوالر ، ارتفعت الى نحو        ١٧,٢ الف طن بقيمة بلغت      ١٤٠,٣نحو  

 ٧٧,٦ الف طن بقيمة بلغت      ١٧٨,٩بلغ نحو   ) ٢٠١٦-٢٠٠٦( ، بمتوسط لفترة الدراسة      ٢٠١٦مليون دوالر عام    
ليون دوالر ، وبتقدير االتجاه الزمنى العام لكل من كمية وقيمة الواردات الـسعودية مـن البـصل                  مليون دوالر م  

 الـف   ١٢تبين تزايد الكمية سنويا بنحـو       ) ٢١(والواردة نتائجه بالجدول    ) ٢٠١٦-٢٠٠٦(المصرى خالل الفترة    
 مليون دوالر ، وبمعـدل نمـو   ٩,٢، بينما تبين تزايد القيمة سنويا بنحو % ٦,٧طن ، وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو     

  %.١١,٨سنوى بلغ 
    ).٢٠١٦-٢٠٠٦(تطور كمية وقيمة الواردات السعودية من البصل المصرى خالل الفترة ): ٢٠(جدول رقم 
  الكمية بااللف طن والقيمة بالمليون دوالر                    

واردات السعودية من 
  البصل المصرى

  اجمالى صادرات
  مصر من البصل

األهمية النسبية 
%  

  اجمالى واردات
  السعودية من البصل

األهمية النسبية 
  السنوات  %

  )٢/٦(  )١/٥(  )٦(قيمة   )٥(كمية   )٢/٤(  )١/٣(  )٤(قيمة  )٣(كمية  )٢(قيمة  )١(كمية 
٦٠,٤ ٤٩,٢ ٣٥,٠ ٢٣٢,٢ ٦٨,٦ ٧٢,٣ ٢٣,٨ ٢٠٤,٧ ١٧,٢ ١٤٠,٣ ٢٠٠٦ 
٥١,٤ ٣٩,٤ ٣٨,٧ ٢٠٧,٩ ٥٣,١ ٤٢,٣ ٣٦,٠ ٢٠١,٢ ١٥,٢ ١٠٦,٩ ٢٠٠٧ 
٤٨,٧ ٦٢,٩ ٧٢,٢ ٢٢٧,٢ ٤٤,٨ ٤٦,٦ ٩٧,٦ ٢٤٧,٠ ٤٥,٤ ١١٠,٦ ٢٠٠٨ 
٦٥,٢ ٧٨,٥ ١٢٣,٢ ٢٩٢,٠ ٨١,٠ ٥٧,٤ ١٦٨,٦ ٢٣٥,٢ ٩٦,٧ ١٩٠,٥ ٢٠٠٩ 
٦٨,٥ ٨٠,٧ ١٢٩,٨ ٣١٤,٥ ٤٢,٢ ٤٥,٣ ٢٣١,٣ ٥١٠,٦ ١٠٤,٧ ٢١٥,٥ ٢٠١٠ 
٥٧,٩ ٧٣,٤ ١٢٥,٠ ٣٢١,٩ ٣٧,٩ ٤٢,٦ ٢١٥,٦ ٤٩٠,٩ ٩١,٨ ١٨٦,٣ ٢٠١١ 
٥٥,٣ ٧٣,١ ١١٣,٠ ٣٠٤,٦ ٥٢,٨ ٥٢,٥ ١٥٧,٣ ٣١٩,٢ ٨٢,٦ ١٦٨,٥ ٢٠١٢ 
٥٣,١ ٦٩,٨ ١٠١,٠ ٢٧٩,٦ ٤٢,٥ ٣٤,٨ ٢٠٢,٦ ٣٤٩,١ ٧٠,٥ ١٤٨,٥ ٢٠١٣ 
٥٥,٥ ٧١,٢ ١١٦,٢ ٣١٥,١ ٤٢,٠ ٥٠,١ ١٦٥,٢ ٤١٦,٧ ٨٢,٧ ١٧٤,٩ ٢٠١٤ 
٦٦,٧ ٨٠,١ ١٤٦,٠ ٣٧٠,٢ ٤١,٧ ٤٣,٢ ٢٧٠,٤ ٥٩١,٦ ١١٦,٩ ٢٤٦,٨ ٢٠١٥ 
٧٨,٤ ٨٧,٠ ١٤٩,٦ ٣٥٦,١ ٦١,١ ٦٥,٨ ١٩٧,٨ ٤٥٧,٣ ١٣٠,٢ ٢٧٩,٢ ٢٠١٦ 
 ٥٩,٥ ٦٨,٠ ١٠٤,٥ ٢٩٢,٩ ٥٠,٢ ٤٩,٢ ١٦٠,٦ ٣٦٥,٨ ٧٧,٦ ١٧٨,٩ المتوسط
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وقيمة الواردات نتائج تقدير االتجاه العام الهم متغيرات تطور قيمة الصادرات المصرية ): ٢١(جدول رقم 
  ).٢٠١٦-٢٠٠٦(السعودية من البصل  خالل الفترة 

 %السنوي النمو معدل المتوسط R2 F a  b Ta Tb  البيان
   قيمة الواردات السعودية

 ١٤,١٨ ١٢٢,٢٦ *٧,٣٢ ١,١٤ ١٧,٣٤ ١٨,٢٥ ٥٣,٦٥ ٠,٨٦  المصريةمن الخضر
  واردات السعودية كمية ال
 ٦,٦٩ ١٧٨,٩١ *٣,٣٢ *٤,٣٩ ١١,٩٦ ١٠٧,١٤ ١١,٠٣ ٠,٥٥ ىمصرالبصل المن 
  واردات السعودية قيمة ال
 ١١,٨١ ٧٧,٦٤ *٤,٠٧ ١,٤٨ ٩,١٧ ٢٢,٦١ ١٦,٥٤ ٠,٦٥ ىمصرالبصل المن 

      )٠,٠٥(معنوى عند * 
  ).٢٠ ، ١٦ (رقمي لبيانات الجدولين Excelقدرت وحسبت باستخدام برنامج : المصدر

  :ى السوق السعودىمؤشرات تنافسية الصادرات المصرية من البصل ف-٣
  : تطور كمية وقيمة وسعر الطن للواردات السعودية من البصل المصرى واهم الدول المنافسة-أ

الى ان متوسط كمية الواردات السعودية من البصل المـصرى لفتـرة الدراسـة              ) ٢٢(يشير الجدول رقم    
،  الف طن  ١٢تلك الفترة بنحو     خالل    الف طن ، وان تلك الكمية تزايدت سنوبا        ١٧٨,٩بلغ نحو   ) ٢٠١٦-٢٠٠٦(

 مليـون دوالر ، وبتزايـد       ٧٧,٦، بينما بلغ متوسط قيمتها لذات الفترة نحـو          % ٤,٣وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو      
 ٤١٢,٨، بمتوسط سعر للطـن بلـغ نحـو    %٧ مليون دوالر ، وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو      ٩,٢سنوى قدر بنحو    

%.  ٦,٢طن ، وبمعدل نمو سنوى بلـغ نحـو          / دوالر ٢٨,٨ بنحو   دوالر ، وبتزايد سنوى خالل فترة الدراسة قدر       
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٢٠٩٩

 الف طن ،  بمتوسـط    ٨١,٦كما يبين ذات الجدول ان متوسط كمية الواردات السعودية من البصل اليمنى بلغ نحو               
 مليونا ، بينما لم تثبت معنوية التغير السنوى فى كل من الكميـة والقيمـة عنـد مـستويات               ١٦,٧قيمة بلغت نحو    

طـن ،  / دوالر٧,٤ دوالر ، وبتناقص سنوى قدر بنحـو  ٢٠٣,٣ية المعروفة ، بمتوسط سعر للطن بلغ نحو   المعنو
 الـف  ٢٤,٨وبلغ متوسط كمية الواردات السعودية من البصل الهندى نحو     %. ٥,٣وبمعدل تناقص سنوى بلغ نحو      

نوى فى كل من الكميـة والقيمـة    مليون دوالر ، هذا ولم تثبت معنوية التغير الس ٦,١طن بمتوسط قيمة بلغت نحو      
 ١٠,٨ دوالر ، وبتزايد سـنوى قـدر بنحـو           ٢٦٣,٨عند مستويات المعنوية المعروفة ، بمتوسط سعر للطن بلغ          

  %. ٤,٧طن ، وبمعدل نمو سنوى بلغ /دوالر
مؤشرات تطور كمية وقيمة وسعر الطن للواردات السعودية من البصل من مصر واهم ): ٢٢(جدول رقم 

  الكمية بااللف طن والقيمة بالمليون دوالر    ).٢٠١٦-٢٠٠٦(فسة خالل الفترة االدول المن
  سعر  قيمة  كمية  سعر  قيمة  كمية  سعر  قيمة  كمية    الهند  اليمن  مصر

 ٢٦٣,٨٠ ٦,١٣ ٢٤,٨١ ٢٠٣,٢٧ ١٦,٦٩ ٨١,٥٧ ٤١٢,٧٥ ٧٧,٦٤ ١٧٨,٩١   الفترةمتوسط
 *١٠,٧٥ ٠,٣٠ ٠,٣٧ *٧,٣٧- ٠,٠٢ ١,٩٩ *٢٨,٧٩ *٩,١٧ *١١,٩٦  التغير السنوى

 ٤,٧٣ ٢,٨٣ ٠,٧٩ ٥,٢٧- ٠,٧٢ ١٠,١٠ ٦,١٧ ٧,٠٤ ٤,٢٨  %معدل النمو
  )٠,٠٥(تأكدت معنوية مقدار التغير السنوى وذلك عند مستوى معنوية * 

  .بالملحق) ٣( لبيانات الجدول رقم Excelقدرت وحسبت باستخدام برنامج : المصدر
  :.ن البصل المصرى واهم الدول المنافسة تحليل النمط الموسمى للواردات السعودية م-ب

تم فى هذا الجزء دراسة النمط الموسمى لكمية الواردات السعودية من البصل من اهم الدول المصدرة خـالل                
، وبتقدير الرقم القياسى الموسمى ربع السنوى والواردة نتائجـه بالجـدول            ) ٢٠١٤ ديسمبر   -٢٠١٠يناير  (الفترة  
ت السعودية من البصل موزعة على مواسم العام االربعة وان بلغت اعلى كميـة لهـا              يتضح ان الواردا  ) ٢٣(رقم  

، %١٢٦,٣ العام، بدليل موسمى بلـغ  من جملة% ٣١,٦ الف طن مثلت نحو ٩٧فى الربع االول بمتوسط بلغ نحو      
ه الربـع   ، يلي %١٠٣,٨وسمى بلغ   ، بدليل م  % ٢٥,٩ الف طن مثلت نحو      ٧٩,٥يليه الربع الثانى بمتوسط بلغ نحو       

، يليـه الربـع الرابـع       % ٨٦,٤، بدليل موسمى بلغ     % ٢١,٦ الف طن مثلت نحو      ٦٦,٣الثالث بمتوسط بلغ نحو     
وبالنسبة للواردات الـسعودية    %. ٨٣,٥، بدليل موسمى بلغ     % ٢٠,٩ الف طن مثلت نحو      ٦٤,١بمتوسط بلغ نحو    

 الف طن مثلت نحـو  ٥٩,٩ع بمتوسط بلغ نحو من البصل المصرى فيتبين انها بلغت اعلى كمية لها فى الربع الراب          
 الف طن مثلت    ٥٩,٦، يليه الربع الثالث بمتوسط بلغ نحو        % ١٣٤,١من جملة العام ، بدليل موسمى بلغ        % ٣٣,٥
 الف طـن مثلـت نحـو        ٣٢,٤، يليه الربع االول بمتوسط بلغ نحو        % ١٣٤,١، بدليل موسمى بلغ     % ٣٣,٤نحو  
، % ١٥ الف طن مثلـت نحـو        ٢٦,٨ يليه الربع الثانى بمتوسط بلغ نحو        ،% ٦٩,٩، بدليل موسمى بلغ     % ١٨,١

وبالنسبة للواردات السعودية من البصل اليمنى فيتبين انها بلغت اعلى كمية لهـا فـى               %. ٦٠,٨بدليل موسمى بلغ    
مـن جملـة العـام ، بـدليل موسـمى بلـغ             % ٥٥ الف طن ، مثلت نحو       ٥٦,٧١الربع االول بمتوسط بلغ نحو      

، بـدليل موسـمى بلـغ    % ٤٣,٣ الف طـن مثلـت نحـو         ٤٤,٦يليه الربع الثانى بمتوسط بلغ نحو       ،  %٢٢٠,٦
، %٥,٢،بدليل موسمى بلغ    % ١,٢٣ الف طن مثلت نحو      ١,٢٦ بمتوسط بلغ نحو     ، يليه الربع الرابع   %١٧٢,٥

ة وبالنـسب %.١,٧، بدليل موسـمى بلـغ       % ٠,٥الف طن مثلت نحو     ٠,٥يليه الربع الثالث بمتوسط بلغ نحو       
 بمتوسط بلـغ  للواردات السعودية من البصل الهندى فيتبين انها بلغت اعلى كمية لها فى الربع الثانى من العام              

، يليـه الربـع االول   % ١٥٧,٩من جملة العام ، بدليل موسمى بلغ % ٣٦,١ الف طن ، مثلت نحو      ٧,٦نحو  
، يليـه الربـع الثالـث    % ١٢١,٢، بدليل موسمى بلـغ   % ٣١,٨ الف طن مثلت نحو      ٦,٧بمتوسط بلغ نحو    
، يليه الربع الرابع بمتوسط     % ٩٠,٢، بدليل موسمى بلغ     % ٢٤,٣ الف طن مثلت نحو      ٥,١بمتوسط بلغ نحو    

  %. ٣٠,٨، بدليل موسمى بلغ % ٧,٨ الف طن مثلت نحو ١,٧بلغ نحو 
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٢١٠٠

من البصل من  المقدر لكمية الواردات السعودية الربع سنوية الموسميالمتوسط والدليل ): ٢٣(جدول رقم 
  ).٢٠١٤ ديسمبر -٢٠١٠يناير (اهم الدول خالل الفترة 

 جملة  الهند اليمن مصر    
 ٩٧,٠١ ٦,٧٠ ٥٦,٧١ ٣٢,٣٨  المتوسط

  الربع االول ٣١,٦١ ٣١,٧٥ ٥٥,٠١ ١٨,١٢  من جملة السنة% 
 ١٢٦,٢٩ ١٢١,٢٤ ٢٢٠,٦٠ ٦٩,٩٤  الدليل الموسمى

 ٧٩,٥٤ ٧,٦٢ ٤٤,٦٤ ٢٦,٨٣  المتوسط
  الربع الثانى ٢٥,٩١ ٣٦,١١ ٤٣,٣٠ ١٥,٠١  من جملة السنة% 

 ١٠٣,٨٣ ١٥٧,٨٥ ١٧٢,٥١ ٦٠,٨١  الدليل الموسمى
 ٦٦,٢٦ ٥,١٣ ٠,٤٨ ٥٩,٦١  المتوسط

  الربع الثالث ٢١,٥٩ ٢٤,٣٢ ٠,٤٦ ٣٣,٣٦  من جملة السنة% 
 ٨٦,٣٥ ٩٠,١٥ ١,٧١ ١٣٥,١٠  الدليل الموسمى

 ٦٤,١٢ ١,٦٥ ١,٢٦ ٥٩,٨٩  المتوسط
  الربع الرابع ٢٠,٨٩ ٧,٨١ ١,٢٣ ٣٣,٥١  من جملة السنة% 

 ٨٣,٥٢ ٣٠,٧٦ ٥,١٨ ١٣٤,١٤  الدليل الموسمى
  ٣٠٦,٩٣ ١٠٣,٠٩ ٢١,١٠ ١٧٨,٧٢  متوسط السنة

  .بالملحق) ٤(حسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر
  . تطور الميزة النسبية الظاهرة للصادرات المصرية من البصل للسوق السعودى -ج

ان قيمة مؤشر الميزة النـسبية الظـاهرة لـصادرات البـصل            ) ٢٤(يانات الواردة بالجدول رقم     يتضح من الب  
،بمتوسط بلـغ   ٢٠١٥ عام   ١٩,٤ وحد اعلى بلغ نحو      ٢٠٠٦ عام   ٧,٦المصرى قد تراوحت بين حد ادنى بلغ نحو         

ميـع سـنوات   ، ويالحظ من ذات الجدول ان قيم هذا المؤشر جاءت اكبر من قيمة الواحد الـصحيح لج    ١٣,٥نحو  
  . الدراسة وهو ما يشير الى تمتع مصر بميزة نسبية ظاهرة فى صادرات البصل خالل فترة الدراسة

  . النصيب السوقى لمصر واهم الدول المنافسة فى الواردات السعودية من البصل-د
ان مصر استحوذت على النـصيب االكبـر مـن الـواردات            ) ٢٤(تبين البيانات الواردة بالجدول رقم      

، حيث تراوح النصيب السوقى لمصر بـين حـد          ) ٢٠١٦-٢٠٠٦(سعودية من البصل خالل فترة الدراسة       ال
 ، بمتوسـط لفتـرة الدراسـة        ٢٠١٦عـام   % ٧٨,٤ وحد اعلى بلغ نحو      ٢٠٠٨عام  % ٤٨,٧ادنى بلغ نحو    

 وحد اعلى بلغ    ٢٠١٦عام  % ٥,٥، وتراوح لليمن بين حد ادنى بلغ نحو         % ٥٩,٥بلغ نحو   ) ٢٠١٦-٢٠٠٦(
، وتراوح للهند بين حد ادنى بلغ نحـو     %  ٢٥,٦ ، بمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو        ٢٠١٣عام  % ٣٨,٨حو  ن

  %.٨ ، بمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو ٢٠٠٨عام % ١٤,١ وحد اعلى بلغ ٢٠١١عام % ٣,٨
 تطور الميزة النسبية الظاهرة للصادرات المصرية من البصل والنصيب السوقى الهم): ٢٤(جدول رقم 

  ).٢٠١٦-٢٠٠٦(الدول المصدرة للبصل للسوق السعودى خالل الفترة 
 الهند اليمن مصر  الميزة النسبية الظاهرة  السنوات  النصيب السوقى

١١,٨٩ ١٩,٤٣ ٦٠,٤٣ ٧,٦٢ ٢٠٠٦ 
١٣,٢٩ ٢٦,٩٠ ٥١,٤٢ ٨,٠١ ٢٠٠٧ 
١٤,١٢ ٣٥,٠٤ ٤٨,٧٠ ١٢,٧٩ ٢٠٠٨ 
٥,٩٨ ٢٧,٦٤ ٦٥,٢٣ ١٤,٢٧ ٢٠٠٩ 
٥,٢٤ ٢٥,٦٤ ٦٨,٥٠ ١٥,٤١ ٢٠١٠ 
٣,٨١ ٣٦,٣٠ ٥٧,٨٧ ١٦,٨١ ٢٠١١ 
١١,٥٢ ٣٢,٥٧ ٥٥,٣٢ ١٦,١٥ ٢٠١٢ 
٧,٢١ ٣٨,٧٩ ٥٣,٠٩ ١٤,٢٣ ٢٠١٣ 
٦,٨٣ ٣٤,٩٨ ٥٥,٤٩ ١٣,٤٢ ٢٠١٤ 
٤,١٨ ٢٧,٢٤ ٦٦,٦٥ ١٩,٤٤ ٢٠١٥ 
١٣,٢٢ ٥,٥٢ ٧٨,٤٢ ١٥,٠٢ ٢٠١٦ 
 ٧,٩٨ ٢٥,٦٣ ٥٩,٥٤ ١٣,٤٥  المتوسط
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٢١٠١

  .السعودي القدرة التنافسية السعرية لصادرات مصر واهم الدول المنافسة من البصل فى السوق -هـ
) ٢٠١٦-٢٠٠٦(بدراسة اسعار الواردات السعودية من البصل الهم الدول المـوردة كمتوسـط للفتـرة        

 ٤١٢,٨ى حقق اعلـى سـعر بمتوسـط بلـغ           بالملحق يتضح ان البصل المصر    ) ٣(والواردة بالجدول رقم    
طن ، بينما كان البصل اليمنى االقل سـعرا  / دوالر٢٦٣,٨طن ، يليه اليصل الهندى بمتوسط سعر بلغ         /دوالر

طن ، وبدراسة مؤشر القدرة التنافسية السعرية لكل من البصل اليمنـى والهنـدى      / دوالر ٢٠٣,٣بمتوسط بلغ   
 فانـه لـيس     ٢٠٠٧ ،   ٢٠٠٦انه فيما عـدا عـامى       ) ٢٥(دول رقم   بالنسبة للبصل المصرى ، يتبين من الج      

لصادرات مصر من البصل للسوق السعودى ميزة تنافسية سعرية بالنسبة لصادرات كل مـن الـيمن والهنـد        
، حيث تجاوزت تلك النسبة الواحد الصحيح لجميع سـنوات  )٢٠١٦-٢٠٠٦(لذات السوق خالل فترة الدراسة      

% ٥٣,٨اليمنى بين حد ادنى بلغ      /المذكورتين ، وتراوحت فى ذلك للبصل المصرى      الدراسى فيما عدا السنتين     
، بينمـا   % ١٨٦,٧ بمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو       ٢٠١٦عام  % ٣٣٣,٥ ، وحد اعلى بلغ نحو       ٢٠٠٦عام  

عام % ٢٦٤,٤ ، وحد اعلى بلغ نحو       ٢٠٠٧عام  % ٥٩,٢الهندى بين حد ادنى بلغ      /تراوحت للبصل المصرى  
  %. ١٤٦,٦ط لفترة الدراسة بلغ نحو  بمتوس٢٠١٢

   معدل اختراق السوق لصادرات مصر واهم الدول المنافسة من البصل فى السوق السعودى-و
الى ارتفاع مساهمة الصادرات المصرية فى اجمالى المتاح لالستهالك مـن البـصل    ) ٢٥(يشير الجدول رقم    

ه ارتفاع معدل اختراق الصادرات المـصرية مـن         ، وهو ما يبين   ) ٢٠١٦-٢٠٠٦(بالسوق السعودى خالل الفترة     
 عـام  ٠,٧٣ ، وحد اعلى بلغ نحو ٢٠١٣ عام   ٠,٣٨البصل للسوق السعودى ، حيث تراوح بين حد ادنى بلغ نحو            

 ، وتراوحت قيمة هذا المؤشر لصادرات اليمن بين حد ادنـى بلـغ   ٠,٥١ ، بمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو     ٢٠٠٩
، ٠,٢٢ ، بمتوسـط بلـغ نحـو         ٢٠١١ ،   ٢٠٠٨ عـامى    ٠,٣٣ اعلى بلغ نحو      ، وحد  ٢٠١٦ عامى   ٠,٠٤نحو  

، ٢٠٠٨ عام   ٠,١٣ وحد اعلى بلغ نحو      ،٢٠١٥ عام   ٠,٠٣وتراوحت قيمته لصادرات الهند بين حد ادنى بلغ نحو          
  .٠,٠٧بمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو 

م الدول المصدرة للبرتقال تطور القدرة التنافسية السعرية ومعدل اختراق السوق اله): ٢٥(جدول رقم 
  ).٢٠١٦-٢٠٠٦(للسوق السعودى خالل الفترة 

 الهند اليمن مصر الهند/ مصر اليمن/مصر  السنوات  معدل اختراق السوق  %القدرة التنافسية السعرية 
٠,١١ ٠,١٨ ٠,٥٥ ٧٢,٤ ٥٣,٨ ٢٠٠٦ 
٠,١٢ ٠,٢٤ ٠,٤٦ ٥٩,٢ ٦٢,٠ ٢٠٠٧ 
٠,١٣ ٠,٣٣ ٠,٤٦ ٢٠٠,٥ ١٨٧,٠ ٢٠٠٨ 
٠,٠٧ ٠,٣١ ٠,٧٣ ١٩٦,٩ ٢١١,٠ ٢٠٠٩ 
٠,٠٥ ٠,٢٤ ٠,٦٤ ١٦٥,٧ ٢٣٦,٥ ٢٠١٠ 
٠,٠٣ ٠,٣٣ ٠,٥٣ ١٦٢,١ ٢٤٦,٩ ٢٠١١ 
٠,١٠ ٠,٢٩ ٠,٤٩ ٢٦٤,٤ ٢٣٨,٩ ٢٠١٢ 
٠,٠٥ ٠,٢٨ ٠,٣٨ ١٤٤,٩ ٢٤٣,٧ ٢٠١٣ 
٠,٠٥ ٠,٢٦ ٠,٤١ ١٤٥,٦ ٢٤٧,٨ ٢٠١٤ 
٠,٠٣ ٠,٢١ ٠,٥١ ١٢٩,٣ ٢٦٠,١ ٢٠١٥ 
٠,١٠ ٠,٠٤ ٠,٦٠ ٢٠٥,٣ ٣٣٣,٥ ٢٠١٦ 
 ٠,٠٧ ٠,٢٢ ٠,٥١ ١٤٦,٦ ١٨٦,٧ المتوسط
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  : التقدير القياسى للعوامل المؤثرة فى كمية الواردات السعودية من البصل المصرى -٤
ردات السعودية مـن البـصل   يستهدف هذا الجزء دراسة تأثير اهم العوامل التى يفترض تاثيرها على كمية الوا   

المصرى ، وذلك عن طريق التقدير القياسى للنموذج المقترح والمتضمن لتلـك العوامـل كمتغيـرات مـستقلة ،                   
باالضافة الى كمية الواردات السعودية من البصل المصرى كمتغير تابع،هذا ويمكن صياغة النموذج المقترح فـى                

  :الصورة التالية
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٢١٠٢

tttttt XbXbXbXbY   44332211  
  .بااللف طنكمية الواردات السعودية من البصل المصرى  :tY :حيث
     tX1: سعر صرف الدوالر امام الجنيه المصرى.  
     tX   .قيمة الناتج المحلى االجمالى السعودى بالمليار دوالر  :2
     tX   .مصر للطن من البصل/ النسبة السعرية اليمن:3
     tX   .مصر للطن من البصل/ النسبة السعرية الهند: 4

          t : ١١.....١تعبر عن السنوات.  
  

، وكانت نتـائج  Step Wise regression االعتماد فى تقدير النموذج على اسلوب االنحدار المرحلى تمو
  : يلىالتقدير كما

tt XY 1111.043.89         
                 (1.8)           (5.58*)            

2R =0.75*      F=31.1* 
                       ٠,٠١معنوى عند *

  .بالملحق) ٦(حسبت من بيانات جدول رقم : المصدر
  

 المقدرة ، كما يشير معامل التحديد       Fدر ككل وفقا لقيمة     ويتضح من النموذج السابق معنوية النموذج المق      
 تعزى إلـى    بااللف طن كمية الواردات السعودية من البصل المصرى       من التغيرات فى    % ٧٥المقدر إلى أن    

كميـة الـواردات    التغير فى المتغير المتضمن بالنموذج المقدر ، كما يشير معامل االنحدار المقدر إلى زيادة               
 طن عند ارتفاع سعر صرف الدوالر امام الجنيه لمصرى بمقـدار            ١١١بنحو  لبصل المصرى   السعودية من ا  

  .جنيه واحد
  

   :الملخص
استهدف البحث بصفة رئيسية دراسة االهمية النسبية للسوق السعودى للصادرات الزراعية المـصرية     

والفاكهة المصرية فـى  مع التركيز على محاصيل الخضر والفاكهة، مع دراسة تنافسية اهم حاصالت الخضر         
السوق السعودى، ودراسة اهم العوامل المؤثرة على كمية الواردات السعودية من اهـم محاصـيل الخـضر                 

  :والفاكهة المصرية، وتم التوصل الى مجموعة من النتائج من اهمها
ـ         -١ ، %١٣,٣و  تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الزراعية المصرية باهمية نسبية بلغـت نح

 مليون دوالر، وبمعدل نمو سنوى بلـغ  ٤٧,٩وتبين تزايد الواردات الزراعية السعودية من مصر سنويا بنحو        
، % ٣٠,٦بنسبة بلغـت نحـو   ، كما اتضح تركز تلك الواردات فى محاصيل الفاكهة والخضر         % ٩,٢نحو  
  .على الترتيب% ٢٧

، وقـد تركـزت تلـك       % ١٧,٥لمصرية بنسبة بلغت نحو      تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للفاكهة ا       -٢
علـى  % ٣,٨،  % ٩,٣،  % ٥٣,١الواردات فى محاصيل البرتقال والفراولة والعنب باهمية نـسبية بلغـت            

  .الترتيب
مـن جملـة   % ٣,٢، % ٩,٥ انخفاض الواردات السعودية من صادرات مصر من العنب ، حيث مثلت نحـو   -٣

  .  يمة صادرات مصر منه على الترتيبقيمة الواردات السعودية وجملة ق
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٢١٠٣

 احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا من حيث الصادرات من البرتقال بعد كل من اسـبانيا وجنـوب افريقيـا ،                     -٤
  .من كمية الصادرات العالمية من المحصول% ١٢,٥ الف طن ، مثلت نحو ٨٥١,٥بكمية بلغت 

 الف طـن، مثلـت      ٢٤٧,٦قال المصرى بكمية بلغت نحو      للبرتقائمة الدول المستوردة    تصدرت السعودية    -٥
من جملة الواردات السعودية مـن      % ٦٢,٥من جملة صادرات مصر من البرتقال، ونحو        % ٢٩,١نحو  

  . البرتقال
  : تبين من دراسة مؤشرات تنافسية الصادرات المصرية من البرتقال فى السوق السعودى ما يلى-٦

  .ة فى صادرات البرتقال خالل فترة الدراسة ان مصر تتمتع بميزة نسبية ظاهر-أ
 استحوذت مصر على النصيب االكبر من الواردات السعودية من البرتقال ، بمتوسط لفترة الدراسة بلـغ          -ب

  %. ٠,٦٦، ثم اسبانيا بنحو %٦,٥، تلتها لبنان بنحو %٢٨، تلتها جنوب افريقيا بنحو % ٥٩,٢نحو 
زة تنافسية سعرية فى السوق السعودى مقارنة بكل من جنوب افريقيـا            تتمتع صادرات مصر من البرتقال بمي      -ج

بالنـسبة للـدولتين علـى      % ٥٣,٥،  % ٧٦,٤واسبانيا ، حيث بلغت القدرة التنافسية السعرية لمصر نحـو           
الترتيب، بينما لم تكن لها ميزة تنافسية سعرية بالنسبة للبنان ، حيث بلغت القـدرة التنافـسية الـسعرية نحـو      

٢٩٢,٤%.  
 ارتفاع مساهمة الصادرات المصرية فى اجمالى المتاح لالستهالك من البرتقال بالسوق السعودى ، وهـو          -د

ما اوضحه ارتفاع معدل اختراق الصادرات المصرية من البرتقال للسوق السعودى ، حيث تراوح بـين                
  .٠,٦١، بمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو ٠,٦٨ ،  وحد اعلى بلغ نحو ٠,٥٥حد ادنى بلغ 

 تم تقدير نموذج قياسى لتحديد اهم العوامل المؤثرة فى كمية الواردات السعودية من البرتقال المـصرى ، وتبـين     -٧
 الف طن عند ارتفاع سعر صرف الدوالر امام الجنيه المـصرى بمقـدار              ٢٥,٣بنحو  كمية تلك الواردات    زيادة  

  %. ١بنسبة مصر / عرية للطن من البرتقال بين لبنانالنسبة الس طن عند زيادة ٨٣٠جنيه واحد ، وزيادته بمقدار
وقد تركزت تلك الـواردات  %. ١٦ تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للخضر المصرية بنسبة بلغت نحو    -٨

علـى  % ١٣، %١٣,٢،%٥٨,٤فى محاصيل البصل والخضر المحفوظة والمجمدة والطماطم بنسبة بلغت نحـو         
  .الترتيب

رتبة الرابعة عالميا من حيث كمية الصادرات من البصل بعد كل من هولندا والهنـد والـصين ،    احتلت مصر الم -٩
  .من كمية الصادرات العالمية من المحصول% ٥,٦ الف طن ، مثلت نحو ٤٢٦,٨بكمية بلغت 

 ٠,٢، % ١,٤ انخفاض الواردات السعودية من صادرات مصر من محصولى البطاطس ، حيث مثلـت نحـو               -١٠
  .  قيمة الواردات السعودية وقيمة صادرات مصر منه على الترتيبمن جملة 

مثلـت نحـو     الف طن،    ٢٠٣,٦تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للبصل المصرى بكمية بلغت نحو            -١١
  . من جملة الواردات السعودية من البصل% ٦٢,٦من جملة صادرات مصر من البصل، ونحو % ٤٧,٧

  :ات تنافسية الصادرات المصرية من البرتقال فى السوق السعودى ما يلى تبين من دراسة مؤشر-١٢
  . مصر تتمتع بميزة نسبية ظاهرة فى صادرات البصل خالل فترة الدراسةإن -أ
 استحوذت مصر على النصيب األكبر من واردات السوق السعودى من البصل بمتوسط لفترة الدراسة               -ب

  %.٨، ثم الهند بنحو %٢٥,٦، تلتها اليمن بنحو % ٥٩,٥بلغ نحو 
ليس لصادرات مصر من البصل ميزة تنافسية سعرية فى السوق السعودى مقارنة بـصادرات كـل مـن                   -ج

بالنـسبة للـدولتين   % ١٤٦,٦، % ١٨٦,٧اليمن والهند ،حيث بلغت القدرة التنافسية السعرية لمصر نحـو      
  .على الترتيب
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٢١٠٤

لمتاح لالستهالك من البصل بالسوق السعودى ، وهو         ارتفاع مساهمة الصادرات المصرية فى اجمالى ا       -د
ما اوضحه ارتفاع معدل اختراق الصادرات المصرية من البصل للسوق السعودى ، حيث تراوح بـين       

  .٠,٥١، بمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو ٠,٧٣ ،  وحد اعلى بلغ نحو ٠,٣٨حد ادنى بلغ 
ثرة فى كمية الواردات السعودية مـن البـصل المـصرى ،             تم تقدير نموذج قياسى لتحديد اهم العوامل المؤ        -١٣

 طن عند ارتفاع سعر صرف الدوالر امـام الجنيـه المـصرى             ١١١وتبين زيادة كمية تلك الواردات بنحو       
  .بمقدار جنيه واحد

  

  :التوصيات
ضرورة اجراء دراسات ميدانية لالسواق الخارجية خاصة السوق السعودى لدراسـة اذواق المـستهلكين                -١

كل التصدير ، لما توصل اليه البحث من انخفاض الواردات الـسعودية مـن محاصـيل تـصديرية                  ومشا
مصرية إستراتيجية مثل البطاطس والعنب، ومساعدة الباحثين لدراسـة مـشاكل الـصادرات الزراعيـة               

  . المصرية فى دول االستيراد ، لما يتكلفه ذلك من تكاليف مالية كبيرة
 . رية ، لما توصل اليه البحث من معنوية تاثيره فى كمية الصادرات الزراعيةاالهتمام بمؤشر النسبة السع -٢
، لما الحظة الباحث من اختالف بيـان المتغيـر الواحـد لـذات       بتدقيق بيانات التجارة الخارجية     االهتمام -٣

 .المصدر
ـ         ية والخدمات اللوجستية التصديرية   رفع كفاءة المؤسسات التصدير    -٤ دم قطـاع   ، مع تـوفير قاعـدة بيانـات تخ

 . التصدير
  :المراجع

 دراسة تحليلية للصادرات المصرية من الكتـان        -)دكتور(، امل كامل عيد     ) دكتور(اميرة احمد الشاطر     )١
 .٢٠١٣ ديسمبر – العدد الرابع – ٢٣ المجلد – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى -

ة اقتـصادية لـبعض محـددات     دراس–) دكتور(، باسم دوس حنا ) دكتور(محمد عبد العزيز سيد خليل   )٢
 - الكـسبرة  –الكراويـة   (الطلب الخارجى على الصادرات المصرية الهم النباتات الطبيـة والعطريـة            

 – العـدد الرابـع      – ٢٤ المجلـد    – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى      -فى االسواق العلمية  ) الكمون
 .٢٠١٤ديسمبر 

ى للمركز التنافسى للصادرات المصرية من البرتقال        تحليل اقتصاد  –) دكتور(محمود سعد الدين الريدى      )٣
 .٢٠٠٣ ديسمبر – العدد الرابع – ١٣ المجلد – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى -

 دراسة اقتصادية للصادرات الزراعيـة المـصرية الهـم اصـناف     –) دكتور(منال السيد محمد الخشن   )٤
 سـبتمبر   – العـدد الثالـث      – ٢٣ المجلـد    –  المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى    –الموارح المصرية   

٢٠١٣. 
 . النشرة االقتصادية اعداد متفرقة-البنك االهلى المصرى  )٥
  . www.trade map.comشبكة المعلومات الدولية  )٦
 .  متفرقةإعداد -السنوي ياإلحصائ الكتاب –المنظمة العربية للتنمية الزراعية  )٧
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٢١٠٥

  المالحق
  ).٢٠١٦-٢٠٠٦(تطور كمية وقيمة وسعر الواردات السعودية من البرتقال المصرى واهم الدول المنافسة خالل الفترة ): ١(جدول رقم 

  طن/ر والسعر بالدوالرالكمية بااللف طن والقيمة بالمليون دوال                                                                                             
  قيمة  كمية  قيمة  كمية  سعر  قيمة  كمية  سعر  قيمة  كمية  سعر  قيمة  كمية  سعر  قيمة  كمية  السنوات  جملة  اخرى  اسبانيا  لبنان  جنوب افريقيا  مصر

١١١,٥ ٣٢٢,٦ ٥,١ ١٢,٦ ٦٢١,٢ ٠,٢ ٠,٣ ١٠٢,٦ ٢,٤ ٢٣,٣ ٤٥٣,٤ ٤٠,٦ ٨٩,٦ ٣٢١,٣ ٦٣,٢ ١٩٦,٨ ٢٠٠٦ 
١١٧,١ ٣٠٨,٣ ٧,٦ ١٥,٦ ٧٣٨,٦ ٠,٣ ٠,٤ ٩٢,٩ ٣,٥ ٣٨,٠ ٥١٣,١ ٤١,٤ ٨٠,٧ ٣٦٩,٩ ٦٤,٣ ١٧٣,٧ ٢٠٠٧ 
١٦٧,٧ ٢٩٣,٢ ١٠,٩ ١٩,٤ ١٢٤٨,١ ٠,٢ ٠,١ ١٠١,١ ٢,٩ ٢٨,٦ ٥٩٤,٨ ٥١,٠ ٨٥,٧ ٦٤٤,٧ ١٠٢,٨ ١٥٩,٤ ٢٠٠٨ 
١٧٩,١ ٣٢٤,٩ ١١,٦ ٢٢,٤ ٩٧٢,٩ ٠,٨ ٠,٨ ٩٤,٤ ٢,٨ ٢٩,٨ ٥٢٤,٦ ٤٦,٩ ٨٩,٤ ٦٤٠,٩ ١١٦,٩ ١٨٢,٥ ٢٠٠٩ 
١٨٨,٩ ٣٣١,٤ ٩,٤ ١٦,٤ ٩٨٤,١ ١,٧ ١,٨ ١٤٠,٠ ٣,٨ ٢٧,٠ ٥٨٣,٤ ٦١,١ ١٠٤,٧ ٦٢١,٣ ١١٢,٨ ١٨١,٦ ٢٠١٠ 
١٩٩,٢ ٣٥٩,٥ ١٢,٧ ٢٠,٢ ٩٠١,٦ ٤,٥ ٥,٠ ١٧٧,٥ ٥,٠ ٢٨,٢ ٦٧٢,١ ٦٨,٠ ١٠١,١ ٥٣١,٧ ١٠٩,٠ ٢٠٤,٩ ٢٠١١ 
١٩٥,٣ ٣٨٨,٩ ٧,٨ ١١,٤ ٨٢٩,٣ ٥,٧ ٦,٩ ٣١٠,٧ ٨,٧ ٢٨,٢ ٦٤٢,٧ ٧٠,١ ١٠٩,١ ٤٤١,٠ ١٠٢,٩ ٢٣٣,٤ ٢٠١٢ 
١٨٣,٩ ٣٧٤,٠ ٤,٨ ٧,٣ ٧٩٦,٥ ٦,٥ ٨,١ ١٨٩,٠ ٣,١ ١٦,٢ ٦٥٠,٩ ٧٣,٣ ١١٢,٦ ٤١٩,٢ ٩٦,٣ ٢٢٩,٨ ٢٠١٣ 
١٩٢,٧ ٤٠٢,٥ ٣,٩ ٥,٥ ٧٧٤,٠ ١٣,٢ ١٧,٠ ١٨٥,٦ ٣,٧ ١٩,٩ ٦٣٩,٩ ٦٩,٨ ١٠٩,١ ٤٠٦,٧ ١٠٢,١ ٢٥٠,٩ ٢٠١٤ 
١٨٢,٩ ٤٠٠,٢ ٤,٨ ٧,٢ ٧٤٧,٧ ٨,٣ ١١,١ ٢١٠,٨ ٢,٩ ١٣,٦ ٦١٦,١ ٦٦,٤ ١٠٧,٨ ٣٨٥,٧ ١٠٠,٤ ٢٦٠,٣ ٢٠١٥ 
١٩٧,٣ ٤١٦,٨ ١١,٩ ٢٠,٣ ٨٩١,٩ ١٠,٦ ١١,٨ ٢٤٦,٥ ٣,٥ ١٤,٣ ٧٠٤,٤ ٧٥,٢ ١٠٦,٧ ٣٦٤,٧ ٩٦,١ ٢٦٣,٦ ٢٠١٦ 
 ١٧٤,١ ٣٥٦,٦ ٨,٢ ١٤,٤ ٨٦٤,٢ ٤,٧ ٥,٨ ١٦٨,٣ ٣,٨ ٢٤,٣ ٥٩٩,٦ ٦٠,٣ ٩٩,٧ ٤٦٧,٩ ٩٧,٠ ٢١٢,٥ المتوسط
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  )٢٠١٤-٢٠١٠(كميات الواردات السعودية ربع السنوية من البرتقال من مصر واهم الدول المنافسة خالل الفترة ): ٢(جدول رقم 
  لكمية بااللف طن

٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

  جنوب
 ٣٣,٥ ٦٩,٨ ٥,٨ ٠,٠ ٣٤,١ ٧١,٠ ٧,٤ ٠,١ ٣٩,٧ ٥٦,٧ ١٢,٥ ٠,١ ٣٠,٣ ٦١,٢ ٩,٣ ٠,٢ ٣٢,٤ ٦١,٢ ١١,٠ ٠,٠ افريقيا
 ٤٢,٢ ١٣,٤ ٧٣,٥ ١٢١,٩ ٣٩,٦ ٥,٥ ٦٥,٦ ١١٩,١ ٣٩,٢ ٦,٧ ٧٠,٨ ١١٦,٨ ٤٤,٩ ٢,٦ ٥٧,٨ ٩٩,٥ ٣٩,٥ ٠,٨ ٤١,٣ ٩٩,٩ مصر
 ٣,٦ ٥,٤ ٥,٨ ٥,٢ ٢,٦ ٣,٧ ٤,٨ ٥,١ ٥,٧ ٧,٩ ٧,٧ ٦,٨ ٤,٤ ٥,٩ ٧,٢ ١٠,٧ ٤,٢ ٦,١ ٧,٦ ٩,١ لبنان
 ٠,٥ ٠,٦ ١٥,١ ٠,٩ ٠,٥ ٠,٠ ٦,٣ ١,٤ ٠,٠ ٠,٠ ٦,٨ ٠,١ ٠,٠ ٠,٠ ٤,٢ ٠,٧ ٠,١ ٠,٠ ١,٥ ٠,١ اسبانيا
  جملة

 ٨٣,٧ ٩٠ ١٠١ ١٢٨ ٧٩,٦ ٨٠,٩ ٨٧,٦ ١٢٥,٩ ٨٩,٩ ٧٤,٠ ١٠٠,٧ ١٢٤ ٨٦,٦ ٧٥,٦ ٨٤,٣ ١١٣ ٨٠,٤ ٧١,٨ ٦٨,٢ ١١١ وارداتال
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٢١٠٦

  ).٢٠١٦-٢٠٠٦(الل الفترة تطور كمية وقيمة وسعر الواردات السعودية من البصل من مصر واهم الدول المنافسة خ): ٣(جدول رقم 
  طن/                                                                                      الكمية بااللف طن والقيمة بالمليون دوالر والسعر بالدوالر

  قيمة  كمية  قيمة  كمية  سعر  قيمة  كمية  سعر  قيمة  كمية  سعر  قيمة  كمية  السنوات  جملة  اخرى  اليمن  الهند  مصر
٣٥,٠٣ ٢٣٢,٢٣ ٢,٨٢ ١٩,١٦ ٢٢٨,١٢ ١٠,٢٩ ٤٥,١٣ ١٦٩,٥٣ ٤,٦٨ ٢٧,٦٢ ١٢٢,٨٣ ١٧,٢٤ ١٤٠,٣٣ ٢٠٠٦ 
٣٨,٧١ ٢٠٧,٩٣ ٣,٩٥ ١٧,٤٤ ٢٢٩,٩٠ ١٢,٨٦ ٥٥,٩٤ ٢٤٠,٨٥ ٦,٦٦ ٢٧,٦٤ ١٤٢,٦٢ ١٥,٢٥ ١٠٦,٩١ ٢٠٠٧ 
٧٢,٢٣ ٢٢٧,١٥ ٢,٧٥ ٤,٨٧ ٢١٩,٦٣ ١٧,٤٨ ٧٩,٥٩ ٢٠٤,٨٨ ٦,٥٧ ٣٢,٠٧ ٤١٠,٦٨ ٤٥,٤٣ ١١٠,٦٣ ٢٠٠٨ 
١٢٣,١٩ ٢٩٢,٠٠ ٢,٥٥ ٣,٣٤ ٢٤٠,٥٩ ١٩,٤٢ ٨٠,٧٢ ٢٥٧,٨٣ ٤,٥١ ١٧,٤٧ ٥٠٧,٧٤ ٩٦,٧١ ١٩٠,٤٧ ٢٠٠٩ 
١٢٩,٨٠ ٣١٤,٥٤ ٣,٦٤ ١,٩٥ ٢٠٥,٥٩ ١٦,٥٨ ٨٠,٦٥ ٢٩٣,٤٤ ٤,٨٤ ١٦,٤٩ ٤٨٦,١٣ ١٠٤,٧٤ ٢١٥,٤٥ ٢٠١٠ 
١٢٤,٩٧ ٣٢١,٩١ ٦,١٧ ٦,٤٩ ١٩٩,٥٠ ٢٣,٣١ ١١٦,٨٦ ٣٠٣,٨٩ ٣,٧٢ ١٢,٢٥ ٤٩٢,٥٦ ٩١,٧٦ ١٨٦,٣٠ ٢٠١١ 
١١٢,٩٨ ٣٠٤,٦١ ٣,٥٦ ١,٨٠ ٢٠٥,٠٨ ٢٠,٣٥ ٩٩,٢١ ١٨٥,٢٩ ٦,٥٠ ٣٥,٠٩ ٤٩٠,٠٠ ٨٢,٥٨ ١٦٨,٥٢ ٢٠١٢ 
١٠٠,٩٧ ٢٧٩,٦٥ ٢,٧٧ ٢,٥٣ ١٩٤,٧٥ ٢١,١٣ ١٠٨,٤٧ ٣٢٧,٤٧ ٦,٦١ ٢٠,١٧ ٤٧٤,٦٠ ٧٠,٤٧ ١٤٨,٤٧ ٢٠١٣ 
١١٦,٢٠ ٣١٥,١٣ ٥,٤٧ ٨,٥١ ١٩٠,٨٤ ٢١,٠٤ ١١٠,٢٤ ٣٢٤,٩٠ ٦,٩٩ ٢١,٥١ ٤٧٢,٩٥ ٨٢,٧٠ ١٧٤,٨٧ ٢٠١٤ 
١٤٦,٠٢ ٣٧٠,٢٥ ٥,٠٣ ٧,١٤ ١٨٢,١٩ ١٨,٣٨ ١٠٠,٨٧ ٣٦٦,٥٦ ٥,٦٧ ١٥,٤٧ ٤٧٣,٨٥ ١١٦,٩٣ ٢٤٦,٧٨ ٢٠١٥ 
١٤٩,٦٥ ٣٥٦,٠٨ ٦,٠٠ ١٠,١١ ١٣٩,٨١ ٢,٧٥ ١٩,٦٦ ٢٢٧,١٦ ١٠,٦٩ ٤٧,٠٨ ٤٦٦,٢٩ ١٣٠,٢١ ٢٧٩,٢٤ ٢٠١٦ 
 ١٠٤,٥٢ ٢٩٢,٨٦ ٤,٠٦ ٧,٥٨ ٢٠٣,٢٧ ١٦,٦٩ ٨١,٥٧ ٢٦٣,٨٠ ٦,١٣ ٢٤,٨١ ٤١٢,٧٥ ٧٧,٦٤ ١٧٨,٩١ المتوسط
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)                                      ٢٠١٤-٢٠١٠(كميات الواردات السعودية ربع السنوية من البصل من مصر واهم الدول المنافسة خالل الفترة ): ٤(جدول رقم 
  الكمية بااللف طن

٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠   Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
 ٥٧,١ ٦٥,٥ ٢٩,٨ ٢٢,٥ ٤٨,٧ ٥٢,٥ ٢٦,١ ٢١,٢ ٦٦,٣ ٦١,٦ ٢٣,٨ ١٦,٨ ٥١,٩ ٦٢,٣ ٢٧,٤ ٤٤,٧ ٧٥,٥ ٥٦,٢ ٢٧,٠ ٥٦,٧ مصر
 ٢,٦ ٢,٣ ٦,٥ ١٠,١ ١,١ ٣,٦ ٨,٣ ٧,٢ ٣,٠ ١٣,٠ ٨,٩ ١٠,٢ ١,٤ ٢,٩ ٦,٣ ١,٧ ٠,٢ ٣,٩ ٨,١ ٤,٣ الهند
 ٠,٠ ٠,٠ ٥٠,٤ ٥٩,٩ ٢,١ ٠,٣ ٤٥,٤ ٦٠,٥ ١,٦ ٠,٦ ٤١,٤ ٥٥,٦ ٠,٨ ١,٥ ٥٢,٨ ٦١,٩ ١,٨ ٠,٠ ٣٣,٢ ٤٥,٧ اليمن
  جملة

 ٦٢,٩ ٦٩,٣ ٨٨,٩ ٩٤,٠ ٥٢,٦ ٥٧,٦ ٧٩,٨ ٨٩,٣ ٧١,٣ ٧٥,٧ ٧٤,٢ ٨٣,١ ٥٥,٥ ٦٨,٢ ٨٦,٤ ١١١,٦ ٧٨,٣ ٦٠,٥ ٦٨,٣ ١٠٧,٠ الواردات
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 كمية الواردات السعودية من في العوامل المؤثرة أهمح لتحديد متغيرات النموذج المقتر): ٥(جدول رقم 
  )٢٠١٦-٢٠٠٦( خالل الفترة المصريالبرتقال 

  كمية الواردات  السنوات 
  السعودية من

البرتقال المصرى 
  بااللف طن

سعر صرف 
جنيه /الدوالر

  مصرى

قيمة الناتج 
المحلى االجمالى 
السعودى بالمليار 

  دوالر

النسبة السعرية 
من البرتقال للطن 

  %مصر/افريقيا.ج

النسبة 
السعرية للطن 
من البرتقال 

  %مصر/لبنان

النسبة السعرية 
للطن من 
البرتقال 

  %مصر/اسبانيا
١٩٣,٤ ٣٢,٠ ١٤١,١ ٣٨٠,٧ ٥,٧ ١٩٦,٨ ٢٠٠٦ 
١٩٩,٧ ٢٥,١ ١٣٨,٧ ٤٢٢,٤ ٥,٦ ١٧٣,٧ ٢٠٠٧ 
١٩٣,٦ ١٥,٧ ٩٢,٣ ٥٢٩,٠ ٥,٤ ١٥٩,٤ ٢٠٠٨ 
١٥١,٨ ١٤,٧ ٨١,٩ ٤٣٧,٧ ٥,٦ ١٨٢,٥ ٢٠٠٩ 
١٥٨,٤ ٢٢,٥ ٩٣,٩ ٥٣٣,٩ ٥,٧ ١٨١,٦ ٢٠١٠  
١٦٩,٦ ٣٣,٤ ١٢٦,٤ ٦٧٩,٢ ٦,٠ ٢٠٤,٩ ٢٠١١ 
١٨٨,١ ٧٠,٥ ١٤٥,٨ ٧٢٢,٠ ٦,٠ ٢٣٣,٤ ٢٠١٢ 
١٩٠,٠ ٤٥,١ ١٥٥,٣ ٧٤٤,٣ ٧,٠ ٢٢٩,٨ ٢٠١٣ 
١٩٠,٣ ٤٥,٦ ١٥٧,٣ ٧٤٦,٢ ٧,١ ٢٥٠,٩ ٢٠١٤ 
١٩٣,٩ ٥٤,٧ ١٥٩,٨ ٧٤٦,٢ ٧,٦ ٢٦٠,٣ ٢٠١٥ 
٢٤٤,٦ ٦٧,٦ ١٩٣,١ ٧٤٩,٧ ٧,٨ ٢٦٣,٦ ٢٠١٦ 
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قترح لتحديد اهم العوامل المؤثرة فى كمية الواردات السعودية من متغيرات النموذج الم): ٦(جدول رقم 
  ).٢٠١٦-٢٠٠٦(البصل المصرى خالل الفترة 

  السنوات
  كمية الواردات

البصل  السعودية من
  بااللف طن المصرى

سعر صرف 
جنيه /الدوالر

  مصرى
قيمة الناتج المحلى 
االجمالى السعودى 

  بالمليار دوالر
  النسبة السعرية

البصل للطن من 
  %مصر/اليمن

  النسبة السعرية
  للطن من البصل

  %مصر/الهند 
١٣٨,٠٣ ١٨٥,٧٣ ٣٨٠,٧٤ ٥,٧٣ ١٤٠,٣٣ ٢٠٠٦ 
١٦٨,٨٨ ١٦١,٢٠ ٤٢٢,٣٦ ٥,٦٤ ١٠٦,٩١ ٢٠٠٧ 
٤٩,٨٩ ٥٣,٤٨ ٥٢٨,٩٦ ٥,٤٣ ١١٠,٦٣ ٢٠٠٨ 
٥٠,٧٨ ٤٧,٣٩ ٤٣٧,٧٤ ٥,٥٩ ١٩٠,٤٧ ٢٠٠٩ 
٦٠,٣٦ ٤٢,٢٩ ٥٣٣,٨٦ ٥,٦٩ ٢١٥,٤٥ ٢٠١٠ 
٦١,٧٠ ٤٠,٥٠ ٦٧٩,١٩ ٥,٩٥ ١٨٦,٣٠ ٢٠١١ 
٣٧,٨٢ ٤١,٨٥ ٧٢٢,٠٤ ٦,٠٤ ١٦٨,٥٢ ٢٠١٢ 
٦٩,٠٠ ٤١,٠٤ ٧٤٤,٣٤ ٧,٠١ ١٤٨,٤٧ ٢٠١٣ 
٦٨,٧٠ ٤٠,٣٥ ٧٤٦,٢٥ ٧,١٠ ١٧٤,٨٧ ٢٠١٤ 
٧٧,٣٦ ٣٨,٤٥ ٧٤٦,٢٥ ٧,٦٠ ٢٤٦,٧٨ ٢٠١٥ 
٤٨,٧٢ ٢٩,٩٨ ٧٤٩,٧٤ ٧,٨٠ ٢٧٩,٢٤ ٢٠١٦ 
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Summary  
The importance of research is shown in the light of economic variables, the 

most important high deficit in the balance of trade, and the consequent significant 
decline in the value of cash reserves of foreign currencies, Whereas as the increase in 
exports supports the economy's own ability to grow and the continuation of more 
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current receipts in foreign currencies. The problem of the study was to inquire about 
the competitiveness of Egyptian exports of the most important vegetable and fruit 
crops in the Saudi market. , And what factors affect the amount of exports of these 
crops to that market?. The research was mainly to study the importance of Saudi 
Arabia market to Egyptian agricultural exports, and identify the most important 
factors affecting on this exports quantities, and the most important results are as 
follows: 
1- Saudi Arabia ranked first in terms of the relative importance of importing 

countries to Egyptian agricultural exports with a relative importance of about 13.3% 
and it was also found that these imports were concentrated in fruit crops and 
vegetable crops with a relative importance of about 30.6% and 27%, respectively. 

2- Saudi Arabia ranked first in terms of the relative importance of importing countries 
to Egyptian exports of orange with a relative importance of about 29.1%.  

3- A study of the indicators of the competitiveness of Egyptian exports of orange in 
the Saudi market shows that:  

- Egypt has a price comparative advantage in orange exports during the study period. 
- The market share of Egyptian exports in Saudi imports of oranges ranged between a 

minimum of 54.4% and a higher of 65.1%, with an average of 59.2% for the study 
period. 

- Egypt's orange exports to the Saudi market has a competitive advantage for both 
South Africa and Spain, while it did not have a competitive advantage for 
Lebanon's exports. 

4- Saudi Arabia ranked first in terms of relative importance of importing countries to 
Egyptian exports of onions with a relative importance of about 47.7%.  

5- A study of the competitive indicators of Egyptian exports of onion in the Saudi 
market shows the following: 

- Egypt has a price comparative advantage in onion exports during the study period. 
- The market share of Egyptian exports in Saudi imports of onions ranged between a 

minimum of 48.7% and a higher of 78.4%, with an average of 59.5% for the study 
period. 

- Egypt's onion exports to the Saudi market have no competitive advantage for the 
exports of Yemen and India. 

The study recommends that there is a need for field studies for foreign markets, 
especially the Saudi market to study consumer tastes and export problems, Where the 
study found low Saudi imports of Egyptian strategic export crops such as potatoes 
and grapes, raise the efficiency of export institutions and export logistic services and 
providing a database serving the export sector. 

 


