
٢٢٤٥ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
  دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ

  ىاورغادة على الدم                                 هند نبيل محمد يوسف
  معهد بحوث االقتصاد الزراعى -باحث                  معهد بحوث االقتصاد الزراعى -باحث أول   

  :مقدمة
صيل البستانية أحد المكونات الرئيسية للصادرات الزراعية المصرية ومن ثم أهتمت تعتبر المحا

 االسواق الدراسات والرسائل العلمية بدراسة إمكانيات تنمية الصادرات المصرية من هذه المحاصيل فى
لى التجارة وتأثيرها ع فى السنوات االخيرة تشكلت ظل االتفاقيات والتكتالت الدولية التى الخارجية وذلك فى

 االسواق الرئيسية همية اسواق دول مجلس التعاون الخليجى كأحدأ وتشير الدالئل الى ،الخارجية بين الدول 
الصادرات أهمية تنامى تلك ويدعم ، البستانية محاصيل التزايد اليها الصادرات المصرية من التى يمكن أن 

عامة والحاصالت البستانية بصفة درات المصرية  بالنسبة للصاةق واعداسوأ أنها مجلس التعاون دولالى 
تشابة النمط الغذائى وعدم المغااله باالضافة الى  مليون نسمة ٩٠ عن عدد السكان يزيدبصفة خاصة حيث 

 وتعدد وسائل النقل برى الخليج تقارب المسافة بين مصر واسواق باالضافة الىفى مواصفات الجودة 
  .المصريةلصادرات لق اسوذه االمن أهمية هيزيد مما وبحرى وجوى 

  :المشكلة البحثية 
سواق أ فيها كما أنهاإرتفاع متوسط دخل الفرد و أسواقها بإتساع دول مجلس التعاون الخليجىتتسم 

لدول الزراعية  الوارداتأن قيمة  المحاصيل الزراعية ، وعلى الرغم من مستوردة لمعظم احتياجاتها من
االهمية النسبية  تقد بلغف )٢٠١٦-٢٠١٤(كمتوسط للفترة  مليون دوالر ٤٧٦٠٩بلغت نحو مجلس التعاون 

  .٪٧,٠٨نحو ها لصادرات المصرية منل
  :الهدف من الدراسة 

بين مصر ودول مجلس التعاون الزراعية إستعراض تطور العالقات التجارية  يهدف البحث الى
  : التالية  وتحليل وتوصيف النقاط ولتحقيق هذا الهدف فقد تم دراسةىالخليج

 من خالل دراسة حجم الصادرات التجارة الكلية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى تحليل -١
  .اردات وتحليل الميزان التجاريوالو

  .الزراعيةالسلعية   التبادل التجارى المصرى مع دول مجلس التعاون الخليجى وفقا للمجموعاتحركة -٢
المصرية الى دول مجلس التعاون الزراعية  المحاصيل التصديرية  دراسة بعض مؤشرات التنافسية ألهم-٣

   .معدل األختراقو  النسبة السعرية والنصيب السوقىمثلالخليجى 
   .محاصيل الدراسة لدول مجلس التعاون على كمية الصادرات المصرية من دراسة أهم العوامل المؤثرة -٤

  :ومصادر البيانات  المنهجية البحثية
اإلحصائى لبعض و ى الوصفىقتصاد التحليل االى أستخدام أسلوبى عل تحقيق أهدافهى فالبحث أعتمد
باالضافه الى قياس دالت النمو وتقدير معادالت االتجاه الزمنى العام تصادية مثل تقدير معالمتغيرات األق

ى كمية الصادرات واستخدام أسلوب االنحدار المتعدد لتحديد أهم العوامل المؤثرة علبعض مؤشرات التنافسية 
ة الدولية  الشبكة العنكبوتيى البيانات المنشورة علىأعتمد البحث علو ،الدراسة من محاصيل المصرية 

   .Faoوالممثلة فى قواعد البيانات التابعة لألمم المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة 
  :مجلس التعاون الخليجىالنشأة التاريخية ل

 خالل اجتماع قادة دول الخليج الست ىاون لدول الخليج العربعمجلس الت نشاءإتم االعالن عن 
في العاصمة اإلماراتية ) المملكة العربية السعودية، الكويت، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، عمان(

 حيث تم خالله ،" قمة التأسيس"، وُأطلق على هذا االجتماع ١٩٨١مايو) ٢٦-٢٥(أبو ظبي خالل الفترة 
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٢٢٤٦ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
 وتنمية عالقاتها هدف إلى تحقيق التعاون بين دول الخليج ى للمجلس، والذىقيع على النظام األساسوالت

ل كافة القطاعات تمث إطار صيغة شاملة وفاعلة ىف، وذلك  مختلف المجاالت ىفوتحقيق التنسيق والتكامل 
التقنية والمعلوماتية ألداء  وقدراتها ةواإلداري الفنية االقتصادية الخليجية عربيا وإقليميا ودوليا ، ودعم أجهزتها

العمل على إزالة مجلس ممثلة فى القد تقدمت مجاالت التعاون بين دول و ، هذا الدور على أكمل وجه
  توحيد انظمتها التجاريةو، تنسيق سياسات اإلستيراد والتصديرو، الجمركية بين الدول األعضاء  الحواجز

   .تجاه الدول والتكتالت اإلقليمية األخرى جماعية بصفة  االقتصاديةعالقاتها سياساتها ورسمإضافة إلى 
  :التجارة الخارجية الكلية بين مصر ومجلس التعاون الخليجى 

تعكس مؤشرات التجارة الخارجية طبيعة العالقة االقتصادية بين الدول بعضها البعض ومدى القدرات 
لتغيرات التى حدثت فى التجارة الخارجية المصرية مع التركيز علي اوبالتنافسية للدولة موضع االعتبار، 

لتى تعرف بثورات دول مجلس التعاون الخليجى نتيجة التغيرات السياسية التي حدثت فى المنطقة العربية وا
حيث تمثل الفترة التى ) ٢٠١٣-٢٠١١(فقد تم تقسيم فترة الدراسة الى فترتين االولى من الربيع العربى 

 فى مصر مقارنة بالفترة الثانية من  واالقتصادى يناير وعدم االستقرار السياسى٢٥حداث ثورة أشهدت 
مجلس دول   المصرية معالكليةحجم التجارة وبدراسة  تلت ذلك ،والتى تمثل الفترة التى ) ٢٠١٦-٢٠١٤(

ار دوالر  ملي١٠,٠٧ت نحو التجارة قد بلغتلك الى أن قيمة ) ١(بيانات الجدول رقم أشارت التعاون الخليجى 
 فى حين قدر ، ٪ من حجم التجارة الكلية المصرية خالل تلك الفترة ١٠,٥تمثل نحو فترة األولى لكمتوسط ل

تمثل نحو  لفترة الثانيةل كمتوسط  مليار دوالر١١,٧مجلس بنحو الحجم التجارة الكلية المصرية مع دول 
 وفيما يخص  ،%١٦,١نحو بلغ تزايد معدل ب٪ من حجم التجارة الكلية المصرية خالل الفترة الثانية ١٢,٦

 مليار دوالر كمتوسط ٣,٣٧ نحو  فقد بلغتمجلس التعاون الخليجىدول حجم الصادرات الكلية المصرية الى 
 ، فى حين بلغت٪ ٣٤,٧بمعدل تزايد قدر بنحو لفترة الثانية ل مليار دوالر كمتوسط ٤,٥٤فترة األولى مقابل لل

 مليار دوالر كمتوسط للفترة األولى ٦,٧مجلس التعاون الخليجى نحو دول ن الواردات الكلية المصرية م
وجود  الى النتائجأشارت كما ،  ٪٦,٨بمعدل تزايد بلغ نحو  مليار دوالر كمتوسط للفترة الثانية ٧,١٦مقابل 

نحو خالل سنوات الدراسة قدر ببين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى   التجارىعجزا ملموسا فى الميزان
معدل تناقص بفترة الثانية ل مليار دوالر كمتوسط ل٢,٦٢ نحو مقابلفترة االولى ل مليار دوالر كمتوسط ل٣,٣٤

  .%٢١,٤قدر بنحو 
  بالمليون دوالر  الميزان التجارى الكلى بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى) : ١(جدول رقم 

  )٢٠١٦-٢٠١٤(خالل الفترة 

  السنوات
قيمة الصادرات 

  ية المصريةالكل
الى مجلس التعاون 

  الخليجى

قيمة الواردات الكلية 
  المصرية

من مجلس التعاون 
  الخليجى

حجم التجارة 
الكلية بين 
مصر ودول 
  مجلس التعاون

  الميزان
حجم 

التجارة 
الكلية 
  المصرية

٪ لحجم التجارة بين 
مصر ودول التعاون 
من حجم التجارة 
  الكلية المصرية

١٠,٦ ٩٣٧٧٣  ٢٨٨١-  ٩٩٤٣  ٦٤١٢  ٣٥٣١  ٢٠١١ 
٩,٦ ١٠٠٣٦٦  ٣٣١٩-  ٩٦٧٩  ٦٤٩٩  ٣١٨٠  ٢٠١٢ 
١١,٢ ٩٤٨٧٩  ٣٨٠٨-  ١٠٥٨٢  ٧١٩٥  ٣٣٨٧  ٢٠١٣ 

متوسط الفترة 
 ١٠,٥ ٩٦٣٣٩  ٣٣٣٦-  ١٠٠٦٨  ٦٧٠٢  ٣٣٦٦  األولى

١٢,٢ ١٠١٣٨٠  ٤٣٠٦-  ١٢٣٦٢  ٨٣٣٤  ٤٠٢٨  ٢٠١٤ 
١١,٨ ٩٥٧١٢  ٣٠٣٩-  ١١٢٧٥  ٧١٥٧  ٤١١٨  ٢٠١٥ 
١٤,٠ ٨١٨٥٢  ٥١٩-  ١١٤٤٧  ٥٩٨٣  ٥٤٦٤  ٢٠١٦ 

متوسط الفترة 
 ١٢,٦ ٩٢٩٨١  ٢٦٢١-  ١١٦٩٥  ٧١٥٨  ٤٥٣٧  الثانية

معدل التغير 
)٤٩,٣(  )٢١,٤(  ١٦,١٦  ٦,٨  ٣٤,٧  بين الفترتين   
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٢٢٤٧ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
  :ن الخليجى التعاومجلس ودول بين مصرالكلية التجارة الخارجية 

 :السعودية المملكة العربية بين مصر والكلية التجارة الخارجية  -١
-٢٠١١( كمتوسط للفترة دوالر  مليون ٤٦٩٨حجم التجارة الكلية بين مصر والسعودية بنحو قدر 

% ١,٧  معدل تناقص قدر بنحوب )٢٠١٦-٢٠١٤( مليون دوالر كمتوسط للفترة ٤٦١٩نحو  مقابل ) ٢٠١٣
 لية المصرية الى السعودية قد بلغ أن حجم الصادرات الك كما تبين،)٢( الجدول رقم نتائج من وهو ما يتضح

،  مليون دوالر كمتوسط للفترة الثانية ١٩٢١ مليون دوالر كمتوسط للفترة األولى مقابل نحو ١٩٢٧,٦نحو 
 دوالر كمتوسط للفترة  مليون٢٧٧٠,٤ نحو قد بلغة من السعودية  حجم الواردات الكلية المصريأنكما تبين 

صافى الميزان  كما تبين وجود عجز فى،  مليون دوالر كمتوسط للفترة الثانية ٢٦٩٨,٢األولى مقابل نحو 
  .خالل فترتى الدراسةوالسعودية  التجارى بين مصر

 :التجارة الخارجية الكلية بين مصر والكويت  -٢
 بنحو ت قدرهاأن) ٢(الجدول رقم ائج نتبتقدير حجم التجارة الكلية بين مصر والكويت أوضحت 

بمعدل  كمتوسط للفترة الثانية  مليون دوالر٢٦١٢,٣ نحو مقابل مليون دوالر كمتوسط للفترة األولى ٢٩٤٨
من نحو للكويت  الى تزايد حجم الصادرات الكلية المصرية النتائجكما اشارت  ،٪ ١١,٤تناقص بلغ نحو 

 تبين  كما،لفترة الثانية كمتوسط ل مليون دوالر ٤٨١,٧نحو الى ى  مليون دوالر خالل الفترة االول٢٥٤,٧
 مليون دوالر كمتوسط للفترة الثانية مقارنة ٢١٣٠,٦تناقص قيمة الواردات المصرية من الكويت من نحو 

بين  تراجع العجز في الميزان التجارى مما يعزى له مليون دوالر كمتوسط للفترة االولى ٢٦٩٣,٤بنحو 
  .٪٣٢,٤بنحو ت مصر والكوي

  : التجارة الخارجية الكلية بين مصر و اإلمارات العربية المتحدة -٣
أن حجم التجارة الى ) ٢(الجدول رقم نتائج بدراسة حجم التجارة الكلية بين مصر واإلمارات أشارت 

ة  مليون دوالر كمتوسط للفتر٢٩٧٦ مليون دوالر كمتوسط للفترة األولى مقابل نحو ١٣٦٠,٧بنحو  قدر
مليون ١٦٤٦وقد بلغ حجم الصادرات المصرية الى اإلمارات نحو، %١١٨,٧  نحوبلغالثانية بمعدل تزايد 

 بلغ حجم الوارداتكما  مليون دوالر كمتوسط للفترة األولى ، ٧٨٤,٥دوالر كمتوسط للفترة الثانية مقابل نحو 
 مليون دوالر ١٣٣٠قابل نحو فترة األولى مل مليون دوالر كمتوسط ل٥٧٦,١ من اإلمارات نحوالمصرية
اإلمارات فائضآ خالل فترتى الميزان التجارى الكلى بين مصر وحقق صافى  ولفترة الثانية،لكمتوسط 

   .الدراسة
  : عمان سلطنة التجارة الخارجية الكلية بين مصر و-٤

أن ) ٢(الواردة بالجدول رقم  عمان أظهرت النتائج بين مصر وسلطنة كليةتجارة الال حجم بدراسة
 مليون دوالر كمتوسط ٢٣٢,٤ مليون دوالر كمتوسط للفترة األولى مقابل نحو ٢٤٧قيمة التجارة قد بلغت نحو

 بلغت قيمة الصادرات المصرية الى سلطنة عمان نحو كما، % ٥,٩بنحو  فترة الثانية بمعدل تناقص قدرلل
كما دوالر كمتوسط للفترة الثانية ،  مليون ١٤٢،٣مليون دوالر كمتوسط للفترة األولى مقابل نحو  ١٠٥,٧
 مليون دوالر كمتوسط للفترة األولى مقابل نحو ١٤١,٣قيمة الواردات المصرية من سلطنة عمان نحو بلغت 
مصر وسلطنة  مليون دوالر كمتوسط للفترة الثانية ، وقد سجل صافى الميزان التجارى الكلى بين ٩٠,٢
 مليون ٥٢ حقق فائضآ قدر بنحو بينمامتوسط للفترة األولى ،  مليون دوالر ك٣٥,٦ عجزآ قدر بنحو عمان

 .دوالر كمتوسط للفترة الثانية
  : التجارة الخارجية بين مصر ومملكة البحرين -٥

أن قيمة ) ٢(وفيما يتعلق بحجم التجارة الكلية بين مصر والبحرين أوضحت نتائج الجدول رقم 
 مليون دوالر ١٨١,٥كمتوسط للفترة األولى مقابل نحو  مليون دوالر ١٤٩,٢التجارة الكلية بلغت نحو 

، كما بلغت قيمة الصادرات الكلية المصرية الى % ٢١,٧كمتوسط للفترة الثانية بمعدل تزايد بلغ نحو 
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٢٢٤٨ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
 مليون دوالر كمتوسط للفترة ٥٣ مليون دوالر كمتوسط للفترة األولى تزايدت الى نحو ٤٢البحرين نحو 

 مليون دوالر كمتوسط للفترة األولى مقابل ١٠٧ الواردات المصرية من البحرين نحو الثانية ، كما بلغت قيمة
 مليون دوالر كمتوسط للفترة الثانية ، وقد سجل صافى الميزان التجارى بينهماعجزا قدر بنحو ١٢٨,٦نحو 
  . مليون دوالر كمتوسط لفترتى الدراسة على الترتيب٧٥,٦ ، ٦٥

  

بالمليون دوالر الخارجية الكلية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى حجم التجارة ) : ٢(جدول رقم 
   )٢٠١٦ -٢٠١١( خالل الفترة 

األهمية النسبية من  الفترة االولى الفترة الثانية
اجمالى التجارة 

المصرية مع دول 
مجلس التعاون 

  )٪(الخليجى

اجمالى الفترة       
)٢٠١١-

٢٠١٦( 
 

معدل 
 التغير

 متوسط
 الفترة
 الثانية

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
متوسط الفترة 

 ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ االولى
 الدولة البيان

٣,٠-  ١٩٢٤٣٣٥  ٤٨,٧  صادرات ١٩٧٧٦٩٤ ١٨٣٢٨٠٠ ١٩٧٢٢٣٤ ١٩٢٧٥٧٦ ١٩٨١٦٥٥ ٢٠٢٧٠٩٦ ١٧٥٤٥٣١ ١٩٢١٠٩٤ 

٦,٢-  ٢٧٣٤٣٠١  ٤٠,٤  واردات ٢٥٤٦٣٩٥ ٢٧٢٢٣٦٣ ٣٠٤٢٥٢٠ ٢٧٧٠٤٢٦ ٢٧٣٨٣٦٤ ٢٩٤٥٢٠٥ ٢٤١٠٩٥٨ ٢٦٩٨١٧٦ 

٧,١-  ٤٦٥٨٦٣٦  ٤٣,٥  التجارة اجمالى ٤٥٢٤٠٨٩ ٤٥٥٥١٦٣ ٥٠١٤٧٥٤ ٤٦٩٨٠٠٢ ٤٧٢٠٠١٩ ٤٩٧٢٣٠١ ٤١٦٥٤٨٩ ٤٦١٩٢٧٠ 

-  -٨,٧-  ٨٠٩٩٦٦  -٧٧٧٠٨٢  -٦٥٦٤٢٧  -٩١٨١٠٩  -٧٥٦٧٠٩  -٨٤٢٨٥٠  -١٠٧٠٢٨٦  -٨٨٩٥٦٣  -٥٦٨٧٠١  صافى الميزان 

 السعودية

 صادرات ٢٥٧٠١٥ ٢٢٩٤٤٤ ٢٧٧٥٣٩ ٢٥٤٦٦٦ ٥٨٠٧٨١ ٤٨٦٠٥٦ ٣٧٨١٧٠ ٤٨١٦٦٩ ١,٨٩  ٣٦٨١٦٨  ٩,٣

٩,٢٠-  ٢٤١٢٠٢٩  ٣٥,٧  واردات ٢٧٨٦٨٢٠ ٢٦٩٠٩٤٧ ٢٦٠٢٥٩٣ ٢٦٩٣٤٥٣ ٣٥١٥٩٠٤ ١٧٥٨٤٥٢ ١١١٧٤٥٦ ٢١٣٠٦٠٤ 

٤,١١-  ٢٧٨٠١٩٦  ٢٥,٩  اجمالى التجارة ٣٠٤٣٨٣٥ ٢٩٢٠٣٩١ ٢٨٨٠١٣٢ ٢٩٤٨١١٩ ٤٠٩٦٦٨٥ ٢٢٤٤٥٠٨ ١٤٩٥٦٢٦ ٢٦١٢٢٧٣ 
-  -٤,٣٢-  ٢٠٤٣٨٦١  -١٦٤٨٩٣٥  -٧٣٩٢٨٦  -١٢٧٢٣٩٦  -٢٩٣٥١٢٣  -٢٤٣٨٧٨٧  -٢٣٢٥٠٥٤  -٢٤٦١٥٠٣  -٢٥٢٩٨٠٥  صافى الميزان 

 الكويت

 صادرات ٨٦٧٠٠٢ ٧٢١٦٧٧ ٧٦٤٩١٢ ٧٨٤٥٣٠ ٩٩٣٧٦٤ ١١١١٩٧٦ ٢٨٣٢٠٨٧ ١٦٤٥٩٤٢ ٨,١٠٩  ١٢١٥٢٣٦  ٣٠,٨

 واردات ٨٠٤٦٨٦ ٨١٠١١٣ ١١٣٦٣٩ ٥٧٦١٤٦ ١٧٢٣٥١٩ ١٥٠١١٣٦ ٧٦٥٣٤٣ ١٣٢٩٩٩٩ ٨,١٣٠  ٩٥٣٠٧٣  ١٤,١

 اجمالى التجارة ١٦٧١٦٨٨ ١٥٣١٧٩٠ ٨٧٨٥٥١ ١٣٦٠٦٧٦ ٢٧١٧٢٨٣ ٢٦١٣١١٢ ٣٥٩٧٤٣٠ ٢٩٧٥٩٤٢ ٧,١١٨  ٢١٦٨٣٠٩  ٢٠,٢
-  ٣٨٩١٦٠- ٢٠٦٦٧٤٤ ٣١٥٩٤٣ ٦,٥١  ٢٦٢١٦٤  -٧٢٩٧٥٥  ٨٨٤٣٦- ٦٥١٢٧٣ ٢٠٨٣٨٤  صافى الميزان ٦٢٣١٦ 

 االمارات

ادراتص ١١٧٦٤٤ ٩٧١٥٨ ١٠٢٢٢٦ ١٠٥٦٧٦ ١٢٧٩٧٥ ١٣٩٧٤٥ ١٥٩٠٣٢ ١٤٢٢٥١ ٦,٣٤  ١٢٣٩٦٣  ٣,١  

٢,٣٦-  ١١٥٧١٤  ١,٧  واردات ١٠٦٠٩٤ ١٣٥٣٥٠ ١٨٢٣٨٦ ١٤١٢٧٧ ١٦١٧٢٧ ٦٠٢٤٨ ٤٨٤٨١ ٩٠١٥٢ 

٩,٥-  ٢٣٩٦٧٨  ٢,٢  اجمالى التجارة ٢٢٣٧٣٨ ٢٣٢٥٠٨ ٢٨٤٦١٢ ٢٤٦٩٥٣ ٢٨٩٧٠٢ ١٩٩٩٩٣ ٢٠٧٥١٣ ٢٣٢٤٠٣ 
-  ٣,٢٤٦-  ٨٢٤٩  ٣٣٧٥٢- ٧٩٤٩٧ ١١٠٥٥١ ٥٢٠٩٩  -٣٥٦٠١  -٨٠١٦٠  -٣٨١٩٢ زانصافى المي ١١٥٥٠   

 عمان

 صادرات ٢٧٣٦٥٨ ٢٥٩٢٧١ ٢١٨٧٥٤ ٢٥٠٥٦١ ٣٠١١٢٥ ٢٩٥٨١٢ ٢٨٠٣٦٧ ٢٩٢٤٣٥ ٧,١٦  ٢٧١٤٩٨  ٩,٦

 واردات ١١٠٣٤٩ ٨٨٦٥١ ٤١١٣١ ٨٠٠٤٤ ٤١٠٢٤ ٧٤٦١٤٩ ١٥٥٣٤٣٦ ٧٨٠٢٠٣ ٧,٨٧٤  ٤٣٠١٢٣  ٦,٤

ارةاجمالى التج ٣٨٤٠٠٧ ٣٤٧٩٢٢ ٢٥٩٨٨٥ ٣٣٠٦٠٥ ٣٤٢١٤٩ ١٠٤١٩٦١ ١٨٣٣٨٠٣ ١٠٧٢٦٣٨ ٤,٢٢٤  ٧٠١٦٢١  ٦,٥  

-  -١,٣٨٦-  ١٥٨٦٢٦  -٤٨٧٧٦٨  -١٢٧٣٠٦٩  -٤٥٠٣٣٧  صافى الميزان ١٦٣٣٠٩ ١٧٠٦٢٠ ١٧٧٦٢٣ ١٧٠٥١٧ ٢٦٠١٠١ 

 قطر

 صادرات ٣٨٤٣٦ ٣٩١٩٧ ٤٨٤٢٣ ٤٢٠١٩ ٤٢٢٣٨ ٥٧١٥٦ ٥٩٤٣٢ ٥٢٩٤٢ ٢٦  ٤٧٤٨٠  ١,٢

 واردات ٥٧٥٢٦ ٥١٣٨٩ ٢١٢٥٦٦ ١٠٧١٦٠ ١٥٣٠٥٢ ١٤٥٦١٨ ٨٧٠٦٤ ١٢٨٥٧٨ ٢٠  ١١٧٨٦٩  ١,٧

 اجمالى التجارة ٩٥٩٦٢ ٩٠٥٨٦ ٢٦٠٩٨٩ ١٤٩١٧٩ ١٩٥٢٩٠ ٢٠٢٧٧٤ ١٤٦٤٩٦ ١٨١٥٢٠ ٧,٢١  ١٦٥٣٥٠  ١,٥
-  -٧٥٦٣٦- ١,١٦  ٧٠٣٨٩  -٢٧٦٣٢  -٨٨٤٦٢  -١١٠٨١٤  -٦٥١٤٢  -١٦٤١٤٣  -١٢١٩٢  -١٩٠٩٠  صافى الميزان 

 البحرين

  صادرات  ٣٥٣١٤٤٩  ٣١٧٩٥٤٧  ٣٣٨٤٠٨٨  ٣٣٦٥٠٢٨  ٤٠٢٧٥٣٨  ٤١١٧٨٤١  ٥٤٦٣٦١٩  ٤٥٣٦٣٣٣ ٢٧٦  ٣٩٥٠٦٨٠  ١٠٠
 واردات ٦٤١١٨٧٠ ٦٤٩٨٨١٣ ٦١٩٤٨٣٥ ٦٣٦٨٥٠٦ ٨٣٣٣٥٩٠ ٧١٥٦٨٠٨ ٥٩٨٢٧٣٨ ٧١٥٧٧١٢ ٩٦٦  ٦٧٦٣١٠٩  ١٠٠
 اجمالى التجارة ٩٩٤٣٣١٩ ٩٦٧٨٣٦٠ ٩٥٧٨٩٢٣ ٩٧٣٣٥٣٤ ١٢٣٦١١٢٨ ١١٢٧٤٦٤٩ ١١٤٤٦٣٥٧ ١١٦٩٤٠٤٥ ١٢٤٢  ١٠٧١٣٧٨٩  ١٠٠

-  -٦٩٠-  ٢٨١٢٤٢٩  -٢٦٢١٣٧٩  -٥١٩١١٩  -٣٠٣٨٩٦٧  -٤٣٠٦٠٥٢  -٣٠٠٣٤٧٨  -٢٨١٠٧٤٧  -٣٣١٩٢٦٦  -٢٨٨٠٤٢١  صافى الميزان 

اجمالى 
دول 

مجلس 
التعاون 
  الخليجى

Source :  collected and calculated from www.intracen.org /trademap 
 

   : التجارة الخارجية الكلية بين مصر و قطر-٦
 نحو تبلغقد  هاأن) ٢(الجدول رقم اشارت نتائج  وقطر بدراسة حجم التجارة الكلية بين مصر

معدل بفترة الثانية ل مليون دوالر كمتوسط ل١٠٧٢,٦فترة األولى مقابل نحو ل مليون دوالر كمتوسط ل٣٣٠,٦
 مليون ٢٥٠,٦نحو من المصرية الى قطر   الصادراتقيمةتزايد  ، كما تبين %٢٢٤,٤تزايد قدر بنحو 
 الواردات قيمة ت بلغكما الثانية ،فترة ل مليون دوالر كمتوسط ل٢٩٢,٤ نحو الىولى ألافترة لدوالر كمتوسط ل

 مليون دوالر كمتوسط ٧٨٠لفترة األولى مقابل نحو ل مليون دوالر كمتوسط ٨٠المصرية من قطر نحو 
 ٣٨٦,١،  ١٧٠,٥صافى الميزان التجارى الكلى بين مصر و قطر فائض قدر بنحو  حققو، لفترة الثانية ل

  .  على الترتيبخالل فترتى الدراسةمليون دوالر 
  :الزراعيةوفقا للمجموعات السلعية  لصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجىا
المجموعات  منلمجلس التعاون الخليجى تحليال وصفيا للصادرات المصرية من البحث يستعرض هذا الجزء  

  .خالل فترتى الدراسةطن ، المنسوجات ، السكر والزيوت الخضر ، الفاكهة ، الق،  الحبوب السلعية وهى
  



٢٢٤٩ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
  :الصادرات المصرية من الحبوب لدول مجلس التعاون الخليجى  -١

فترة لكمتوسط قيمة الصادرات المصرية من الحبوب الى تزايد  )٣(أشارت بيانات الجدول رقم 
مقارنة على الترتيب ٪ ١٢٧,٥٪ ، ١٦٥,٣٪ ، ٧,٨٣ نحوبالثانية لكل من السعودية ، الكويت ، قطر الدراسة 

٪ ، ٤٢،١٩نحو ب لكل من االمارات وعمان خالل الفترة الثانية تتناقص فى حين بفترة الدراسة االولى ،
  . مقارنة بالفترة االولى٪ على الترتيب٤٥,٤٣

  :الصادرات المصرية من الخضر لدول مجلس التعاون الخليجى -٢
خالل الفترة الثانية لصادرات المصرية من الخضر زايد قيمة االى ت) ٣(أشارت بيانات الجدول رقم 

% ٢٤,٤٤، % ٣١,٣٠، % ٣٩,٦٣نحو بلكل من السعودية ، البحرين ، االمارات ، الكويت ، عمان وقطر 
  .الفترة االولىبعلى الترتيب مقارنة % ٤٤,٧١، % ٥٩,٧٨، % ٨٥,٨٢، % ٨٦,٧٨، 
  :مجلس التعاون الخليجى  كمية الصادرات المصرية من الفاكهة لدول -٣

 قيمة صادرات الفاكهة المصرية خالل الفترة الثانية لكل من تزايد) ٣(أوضحت بيانات الجدول رقم 
 ،٪١٥٨,٦٪ ، ٣١,٥٧٪ ، ٢٢,٥٣٪ ، ١٢,٩٥السعودية ، البحرين ، االمارات ، الكويت ، عمان وقطر بنحو

  .٪ على الترتيب مقارنة بالفترة االولى٦٠,٦٪ ، ٦٤,٢ 
  :صادرات المصرية من القطن الخام لدول مجلس التعاون الخليجى ال-٤

 قيمة الصادرات المصرية من القطن الخام لدول مجلس تناقص) ٣(أوضحت بيانات الجدول رقم 
 الف دوالر كمتوسط للفترة ٢,٥١ الف دوالر كمتوسط للفترة االولى الى نحو ٣,٠٥نحو من التعاون الخليجى 

قيمة الصادرات المصرية من القطن الخام لدول مجلس التعاون ل االهمية النسبيةإن الثانية ، وبوجه عام ف
  .من اجمالى الصادرات المصرية من القطن الخام كمتوسط لفترتى الدراسة% ٣الخليجى ال تتعدى 

قيمة الصادرات المصرية من المجموعات السلعية المختلفة لدول مجلس التعاون الخليجى ) : ٣(جدول 
  )٢٠١٦-٢٠١٤(، ) ٢٠١٣-٢٠١١(دوالر خالل الفترتين بااللف 

 المجموعة
 قطر عمان الكويت االمارات البحرين السعودية الفترة  السلعيه

 اجمالى 
 مجلس 
 التعاون

 اجمالى 
 الصادرات 
 المصرية

 ١٠٩ ١٨٦١,٥٦ ٣٤٣,٦٧ ٧,٣٣ ٥١٥,٣٣ ١٦٣٦,٣٣ -- ٤٠٣٢,٦ االولى الحبوب
 ٤٩,٦٧ ٧٧٠٨,٣٣ ٧٨٢ ٤ ١٣٦٧,٣٣ ٩٤٦ -- ٤٣٤٨,٣٣ الثانية 

 
 معدل

 -- ٣١٤,١٨ ١٢٧,٥٤ -٤٥,٤٣ ١٦٥,٣٣ -٤٢,١٩ -- ٧,٨٣  التغير ٪

 ٩٤٣٠٤١,٣ ٢١٨٤٣٣,٣ ٨٩٩٨ ٥١٩٦,٣٣ ٢٨٧٣٦,٦٧ ٤١٦٩٧ ٣٨٠٤,٣٣ ١٣٠٠٠١ االولى الخضر
 ١٠٦٨٧٤٨ ٣١٦١٠٣,٣ ١٤٣٧٦,٦٧ ٩٦٥٦ ٥٣٦٧٣,٦٧ ٥١٨٨٦ ٤٩٩٥ ١٨١٥١٦ الثانية 

 
 معدل 
 ١٣,٣٣ ٤٤,٧١ ٥٩,٧٨ ٨٥,٨٢ ٨٦,٧٨ ٢٤,٤٤ ٣١,٣ ٣٩,٦٣ التغير٪

 ١٠٠٢٧٧٣ ٥٢٧٥٥,١٩ ٨٧٩٧ ١٠٧٤٣,٦٧ ٣٥٠١٦,٦٧ ٥٧٤٥٣,٣٣ ١٠١٧٧٨ ١٥٣٤٨٥,٧ االولى الفاكهة
 ١١٢٣٦١٩ ٨٢٤٤٥,١٧ ١٤١٢٨,٣٣ ١٧٦٤٠,٦٧ ٩٠٥٥٤,٦٧ ٧٥٥٩٠ ١٢٤٧٠٧,٣ ١٧٢٠٥٠ الثانية 

 
 معدل 

 ١٢,٠٥ ٥٦,٢٨ ٦٠,٦ ٦٤,٢ ١٥٨,٦ ٣١,٥٧ ٢٢,٥٣ ١٢,٩٥ التغير ٪

 القطن
 ١٩٨,٦٧ ٣,٠٥ -- -- ٠,٠١ ٠,٧٦ ٢,٠٧ ٠,٢٢ االولى  الخام

 ٨٥,٣٣ ٢,٥١ -- -- ٠,٢٧ ١,١٥ ٠,٢٨ ٠,٨٢ الثانية 

 
 معدل 

 -٥٧,٠٥ -١٧,٧ -- -- ٢٦٠٠ ٥١,٣٢ ٨٦,٤٧- ٢٧٢,٧٢ التغير ٪

 السكر 
 ومنتجاته

 ٣٣٤٨٧٨,٧ ٢٩١٦,١١ ٣٧١,٣٣ ٢٦٦,٦٧ ١٥٩٢,٣٣ ٢١١٥,٣٣ ٧١٢,٣٣ ١٢٤٣٨,٦٧ االولى

لثانيةا   ٣٠٦٤٩٦,٣ ٣٤٥٩ ٧٢١,٣٣ ٧٤,٣٣ ٦٦٦ ٢٤٦٤ ١٥٨,٦٧ ١٦٦٦٩,٦٧ 

 
 معدل 

 -٨,٤٨ ١٨,٦٢ ٩٤,٢٦ -٧٢,١٣ -٥٨,١٧ ١٦,٤٨ -٧٧,٧٣ ٣٤,٠١ التغير ٪

 ٢٨٠٢١٩,٣ ٤٨٢٦٧ ٣٧٠,٣٣ ٣٦٣ ٢٠٨٨ ١٨٥٢١,٦٧ ٧٨,٦٧ ٢٦٨٤٥,٣٣ االولى الزيوت
 ٢٦٤٧٠٣,٧ ٤٨٩٤١ ٨٧٨,٣٣ ١٨٩ ٣٦٣٦ ١٠٩٥٨,٦٧ ١٢٥,٣٣ ٣٣١٥٣,٦٧ الثانية 

 
 معدل 

 -٥,٥٤ ١,٤ ١٣٧,١٧ -٤٧,٩٣ ٧٤,١٤ -٤٠,٨٣ ٥٩,٣١ ٢٣,٥ التغير ٪

Source : www,intracen,org/trademap  

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي– المجلد السابع والعشرون– العدد الرابع– ديسمبر(ب)٢٠١٧



٢٢٥٠ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
  :الصادرات المصرية من السكر ومنتجاته لدول مجلس التعاون الخليجى -٥

 الصادرات المصرية من السكر ومنتجاته قد تزايدت خالل أن قيمة) ٣(أوضحت بيانات جدول رقم 
٪ مقابل ما كانت عليه خالل الفترة االولى ، وتعتبر السعودية ، االمارات ١٨,٦٢فترة الدراسة الثانية بنحو 

  .أهم دول مجلس التعاون الخليجى استحوذا على الصادرات المصرية من السكر ومنتجاته 
  :ت لدول مجلس التعاون الخليجى الصادرات المصرية من الزيو-٦

ارتفاع متوسط قيمة الصادرات المصرية من الزيوت كمتوسط للفترة ) ٣(توضح بيانات الجدول رقم 
٪ على ١٣٧,١٧٪ ، ٧٤,١٤٪ ، ٥٩,٣١٪ ، ٢٣,٥الثانية لكل من السعودية ، البحرين ، الكويت وقطر بنحو 

أسواق متميزة وواعدة ، وجدير بالذكر أن مصر صافى الترتيب مقارنة بالفترة االولى ، مما يدل على أنها 
٪ فقط من اجمالى االستهالك المحلى، اال انها ٥-٣مستورد للزيوت النباتية واإلنتاج المحلى منها يتراوح بين 

  . تستورد الزيوت الخام وتقوم بتكريرها وإعادة تصديرها مرة أخرى
  :داخل دول مجلس التعاون الخليجىة  ألهم الصادرات الزراعية المصرياألوضاع التنافسية
 درجة المرونة التى تمكن االقتصاد من التكيف مع Competitivenessبالقدرة التنافسية   يقصد 

وفى ضوء أهمية قياس االوضاع  دوثها على المستوى المحلى والدولىالتغيرات الهيكلية التى يتوقع ح
 الصادرات أهم تنافسية دراسة هذا الجزء يرادية يتم فى داخل األسواق االستالتنافسية للمنظومة التصديرية

  .الى دول مجلس التعاون الخليجى من الخضر والفاكهة من الحاصالت البستانيةالمصرية 
  : محاصيل الدراسة من  المصريةلصادراتااجمالى تطور  :أوال

قيمة ل بأهمية نسبيةأهم محاصيل الخضر المصرية التصديرية من البصل  وعتبر البطاطسي
الصادرات الزراعية المصرية كمتوسط قيمة ٪ على الترتيب من اجمالى ٧,٨٪ ، ٨,٥ نحوبلغت  الصادرات

أهم محاصيل   منالعنب وعتبر البرتقالكما ي ،  دوالرمليون ٢٨٢٧والمقدرة بنحو ) ٢٠١٦-٢٠١٤(للفترة 
٪ على الترتيب من ٨,٣ ، ٪١٦,٨نحو بلغت صادرات القيمة بأهمية نسبية لالفاكهة المصرية التصديرية 

  .اجمالى الصادرات الزراعية المصرية كمتوسط للفترة 
 خالل من محصول البطاطس يةمصرالصادرات الاجمالى تطور  بدراسة :البطاطس الطازجة -١

 الف طن ١٨٥,٥  نحوصادرات منالتزايد كمية ) ٤(أوضحت بيانات الجدول رقم ) ٢٠١٦-٢٠٠١(الفترة 
 قيمة تبين تزايد كما، ٪ ١٥٥ بمعدل تزايد قدر بنحو ٢٠١٦الف طن عام  ٤٧٣ الى نحو ٢٠٠١عام 

 ىبمتوسط سنو ٢٠١٦ مليون دوالر عام ١٦٢حون ىإل ٢٠٠١عام   مليون دوالر٢٩,٨ من نحوالصادرات 
الصادرات المصرية   وقيمةاالتجاه الزمنى العام لتطور كمية معادالت وبتقدير ،مليون دوالر ١٣٦ حونبلغ 
معنوى متزايداً عامآ خذت أتجاهاً ت أهاأن) ٥( رقم النتائج المبينة بالجدول توضحأ البطاطس محصولمن 

معنوى احصائيآ متزايداً عامآ صادرات اتجاهاً ال قيمة كما اتخذت  ،ألف طن سنويا٢٠,٣ً  حوبن قدراحصائيآ 
  . خالل فترة الدراسةًسنويا مليون دوالر ١٤,٩ نحوقدر ب

 المصرية من صادراتالتزايد كمية ) ٤(حت النتائج المبينة بالجدول رقم أوض : البصل الطازج-٢
  بمعدل تزايد قدر٢٠١٦الف طن عام  ٤٧٠ الى نحو ٢٠٠١ الف طن عام ١٧١نحو  من البصل
حو ن ىإل ٢٠٠١ مليون دوالر عام ١٥,٢ صادرات من نحوال قيمة  كما أوضحت النتائج تزايد،٪، ١٧٥بنحو

االتجاه   وبتقدير معادالت،مليون دوالر ١٢٤,٦ ونح بلغ ى بمتوسط سنو٢٠١٦ مليون دوالر عام ٢١٣,٥
) ٥(الصادرات المصرية من البصل أوضحت النتائج المبينة بالجدول رقم وقيمة الزمنى العام لتطور كمية 

مليون  ١٧,٦ ،  ألف طن سنويا١٧,٩ً حونقدر بلكل منهم   معنوى احصائيامتزايداًعامآ خذت أتجاهاً تقد أانها 
 . خالل فترة الدراسةًدوالر سنويا



٢٢٥١ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
 )٢٠١٦-٢٠٠١(خالل الفترة  الدراسة من محاصيل يةمصرالصادرات الاجمالى كمية وقيمة  تطور): ٤(جدول رقم

  ) دوالربااللف والقيمة –طن بالالكمية (                  
  البيان  العنب  البرتقال  البصل  البطاطس

 قيمة كمية ةقيم كمية قيمة كمية قيمة كمية السنوات
١٢٩٤ ٤٥٥٢ ٥٠٦٢٢ ٢٥٧٨٦٢ ١٥٢٣٧ ١٧٠٨٢٥ ٢٩٧٥٠ ١٨٥٥٠٥ ٢٠٠١ 
١٨١٧ ٥٩٩٣ ٢٦٥٤١ ١٢٦٧٢٧ ٢٤٨٦٨ ٢٩٦٤٨١ ٤٢٦١٧ ٢٢٩٣٨٢ ٢٠٠٢ 
٢٩٣٠ ٧٤١٦ ٣٩١٨٦ ١٦٦٧٧٤ ٣٦٣٧٤ ٣٢٧٤٢١ ٤٣٩٧٢ ٢٩٦٢٨٧ ٢٠٠٣ 
١٠٦٨٤ ١٤٤٢٣ ٦٦٤٦١ ٢٢٢٠٣٧ ٣٦٠٧٢ ٣٣٢٥٠٤ ٦٧٠٥٩ ٣٨١٢١٠ ٢٠٠٤ 
١٦٨٣٧ ٢٤٦٠٢ ٧٤٩٣٠ ٢١٤١٦٥ ٣٢٠٧٧ ٣٠٣٢٠٦ ٧٧٤٦٢ ٣٩٢١٧٨ ٢٠٠٥ 
٢١٨٥٩ ٢٧٨١٠ ٦٥١٠٠ ٢٨٢٦٩٨ ٢٤٨٤٨ ٢٠٧٠٤١ ٦٥١٧٨ ٣٦٧١٣٤ ٢٠٠٦ 
٥٩٥٨٦ ٥٣٦٩٧ ٩٨٩٧٣ ٢٧١٥٥١ ٣٨٠٤٩ ٢٠٥٦٣٩ ١٠٧٩٠٨ ٣٨٩٦٩٨ ٢٠٠٧ 
١٦١٤٣٩ ١٩٩٠٥٨ ٣٨١٦٨١ ٦٥٥٣٥٣ ١٠١٢٣٥ ٢٥٤٧١٦ ١٦٣١٢٦ ٣٧٨٣٨٩ ٢٠٠٨ 
٢٢٥٣٧٧ ١٣٥٥٨٦ ٤٩٤٧٤٩ ٨٢١٨١٢ ١٧٣٢٤٤ ٢٣٨٧١١ ١٤٥٤٠٦ ٢١٥٠٧٨ ٢٠٠٩ 
٢٠٢٠٥٢ ٨٣٨٧٢ ٤٨٤١٧٧ ٨١٩٧٩٥ ٢٣٨٤٦٨ ٥١٤٥٩٨ ١٣١٨٩٩ ٢٩٩٩٦١ ٢٠١٠ 
٢١٠٠٦٠ ٦٢٣٣٢٠ ٥٣٨١٥٦ ١٠٤٢٢٩١ ٢٢٨٢٥٥ ٥٠٥٨٨١ ٢٥٠٦٥٤ ٦٣٧٤٣٤ ٢٠١١ 
٢٢٤٣٠٦ ١١٦٠٥٤ ٤٥٦٣٧٣ ٦٠٧٧٤٠ ١٧٢٥٦٩ ٣٢٥٩٩٨ ١٢٧٣٥١ ٢٦٢٩٨٥ ٢٠١٢ 
١٨٣٣٥٥ ٨٨١٤٤ ٤٩٣٠٥٦ ١١٠٨٨٩٥ ٢١٠٥٤١ ٣٥٥٧٠٧ ٢٠٥٨٩٨ ٤٢٧٩٠٧  ٢٠١٣ 
٢٤٥٠٨٠ ١١٣٤٨٥ ٤٤٢٢٧٧ ١١٢٨٨٢٦ ١٧٠١١٩ ٤٢٠٢٧٧ ٣٢٦٧٩١ ٦٨٤٦٩٣  ٢٠١٤ 
٢٤٢٨٩٧ ١١٥٩١١ ٤٨١٩٥٠ ٦٦٣٤٧١ ٢٧٨٠٤٨ ٥٩٥٨٦٨ ٢٣٢٨٩٧ ٦٠٠٩٩١ ٢٠١٥ 
٢١٢٧٦١ ١١٣١٢٥ ٥٠١٨٤٦ ٧٤٨٧١١ ٢١٣٤٦٥ ٤٦٩٨٣٠ ١٦٢٠٠٩ ٤٧٣٠٧٢ ٢٠١٦ 

 ١٢٦٣٩٦ ١٠٧٩٤١ ٢٩٣٥٠٥ ٥٧١١٦٩ ١٢٤٥٩٢ ٣٤٥٢٩٤ ١٣٦٢٤٩ ٣٨٨٨٦٩ متوسط الفترة
  ١٦٣٤٢ ٢٣٨٥ ٨٩١ ١٩٠ ١٣٠١ ١٧٥ ٤٤٥ ١٥٥ معدل التغير٪

source:  UN Comtrade Database           
  

 اجمالى الصادرات المصرية من  كمية وقيمهللتغير فىمعادالت االتجاه الزمنى العام )  ٥ (جدول رقم 
  )٢٠١٦-٢٠٠١(خالل الفترة  محاصيل الدراسة

  معدل التغير F R٢ التجاه الزمني العاممعادلة ا  الوحدة البيان
)٪( 

كمية صادرات 
  هـس٢٠,٣ + ٢١٥,٧= هـ ^ص  الف طن البطاطس

)٥,٢ ١٠,٣ ٠,٤٢ )**٣,٢١ 

قيمة صادرات 
 البطاطس

مليون 
  دوالر

  هـس١٤,٩ + ٩,٤= هـ ^ص
)١٠,٩ ٣٣ ٠,٧٠ )**٥,٧٤ 

البصل كمية صادرات 
  هـ س١٧,٩ + ١٩٣,١= هـ ^ص  الف طن المنفرد

)٥,٢ ١٢,٣٨ ٠,٤٧ **)٣,٥٢ 

محاصيل ال
خضر

 

البصل قيمة صادرات 
 المنفرد

مليون 
  دوالر

  هـس١٧,٦ +  ٢٥,٢ -= هـ ^ص
)١٤,١ ٥٣,١ ٠,٧٩ *)*٧,٢٩ 

كمية صادرات  
  هـ س٦٠,٧+ ٥٥,٣=  هـ ^ص  الف طن البرتقال

)١٠,٦ ٢٨,١ ٠,٦٧ *)*٥,٣  

مليون  البرتقالقيمة صادرات 
  دوالر

  هـ س٤٠,١ + ٤٧,٣  -  = هـ^ص
)١٣,٧ ٥١,٢ ٠,٧٩ *)*٧,١٥ 

  هـ س١٢,٥ + ١,٢٨= هـ ^ص  الف طن العنبكمية صادرات  
)١١,٦ ٢,٦٩ ٠,١٦ )١,٦٤ 

محاصيل الفاكهه
 

مليون  العنبقيمة صادرات  
  دوالر

  هـ س١٢,٦١ + ١٨,٤ -= هـ ^ص
)١٠,٠ ٠,٣٤ ٠,٥٨ )*٢,٤٧  

  التقديرية للمتغير التابع في السنه هــالقيمة  : هـ^صحيث  
  ١٦، .............٣، ٢،  ١بالسنه متغير الزمن   : هـس         

  ).٤(بيانات الجدول رقم : وحسبت من جمعت : المصدر 
  

كمية الصادرات اجمالى تزايد  ) ٤( لجدول رقم أوضحت النتائج المبينة با  : البرتقال الطازج– ٣
  ٧٤٩ الى نحو ٢٠٠١الف طن عام   ٢٥٨من نحو  )٢٠١٦-٢٠٠١(المصرية من البرتقال خالل الفترة من 

 البرتقال من يةمصرالصادرات ال قيمة كما تبين تزايد، ٪ ١٩٠بمعدل تزايد بلغ نحو  ٢٠١٦الف طن عام 

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي– المجلد السابع والعشرون– العدد الرابع– ديسمبر(ب)٢٠١٧



٢٢٥٢ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
بلغ حوالى  ىبمتوسط سنو ٢٠١٦ مليون دوالر عام ٥٠٢ إلى نحو ٢٠٠١  مليون دوالر عام ٥٠,٦من نحو 

الصادرات المصرية من وقيمة ى العام لتطور كمية االتجاه الزمن تمعادال وبدراسة ، مليون دوالر٢٩٤
لكل معنوى احصائيا متزايدآ ها قد اتخذت اتجاها عاما ان) ٥(النتائج الموضحة بالجدول رقم البرتقال تبين 

   . خالل فترة الدراسةًمليون دوالر سنويا  ٤٠ ألف طن سنوياً ، ٦٠،٧قدر بنحو منهم 
المصرية كمية الصادرات اجمالى  تزايد الى) ٤(دول رقم الجأشارت بيانات   : العنب الطازج– ٤
بمعدل تزايد قدر بنحو  ٢٠١٦الف طن عام  ١١٣ الى نحو ٢٠٠١  الف طن عام ٤,٦من نحو من العنب 

 إلى ٢٠٠١ مليون دوالر عام ١,٣ من نحو تزايد قيمة الصادرات المصرية من العنبتبين كما  ٪،٢٣٨٥
معادالت  وبدراسة ،  مليون دوالر١٢٦,٤بلغ حوالى  سنوى  بمتوسط ٢٠١٦ مليون دوالر عام ٢١٢,٨نحو 

نتائج الأوضحت  الدراسةفترة العنب خالل الصادرات المصرية من وقيمة االتجاه الزمنى العام لتطور كمية 
قد قيمة الصادرات و ، يةحصائال اتهلم تثبت معنوياال انه تخذت اتجاها عاما متزايدآ ا  كمية الصادرات قدان
  .مليون دوالر سنويا١٢,٦ًنحو ب معنوى احصائيا قدرمتزايداً عاما  اتجاهاً تخذتأ

  :لصادرات المصرية من المحاصيل موضع الدراسة الى دول مجلس التعاون الخليجىا: ثانيآ
في ضوء دراسة الصادرات المصرية من المحاصيل موضع الدراسة لدول مجلس التعاون الخليجى 

 ٢٥ثورة خالل   شهدتها مصرىلتلظروف اتأثر الصادرات المصرية با لتى تعكسوا الدراسة فترتى خالل
    : تبين األتىتلت ما بعد الثورةالفترة التى مقارنة بيناير 

الى أن السوق االماراتى ) ٦(اشارت البيانات الموضحة بالجدول رقم   : البطاطس الطازجه-١
بأهمية نسبية ) ٢٠١٦-٢٠١١(صرى كمتوسط للفترة والكويتى يعدا أهم االسواق المستوردة للبطاطس الم

والبالغة نحو من البطاطس ٪ على الترتيب من اجمالى كمية الصادرات المصرية ٤,٥، ٪٤,٧بلغت نحو 
٪ ٤٥٧بنحو فترة الثانية الخالل البطاطس لمجلس التعاون صادرات كمية  كما تبين تزايد،  الف طن٥١٤,٥

 معدل نمو الصادرات المصرية من البطاطس خالل الفترة الثانية الى تزايدكما  ،مقارنة بالفترة االولى
  .٪٢٣٣٣نحو بالسعودية 
ان كمية الصادرات المصرية من ) ٧(أشارت البيانات الواردة بالجدول رقم  : البصل الطازج -٢

مجلس الأن السعودية والكويت أهم دول و ، ٪٧٧,٤ بنحوقد تزايدتالبصل الى دول مجلس التعاون 
كمية ٪ علي الترتيب من اجمالى ٤,٨٪ ، ٤٣,٧ستوردة للبصل المصرى بأهمية نسبيه بلغت نحو الم

أشارت و ، الف طن ٤٤٥,٦ بنحو والمقدرة) ٢٠١٦-٢٠١١(الصادرات المصرية من البصل كمتوسط للفترة 
خالل بصل للصادرات المصرية من الالنتائج أن عمان واالمارات اهم االسواق التى شهدت معدل نمو متزايد 

  .٪ على الترتيب٦٠٢٪ ، ٧٢١در بنحو  الدراسة قتىفتر
 كمية الصادرات المصرية من ىأن اجمال) ٨(الجدول رقم نتائج أوضحت  : البرتقال الطازج -٣

، كما تزايد كمية )٢٠١٦-٢٠١١(طن كمتوسط للفترة  الف ٣١٢البرتقال الى دول مجلس التعاون بلغت نحو 
 يعدو، خالل فترتى الدراسة٪ ٤,٤تقال لدول المجلس بمعدل تزايد بلغ نحو الصادرات المصرية من البر
، ٪٢١,٤ أهم االسواق المستوردة للبرتقال المصرى بأهمية نسبية بلغت نحو السوق السعودى واالماراتى

أشارت النتائج الى تزايد معدل نمو الصادرات المصرية من البرتقال لكل من البحرين و، ٪ على الترتيب٧,١
، بينما خالل الفترة الثانية٪ على الترتيب ٥، ٪١٠,٣، ٪٣٤,١، ٪١٣,٩الكويت وقطر والسعودية بنحو و

٪ على  ١،٪٢٢,٥تناقص معدل نمو الصادرات المصرية من البرتقال لكل من عمان واالمارات بنحو
  .الترتيب

العنب لدول أن كمية الصادرات المصرية من ) ٩( الجدول رقم نتائج وتشير  : العنب الطازج-٤
 تناقص كمية الصادرات تبين، كما )٢٠١٦-٢٠١١( الف طن كمتوسط للفترة ١٩,٤مجلس قدرت بنحو ال

أن السوق و، الفترة االولى ب٪ مقارنة ١٦,٧مجلس خالل الفترة الثانية بنحو الالمصرية من العنب لدول 



٢٢٥٣ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
أهمية نسبية بلغت نحو ب للفترة االماراتى و السعودى يعدا أهم االسواق المستوردة للعنب المصرى كمتوسط

٪ على الترتيب ، كما تبين زيادة معدل نمو الصادرات المصرية من العنب الى كل من البحرين ٢,٩٪ ، ٣,٥
 معدل نمو الصادرات تناقص ، بينما الثانية٪ على الترتيب خالل الفترة ١٣٧,٥٪ ، ٢,٣والسعودية بنحو 

٪ ، ٣٨,١٪ ،  ٤٢,٩٪ ، ٤٩,٣ و قطر واالمارات بنحو المصرية من العنب الى كل من الكويت وعمان
   .٪ على الترتيب٤٧

خالل الفترة  الصادرات المصرية من البطاطس الطازج الى دول مجلس التعاون الخليجى) : ٦(جدول 
)٢٠١٦-٢٠١١(  

  )٢٠١٦-٢٠١١(اجمالى الفترة   )٢٠١٦-٢٠١٤(الفترة الثانية   )٢٠١٣-٢٠١١(الفترة االولى 

القيمة   ة طنالكمي  الدول
  دوالر

٪ من 
اجمالى 

الصادرات 
  المصرية

٪ من 
اجمالى 
صادرات 
مصر 
لدول 
  الخليج

القيمة   الكمية طن
  دوالر

٪ من 
اجمالى 

الصادرات 
  المصرية

٪ من 
اجمالى 
صادرات 
مصر 
لدول 
  الخليج

معدل 
نمو 

الفترة 
الثانية 
من 
  االولى

القيمة   الكمية طن
  دوالر

االهمية 
النسبية 

٪  

 ٠,٢ ٥٧٢ ١٢٤١ ٣٢٦ ١,٩ ٠,٣٢ ٨٤٣ ١٩٠٠ ٢,٦ ٠,١٣ ٣٠٢ ٥٨٣  البحرين
 ٤,٥ ١١٣٤٠ ٢٣١٦٣ ٥٣٦ ٣٨,١ ٦,٦٦ ١٩٣٠٣ ٣٩٠٤٠ ٣٢,٥ ١,٦٥ ٣٣٧٧ ٧٢٨٥  الكويت
 ١,٥ ٣٣٠٧ ٧٨٢٦ ٢٦١ ١١,٠ ١,٩٣ ٤٥٣٨ ١١٣١٨ ١٩,٣ ٠,٩٨ ٢٠٧٧ ٤٣٣٤  عمان
 ١ ٢٤١٠ ٥٣٣٢ ٥٥٢ ٨,٨ ١,٥٤ ٣٩٥١ ٩٠٢٩ ٧,٣ ٠,٣٧ ٨٦٨ ١٦٣٦  قطر

 ٠,٢ ٣٢٩ ٨٥٢ ٢٤٣٣ ١,٦ ٠,٢٨ ٦١٧ ١٦٣٧ ٠,٣ ٠,٠٢ ٤١ ٦٧  السعودية
 ٤,٧ ١٠٢٥٥ ٢٤٠٧٢ ٤٦٤ ٣٨,٦ ٦,٧٦ ١٦٢٧٢ ٣٩٦٠٧ ٣٨,٠ ١,٩٣ ٤٢٣٩ ٨٥٣٧  االمارات

مجموعةالخليج 
 ١٢,١ ٢٨٢١٣ ٦٢٤٨٦ ٤٥٧ ١٠٠ ١٧,٤٩ ٤٥٥٢٣ ١٠٢٥٣١ ١٠٠ ٥,٠٧ ١٠٩٠٣ ٢٢٤٤٢  العربى

 ٨٧,٩ ١٨٩٣٨٧ ٤٥٢٠٢٧ ١١٥  ٨٢,٥ ١٩٥٠٤٢ ٤٨٣٧٢١  ٩٤,٩ ١٨٣٧٣١ ٤٢٠٣٣٣  باقى الدول
 ١٠٠ ٢١٧٦٠٠ ٥١٤٥١٤ ١٣٢  ١٠٠ ٢٤٠٥٦٦ ٥٨٦٢٥٢  ١٠٠ ١٩٤٦٣٤ ٤٤٢٧٧٥  االجمالى

source:  UN Comtrade Database           
 

الصادرات المصرية من البصل الطازج الى دول مجلس التعاون الخليجى خالل الفترة ) : ٧(جدول 
)٢٠١٦-٢٠١١(  

 )٢٠١٦-٢٠١١(اجمالى الفترة  )٢٠١٦-٢٠١٤(الفترة الثانية   )٢٠١٣-٢٠١١(الفترة االولى 

القيمة   الكمية طن  الدول
  دوالر

٪ من 
اجمالى 

الصادرات 
 المصرية

٪ من 
اجمالى 
صادرات 
مصر 
لدول 
 الخليج

القيمة   الكمية طن
  دوالر

٪ من 
اجمالى 

الصادرات 
 المصرية

٪ من 
اجمالى 
صادرات 
مصر 
لدول 
 الخليج

معدل 
نمو 

الفترة 
ثانية ال

من 
  االولى

القيمة   الكمية طن
  دوالر

االهمية 
النسبية 

٪  

 ٠,٦ ١٢٧٢ ٢٦٩٧ ٣٣١,٦ ١,٣ ٠,٨٤ ١٨٨٢ ٤١٤٤ ٠,٧ ٠,٣٢ ٦٦٣ ١٢٥٠  البحرين
 ٤,٨ ٩٦٠٢ ٢١٤٢٩ ١٦٢,٧ ٨,٦ ٥,٣٦ ١١٨٢٣ ٢٦٥٤٦ ٩,٤ ٤,١٢ ٧٣٨١ ١٦٣١٢  الكويت
 ١ ٢١٢١ ٤٥٢٤ ٧٢١,٧ ٢,٦ ١,٦ ٣٦١٨ ٧٩٤٧ ٠,٦ ٠,٢٨ ٦٢٣ ١١٠١  عمان

 ٠,٨ ١٥٧٩ ٣٤١١ ٥٤٢,٦ ١,٩ ١,١٦ ٢٦٢٧ ٥٧٦٠ ٠,٦ ٠,٢٧ ٥٣١ ١٠٦٢  رقط
 ٤٣,٧ ٨٥٩٧٩ ١٩٤٥٩٠ ١٥٩,٨ ٧٧,٨ ٤٨,٣٣ ٩٧٨١٧ ٢٣٩٣٩٧ ٨٦,٣ ٣٧,٨٤ ٧٤١٤١ ١٤٩٧٨٣  السعودية
 ٣,١ ٦٥٤٩ ١٣٩٢٣ ٦٠٢,١ ٧,٨ ٤,٨٢ ١٠٩٤٣ ٢٣٨٧٩ ٢,٣ ١ ٢١٥٥ ٣٩٦٦  االمارات

مجموعةالخليج 
 ٥٤ ١٠٧١٠٢ ٢٤٠٥٧٣ ١٧٧,٤ ١٠٠ ٦٢,١٢ ١٢٨٧٠٩ ٣٠٧٦٧٣ ١٠٠ ٤٣,٨٢ ٨٥٤٩٤ ١٧٣٤٧٣  العربى

 ٤٦ ١٠٥٠٦٤ ٢٠٥٠٢٠ ٨٤,٤  ٣٧,٨٨ ٩١٨٣٤ ١٨٧٦٥٢  ٥٦,١٨ ١١٨٢٩٤ ٢٢٢٣٨٨  باقى الدول
 ١٠٠ ٢١٢١٦٦ ٤٤٥٥٩٣ ١٢٥,١  ١٠٠ ٢٢٠٥٤٤ ٤٩٥٣٢٥  ١٠٠ ٢٠٣٧٨٨ ٣٩٥٨٦٢  االجمالى

source:  UN Comtrade Database           
لمصرية من البرتقال الطازج الى دول مجلس التعاون الخليجى خالل الفترة الصادرات ا  ) : ٨( جدول 

)٢٠١٦-٢٠١١(  
 )٢٠١٦-٢٠١١(اجمالى الفترة  )٢٠١٦-٢٠١٤(الفترة الثانية   )٢٠١٣-٢٠١١(الفترة االولى 

القيمة   الكمية طن  الدول
  دوالر

٪ من 
اجمالى 

الصادرات 
 المصرية

٪ من 
اجمالى 
صادرات 
مصر 
لدول 
 الخليج

القيمة   مية طنالك
  دوالر

٪ من 
اجمالى 

الصادرات 
 المصرية

٪ من 
اجمالى 
صادرات 
مصر 
لدول 
 الخليج

معدل 
نمو 

الفترة 
الثانية 
من 
  االولى

القيمة   الكمية طن
  دوالر

االهمية 
النسبية 

٪  

 ٠,٦ ٣١٢٦ ٥٧٣٨ ١٣,٩ ١,٩ ٠,٧ ٣٤٦٨ ٦١١٠ ١,٨ ٠,٦ ٢٧٨٣ ٥٣٦٦  البحرين
 ٣,٠ ١٤٦٥٧ ٢٦٨٧٢ ٣٤,١ ٩,٧ ٣,٦ ١٧٨٩٦ ٣٠٧٩٠ ٧,٥ ٢,٥ ١١٤١٩ ٢٢٩٥٥  الكويت
 ٢,١ ٩٤٣٤ ١٨٢٨٧ -٢٢,٥ ٥,٠ ١,٩ ٨٧٤٠ ١٥٩٦٥ ٦,٨ ٢,٢ ١٠١٢٨ ٢٠٦٠٩  عمان
 ١,١ ٥٠٤١ ٩٤٦٧ ١٠,٣ ٣,١ ١,٢ ٥٤٧٧ ٩٩٣٣ ٢,٩ ١,٠ ٤٦٠٦ ٩٠٠١  قطر

 ٢١,٤ ٩٢٧٩٦ ١٨٨٩٥٧ ٥,٠ ٦٠,٨ ٢٢,٩ ٩١٩٣٤ ١٩٣٥٦٥ ٦٠,٤ ٢٠,٠ ٩٣٦٥٨ ١٨٤٣٤٩  السعودية
 ٧,١ ٣٣٣٩٠ ٦٢٥٥٨ -١,٠ ١٩,٥ ٧,٣ ٣٤٧٣٣ ٦٢٢٤٤ ٢٠,٦ ٦,٨ ٣٢٠٤٧ ٦٢٨٧١  االمارات

مجموعةالخليج 
 ٣٥,٣ ١٥٨٤٤٥ ٣١١٨٧٩ ٤,٤ ١٠٠ ٣٧,٦ ١٦٢٢٤٨ ٣١٨٦٠٦ ١٠٠ ٣٣,٢ ١٥٤٦٤١ ٣٠٥١٥١  العربى

 ٦٤,٧ ٣٢٧١٦٥ ٥٧١٤٤٤ -١٤,٠  ٦٢,٤ ٣١٣١٠٩ ٥٢٨٣٩٧  ٦٦,٨ ٣٤١٢٢٠ ٦١٤٤٩٠  باقى الدول
 ١٠٠ ٤٨٥٦١٠ ٨٨٣٣٢٢ -٧,٩  ١٠٠ ٤٧٥٣٥٨ ٨٤٧٠٠٣  ١٠٠ ٤٩٥٨٦٢ ٩١٩٦٤٢  االجمالى

source:  UN Comtrade Database           

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي– المجلد السابع والعشرون– العدد الرابع– ديسمبر(ب)٢٠١٧



٢٢٥٤ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
الصادرات المصرية من العنب الطازج الى دول مجلس التعاون الخليجى خالل الفترة  ) : ٩( جدول 

)٢٠١٦-٢٠١١(  
 )٢٠١٦-٢٠١١(اجمالى الفترة  )٢٠١٦-٢٠١٤(الفترة الثانية   )٢٠١٣-٢٠١١(الفترة االولى 

القيمة   الكمية طن  الدول
  دوالر

٪ من 
اجمالى 

الصادرات 
 المصرية

٪ من 
اجمالى 
صادرات 
مصر 
لدول 
 الخليج

القيمة   الكمية طن
  دوالر

٪ من 
اجمالى 

الصادرات 
 المصرية

٪ من 
اجمالى 
صادرات 

مصر لدول 
 الخليج

معدل 
نمو 

الفترة 
الثانية 
من 
  االولى

القيمة   الكمية طن
  دوالر

االهمية 
النسبية 

٪  

 ٠,٢٠ ٥٦٩ ٣٩٨ ٢,٣ ٢,٣ ٠,٣٥ ٨٠٧ ٤٠٣ ١,٩ ٠,١ ٣٣١ ٣٩٤  البحرين
 ١,٥٣ ٣٦٠٥ ٢٩٧٦ -٤٩,٣ ١١,٣ ١,٧٥ ٣٩٤٦ ٢٠٠١ ١٨,٧ ١,٤ ٣٢٦٣ ٣٩٥١  الكويت
 ١,٥٠ ٣٥٢٠ ٢٩٢١ -٤٢,٩ ١٢,٠ ١,٨٦ ٤٢٦٤ ٢١٢٣ ١٧,٦ ١,٣ ٢٧٧٥ ٣٧١٩  عمان
 ٠,٤٣ ٩٩٢ ٨٤٠ -٣٨,١ ٣,٦ ٠,٥٦ ١٢٥٨ ٦٤٢ ٤,٩ ٠,٤ ٧٢٥ ١٠٣٧  قطر

 ٢,٨٥ ٦٠٨٠ ٥٥٦٢ ١٣٧,٥ ٤٤,٤ ٦,٨٦ ٨٩١٢ ٧٨٢٧ ١٥,٦ ١,٢ ٣٢٤٨ ٣٢٩٦  السعودية
 ٣,٤٥ ٨٠٧١ ٦٧١٨ -٤٧,٠ ٢٦,٤ ٤,٠٧ ٨٩٦٣ ٤٦٥٢ ٤١,٥ ٣,٢ ٧١٧٩ ٨٧٨٥  االمارات

مجموعةالخليج 
 ٩,٩٦ ٢٢٨٣٦ ١٩٤١٥ -١٦,٧ ١٠٠ ١٥,٤٦ ٢٨١٥١ ١٧٦٤٨ ١٠٠ ٧,٧ ١٧٥٢١ ٢١١٨٢  العربى

 ٩٠,٠٤ ١٩٦٩٠٧ ١٧٥٥٩١ -٦٢,١  ٨٤,٥٤ ٢٠٥٤٢٩ ٩٦٥٢٥  ٩٢,٣ ١٨٨٣٨٦ ٢٥٤٦٥٧  باقى الدول
 ١٠٠ ٢١٩٧٤٣ ١٩٥٠٠٦ -٥٨,٦  ١٠٠ ٢٣٣٥٧٩ ١١٤١٧٤  ١٠٠ ٢٠٥٩٠٧ ٢٧٥٨٣٩  االجمالى

source:  UN Comtrade Database           
  

  :ن الخليجىدول مجلس التعاوللصادرات المصرية من محاصيل الدراسة ا)٧(تنافسية مؤشرات قياس:ثالثآ
يتناول هذا الجزء من البحث قياس مؤشرات تنافسية محاصيل الدراسة داخل اهم أسواقها التصديرية في      

  . النصيب السوقى والتنافسية السعرية ثم معدل اختراق السوقتم تقدير كل منمجلس التعاون الخليجى وقد 
أهم الدول المستوردة أن ) ٦(دول رقم الواردة بالجأشارت النتائج  :لبطاطس الطازجة المصرية ا-١

عدم توافر البيانات الالزمة لحساب ، ونتيجة االمارات والكويت  ىاطس المصرية خالل فترة الدراسة هللبط
اكبر دول الخليج من حيث  استبدالها بالسوق السعودى حيث يعدمؤشرات التنافسية لدولة االمارات فقد تم 

  .رتى الدراسةة من البطاطس اليه خالل فتزيادة معدل نمو الصادرات المصري
 :السوق السعودى

 كمية الواردات اجمالىان ) ١٠(الجدول رقم ب النتائج الواردةأوضحت :  النصيب السوقى –أ 
 أن اهم و، ) ٢٠١٦-٢٠١٢( الف طن كمتوسط للفترة ٢٤,٩السعودية من البطاطس الطازجة بلغت نحو 

ثم فرنسا بحصة  هى لبنان والمانيا ومصرداخل السوق السعودى المتنافسة على تصدير البطاطس الدول 
  .٪  على الترتيب٣,٢٪ ، ٣,٨٪ ، ١٥,١٪ ، ٦١سوقية بلغت نحو 

لبطاطس استيراد امتوسط سعر أن ) ١٠(أوضحت نتائج الجدول رقم  :التنافسية السعرية -ب
 ان سعر تصدير قد تبينوكمتوسط للفترة ، طن / دوالر٣٠٧نحو بلغت الطازجة داخل السوق السعودى 

 لصادرات التنافسية السعرية تغ بلكما، ٪٢٦السوق بنحو  البطاطس المصرية يزيد عن متوسط سعر
مما يعنى انها ال تحظى بتنافسية سعرية جيدة داخل  ٠,٣٩نحو   السعودىداخل السوقالمصرى البطاطس 

فضل من حيث التنافسية السعرية داخل االيعد بنانى ل سعر تصدير البطاطس الوقد تبين أن ،السعودىالسوق 
  .خالل فترة الدراسةتحظى بأهم حصة سوقية داخل السوق السعودى ها السوق السعودى وهو ما يتفق وكون

تراق البطاطس أن معدل اخ) ١٠(بالجدول رقم كما أشارت النتائج المبينة   : معدل االختراق-ج
وهو االمر الذى يشير الى ) ٢٠١٤-٢٠١٢(فترة كمتوسط ال٠,٠٠٢  نحو بلغالمصرية للسوق السعودى 

  .ضيق السوق وصعوبة أختراقة
 :السوق الكويتى 

أن اجمالى كمية واردات البطاطس )  ١١(أوضحت بيانات الجدول رقم  : النصيب السوقى –أ 
، وأن اهم الدول ) ٢٠١٦-٢٠١٢( الف طن كمتوسط للفترة ١٠٠,٥الطازجة للسوق الكويتى بلغت نحو 

سة على تصدير البطاطس داخل السوق الكويتى هي لبنان و مصر والمانيا ثم باكستان والهند بحصة المتناف
  .٪ على الترتيب٥,١، ٪٦,٦٪ ، ٧,١٪ ، ١٧,٣٪ ، ٣٥,٩سوقية بلغت نحو 



٢٢٥٥ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
ان متوسط سعر استيراد ) ١١(اشارت النتائج المبينة بالجدول رقم  : التنافسية السعرية-ب 

طن كمتوسط للفترة ، وان سعر تصدير البطاطس / دوالر٤١٧تى بلغ نحو البطاطس داخل السوق الكوي
٪ ، كما تبين أن التنافسية السعرية ٢٠المصرية يزيد عن متوسط سعر االستيراد داخل السوق بنحو 

، بينما تبين أن صادرات الكويتى البطاطس هى االقل تنافسية داخل السوق المصرية من صادرات لل
لى تنافسية سعرية داخل السوق اال أنها ال تحظى بحصة سوقية جيدة داخل السوق البطاطس الهندى االع

   .فترةالخالل 
أن معدل اختراق البطاطس ) ١١(أوضحت النتائج المبينة بالجدول رقم  : معدل االختراق–ج

وهو االمر الذى يشير  ) ٢٠١٤-٢٠١٢( وذلك كمتوسط للفترة ٠,٢٣١ المصرية للسوق الكويتى بلغت نحو 
  .الى وجود فرصة لزيادة صادرات البطاطس المصرية للسوق الكويتى

مؤشرات التنافسية للصادرات المصرية من البطاطس الطازجة الى السوق السعودى ) ١٠(جدول رقم 
  )٢٠١٦-٢٠١٢(لمتوسط الفترة 

  القيمة  الكمية
الحصة 

السوقية  
  للكمية

االهمية 
النسبية 
  للقيمة

سعر 
 ية السعريةالتنافس  االستيراد

معدل اختراق السوق 
خالل الفترة 

  الدول  )٢٠١٤-٢٠١٢(
 السنوات  PAJ RAJ  طن/دوالر  ٪  ٪  دوالر  طن

مؤشر 
معدل 
 االختراق

 ٠,٠٠٢  ٢٠١٢ ١,٠٠ ١,٢٨ ٢٤٠ ٤٧,٧ ٦١,٠ ٣,٦٥٣ ١٥,١٩٨  لبنان
  ٠,٠٠١  ٢٠١٣ ٠,٥١ ٠,٨٥ ٣٦٣ ١٧,٨ ١٥,١ ١,٣٦٤ ٣,٧٥٣  المانيا
  ٠,٠٠٢  ٢٠١٤ ٠,٣٩ ٠,٧٤ ٤١٤ ٥,١ ٣,٨ ٣٨٩,٢ ٩٤٠  مصر
متوسط  ٠,٧٤ ١,٠٥ ٢٩٣ ٣,١ ٣,٢ ٢٣٦,٦ ٨٠٦  فرنسا

  ٠,٠٠٢  الفترة
   ٠,٠٠ ٠,٤٠ ٧٧٤ ٧,٣ ٢,٩ ٥٥٥,٨ ٧١٨  بنجالدش
   ٠,٤٩ ٠,٨٣ ٣٧٢ ١,٧ ١,٤ ١٣٢ ٣٥٥  باكستان
    ٠,٧٣ ٤٢٢ ١٧,٣ ١٢,٦ ١,٣٢٣ ٣,١٣٥  اخرى
    ١,٠٠ ٣٠٧ ١٠٠ ١٠٠ ٧,٦٥٤ ٢٤,٩٠٦  العالم

Source :  
:١           UN Comtrade Database 

              :٢ FAO Database. 
مؤشرات التنافسية للصادرات المصرية من البطاطس الطازجة الى السوق الكويتى  ) ١١( جدول رقم 

  )٢٠١٦-٢٠١٢(لمتوسط الفترة 
  القيمة  الكمية

الحصة 
السوقية 
  للكمية

االهمية 
النسبية 
  للقيمة

سعر 
 ة السعريةالتنافسي  االستيراد

مؤشر معدل اختراق 
السوق خالل الفترة 

  الدول  )٢٠١٤-٢٠١٢(
معدل   السنوات  PAJ RAJ  طن/دوالر  ٪  ٪  دوالر  طن

  االختراق
  ٠,٠٠٣  ٢٠١٢ ٠,١٧ ٠,٩١ ٤٥٨ ٣٩,٥ ٣٥,٩ ١٦,٥٣٣ ٣٦,١٢١  جنوب افريقيا

  ٠,٠٢٢  ٢٠١٣ ٠,٠٠ ٠,٨٠ ٥٢١ ٢١,٧ ١٧,٣ ٩,٠٧٥ ١٧,٤٠٣  مصر
  ٠,٦٦٧  ٢٠١٤ ٠,٥١ ١,١٤ ٣٦٧ ٦,٣ ٧,١ ٢,٦٣١ ٧,١٧٩  اسبانيا
متوسط  ٠,٣٩ ١,٠٦ ٣٩٣ ٦,٣ ٦,٦ ٢,٦١٩ ٦,٦٦٩  استراليا

  ٠,٢٣١  الفترة
   ١,٠٠ ١,٤٧ ٢٨٤ ٣,٥ ٥,١ ١,٤٦٠ ٥,١٣٦  لبنان
    ١,٢٢ ٣٤٢ ٢٢,٨ ٢٧,٨ ٩,٥٦٣ ٢٧,٩٦٩  اخرى
       ١,٠٠ ٤١٧ ١٠٠ ١٠٠ ٤١,٨٨١ ١٠٠,٤٧٧  العالم

Source :  
:١           UN Comtrade Database 

              :٢ FAO Database. 

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي– المجلد السابع والعشرون– العدد الرابع– ديسمبر(ب)٢٠١٧



٢٢٥٦ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
أن السوق ) ٧(السابق اإلشارة اليها بالجدول رقم أوضحت النتائج  :لبصل الطازج المصرى ا-٢

من حيث الطازج المصرى لبصل استيرادآ لأهم اسواق دول مجلس التعاون الخليجى يمثال السعودى والكويتى 
  . الدراسةكمتوسط لفترةاالهمية النسبية لكمية الصادرات 

 :السوق السعودى
السوق واردات كمية اجمالى ان ) ١٢(أوضحت النتائج المبينة بالجدول رقم  :النصيب السوقى -أ

 المتنافسة على تصديرأن اهم الدول و، كمتوسط للفترة  الف طن ٣٦٧,١بلغت نحو  من البصل ىالسعود
 ،٪٢٣,٩٪ ، ٥٥,٥ة سوقية بلغت نحو لسوق السعودى هى مصر والهند والصين ثم اليمن بحصداخل البصل 
 .٪ على الترتيب٠,٤٪ ، ٧,٦  ٪ ،١١,٤

 ان متوسط سعر استيراد البصل )١٢( رقم الجدولبالمبينة أشارت النتائج  :التنافسية السعرية -ب
 ىان سعر تصدير الهند هو االعلو ، لفترة الدراسةكمتوسط طن / دوالر٤٥٠بلغ نحو داخل السوق السعودى 

مما  ٠,٢٥١ التنافسية السعرية للبصل المصرى نحو تبلغ، بينما  داخل السوق السعودى عرية ستنافسيه
الحصة السوقية انها ال تحظى بميزه سعريه داخل السوق السعودى على الرغم انها تستحوذ على يوضح 

   .االمر الذي يدعو لدراسه اسباب ارتفاع سعر التصدير،االكبر داخل السوق 
لسوق البصل المصرى لمعدل اختراق أن ) ١٢(أوضحت بيانات الجدول رقم  : معدل االختراق-ج
درات لزيادة  صا جيدة  فرصة أن هناكمما يبين ،)٢٠١٤-٢٠١٢(لفترةكمتوسط ل٠,٥٥٧ نحو بلغ السعودى 

  .البصل المصرى للسوق السعودى
 السعودى لمتوسط مؤشرات التنافسية للصادرات المصرية من البصل الطازج الى السوق) ١٢(جدول رقم 

  )٢٠١٦-٢٠١٢(الفترة 
  القيمة  الكمية

الحصة 
السوقية 
  للكمية

االهمية 
النسبية 
  للقيمة

سعر 
 التنافسية السعرية  االستيراد

مؤشر معدل اختراق 
السوق خالل الفترة 

  الدول  )٢٠١٤-٢٠١٢(
معدل   السنوات  PAJ RAJ  طن/دوالر  ٪  ٪  دوالر  طن

  االختراق
 ٠,٥٣٤  ٢٠١٢ ٠,٢٥١ ٠,٩٥ ٤٧٥ ٥٨,٦ ٥٥,٥ ٩٦,٧١٠ ٢٠٣,٧١٥  مصر
  ٠,٤٤٨  ٢٠١٣ ١,٠٠٠ ٢,٣٥ ١٩١ ١٠,١ ٢٣,٩ ١٦,٧٤١ ٨٧,٦٨٨  الهند
  ٠,٦٨٨  ٢٠١٤ ٠,٠٠٠ ٠,٤٨ ٩٤٦ ٢٤,٠ ١١,٤ ٣٩,٦١٥ ٤١,٨٧٧  الصين
متوسط  ٠,٦٥٨ ١,٧١ ٢٦٣ ٤,٥ ٧,٦ ٧,٣٦١ ٢٨,٠٢٨  اليمن

  ٠,٥٥٧  الفترة
   ٠,٢٥٠ ٠,٩٤ ٤٧٦ ٠,٥ ٠,٤ ٧٧٢,٢ ١,٦٢٢  اسبانيا

     ٩٢١ ٢,٣ ١,١ ٣,٨٤٤ ٤,١٧٣  خرىا
    ١,٠٠ ٤٥٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٦٥,٠٤٣ ٣٦٧,١٠٤  العالم

Source :  
:١           UN Comtrade Database 

              :٢ FAO Database. 
 :السوق الكويتى 

 واردات السوق  اجمالىأن) ١٣( أوضحت النتائج المبينة بالجدول رقم   :النصيب السوقى -أ
أن اهم الدول ، و) ٢٠١٦-٢٠١٢(كمتوسط للفترة  الف طن ١٠٤,٨ى من البصل الطازج بلغت نحو الكويت

هى الهند و مصر والصين وايران بحصة سوقية  بلغت المتنافسة على تصدير البصل داخل السوق الكويتى 
  .٪  على الترتيب١,٢٪  ، ٩,٢  ٪ ،١٥٪ ، ٢٣,٢٪ ، ٣٨,٤نحو 

ستيراد أان متوسط سعر ) ١٣(الموضحة بالجدول رقم لنتائج اشارت ا : التنافسية السعرية-ب
وان سعر البصل الهندى هو االعلى تنافسيه داخل ، طن / دوالر٤٢٢بلغ نحو البصل داخل السوق الكويتى 

السوق الكويتى ، بينما جاء سعر تصدير البصل المصرى اعلى من متوسط سعر االستيراد داخل السوق بنحو 



٢٢٥٧ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
أن الصادرات المصرية من البصل الطازج ال مما يوضح  ٠,٤٦ة السعريه له نحو  التنافسيت٪ وبلغ١٤

  .داخل السوق الكويتىتحظى بوضع تنافسى جيد 
أن معدل اختراق البصل المصرى ) ١٣(أشارت النتائج المبينة بالجدول رقم  : معدل االختراق-ج

وهو االمر الذى يشير الى عدم )  ٢٠١٤-٢٠١٢( وذلك كمتوسط للفترة ٠,١٢٩ للسوق الكويتى بلغت نحو 
  .اتساع السوق وصعوبة اختراقه

مؤشرات التنافسية للصادرات المصرية من البصل الطازج  الى السوق الكويتى لمتوسط ) ١٣(جدول رقم 
  )٢٠١٦-٢٠١٢(الفترة 

الحصه   القيمة  الكمية
  السوقيه

االهمية 
  النسبية للقيمة

سعر 
  االستيراد

التنافسية 
 السعرية

مؤشر معدل اختراق 
  الدول  السوق

معدل   السنوات  PAJ RAJ  طن/دوالر  ٪  ٪  دوالر  طن
  االختراق

  ٠,١١١  ٢٠١٢ ١,٠٠ ١,٢٤ ٣٤٢ ٣١,١ ٣٨,٤ ١٣,٧٥٠ ٤٠,٢٥١  الهند
  ٠,٠٩٧  ٢٠١٣ ٠,٤٦ ٠,٨٦ ٤٩٣ ٢٧,١ ٢٣,٢ ١١,٩٨٣ ٢٤,٢٨٦  مصر
  ٠,١٨٠  ٢٠١٤ ٠,٨٩ ١,١٦ ٣٦٤ ١٢,٩ ١٥,٠ ٥,٧١٩ ١٥,٧٢٤  الصين
متوسط  ٠,٠٠ ٠,٥٣ ٨٠٣ ١٧,٤ ٩,٢ ٧,٧٠٧ ٩,٥٩٥  ايران

  ٠,١٢٩  الفترة
     ٠,٣٣ ٠,٧٦ ٥٥٥ ١,٥ ١,٢ ٦٧٦ ١,٢١٩  اسبانيا
    ١,٣١ ٣٢٣ ١٠,٠ ١٣,١ ٤,٤٣٢ ١٣,٧٢٧  اخرى
    ١,٠٠ ٤٢٢ ١٠٠ ١٠٠ ٤٤,٢٦٨ ١٠٤,٨٠٣  العالم

Source :  
:١           UN Comtrade Database 

              :٢ FAO Database. 
ق السعودى واالماراتى يعدا  أن السو)٨(أشارت نتائج الجدول رقم  :رتقال الطازج المصرى لب ا-٣

كمية االهمية النسبية لالمستوردة للبرتقال الطازج المصرى من حيث دول مجلس التعاون الخليجى اسواق أهم 
  .)٢٠١٦-٢٠١١(تقال كمتوسط للفترة الصادرات المصرية من البر

 :السوق السعودى 
 البرتقال واردات كمية اجمالىان ) ١٤(أوضحت النتائج المبينة بالجدول رقم  :نصيب السوقىال -أ

 الحصة السوقية وقد بلغت، ) ٢٠١٦-٢٠١٢(كمتوسط للفترة  الف طن ٣٩٦,٥ بلغت نحو للسوق السعودى
الدول اهم جنوب افريقيا واسبانيا ولبنان ثم تركيا هي ٪ وأن ٦٢,٥حو نللبرتقال المصرى داخل السوق 

٪ ٠,٧٪ ، ٢,٨  ٪ ،٤,٧٪ ، ٢٧,٥داخل السوق بحصة سوقية بلغت نحو على تصدير البرتقال نافسة تالم
  على الترتيب 

لبرتقال  استيرادأن متوسط سعر ا) ١٤(المبينة بالجدول رقم أشارت النتائج :  التنافسية السعرية -ب
٪ ١٦,٣ يقل بنحو ىمصر البرتقال التصديرن سعر أو، طن / دوالر٤٨٠,٣ بلغ نحو داخل السوق السعودى

 االعلىلبنانى سعر تصدير البرتقال ال تبين ان ، كما كمتوسط للفترة عن متوسط سعر االستيراد داخل السوق 
   .تنافسية داخل السوق السعودى

أن معدل اختراق البرتقال ) ١٤( أوضحت النتائج المبينة بالجدول رقم  : معدل االختراق –ج 
 وجود فرصة كبيرة مما يعنى، )٢٠١٤-٢٠١٢(فترة وسط لل كمت٠,٥٦٣السعودى بلغ نحو المصرى للسوق 

  .لزيادة  صادرات البرتقال المصرى للسوق السعودى نتيجة التساع السوق ووجود فرص جيدة للتصدير
 : السوق االماراتى

 الف طن ٢٣٠بلغت اجمالى كمية واردات االمارات من البرتقال الطازج نحو   :النصيب السوقى -أ
هى للسوق االماراتى ، كما تبين أن اهم الدول المصدرة لمحصول البرتقال ) ٢٠١٥-٢٠١٢(كمتوسط للفترة 

٪  على ٢,٥٪ ، ٤,٥٪ ، ٣٦,٦٪ ، ٥٠,٧جنوب افريقيا و مصر واسبانيا ثم استراليا باهمية نسبية بلغت نحو 
 )١٥(الترتيب وهو ما تشير اليه نتائج الجدول رقم 

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي– المجلد السابع والعشرون– العدد الرابع– ديسمبر(ب)٢٠١٧



٢٢٥٨ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
مؤشرات التنافسية للصادرات المصرية من البرتقال الطازج الى السوق السعودى لمتوسط ) ١٤(جدول رقم 

  )٢٠١٦-٢٠١٢(الفترة 
  القيمة  الكمية

الحصة 
السوقية 
  للكمية

االهمية 
النسبية 
  للقيمة

سعر 
 التنافسية السعرية  االستيراد

مؤشر معدل اختراق 
السوق خالل الفترة 

  الدول  )٢٠١٤-٢٠١٢(
معدل   السنوات  PAJ RAJ  طن/دوالر  ٪  ٪  دوالر  طن

  االختراق
  ٠,٣١١  ٢٠١٢ ٠,٢٩ ٠,٨٤ ٤٠٢,١ ٥٢,٣ ٦٢,٥ ٩٩,٥٦٩ ٢٤٧,٦١٥  مصر

جنوب 
  ٠,٥٩٣  ٢٠١٣ ٠,٧٣ ١,٣٥ ٦٥٠,٧ ٣٧,٣ ٢٧,٥ ٧٠,٩٦٩ ١٠٩,٠٧٢  افريقيا
  ٠,٧٨٥  ٢٠١٤ ٠,٠٠ ٠,٤٩ ٢٣٧,٦ ٢,٣ ٤,٧ ٤,٣٨١ ١٨,٤٣٩  لبنان
متوسط  ١,٠٠ ١,٦٧ ٨٠٤,٣ ٤,٦ ٢,٨ ٨,٨٥٤ ١١,٠٠٩  اسبانيا

  ٠,٥٦٣  الفترة
   ٠,٢٩ ٠,٨٤ ٤٠٤,٥ ٠,٦ ٠,٧ ١,١٤٩ ٢٨٤١,٨  تركيا
         ٤٠٢,١ ٢,٩ ١,٩ ٥,٤٩٢ ٧,٥٠٢  اخرى
          ٤٨٠,٣ ١٠٠ ١٠٠ ١٩٠,٤١٥ ٣٩٦,٤٧٨  العالم

Source :  
:١           UN Comtrade Database 

              :٢ FAO Database. 
للبرتقال الطازج داخل السوق رت النتائج ان متوسط سعر االستيراد  اشاكما :التنافسية السعرية -ب
المصرى االعلى تنافسيه داخل البرتقال تصدير ، وقد جاء سعر طن / دوالر١٠٤٢نحو بلغت االماراتى 

٪ ، كما جاء سعر تصدير ٥٧,٧ بنحو يقل عن متوسط سعر االستيراد داخل السوق متوسط سعر بالسوق 
جاء سعر تصدير جنوب افريقا كما ن االسعار ذات التنافسية السعريه الجيدة داخل السوق ، البرتقال اللبنانى م

  .االعلى تنافسية داخل السوق االماراتى  فى الوقت الذى يستحوذ على اكبر حصة سوقية داخل السوق
 البرتقالأن معدل اختراق ) ١٥(أوضحت النتائج المبينة بالجدول رقم كما  : معدل االختراق–ج 
الى  االمر الذى يشير )٢٠١٤-٢٠١٢(لفترة لوذلك كمتوسط ٠,٣٦٩ نحو بلغت  االماراتى لسوقالمصرى ل

 .اتساع السوق وسهولة اختراقة
مؤشرات التنافسية للصادرات المصرية من البرتقال الطازج الى السوق االماراتى لمتوسط ) ١٥(جدول رقم 

  )٢٠١٥-٢٠١٢(الفترة 
  القيمة  الكمية

ية االهم
النسبية 
  للكمية

االهمية 
النسبية 
  للقيمة

سعر 
 التنافسية السعرية  االستيراد

مؤشر معدل اختراق 
السوق خالل الفترة 

  الدول  )٢٠١٤-٢٠١٢(
معدل   السنوات  PAJ RAJ  طن/دوالر  ٪  ٪  دوالر  طن

  االختراق
  ٠,٢٤٢  ٢٠١٢ ٠,٠٠٠ ٠,٩٩٦ ١٠٤٦ ٥٠,٩ ٥٠,٧ ١٢٢,٠٠١ ١١٦,٥٨٢  جنوب افريقيا

  ٠,٤٧٣  ٢٠١٣ ١,٠٠٠ ٢,٣٦٣ ٤٤١ ١٥,٥ ٣٦,٦ ٣٧,١٤٣ ٨٤,٢١٤  مصر
  ٠,٣٩٢  ٢٠١٤ ٠,١٩٠ ١,٢٥٥ ٨٣٠ ٣,٦ ٤,٥ ٨,٥٥٠ ١٠,٣٠٠  اسبانيا
متوسط  ٠,٢١١ ١,٢٨٤ ٨١٢ ١,٩ ٢,٥ ٤,٥٧٨ ٥,٦٣٩  استراليا

  ٠,٣٦٩  الفترة
   ٠,٥٦٣ ١,٧٦٥ ٥٩٠ ٠,٨ ١,٤ ١,٩٦٣ ٣,٣٢٥  لبنان
      ٢٧,٣ ٤,٣ ٦٥,٤٤٧ ٩,٩٦٢  اخرى
         ١٠٤٢ ١٠٠ ١٠٠ ٢٣٩,٦٨٠ ٢٣٠,٠٢٢  العالم

Source :  
:١           UN Comtrade Database 

              :٢ FAO Database. 
 

 أن أهم دول مجلس التعاون )٩(أوضحت البيانات الواردة بالجدول رقم  : للعنب الطازج المصرى-٤
  .)٢٠١٦-٢٠١٢( للفترة كمتوسط استيرادا للعنب الطازج المصرى هما السعودية واالمارات ىالخليج



٢٢٥٩ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
  :السوق السعودى

أن اجمالى كمية واردات السوق ) ١٦(أوضحت النتائج المبينة بالجدول رقم  :النصيب السوقى -أ
تركيا جاءت و ، )٢٠١٦-٢٠١٢(كمتوسط للفترة  الف طن ٤٨،٨السعودى من العنب الطازج بلغت نحو 

وبلغ لدول المصدرة للعنب الطازج للسوق السعودى  كأهم اوالهند و جنوب افريقيا وشيلى ومصر ثم ايطاليا
  .على الترتيبلكل منهم ٪ ٧,٥٪ ، ٨,٥٪ ، ٩,٦  ٪ ،١٤,٩٪ ، ١٦,٠٪ ، ١٦,٧نحو النصيب السوقي 

عنب الستيراد أان متوسط سعر ) ١٦(المبينة بالجدول رقم اشارت النتائج : التنافسية السعرية -ب
 هو االعلي ان سعر تصدير العنب التركىوطن ، /دوالر ١١٧٢نحو الطازج داخل السوق السعودى بلغ 

 ال مما يعنى انها ٠,٠١ التنافسية السعرية للعنب المصرى نحو ت بلغبينما، تنافسيه داخل السوق السعودى 
اسباب ارتفاع اسعار تصدير ميزه تنافسيه سعريه داخل السوق السعودى االمر الذي يدعو لدراسه أى تحظى ب

  .قرب المسافة وتوافق االذواقالهميته من حيث وق السعودى العنب المصرى للس
العنب المصرى أن معدل اختراق ) ١٦( أوضحت النتائج المبينة بالجدول رقم  : معدل االختراق-ج

الى عدم وجود  يشير مما ) ٢٠١٤-٢٠١٢(  وذلك كمتوسط الفترة ٠,١٤٩  بلغت نحو السعودى قدلسوق ل
 . اختراقةوصعوبةنب المصرى للسوق السعودى نتيجة لضيق السوق صادرات العفرصة كبيرة لزيادة 

مؤشرات التنافسية للصادرات المصرية من العنب الطازج الى السوق السعودى لمتوسط ) ١٦(جدول رقم 
  )٢٠١٦-٢٠١٢(الفترة 

الحصة   القيمة  الكمية
  السوقية

االهمية 
  النسبية للقيمة

سعر 
 التنافسية السعرية  االستيراد

شر معدل اختراق مؤ
السوق خالل الفترة 

  الدول  )٢٠١٤-٢٠١٢(
معدل   السنوات  PAJ RAJ  طن/دوالر  ٪  ٪  دوالر  طن

  االختراق
  ٠,٠٤٨  ٢٠١٢ ١,٠٠ ٢,٣٧ ٤٩٥ ٧,٠ ١٦,٧ ٤,٠٣١ ٨,١٤٨  تركيا
  ٠,٠٤٨  ٢٠١٣ ٠,١٥ ٠,٩٢ ١٢٧١ ١٧,٣ ١٦,٠ ٩,٨٩٨ ٧,٧٨٧  الهند

  ٠,٣٥٠  ٢٠١٤ ٠,١٠ ٠,٨٣ ١٤٠٨ ١٧,٩ ١٤,٩ ١٠,٢٣٠ ٧,٢٦٥  جنوب افريقيا
متوسط  ٠,٠٠ ٠,٦٦ ١٧٧٤ ١٤,٥ ٩,٦ ٨,٢٧٩ ٤,٦٦٦  شيلى

  ٠,١٤٩  الفترة
   ٠,٠١ ٠,٦٨ ١٧٢٨ ١٢,٥ ٨,٥ ٧,١٢٤ ٤,١٢٣  مصر
   ٠,٠٢ ٠,٧٠ ١٦٧٥ ١٠,٧ ٧,٥ ٦,١٣٩ ٣,٦٦٥  ايطاليا
      ٢٠,١ ٢٦,٩ ١١,٤٩٨ ١٣,١٣٤  اخرى
    ١,٠٠ ١١٧٢ ١٠٠ ١٠٠ ٥٧,٢٠٠ ٤٨,٧٨٧  العالم

: Source   
:١           UN Comtrade Database 

              :٢ FAO Database. 
 :السوق االماراتى

واردات العنب  كمية اجمالىان ) ١٧( رقم المبينة بالجدول نتائج ال أشارت :النصيب السوقى -أ
أن اهم الدول و ،) ٢٠١٦-٢٠١٢(كمتوسط للفترة  الف طن ٥٥,٤الطازج الى السوق االماراتى بلغت نحو 

بحصة  هى الهند وجنوب افريقيا و مصر وايطاليا ثم استراليا ى االماراتللسوقالمصدرة للعنب الطازج 
  .٪  على الترتيب٧,٧٪  ، ٧,٩  ٪ ،٨,٧٪ ، ١٩,٤٪ ، ٢٣,٨نحو سوقية بلغت 

العنب ستيراد ان متوسط سعر ا) ١٧(الموضحة بالجدول رقم اشارت النتائج  :التنافسية السعرية -ب
ان سعر تركيا هو االعلى تنافسيه داخل السوق و، طن / دوالر١٧٢٩بلغ نحو ل السوق االماراتى الطازج داخ
المصرى اعلى من متوسط سعر االستيراد داخل السوق العنب تصدير ، بينما جاء متوسط سعر االماراتى 

 من  افريقياصادرات جنوبكما تبين أن داخل السوق ، جيدة تنافسية سعريه بحظى  يأى انه ال٪ ٠,٥بنحو 
 ىاالمر الذسعرية االقل تنافسية تحظى بحصة سوقية جيدة داخل السوق على الرغم من انها  العنب الطازج

   .للدخول للسوق بةعرفة االذواق والتوقيتات المناسيدعو لدراسة السوق االماراتى وم

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي– المجلد السابع والعشرون– العدد الرابع– ديسمبر(ب)٢٠١٧



٢٢٦٠ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
العنب الطازج  أن معدل اختراق) ١٧( أوضحت النتائج المبينة بالجدول رقم  : معدل االختراق-ج
وهو االمر الذى يشير  ) ٢٠١٤-٢٠١٢( وذلك كمتوسط الفترة ٠,١١٨  نحو االماراتى بلغلسوق لالمصرى 

 .ضيق السوق وصعوبة اختراقةالى 
مؤشرات التنافسية للصادرات المصرية من العنب الطازج الى السوق االماراتى لمتوسط ) ١٧(جدول رقم 

  )٢٠١٥-٢٠١٢(الفترة 
  القيمة  الكمية

االهمية 
النسبية 
  للكمية

االهمية 
النسبية 
  للقيمة

سعر 
 التنافسية السعرية  االستيراد

مؤشر معدل اختراق 
السوق خالل الفترة 

  الدول  )٢٠١٤-٢٠١٢(
معدل   السنوات  PAJ RAJ  طن/دوالر  ٪  ٪  دوالر  طن

  االختراق
  ٠,١٢٤  ٢٠١٢ ٠,٣٥ ١,٢٧ ١٣٦٥ ١٨,٨ ٢٣,٨ ١٨,٠٠٤ ١٣,١٨٧  الهند

  ٠,١٢١  ٢٠١٣ ٠,١٥ ٠,٩٠ ١٩٢٣ ٢١,٦ ١٩,٤ ٢٠,٦٥٥ ١٠,٧٤٤  اجنوب افريقي
  ٠,١٠٨  ٢٠١٤ ٠,٢٠ ١,٠٠ ١٧٣٨ ٨,٧ ٨,٧ ٨,٣٧٥ ٤,٨١٩  مصر
متوسط  ٠,١٨ ٠,٩٥ ١٨٢٩ ٨,٤ ٧,٩ ٨,٠٢٩ ٤,٣٨٩  ايطاليا

  ٠,١١٨  الفترة
   ٠,٠٥ ٠,٧٠ ٢٤٥٥ ١٠,٩ ٧,٧ ١٠,٤٣٨ ٤,٢٥٢  استراليا
   ٠,٠٠ ٠,٦١ ٢٨٥٠ ١١,٤ ٦,٩ ١٠,٩٢٢ ٣,٨٣٣  امريكا
   ١,٠٠ ٢,٥٢ ٦٨٧ ١,٩ ٤,٩ ١,٨٦٩ ٢,٧٢٠  تركيا
   ٠,٢٧ ١,١٣ ١٥٢٨ ١٨,٣ ٢٠,٧ ١٧,٥٥٥ ١١,٤٨٨  اخرى
    ١,٠٠ ١٧٢٩ ١٠٠ ١٠٠ ٩٥,٨٤٧ ٥٥,٤٣١  العالم

: Source   
:١           UN Comtrade Database 

              :٢ FAO Database. 
  

  : لسوق السعودىمصرية من المحاصيل موضع الدراسة الى اهم العوامل المؤثرة على كمية الصادرات الأ
دول أسواق هم أ كما يعتبر المحاصيل البستانيةبكبر قدرتة االستيعابية لمعظم السوق السعودى يتسم 

الدراسة موضع محاصيل ال المصرية من لكمية الصادرات من حيث االهمية النسبية ىمجلس التعاون الخليج
، وتمثل الصادرات المصرية من البطاطس والبصل والبرتقال والعنب نحو  )٢٠١٥-٢٠٠٧(لفترة كمتوسط ل

من هذه المحاصيل سوق السعودى ٪ على الترتيب من اجمالى واردات ال١١,٤٪ ، ٤٧,٧٪ ، ٥٣٪ ، ٣,٤
 و للسوق السعودى المصرية الصادراتزيادة  إمكانية يشير الىاالمر الذى  )٢٠١٦-٢٠١٢(كمتوسط للفترة 

ات لتحديد أهم العوامل المؤثرة على كمية الصادرو ،السوقعمل دراسات تفصيلية عن مر االيستلزم 
 ىتم تقدير دالة الطلب عل) ٢٠١٥-٢٠٠٧( السوق السعودى خالل الفترة ىالمصرية من محاصيل الدراسة ال

ن كمية لعالقة بينموذج يمثل االصادرات المصرية باستخدام النماذج الرياضية وذلك للتوصل الى افضل 
 يفترض ان لها تأثير على ىالت والمتغيرات )متغير تابع(للسوق الصادرات المصرية من محاصيل الدراسة 

 سعر تصدير مصر والنسبة السعرية بين سعر تصدير مصر وأسعار ى تتمثل فىوالتداخل السوق الطلب 
  .ق داخل السولهاتصدير اهم األسواق المنافسه 

وامل المؤثرة على كمية الصادرات المصرية من البطاطس للسوق  أهم العبدراسة :البطاطس -١
النسبة السعرية بين سعر تصدير البطاطس المصرية السعودى وهى سعر تصدير البطاطس المصرية و

باستخدام نموذج االنحدار المتعدد تبين أفضلية النموذج وهولندا لمانيا وفرنسا  لبنان واكل منوأسعار تصدير 
  :  والموضح نتائجه بالمعادلة التاليةالنصف لوغاريتمى

logYe = ٣,٢  +  ١,١٩ Xe١  

            )٢,٦١(                      
٤,٥٣ = F                                              ٠,٦٩=Adjusted R٢        



٢٢٦١ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
 النسبة  Xe١، ) متغير تابع(  للسوق السعودى المصرية البطاطس كمية صادرات    Ye   :حيث

  .) مستقلمتغير(  داخل السوق السعودىمصرسعر تصدير  و فرنسا تصدير بين سعرالسعرية 
المصرية للسوق السعودى البطاطس صادرات كمية  عالقة طردية بين  هناكوتشير المعادلة الى أن

 ىبين سعر تصدير البطاطس الفرنسالنسبة السعرية  ت فكلما زادالفرنسىوارتفاع سعر تصدير البطاطس 
 ٣,٢الى زيادة كمية الصادرات المصرية بنحو ذلك يؤدى بمقدار الوحدة عر تصدير البطاطس المصرى وس

ن وتشير قيمة معامل التحديد الى أ،  ٠,٠٥الحصائيه لهذا التزايد عند مستوى معنوية معنوية االطن وقد ثبتت 
كمية الصادرات  ىدثة ف٪ من التغيرات الحا٦٩ تفسير نحو مسئولة عن النموذج ىالعوامل المدروسة ف

  .) ٢٠١٥-٢٠٠٧(خالل الفترة من  المصرية من البطاطس للسوق السعودى
 للسوق السعودى البصلبدراسة أهم العوامل المؤثرة على كمية الصادرات المصرية من  :البصل -٢

 وأسعار  المصرىالبصلالنسبة السعرية بين سعر تصدير وللسوق البصل المصرى وهى سعر تصدير 
باستخدام نموذج االنحدار المتعدد تبين أفضلية النموذج  ، الهند والصين واليمنر الدول المنافسة وهى تصدي

  : النصف لوغاريتمى والموضح نتائجه بالمعادلة التالية
log Ye = ٠,٤٢  +  ٣,٧٤Xe١      

  )٢,١١(                   
٣,٧١ = F                                              ٢= ٠,٥٨Adjusted R     

  النسبة Xe١، ) متغير تابع(  للسوق السعودى  البصل   كمية صادرات مصر من Ye   : حيث
 .)متغير مستقل(السوق السعودى الهند وسعرتصدير مصر داخل سعر تصدير بين السعرية 

ة وزيادة كمي تصدير البصل الهندىوتبين نتائج المعادلة وجود عالقة طردية بين ارتفاع سعر 
بين سعر تصدير البصل الهندى الصادرات المصرية من البصل للسوق السعودى فعند زيادة النسبة السعرية 

 طن ٤٢بنحو من البصل تزيد كمية الصادرات المصرية بمقدار الوحدة فإن وسعر تصدير البصل المصرى 
الى أن معامل التحديد يمة  وتشير ق، ٠,٠٥اإلحصائية لهذا التزايد عند مستوى معنوية معنوية الوقد ثبتت 
صادرات الكمية  ىف لتغيرات الحادثةمن ا% ٥٨ نحو  تفسير النموذج مسئولة عنىفالمدروسة العوامل 

  .)٢٠١٥-٢٠٠٧(لسوق السعودى خالل الفترة  لالبصلالمصرية من 
 للسوق البرتقالبدراسة أهم العوامل المؤثرة على كمية الصادرات المصرية من  :البرتقال -٣

النسبة السعرية بين سعر تصدير البرتقال المصرى وأسعار و البرتقال المصرىسعودى وهى سعر تصدير ال
 جنوب افريقيا ولبنان واسبانيا وتركيا باستخدام نموذج االنحدار المتعدد تبين أفضلية النموذج كل من تصدير

  : الخطى والموضح نتائجه بالمعادلة التالية
Ye = ٤٣٨٥٧  +  ١١٤٠٥٩ Xe١      

 )٣,٠٢(                                      
٢٢,٢ = F                                               ٢= ٠,٩٣Adjusted R      

  النسبة Xe١، ) متغير تابع(  للسوق السعودى  البرتقال كمية صادرات مصر من Ye   :حيث
  .)متغيرات مستقلة(لسوق السعودى  داخل اتركياالسعرية لسعر تصدير مصر بالنسبة لسعر تصدير 

 للسوق السعودى وارتفاع  المصرىالبرتقالكمية صادرات أن هناك عالقة طردية بين حيث تبين 
بين سعر تصدير البرتقال التركى وسعر تصدير فعند زيادة النسبة السعرية  التركى البرتقالسعر تصدير 

بتت  طن وقد ث الف٤٤بنحو من البرتقال المصرية بمقدار الوحدة تزيد كمية الصادرات البرتقال المصرى 
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٢٢٦٢ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
ن العوامل وتشير قيمة معامل التحديد أ ، ٠,٠٥اإلحصائية لهذا التزايد عند مستوى معنوية معنوية ال

المصرية من صادرات الكمية ٪ من التغيرات الحادثة في ٩٣ النموذج مسئولة عن تفسير نحو المدروسة فى
  .)٢٠١٥-٢٠٠٧(الفترة من  خالل  للسوق السعودىالبرتقال

بدراسة أهم العوامل المؤثرة على كمية الصادرات المصرية من العنب للسوق السعودى  :العنب -٤
النسبة السعرية بين سعر تصدير العنب المصرى وأسعار تصدير الدول و العنب المصرىوهى سعر تصدير 

ستخدام نموذج وبإ )٢٠١٥-٢٠٠٧(ل الفترة خالالمنافسة وهى تركيا والهند وجنوب افريقيا وشيلى وايطاليا 
  :االنحدار المتعدد تبين أفضلية النموذج الخطى والموضح نتائجه بالمعادلة التالية

Ye = -٢٤٣٧٠  +  ٩٧٤٠ Xe١ -   ٩٦٣٠ Xe٢ 

     (٢,٢٤-)        )٥,٤(                      
١٦,٦ = F                                              ٢=  ٠,٩٢Adjusted R        

  النسبة Xe١، ) متغير تابع(  للسوق السعودى  العنب  كمية صادرات مصر من Ye   :حيث
  النسبة السعرية Xe٢،  داخل السوق السعودى تركياالسعرية لسعر تصدير مصر بالنسبة لسعر تصدير 

  .)متغيرات مستقلة(داخل السوق السعودى الهند لسعر تصدير مصر بالنسبة لسعر تصدير 
 للسوق السعودى وارتفاع المصرى العنب كمية صادراتأن هناك عالقة طردية بين المعادلة تبين 
بين سعر تصدير العنب التركى وسعر تصدير العنب النسبة السعرية  ةاديزعند ف،  العنب التركىسعر تصدير 

طن   الف٢٤بنحو د من العنب للسوق السعودى تزيكمية الصادرات المصرية بمقدار الوحدة فإن المصرى 
أن هناك عالقة وتشير المعادلة الى  ،  ٠,٠٥الحصائية لهذا التزايد عند مستوى معنوية معنوية إالوقد ثبتت 

فعند زيادة سعر تصدير كمية صادرات العنب المصرى و ارتفاع سعر تصدير العنب الهندى بينعكسية 
وهو ما ال يتفق مع المنطق  الف طن ٩,٣و العنب الهندى تنخفض كمية الصادرات المصرية من العنب بنح

 مستوى الجودة أو التوقيتات الزمنية  فىثل اختالفموجود عوامل أخرى االقتصادى وقد يعزى ذلك الى 
 فىالمدروسة العوامل  وتشير قيمة معامل التحديد الى أن ،وهو ما يحتاج الى دراسة تفصيلية لدخول السوق 

كمية الصادرات المصرية من العنب للسوق  ٪ من التغيرات الحادثة فى٩٢النموذج مسئولة عن تفسير نحو 
  ).٢٠١٥-٢٠٠٧(الل الفترة من خالسعودى 

  :الملخص وأهم النتائج
حيث تتميز المصرية للصادرات الزراعية  واعدة  دول مجلس التعاون الخليجى أسواقتعد أسواق

وتمثل االهمية ، للمنتجات المصرية المواصفات وتقارب االذواق وفيها باتساعها وارتفاع متوسط دخل الفرد 
دول مجلس الزراعية لواردات من اجمالى قيمة ال% ٧,٠٨النسبية لقيمة الصادرات الزراعية المصرية نحو

قيمة التجارة بين مصر ودول مجلس تزايد تبين كما  ،) ٢٠١٦-٢٠١٤ (كمتوسط للفترةالتعاون الخليجى 
التى شهدت احداث لفترة ٪ مقارنة با١٢,٦نحو  يناير ب٢٥ى تلت احداث الفترة التالخليجى خالل التعاون 

  .يناير
 هى البطاطسوالفاكهه الخضر التصديرية المصرية من محاصيل الأهم أشارت النتائج أن وقد 

الصادرات قيمة ٪ من اجمالى ٤,٤١ قيمة صادراتها نحواجمالى تمثل حيث البرتقال والعنب والبصل و
   .)٢٠١٦-٢٠١٤(لفترة لكمتوسط الزراعية المصرية 

داخل السوق السعودى الطازجة  على تصدير البطاطس المتنافسةاشارت النتائج أن أهم الدول  كما
٪  على الترتيب ٣,٢٪ ، ٣,٨٪ ، ١٥,١٪ ، ٦١ثم فرنسا بحصة سوقية بلغت نحو  هى لبنان والمانيا ومصر



٢٢٦٣ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
السوق  لبطاطس المصرية عن متوسط سعرسعر تصدير ا  تزايدواتضح، ) ٢٠١٦-٢٠١٢(كمتوسط للفترة 

الدول أهم  كما تبين أن . السعودىحظى بتنافسية سعرية جيدة داخل السوق ال توانها  ٪ ٢٦بنحو السعودى 
المتنافسة على تصدير البطاطس داخل السوق الكويتى هي لبنان و مصر والمانيا ثم باكستان والهند بحصة 

-٢٠١٢(كمتوسط للفترة ٪ على الترتيب ٥,١٪  ، ٦,٦  ٪ ،٧,١٪ ، ١٧,٣٪ ، ٣٥,٩سوقية بلغت نحو 
  .٪ ٢٠عن متوسط سعر االستيراد داخل السوق بنحو يزيد سعر تصدير البطاطس المصرية ان و )٢٠١٦

مصر اهم الدول المصدرة للبصل للسوق السعودى بحصة سوقية بلغت نحو  أن وتشير النتائج 
بحصة سوقية أهم الدول المنافسة لهند والصين ثم اليمن أن ا، و) ٢٠١٦-٢٠١٢(٪ كمتوسط للفترة ٥٥,٥

سعر تصدير الهند هو االعلي تنافسيه داخل  واتضح ان٪ على الترتيب ، ٧,٦٪ ، ١١,٤ ٪ ،٢٣,٩ وبلغت نح
 ختراقأمعدل ، ويشير سعريه داخل السوق تنافسية حظى بميزه ال يلبصل المصرى وان االسوق السعودى 
 تبين أن كما .للسوق السعودىصادرات الجيدة  لزيادة   أن هناك فرصة٠,٥٥٧ و نحوالبالغ  البصل المصرى

لسوق الكويتى هى الهند و مصر والصين وايران بحصة الطازج لاهم الدول المتنافسة على تصدير البصل 
، ) ٢٠١٦-٢٠١٢(كمتوسط للفترة على الترتيب ٪ ٩,٢٪ ، ١٥٪ ، ٢٣,٢٪ ، ٣٨,٤سوقية  بلغت نحو 

 تنافسيه داخل السوق الكويتى ، بينما جاء سعر تصدير البصل المصرى علىاالبصل الهندى  الواتضح ان
  .٪١٤اعلى من متوسط سعر االستيراد داخل السوق بنحو 

٪ ٦٢,٥نحو بلغت الحصة السوقية للبرتقال المصرى داخل السوق السعودى  تشير النتائج أنكما 
، ٪٤,٧، ٪٢٧,٥اهم الدول المنافسة بحصة سوقية بلغت نحو ك  جنوب افريقيا واسبانيا ولبنان ثم تركياوجاءت

بنحو يقل  ىمصرتصدير البرتقال السعر وأن  )٢٠١٦-٢٠١٢(كمتوسط للفترة ٪ على الترتيب ٠,٧٪ ، ٢,٨
بلغ قد و، انه يحظى بتنافسية سعرية جيدة داخل السوقوالسوق عن متوسط سعر االستيراد داخل ٪ ١٦,٣

سوق فرصة كبيرة لزيادة صادرات البرتقال المصرى لل مما يشير الى وجود ٠,٥٦٣ختراق نحو المعدل ا
هى جنوب افريقيا داخل السوق االماراتى محصول البرتقال الطازج ل المصدرةاهم الدول  تبين كما .السعودى

٪  على الترتيب ٢,٥  ، ٪٤,٥٪ ، ٣٦,٦٪ ، ٥٠,٧ بلغت نحو بحصة سوقيةمصر واسبانيا ثم استراليا و
المصرى االعلى تنافسيه داخل السوق البرتقال سعر تصدير ، وقد جاء ) ٢٠١٥-٢٠١٢( للفترة كمتوسط

معدل اختراق وقد بلغ ٪ ، ٥٧,٧ بنحو يقل عن متوسط سعر االستيراد داخل السوقمتوسط سعر باالماراتى 
  .راتوجود فرصة جيدة لزيادة الصاديشير الى مما ٠,٣٦٩ نحو  االماراتى لسوقالبرتقال المصرى ل

كأهم الدول المتنافسة على تصدير  تركيا والهند و جنوب افريقيا وشيلى ومصر ثم ايطالياجاءت  كما 
٪ ٧,٥٪ ، ٨,٥٪ ، ٩,٦  ٪ ،١٤,٩٪ ، ١٦,٠٪ ، ١٦,٧نحو العنب للسوق السعودى بحصة سوقية بلغت 

تصدير الر سعوتبين ان ، )٢٠١٦-٢٠١٢(من اجمالى واردات السعودية كمتوسط للفترة الترتيب على 
ميزه أى حظى بيال اتضح ان العنب المصرى  ، بينما هو االعلي تنافسيه داخل السوق السعودى التركى

 اهم الدول المصدرة للعنب الطازج للسوق االماراتى الهند اتضح ان كما .داخل السوقتنافسيه سعريه 
٪ ، ٧,٩٪ ، ٨,٧٪ ، ١٩,٤٪ ، ٢٣,٨وجنوب افريقيا و مصر وايطاليا ثم استراليا بحصة سوقية بلغت نحو 

على تنافسيه داخل السوق أسعر تركيا وسجل ، )٢٠١٥-٢٠١٢(كمتوسط للفترة ٪ على الترتيب ٧,٧
االماراتى ، بينما جاء متوسط سعر تصدير العنب المصرى اعلى من متوسط سعر االستيراد داخل السوق 

زج تحظى بحصة سوقية جيدة داخل السوق ٪ ، كما تبين أن صادرات جنوب افريقيا من العنب الطا٠,٥بنحو 
  .االماراتي على الرغم من انها االقل تنافسية سعرية داخل السوق
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٢٢٦٤ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
الدراسة للسوق لمحاصيل دراسة أهم العوامل المؤثرة على الصادرات المصرية تشير نتائج و 

دير البطاطس  سعر تصت قيمة النسبة السعرية بينأنه كلما زاد )٢٠١٥-٢٠٠٧(السعودى خالل الفترة من 
،  طن ٣,٢كمية الصادرات المصرية بنحو وسعر تصدير البطاطس المصرى بمقدار الوحدة تزيد  اللبنانى

وسعر تصدير البصل المصرى بمقدار الوحدة  ى الهند البصلسعر تصديرالنسبة السعرية بين  وأن زيادة
النسبة السعرية بين سعر  تكلما زادانه و،  طن ٢,٦٤ بنحو من البصلكمية الصادرات المصرية  تزيد

من  كمية الصادرات المصرية وسعر تصدير البرتقال المصرى بمقدار الوحدة يزيدالبرتقال التركى تصدير 
وسعر تصدير العنب سعر تصدير العنب التركى زيادة النسبة السعرية بين ، وأن  الف طن٤٤بنحو البرتقال 

هذه ف طن وقد ثبتت معنوية  ال٢٤بنحو من العنب رية  كمية الصادرات المصالمصرى بمقدار الوحدة تزيد
  .الزيادة احصائيآ

  :التوصيات
دراسة األسواق الخليجية بشكل تفصيلى للوقوف على المواصفات واالذواق والتوقيتات المناسبة لكل  -١

  .كبيرسكانى ها أسواق ذات متوسط دخل مرتفع وتنوع سوق وخاصة ان
رغم توافر  التصديرعلى أسباب ارتفاع أسعار  موضع الدراسة والتعرف  للسلعدراسة المسلك التصديرى -٢

   . عما هو عليه بالنسبة للدول المنافسة وتنوع وسائل النقل وقرب المسافةاإلنتاج
تطبيق مواصفات الجودة ، وتدقيق الرقابة على الصادرات للحفاظ على سمعة المنتجات مراعاة االهتمام ب -٣

 .عالمية ومنها اسواق مجلس التعاون الخليجىالمصرية فى االسواق ال
  :المراجع 

، دراسة ) دكتور(، محمد احمد عثمان ابن عوف ) دكتور(احمد حلمى محمد صالح الدين حسن  -١
اقتصادية للعقبات التي تواجه المصدرين لتنمية الصادرات البستانية المصرية لدول مجلس التعاون 

د الزراعى ، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى ، المجلد الثالث الخليجى ، الجمعية المصرية لالقتصا
  .٢٠٠٣عشر ، العدد الثالث ، سبتمبر 

شريف محمد سمير فياض، أثر اتفاقية المشاركة المصرية األوروبية على أهم الصادرات الزراعية  -٢
  .٢٠٠٢، ، كلية الزراعة، جامعة القاهرةالزراعيالمصرية، رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد 

،واخرون ، دراسة تحليلية لتنافسية الصادرات المصرية من اهم السلع ) دكتور(على إبراهيم محمد  -٣
الزراعية في السوق السعودى ، الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى ، المجلة المصرية لالقتصاد 

  .٢٠٠٧الزراعى ، المجلد السابع عشر ، العدد الرابع ، ديسمبر 
، دراسة تحليلية للصادرات الزراعية ) دكتور(، سامية رياض عطية ) دكتور(هيكل محمد حسن  -٤

المصرية البستانية الى أسواق دول مجلس التعاون العربى الخليجى ، المؤتمر الثانى ، معهد بحوث 
  .٢٠٠٣االقتصاد الزراعى ، يوليو 

المصرية من الخضر والفاكهة ، اعتبارات رئيسية حول تطور الصادرات ) دكتور(محمد كامل ريحان  -٥
لدول الخليج العربى ، الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى ، المؤتمر الخامس لالقتصاديين الزراعى ، 

  .١٩٩٧تنمية الصادرات الزراعية المصرية، مارس 
، ثالثون عاما على مجلس التعاون الخليجى ، مجلس الفكر العربى ، القاهرة ) دكتور ( مصطفى علوى  -٦

 ٢٠١٠مركز الخليج للدراسات االستيراتيجية ، : 



٢٢٦٥ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
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Summary 

 

Gulf council countries markets are considered a promising markets for 
agricultural export .Such markets are characterized with its large area and high per 
head income, in addition to the semilitary of its consumer taste and requirements. 
Due to the open market of GCC with other countries, this has led to great competition 
with the egyptian agricultural exports. Neverthles egyptian agricultural exports 
represent about ٧٫٠٨ of total its imports of about $ ٤٧٦٠٩ million during the period 
(٢٠١٦-٢٠١٤). 

The study refers that important crop exports were fresh potatoes ,onion ,citrus 
and grapes with a value of about ٨٫٣،٪١٦٫٨،٪٧٫٨, ٪٨٫٥٪ respectively of total exports 
of about $٢٨٢٧٫٤ million during the period (٢٠١٦-٢٠١٤).The study shows that 
egyptian potatoes exports to Saudi Arabia are faced with that exported by  Lebanon, 
Germany and France. Egyptian potatoes exports price has increased by about ٢٦٪ 
over the world market price .The competitiveness index was ٠٫٣٩ ,which means that 
potatoes do not enjoy good price in Saudi Arabia market. Potatoes penetration rate to 
Saudi Arabia market was ٠٫٠٠٢ during the period (٢٠١٤-٢٠١٢). The study shows that 
egyptian potatoes exports to Kuwait market faced competition from Lebanon, 
Germany Pakistan and India. Potatoes penetration rate to Kuwait market was 
estimated at ٠٫٢٣١ which means that export to this market faces some difficulty. 

The results show that Egypt is important in exporting onion to Saudi Arabia 
market ,it exported about ٥٥٫٥٪ of total Saudi market, India, China and Yemen are 
the most competitive market of the crop to Saudi market. Although Egypt has a high 
ratio of onion export to Saudi Arabia market ,its price is not competitive. 
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٢٢٦٦ دول مجلس التعاون الخليجيللبستانية  المحاصيلا للصادرات المصرية منقتصادية دراسة إ
The market share of citrus export to Saudi Arabia market was about ٦٢٫٥ % 

,South Africa, Spain, Lebanon and Turkey came next with a ratio of ٢٧٫٥٪ 
،٠٫٧ ,٪٢٫٨،٪٤٫٧٪  respectively during the period (٢٠١٦-٢٠١٤). Egyptian citrus price 
was less by about ١٦٫٣٪ than import price. penetration rate of egyptian citrus to Saudi 
market was ٠٫٥٦٣ which shows that there is a chance to increase export to Saudi 
market. As for egyptian grapes , competitiveness rate was ٠٫٠١ which means that the 
crop is not competing in the Saudi market compared with Turkish market .The most 
important countries exporting grapes to UAE market were India, South Africa, Egypt 
,Italy, and Australia . Grapes price export came higher than the import price for the 
country as whole. 

Generally speaking , Saudi market was the highest  partner of trade with the 
GCC , where the size of this trade was put as $ ٤٦٥٨ million or about ٤٣٫٥٪  during 
the period (٢٠١٦-٢٠١١).The study reveals that egyptian exports , in general ,are 
affected with Lebanon and egyptian potatoes price. Onion price exports in India has 
also an effect on egyptian onion exports. 
 


