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 وتحسین اإلنتاج تتمتع مصر بممیزات تنافسیة یمكن من خاللها وضع أسس تنافسیة مختلفة لتطویر
، وكذلك انظمة الجودة الشاملة التي تضمن مراعاه االعتبارات  العالمیةالجودة واالرتباط بالمواصفات القیاسیة

 الخارجیة ، األسواق، وذلك للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المنافسة في اإلنتاجالمتعلقة بالبیئة في عملیة 
یة الموالح المصریة كمحصول تصدیري من أهم المحاصیل وتمثلت مشكلة البحث أنه على الرغم من أهم

، واحتالل مصر المرتبة الثالثة بعد اسبانیا وجنوب افریقیا من حیث الكمیة المصدرة كأهم لتصدیریة الرئیسیةا
 المتوسط للنصیب السوقي بلغ ، حیث) ٢٠١٩- ٢٠١٥(الدول المصدرة للبرتقال على مستوى العالم خالل الفترة 

% ٣٨,١٤األقصى حوالي  وبلغ الحد ٢٠٠٨عام % ٢١,٣١ حوالي األدنىوبلغ الحد %  ٢,٨٢ ليلتركیا حوا
عام % ١,٣٥ حوالي األدنىوبلغ الحد %  ١١,٨٩لمصر حوالي   المتوسط للنصیب السوقي ، وبلغ٢٠١٧عام 

والي  للمغرب ح المتوسط للنصیب السوقي  ، بینما بلغ٢٠١٦عام %  ١٨,٧٦ حوالي األقصى وبلغ الحد ٢٠٠١
، ٢٠٠٧عام %  ٢٣,٦١األقصى حوالي  وبلغ الحد ٢٠١٥عام % ١٣,٤٥ حوالي األدنىوبلغ الحد %  ١٧,٦٣

 وبلغ ٢٠٠١عام % ٣,٢٤ حوالي األدنىوبلغ الحد %  ٧,٣٥للصین حوالي   المتوسط للنصیب السوقي وبلغ
%  ١٠,٤٤قیا حوالي  لجنوب افری المتوسط للنصیب السوقي ، وبلغ٢٠١٩ عام %١١,٥٢ حوالي األقصىالحد 

  . ٢٠٠٣عام %  ١٤,٦٠ حوالي األقصى وبلغ الحد ٢٠٠٥عام % ٧,٢١ حوالي األدنىوبلغ الحد 
  . العالمیة، مؤشرات التنافسیة ، االعتماد على الخارجاألسواق: الكلمات المفتاحیة 

  

  :مقدمة 
لمـساهمة فـي التخفیـف مـن تعتبر التجارة الخارجیـة مـن أهـم القـضایا التـي تـستهدفها أي سیاسـة إصـالحیة ل

وفى هذا اإلطار یتم االعتماد على اسـتخدام المیـزة التنافـسیة بجانـب المیـزة النـسبیة إلیجـاد . عجز المیزان التجاري 
مناخ تصدیري أفضل بجانـب فـتح أسـواق جدیـدة حتـى یـسهم ذلـك فـي عـالج الخلـل فـي المیـزان التجـاري ، وال شـك 

ًكمــا أن االتجــاه حالیــا فــي معظــم دول .  البرتقــال  والمــوالح بــصورة كبیــرة أن مــصر مــن الــدول التــي تتمیــز بإنتــاج
العالم سواء المتقدمة أو النامیة هـو كیفیـة الحـصول علـى اكبـر قـدر ممكـن مـن المكاسـب فـي ظـل مـا تملكـه الدولـة 

 مــع تلـــك  المــستخدمة وكیفیــة إدارة تلـــك المــوارد فــي ظــل منــاخ اســتثماري یتوافــقاإلنتــاجمــن مــوارد متاحــه وطــرق 
وال تــستطیع أي دولــة أن تعــیش بمعــزل عــن ســائر الــدول األخــرى فــي العــالم ســواء كانــت تلــك الدولــة .  المتغیــرات

 و ترغـب فـي تـصریفه، أو كانـت فـي حاجـة إلـى الـدول األخـرى فـي الحـصول اإلنتاجغنیة بالموارد ولها فائض في 
ًب التجـــارة الخارجیـــة دورا هامـــا فـــي بـــرامج علـــى قـــدر كـــاف مـــن ســـلعة مـــا تكفـــي احتیاجـــات ســـكانها، ومـــن ثـــم تلعـــ ً

ومـــشروعات التنمیـــة االقتـــصادیة لالقتـــصاد القـــومي وقطاعاتـــه المختلفـــة فـــي الـــدول المتقدمـــة والـــدول النامیـــة علـــى 
الــسواء، وقــد شــهد العــالم فــي بدایــة التــسعینات مجموعــة مــن التطــورات الجذریــة التــي أدت إلــى تغیــرات كبیــرة علــى 

 االجتمـاعي أو االقتــصادي، ومـن أهــم هــذه المظـاهر ظهــور التكـتالت االقتــصادیة واإلقلیمیــة المـستوى الــسیاسي أو
  .محاصیل ومنها البرتقال  والموالحالتي كان لها أثر كبیر على تجارة العدید من ال

      وتعتبر قضیة الصادرات المصریة في مقدمة األولویات التي تحتل مكانة بارزة من اهتمام الدولة ، وذلك
 ، ووسیلة لخفض العجز في المیزان التجاري األجنبيلكونها احدي المصادر الرئیسیة للحصول علي النقد 

المصري ، باإلضافة الي مساهمتها في دفع عجلة التنمیة ، كما تتمتع مصر بمیزات تنافسیة یمكن من خاللها 
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مواصفات القیاسیة العالمیة ، وكذلك  وتحسین الجودة واالرتباط بالاإلنتاجوضع اسس تنافسیة مختلفة لتطویر 

 ، وذلك للوصول الي اإلنتاجانظمة الجودة الشاملة التي تضمن مراعاه االعتبارات المتعلقة بالبیئة في عملیة 
    ,من المنافسة في األسواق الخارجةاكبر قدر ممكن 

توسط قیمة ، حیث تبلغ ممحاصیل الفاكهة التصدیریة في مصرویعتبر البرتقال المصري من أهم 
من قیمة  % ١١,٠١، بنسبة)٢٠١٩- ٢٠٠١(الفترة موضع الدراسة  ملیون دوالر خالل ٣٨٠,٦٢صادراته 

من قیمة الصادرات الكلیة للبرتقال والموالح علي مستوي % ١٠,٠١الصادرات الكلیة المصریة الزراعیة ، وبنسبة
  .)٢٠١٩- ٢٠٠١(العالم خالل فترة الدراسة 

  :مشكلة البحث 
الرغم من أهمیة الموالح المصریة كمحصول تصدیري من أهم الحاصیل التصدیریة الرئیسیة ، واحتالل     على 

مصر المرتبة الثالثة بعد اسبانیا وجنوب افریقیا من حیث الكمیة المصدرة كأهم الدول المصدرة للبرتقال على 
 األسواقي تواجه منافسة قویة في ، اال أن صادرات البرتقال المصر) ٢٠١٩-٢٠١٥(مستوى العالم خالل الفترة 

العالمیة،  مما قد یؤدي الى احالل للصادرات المصریة من الموالح بصادرات الدول المنافسة داخل بعض 
 وما لذلك من تأثیر علي االقتصاد المصري ، باالضافة الي ضعف قاعدة المعلومات التي تخدم قطاع األسواق
ذواق المستهلكین في أسواق البرتقال العالمیة وبطئ التوصل ألسعار  والتسویق ،مما یصعب التوصل الاإلنتاج

  .تصدیر الدول المنافسة 
  :هدف البحث 

یتمثل الهدف الرئیسي للبحث في تقدیر مؤشرات التنافسیة على صادرات الموالح المصریة في أهم        
امكانیة زیادة القدرة التنافسیة له في  العالمیة لها ، وذلك باستخدام النصیب السوقي وذلك للتعرف علي األسواق

لهذا الهدف فسوف یتناول البحث التجارة العالمیة للموالح المصریة ، ومعرفة اهم "  ، وتحقیقااألسواقتلك 
  . المنافسة  لصادرات الموالح المصریة األسواق

  :  الطریقة البحثیة ومصادر البیانات 
تخدام أسلوب التحلیل الوصفي والكمي ، من خالل استخدام        اعتمد البحث في تحقیق أهدافه على اس

بعض األسالیب الریاضیة واألحصائیة مثل المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة  ومعادالت االتجاه العام، 
اضافة علي ذلك تم تقدیر مؤشرات التنافسیة ودالة الطلب ، ویفسر التغیرات في الطلب ، ویوضح مدى المنافسة 

  .كما یتم التخلص من مشاكل التحیز في التجمیع لمصادر البیانات . در المختلفة بین المصا
وتعتمد الدراسة على البیانات الثانویة الواردة بنشرات االقتصاد الزراعى لقطاع الشئون االقتصادیة بوزارة 

ث ذات الصلة بموضوع  ، وكذلك الدراسات والبحو org.trade map.www، org.aof.wwwالزراعة ، 
  .البحث

  :صادرات الموالح المصریة : ًأوال
  ) : ٢٠١٩- ٢٠٠١(كمیة الصادرات  المصریة من الموالح خالل الفترة )  ١

-٢٠٠١(تطور كمیة الصادرات المصریة من الموالح باأللف طن خالل الفترة ) ١(یبین الجدول 
 الف طن، بینما بلغت أقصاها ١٤٨,٨ بحوالي ٢٠٠٢ كمیة الصادرات بلغت أدناها عام ، ومنه تبین أن)٢٠١٩

  . الف طن٨٦٠,٣ الف طن وبلغ المتوسط للفترة ككل حوالي ٢٠٠٢,٤ بحوالي ٢٠١٩عام 
ــــاأللف طــــن دوالر خــــالل الفتــــرة  ــــصادرات المــــصریة مــــن المــــوالح ب وبدراســــة العالقــــة االتجاهیــــة لكمیــــة ال

أن كمیــة الــصادرات المــصریة مــن المــوالح بــاأللف ) ٢(بالجــدول ) ١( المعادلــة رقــم ، وأوضــحت)٢٠١٩-٢٠٠١(
حیـث ثبتـت المعنویـة  % ١١,٨ الف طن سـنویا خـالل فتـرة الدراسـة وبمعـدل نمـو بلـغ نحـو ١٠١,١طن تزداد بنحو 

 . كما ثبتت معنویة النموذج ككل
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 الــصادرات المــصریة مــن المــوالح مــن التغیــرات الحادثــة فــي كمیــة% ٩١كمــا أوضــحت النتــائج أن حــوالي 

  . ترجع إلى مجموعة العوامل التي یعكس أثرها متغیر الزمن باأللف طن
 )٢٠١٩-٢٠٠١(تطور كمیة وقیمة الصادرات المصریة وسعر التصدیر من الموالح خالل الفترة ) : ١(جدول 

كمیة 
 الصادرات  

قیمة 
 السنوات سعر التصدیر  الصادرات

 دوالر للطن  ر ملیون دوال الف طن 
2001 276.5 52.4 189 
2002 148.8 28.1 188 
2003 186.2 42.0 226 
2004 263.6 77.9 296 
2005 241.3 82.5 342 
2006 229.4 72.3 315 
2007 294.4 106.8 363 
2008 701.3 406.6 580 
2009 870.9 532.1 611 
2010 864.3 518.4 600 
2011 1078.5 568.3 527 
2012 647.4 489.9 757 
2013 1228.7 533.3 434 
2014 1190.9 475.3 399 
2015 1307.7 523.3 400 
2016 1443.2 575.2 399 
2017 1537.1 635.5 413 
2018 1833.4 769.8 420 
2019 2002.4 748.3 374 

 412 380.9 860.3 المتوسط العام
 188 28.1 148.8 األدنىالحد 

 757 769.8 2002.4 الحد االعلي
  org.trademap.www                                              :المصدر

  

 ):٢٠١٩- ٢٠٠١(تطور قیمة الصادرات المصریة من الموالح خالل الفترة ) ٢
-٢٠٠١(الر خالل الفترة تطور قیمة الصادرات المصریة من الموالح بالملیون دو)  ١(یبین الجدول 

 ملیون دوالر، بینما بلغت ٢٨,١ بحوالي ٢٠٠٢، ومنه تبین أن قیمة الصادرات بلغت أدناها عام )٢٠١٩
  . ملیون دوالر ٣٨٠,٩ ملیون دوالر وبلغ المتوسط للفترة حوالي ٧٦٩,٨ حیث قدرت بحوالي ٢٠١٨أقصاها عام 

-٢٠٠١(ة مــن المــوالح بــالملیون دوالر خــالل الفتــرة وبدراســة العالقــة االتجاهیــة لقیمــة الــصادرات المــصری
أن قیمة الـصادرات المـصریة مـن البرتقـال  والمـوالح بـالملیون )  ٢(بالجدول ) ٢(، وأوضحت المعادلة رقم )٢٠١٩

، حیـــث ثبتـــت % ١١,٣ ملیـــون دوالر ســـنویا خـــالل فتـــرة الدراســـة وبمعـــدل نمـــو بلـــغ نحـــو ٤٣,٢دوالر تـــزداد بنحـــو 
 . تت معنویة النموذج ككلالمعنویة  كما ثب

مــن التغیــرات الحادثــة فــي قیمــة الــصادرات المــصریة مــن المــوالح % ٨٠كمــا أوضــحت النتــائج أن حــوالي 
  .  دوالر ترجع إلى مجموعة العوامل التي یعكس أثرها متغیر الزمن بالملیون

  ):٢٠١٨-٢٠٠١(تطور السعر التصدیري للموالح المصریة خالل الفترة ) ٣
، )٢٠١٩-٢٠٠١(تطور سعر التصدیر من الموالح بالدوالر لاللف طن خالل الفترة )  ١ (یبین الجدول

 دوالر للطن، بینما بلغ أقصاه عام ١٨٨ بحوالي ٢٠٠٢ومنه تبین أن متوسط سعر التصدیر قد بلغ أدناه عام 
  . دوالر للطن ٤١٢ دوالر للطن، وبلغ متوسط حوالي ٧٥٧ بحوالي ٢٠١٢

تبـین ) ٢٠١٩-٢٠٠١(اهیة لسعر التـصدیر للمـوالح المـصریة بالـدوالر خـالل الفتـرة بدراسة العالقة االتجو
 دوالر  طـــن ١١,٥ أن ســـعر التـــصدیر للمـــوالح بالـــدوالر للطـــن یـــزداد بنحـــو )٣(والمعادلـــة رقـــم )  ٢(مـــن الجـــدول 
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ویـة النمــوذج ، حیــث لـم ثبتـت المعنویـة  كمــا لـم ثبتـت معن% ٢,٨ًسـنویا خـالل فتـرة الدراسـة وبمعــدل نمـو بلـغ نحـو 

  . ككل وانه ال توجد صورة ریاضیة مناسبة لطبیعة البیانات وان البیانات تتوزع حول متوسطها الحسابي 
معادالت االتجاه الزمني العام لتطور كمیة وقیمة وسعر الصادرات المصریة للموالح خالل الفترة ) : ٢(جدول 

)٢٠١٩- ٢٠٠١(  
 ومعدل النم R2 F النموذج المقدر المتغیر م
 Ŷi = 150.6+  101.1 X كمیة الصادرات 1

       (1.8)  (13.5) ** 0.91 181.4 8.11 

                      Ŷi = 51.2+ 43.2 X قیمة الصادرات 2
 (1.1)  (10.5) ** 0.80 57.9 11.3  

   Ŷi = 297.2+ 11.5 X سعر الصادرات 3
    (4.5)  (1.98)        0.19 3.9 3.8 

  .لقیمة التقدیریة لكمیة وقیمة وسعر الصادرات من الموالح المصریة في السنةا = Y :حیث 
X =  ( القیمة الموجودة بین األقواس تشیر إلى قیمة      . ) ١٩، ..........، ٣، ٢، ١( متغیر الزمن حیثT (المحسوبة.  
)R2  (معامل التحدید ،(F)  معنویة نموذج االنحدار      ،      

  .   الى عدم معنویة معامل  االنحدارتشیر)  (،   ٠,٠٥معامل  االنحدار عند مستوي ة تشیر الى معنوی(*) 
  .بالدراسة) ١(ت من بیانات جدول حسب: المصدر

  

  :  الخارجیة المصدرة للموالح من حیث الكمیة المصدرة األسواقاهم : ًثانیا
ة وكانـــت النتـــائج علـــى النحـــو أن كمیـــة الـــصادرات مـــن المـــوالح ألهـــم الـــدول المـــصدر) ٣(یتـــضح مـــن الجـــدول 

تبــین أن اســبانیا جــاءت فــي المرتبــة األولــى مــن حیــث متوســط الكمیــة والتــي ) ٢٠١٩-٢٠١٥(التــالي خــالل الفتــرة 
، فـي حـین جـاءت جنـوب افریقیـا وتركیـا % ٢٢,٧٦ الف طن وبأهمیة نسبیة بلغت حوالي ٣٨١١,٢قدرت بحوالي 

، %١١,٥٤ن بأهمیـة نـسبیة بلغـت نحـو  الـف طـ١٧٠٦,١، ١٩٣١,٥ سط بلـغ نحـوفي المرتبة الثانیة والثالثة بمتو
علــى الترتیــب خــالل نفــس الفتــرة، وجــاءت مــصر والــصین فــي المرتبــة الرابعــة والخامــسة بمتوســط كمیــة % ١٠,١٩

 علــى الترتیــب، وجــاءت % ٥,٥٣، % ٩,٧٠ الــف طــن وبأهمیــة نــسبیة بلغــت نحــو ٩٢٥,٦ ، ١٦٢٤,٨بلــغ نحــو 
والیونــان وباكــستان واالرجنتــین وایطالیــا واســترالیا فــي المرتبــة الــسادسة علــى الثالــث عــشر امریكــا والمغــرب وهولنــدا 

، ٢٥٩,٦، ٣٥٨,٦، ٤١٥,٣، ٤٤١,٩،  ٦٤١,٣ ،٦٤٩,٩، ٨٣٦,٥یـــب بمتوســـط  كمیـــة بلغـــت نحـــو  علـــي الترت
ـــــ٢٥٤,٣ ، %٢,١٤، %٢,٤٨، %٢,٦٤، %٣,٨٣ ،%٣,٨٨ ،%٥,٠٠ف طـــــن بأهمیـــــة نـــــسبیة بلغـــــت نحـــــو  ال
  %.١٧,٢٤ الف طن بأهمیة نسبیة بلغت نحو ٢٨٨٥,٩ بینما بلغ متوسط كمیة لباقي الدول %١,٥٢، %١,٥٥

  )٢٠١٩-٢٠١٥(خالل الفترة   العالمیة المصدرة للموالح  باأللف طناألسواق أهم) ٣(جدول 
 % المتوسط 2019 2018 2017 2016 2015 بلدان التصدیر

 22.76 3811.2 3935.2 3551.2 3740.3 3645.4 4183.8 إسبانیا
 11.54 1931.5 2092.2 2148.7 1922.2 1702.1 1792.4 جنوب أفریقیا

 10.19 1706.1 1601.9 2011.0 1692.6 1708.3 1516.7 تركیا
 9.70 1624.8 2002.4 1833.4 1537.1 1443.2 1307.7 مصر
 5.53 925.6 1014.1 983.6 775.3 934.4 920.5 الصین
 5.00 836.5 732.3 731.2 855.7 989.8 873.4 امریكا
 3.88 649.9 651.9 723.7 682.0 607.2 584.8 المغرب
 3.83 641.3 691.1 713.3 671.6 613.3 517.3 هولندا
 2.64 441.9 395.1 437.9 368.7 613.4 394.6 الیونان
 2.48 415.3 440.5 468.3 344.0 388.5 435.4 باكستان
 2.14 358.6 357.9 368.3 362.4 394.4 310.1 األرجنتین
 1.55 259.6 222.0 269.8 255.6 301.0 249.7 إیطالیا
 1.52 254.3 304.3 256.1 273.2 225.4 212.4 أسترالیا

 17.24 2885.9 2355.3 3544.9 3284.4 3217.5 2027.5 باقي دول العالم
 100 16742.6 16796.1 18041.3 16765.2 16783.9 15326.3 العالم
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١٧ تحلیل القدرة التنافسیة للموالح المصریة في السوق العالمي
  :  الخارجیة المصدرة للموالح من حیث القیمة المصدرة األسواق أهم

 من الموالح ألهم الدول المصدرة وكانت النتـائج علـى النحـو التـالي تالصادراأن قیمة ) ٤(یتضح من الجدول 
تبــین أن اســبانیا جــاءت فــي المرتبــة األولــى مــن حیــث متوســط القیمــة والتــي قــدرت ) ٢٠١٩-٢٠١٥(خــالل الفتــرة 

، في حین جاءت جنوب افریقیـا والـصین فـي % ٢٦,٤ ملیون دوالر وبأهمیة نسبیة بلغت حوالي ٣٦٣٥,٧بحوالي 
،  % ٩,٦ نحــو  ملیــون دوالر بأهمیــة نــسبیة بلغــت١٢٣٣,١ ، ١٣١٥,٨المرتبـة الثانیــة والثالثــة بمتوســط بلــغ نحـو 

على الترتیب خالل نفس الفترة، وجاءت امریكا وتركیا في المرتبة الرابعة والخامسة بمتوسـط قیمـة بلـغ نحـو % ٩,٠
 علــــى الترتیــــب، وجــــاءت هولنـــــدا %٦,١، % ٧,٢ ملیــــون دوالر وبأهمیــــة نــــسبیة بلغــــت نحـــــو ٨٤٣,٦ ، ٩٨٧,٤

لیــا وهــونج كــونج  فــي المرتبــة الــسادسة إلــى الرابــع ومــصر والمكــسیك والمغــرب واســترالیا واالرجنتــین وشــیلي وایطا
 ، ٢٩٩,٦ ، ٣٠٩,٠، ٤١٨,٤ ، ٥٢٤,١ ، ٦٥٠,٤ ، ٧٨١,٨عـــشر علـــي الترتیـــب بمتوســـط  قیمـــة بلغـــت نحـــو 

، % ٣,٠، % ٣,٨، % ٤,٧، % ٥,٧ ملیـــــــون دوالر بأهمیـــــــة نـــــــسبیة بلغـــــــت نحـــــــو ١٨٧,٦ ، ٢٦٠,١ ،٢٨٩,٦
 ملیــون دوالر بأهمیـــة ٢٠١٦,٨وســط قیمـــة لبــاقي الــدول بینمــا بلــغ مت% ١,٤، % ١,٩،%٢,١، % ٢,٢، %٢,٢

  %.١٤,٧نسبیة بلغت نحو 
  )٢٠١٩- ٢٠١٥( خالل الفترة دوالر العالمیة المصدرة للموالح  بالملیون األسواق أهم) ٤(جدول 
 % المتوسط 2019 2018 2017 2016 2015 بلدان التصدیر

 26.4 3635.7 3580.3 3716.3 3667.2 3546.7 3667.8 إسبانیا
 9.6 1315.8 1368.3 1542.7 1402.8 1170.4 1094.9 جنوب أفریقیا

 9.0 1233.1 1270.6 1261.2 1071.7 1303.9 1258.4 الصین
 7.2 987.4 898.0 989.5 1017.8 1039.7 992.1 امریكا
 6.1 843.6 751.2 890.0 852.9 894.1 829.9 تركیا
 5.7 781.8 807.6 876.9 802.4 795.9 625.9 هولندا
 4.7 650.4 748.3 769.8 635.5 575.2 523.3 مصر

 3.8 524.1 603.1 591.3 564.4 468.2 393.3 المكسیك
 3.0 418.4 509.2 445.1 384.6 361.8 391.3 المغرب
 2.2 309.0 381.4 345.6 347.4 251.2 219.7 أسترالیا

 2.2 299.6 245.1 339.5 319.1 364.2 230.0 األرجنتین
 2.1 289.6 318.5 366.1 287.2 257.9 218.1 شیلي
 1.9 260.1 253.6 296.5 256.2 277.1 217.0 إیطالیا

 1.4 187.6 215.6 244.2 225.8 148.3 104.3 هونج كونج
باقي دول 

 14.7 2016.8 2003.5 2254.2 2024.6 1951.1 1850.6 العالم

 100.0 13753.1 13954.1 14929.0 13859.6 13405.7 12616.9 العالم
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 :تقدیر دالة صادرات الموالح المصریة : ًثالثا
 اإلنتاجتوضح المعادلة التالیة أن صادرات مصر من الموالح باأللف طن كمتغیر تابع وكل من كمیة 

، سعر تصدیر العالم من یر مصر من الموالح بالدوالر للطن، سعر الصرفتصد، سعر من الموالح باأللف طن
فرنسا من الموالح  بالدوالر ، سعر تصدیر امریكا من الموالح بالدوالر للطن، سعر تصدیر لموالح  بالدوالر للطنا

، سعر ر للطن كوریا من الموالح بالدوال، سعر تصدیریابان من الموالح  بالدوالر للطن، سعر تصدیر الللطن
، سعر تصدیر لنرویج من الموالح بالدوالر للطن، سعر تصدیر اسویسرا من الموالح بالدوالر للطنتصدیر 

برازیل من ، سعر تصدیر التركیا من الموالح  بالدوالر للطن، سعر تصدیر الموالح  بالدوالر للطناسترالیا من 
لموالح  بالدوالر للطن ،كمتغیرات مستقلة  والتي یتوقع أن ، سعر تصدیر جنوب افریقیا من االموالح بالدوالر للطن

  . )٢٠١٩-٢٠٠١(یكون لهم تأثیر علي صادرات مصر من الموالح سواء كان إیجابي أو سلبي خالل الفترة من 

 ٢٠٢١مارس  – األولالعدد  –الثالثون الواحد  دالمجل – المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي



١٨ تحلیل القدرة التنافسیة للموالح المصریة في السوق العالمي
والتي  یتم من خاللها بتقدیر دالة صادرات الموالح المصریة وقد انتهت نتیجة النموذج الخطي المتعدد 

ة العالقة بین كل متغیر من هذه المتغیرات والمتغیر التابع بسبب وجود مشاكل االقتصاد القیاسي إلى عدم معنوی
البسیط بمصفوفة معامالت وعلي رأسها مشكلة االزدواج الخطي والتي أكدتها تقدیرات معامالت االرتباط 

ًثر العوامل تأثیرا علي أن أك) (Stepwise Regression، بینما اتضح من نموذج االنحدار المرحلي االرتباط
صادرات مصر من الموالح باأللف طن هو سعر تصدیر فرنسا للموالح بالدوالر للطن ، سعر تصدیر سویسرا 

إلى معنویة المعادلة " ف"للموالح بالدوالر للطن، سعر تصدیر تركیا للموالح بالدوالر للطن إذ تشیر قیمة 
من التغیرات % ٩١مة معامل التحدید المعدل أن حوالى ، كما توضح قی٠,٠٥ًإحصائیا عند مستوى معنویة 

الحادثة في صادرات مصر من الموالح  تعزى إلى المتغیرات المستقلة  المبینة بالمعادلة ، مما یدل علي أن 
  .هناك عوامل أخرى یتأثر بها كمیة صادرات مصر من الموالح ولم تؤخذ في االعتبار 

  
ln Y =16.8 - 3.7 lnX6 + 6.6 lnX9 + 0.6 lnX12 
         (7.7)     (-3.4)       (6.4)       (3.2) 
R-2 = 0.91                       F = 61.2  

  :حیث 
 Y :صادرات مصر من الموالح باأللف طن  
X6 :  سعر تصدیر فرنسا بالدوالر للطن.  
X9: سعر تصدیر سویسرا بالدوالر للطن . 

X12 :سعر تصدیر تركیا بالدوالر للطن .  
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  : المؤشرات التنافسیة للموالح المصریة  : ًابعار
 :مؤشر النصیب السوقي  - ١

ة علـي المـستوي الـسلعي بالنـسبة إلجمـالي الـدول المنافـسة، یستخدم مؤشر النصیب السوقي  لقیـاس التنافـسی
وبالتالي یبین مدي كفاءة العملیات التسویقیة، ویعتبـر ارتفاعـه أحـد األهـداف الرئیـسة لعملیـة توسـیع حجـم المبیعـات 

  :للمعادلة التالیة" الخارجیة ألیة دولة، ویقاس وفقا
 ١٠٠×  إجمالي كمیة واردات الدولة المستوردة من نفس السلعة =النصیب السوقي ماكمیة صادرات مصر لدولة ما من سلعة 

  

 الخارجیـة للـسلعة، كـذلك یوضـح األسـواقوارتفاع هذا المؤشر یعبر عـن ارتفـاع الوضـع التنافـسي للدولـة فـي 
 وعلـي األسـواقالنصیب السوقي للصادرات المـصریة للـزروع موضـع الدراسـة معرفـة مـدي إمكانیـة تنمیتهـا فـي تلـك 

 وزیــادة اإلمكانیــات التــصدیریة لهــا ویعــد هــذا مــن األســواقدي قــدرة تلــك الــصادرات علــي تغطیــة متطلبــات تلــك مــ
 اإلســتراتیجیةیــة والتــصدیریة والـذي یــنعكس بــدورة علــي تحقیــق األهــداف اإلنتاجاآللیـات الهامــة فــي رســم الــسیاسات 

 ذات األســواقوع موضــع الدراســة داخــل الزراعیــة وفــي حالــة انخفــاض النــصیب الــسوقي للــصادرات المــصریة للــزر
الطاقـة االسـتیعابیة الكبیـرة فـإن ذلـك یـستلزم العمـل علـي زیـادة الكمیـات المـصدرة مـن تلـك الـزروع عـن طریـق زیــادة 

  .  القدرة التنافسیة والممیزات السعریة لتلك الزروع مقابل نظائرها في الدول المنافسة لمصر 
بالنـسبة لمحـصول المـوالح فـي دول  المتنافـسة الـدول إلـى لمـصر وقيكمیة النـصیب الـس) ٥(یتبین من جدول 

 ، حیـث الـسوق هـذا فـي لهـا المنافـسة الـدول الروسـي مقارنـة بـأهم السوق في سعریة تنافسیة بمیزة مصر العالم تمتعت
 وبلـغ ٢٠٠٨عـام % ٢١,٣١ حـوالي األدنـىوبلـغ الحـد %  ٢٧,٨٢لتركیـا حـوالي   المتوسـط للنـصیب الـسوقي بلـغ
وبلــغ %  ١١,٨٩ لمــصر حــوالي المتوسـط للنــصیب الــسوقي ، وبلــغ٢٠١٧عــام % ٣٨,١٤ حــوالي األقــصىحـد ال

المتوسـط   ، بینما بلغ٢٠١٦عام %  ١٨,٧٦ حوالي األقصى وبلغ الحد ٢٠٠١عام % ١,٣٥ حوالي األدنىالحد 



١٩ تحلیل القدرة التنافسیة للموالح المصریة في السوق العالمي
 األقـصىالحـد  وبلـغ ٢٠١٥عـام % ١٣,٤٥ حـوالي األدنـىوبلغ الحد %  ١٧,٦٣للمغرب حوالي  للنصیب السوقي

 األدنــىوبلــغ الحــد %  ٧,٣٥للــصین حــوالي   المتوســط للنــصیب الــسوقي  ، وبلــغ٢٠٠٧عــام %  ٢٣,٦١حــوالي 
المتوســـط للنـــصیب   ، وبلـــغ٢٠١٩عـــام %  ١١,٥٢ حـــوالي األقـــصى وبلـــغ الحـــد ٢٠٠١عـــام % ٣,٢٤حـــوالي 
 األقــصى وبلــغ الحــد ٢٠٠٥عــام % ٧,٢١ حــوالي األدنــىوبلــغ الحــد %  ١٠,٤٤لجنــوب افریقیــا حــوالي   الــسوقي
   . ٢٠١٩ - ٢٠٠١ في متوسط الفترة ٢٠٠٣عام %  ١٤,٦٠حوالي 

 الدول المصدرة للموالح في السوق الروسي من حیث الكمیة ألهمیوضح النصیب السوقي ) ٥(جدول 
  )٢٠١٩-٢٠٠١(المصدرة خالل الفترة 

 جنوب أفریقیا الصین المغرب مصر تركیا السنوات
2001 23.28 1.35 21.61 3.24 11.79 
2002 28.75 5.90 18.83 3.93 13.06 
2003 23.46 9.88 20.51 4.04 14.60 
2004 21.91 12.96 18.41 5.08 10.94 
2005 28.12 9.48 20.55 5.17 7.21 
2006 26.38 9.26 23.44 4.52 8.55 
2007 22.38 8.88 23.61 6.49 9.86 
2008 21.13 10.60 22.84 7.60 10.84 
2009 28.53 10.20 16.95 8.99 10.43 
2010 26.83 10.24 15.64 7.97 12.52 
2011 28.28 13.43 16.34 6.47 10.63 
2012 23.53 12.78 15.53 9.31 10.45 
2013 24.63 14.11 14.57 9.20 11.56 
2014 31.46 13.00 15.32 8.27 11.07 
2015 33.33 15.63 13.45 9.06 10.18 
2016 31.09 18.76 14.31 10.17 7.38 
2017 38.14 16.00 14.65 7.90 9.30 
2018 34.38 16.31 14.13 10.70 9.32 
2019 33.04 17.05 14.33 11.52 8.64 
 10.44 7.35 17.63 11.89 27.82 المتوسط

 7.21 3.24 13.45 1.35 21.13 األدنىالحد 
 14.60 11.52 23.61 18.76 38.14 الحد االعلى

  )org.trademap. www  org.fao.www(جمعت وحسبت من بیانات : المصدر
  

بالنسبة لقیمة محصول  المتنافسة الدول إلى لمصر قیمة النصیب السوقي) ٦(كما یتبین من جدول 
 في لها المنافسة الدول سي مقارنة بأهمالرو السوق في سعریة تنافسیة بمیزة مصر الموالح في دول العالم تمتعت

% ١٨,٨١ حوالي األدنىوبلغ الحد %  ٢٥,٧٤لتركیا حوالي   المتوسط للنصیب السوقي بلغ ، حیث السوق هذا
لمصر حوالي   المتوسط للنصیب السوقي  ، وبلغ٢٠١٧عام % ٣٤,٧٨ حوالي األقصى وبلغ الحد ٢٠٠٤عام 

 ، ٢٠١٨عام %  ١٣,٨٩ حوالي األقصى وبلغ الحد ٢٠٠١ عام %١,٢٦ حوالي األدنىوبلغ الحد %  ١٠,١٤
 ٢٠١٣عام % ١٣,٧٧ حوالي األدنىوبلغ الحد %  ١٨,٩٧للمغرب حوالي   المتوسط للنصیب السوقي بینما بلغ

%  ٧,٨٥للصین حوالي   المتوسط للنصیب السوقي  ، وبلغ٢٠٠٧عام %  ٢٦,٣٤ حوالي األقصىوبلغ الحد 
  ، وبلغ٢٠١٩عام %  ١٢,٦١ حوالي األقصى وبلغ الحد ٢٠٠١عام % ٣,٤٢  حوالياألدنىوبلغ الحد 

 وبلغ ٢٠٠٥عام % ٧,٤٠ حوالي األدنىوبلغ الحد %  ١١,٥٦لجنوب افریقیا حوالي   المتوسط للنصیب السوقي
   ) . ٢٠١٩ – ٢٠٠١( في متوسط الفترة ٢٠٠٣عام % ١٦,٣٦ حوالي األقصىالحد 

 ٢٠٢١مارس  – األولالعدد  –الثالثون الواحد  دالمجل – المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي



٢٠ تحلیل القدرة التنافسیة للموالح المصریة في السوق العالمي
 الدول المصدرة للموالح  في السوق الروسي من حیث القیمة ألهمیوضح النصیب السوقي ) ٦(جدول 

  )٢٠١٩-٢٠٠١(المصدرة خالل الفترة 
 جنوب أفریقیا الصین مصر المغرب تركیا  السنوات
2001 23.33 20.71 1.26 3.42 12.78 
2002 25.05 20.82 4.91 3.65 14.43 
2003 19.06 23.19 7.91 3.67 16.36 
2004 18.81 20.80 10.10 5.01 12.86 
2005 25.92 22.92 8.79 6.47 7.40 
2006 25.60 24.89 8.24 5.39 8.83 
2007 21.30 26.34 8.05 6.87 9.20 
2008 19.10 24.58 8.96 7.62 11.92 
2009 26.12 18.76 10.88 8.75 10.74 
2010 26.66 16.39 10.25 7.66 12.20 
2011 27.26 16.43 12.07 5.95 10.99 
2012 24.03 15.33 10.86 9.10 10.55 
2013 25.69 13.77 13.53 9.35 11.53 
2014 27.31 16.18 13.13 9.10 11.84 
2015 29.41 15.83 12.32 10.86 12.67 
2016 29.01 16.88 12.72 11.87 9.47 
2017 34.78 16.94 11.50 9.39 11.91 
2018 30.74 14.93 13.89 12.41 12.58 
2109 29.84 14.84 13.31 12.61 11.37 

 11.56 7.85 10.14 18.97 25.74 المتوسط 
 7.40 3.42 1.26 13.77 18.81  األدنىالحد 

 16.36 12.61 13.89 26.34 34.78 الحد االعلى 
 ) org.trademap. www  org.fao.www(جمعت وحسبت من بیانات : المصدر

  

 :The Price Competitiveness Indicator: مؤشر التنافسیة السعریة -٢
) أو في سوق ما( تقدیر الوضع النسبي السعري بین أسعار أهم الدول المنافسة لدولة  ما في السوق العالمي - ١

 ویتم ذلك عن طریق  حساب النسبة بین المتوسط المرجح ألسعار المحصول. وسعر صادرات الدولة المعنیة
، إلى )أو السوق الذى تتم دراسته(محل الدراسة في هذه الدولة بأهم الدول المتنافسة في السوق العالمي ككل 

  :سعر تصدیر المحصول محل الدراسة بكل دولة من هذه الدول، وذلك باستخدام المعادلة التالیة
Pc PAj= Pj 

  

یة بین أهم الدول المتنافسة ككل في السوق النسبة بین المتوسط المرجح لألسعار التصدیر  :PAj :حیث أن
 المعینة بالدراسة في jالذى تتم دراسته للمحصول محل الدراسة إلى سعر تصدیر المحصول في الدولة 

  .السوق الذى تتم دراسته
Pc:   المتوسط المرجح ألسعار تصدیر المحصول فى أهم الدول المتنافسة ككل سواء في السوق العالمي أو في

  .لذى تتم دراستهالسوق ا
Pj:    سعر تصدیر المحصول في الدولةjفي السوق العالمي أو في السوق الذى تتم دراسته .  
  

بالنسبة لمحصول للموالح في دول  المتنافسة الدول إلى لمصر التنافسیة السعریة) ٧(یتبین من جدول 
 حیث السوق هذا في لها المنافسة الدول الروسي مقارنة بأهم السوق في سعریة تنافسیة بمیزة مصر العالم تمتعت

 ، ٠,٩٣متوسط التنافسیة السعریة للمغرب حوالي   ، كما بلغ١,٠٨متوسط التنافسیة السعریة لتركیا حوالي  بلغ
متوسط التنافسیة السعریة لجنوب افریقیا   ، كما بلغ٠,٩٥متوسط التنافسیة السعریة للصین حوالي  في حین
  .  في متوسط فترة الدراسة١,١٦وبلغ متوسط التنافسیة السعریة لمصر حوالي  دوالر للطن ، ٠,٩١حوالي 



٢١ تحلیل القدرة التنافسیة للموالح المصریة في السوق العالمي
 الدول المصدرة للموالح في السوق الروسي من حیث سعر ألهمیوضح مؤشر التنافسیة السعریة ) ٧(جدول 

 )٢٠١٩-٢٠٠١(التصدیر المصدرة خالل الفترة 
 مصر جنوب أفریقیا الصین المغرب  تركیا السنوات
2001 1.00 1.04 0.95 0.92 1.07 
2002 1.15 0.90 1.07 0.90 1.20 
2003 1.23 0.88 1.10 0.89 1.25 
2004 1.16 0.88 1.01 0.85 1.28 
2005 1.09 0.90 0.80 0.97 1.08 
2006 1.03 0.94 0.84 0.97 1.12 
2007 1.05 0.90 0.94 1.07 1.10 
2008 1.11 0.93 1.00 0.91 1.18 
2009 1.09 0.90 1.03 0.97 0.94 
2010 1.01 0.95 1.04 1.03 1.00 
2011 1.04 0.99 1.09 0.97 1.11 
2012 0.98 1.01 1.02 0.99 1.18 
2013 0.96 1.06 0.98 1.00 1.04 
2014 1.15 0.95 0.91 0.93 0.99 
2015 1.13 0.85 0.83 0.80 1.27 
2016 1.07 0.85 0.86 0.78 1.47 
2017 1.10 0.86 0.84 0.78 1.39 
2018 1.12 0.95 0.86 0.74 1.17 
2019 1.11 0.97 0.91 0.76 1.28 
 1.16 0.91 0.95 0.93 1.08 المتوسط

 0.94 0.74 0.80 0.85 0.96 األدنىالحد 
 1.47 1.07 1.10 1.06 1.23 الحد األعلى

   )org.trademap. www  org.fao.www(جمعت وحسبت من بیانات : المصدر
 

 The Production Competition Indicator :اإلنتاج مؤشر تنافسیة  -٣
 

ٕ، واجمالي إنتاج أهم الدول المتنافسة داخل السوق العالمي j حساب الوضع النسبي لإلنتاج بین إنتاج الدولة -أ
  :لمنتج ما، باستخدام المعادلة اآلتیة) أو سوق معین(

Qj   
Qw  QpJ = 

 إلى إجمالي أهم الدول المتنافسة ككل في السوق العالمىي أو في jالنسبة بین إنتاج الدولة :  Qpjـ :حیث أن
  .السوق محل الدراسة للمحصول محل الدراسة

Qj:  إنتاج الدولة jمن المحصول محل الدراسة .  
Qw: ق محل الدراسة مجموع إنتاج المحصول محل الدراسة في أهم الدول المتنافسة في السو.  

  

بالنسبة لمحصول  المتنافسة الدول إلى لمصر  السوقياإلنتاجمؤشر تنافسیة ) ٨(كما یتبین من جدول 
 هذا في لها المنافسة الدول الروسي مقارنة بأهم السوق في تنافسیة بمیزة مصر الموالح في دول العالم تمتعت

 اإلنتاج ، في حین بلغ متوسط تنافسیة ٠,٨٣ن حوالي للصی اإلنتاجالمتوسط لمؤشر تنافسیة  بلغ ، حیث السوق
  ، وفي حین ٢,٢٥ لتركیا حوالي اإلنتاج ،  كما بلغ متوسط تنافسیة ١,١٧السبانیا في السوق الروسي حوالي 

  ).٢٠١٩ – ٢٠٠١( ي متوسط الفترة  ف٠,٥٤ المریكا حوالي اإلنتاجبلغ متوسط تنافسیة 
 : قوة التصدیر -٤

  : للمعادلة التالیة"  مركز الدولة في تصدیر سلعة ما، وتقاس قوة التصدیر وفقاتعبر قوة التصدیر عن
  

 ١٠٠×   المحلى لهذه الدولة من نفس السلعة اإلنتاجكمیة  =قوة التصدیر كمیة الصادرات لدولة ما من سلعة ما
  

 ٢٠٢١مارس  – األولالعدد  –الثالثون الواحد  دالمجل – المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي



٢٢ تحلیل القدرة التنافسیة للموالح المصریة في السوق العالمي
سي خالل الفترة  الدول المصدرة للموالح في السوق الروألهم اإلنتاجیوضح مؤشر تنافسیة ) ٨(جدول 

)٢٠١٩- ٢٠٠١( 
  مصر  امریكا تركیا اسبانیا الصین السنوات
2001 1.74 0.90 2.08 0.23 28.4 
2002 1.69 0.93 2.22 0.25 27.9 
2003 1.37 0.90 2.20 0.26 27.2 
2004 1.24 1.04 2.22 0.25 26.9 
2005 1.11 1.28 2.10 0.36 26.6 
2006 1.04 0.95 2.09 0.39 26.4 
2007 0.85 1.14 2.20 0.45 25.2 
2008 0.77 0.95 2.27 0.35 21.6 
2009 0.72 1.32 2.08 0.42 24.1 
2010 0.61 1.13 2.06 0.47 24.8 
2011 0.54 1.32 2.16 0.46 26.3 
2012 0.55 1.35 2.40 0.48 25.5 
2013 0.55 1.21 2.30 0.55 25.6 
2014 0.55 1.26 2.47 0.72 25.1 
2015 0.57 1.58 2.56 0.81 25.1 
2016 0.51 1.16 2.31 0.77 23.4 
2017 0.51 1.33 2.28 0.96 25.0 
2018 0.43 1.19 2.28 1.22 24.5 
2019 0.40 1.32 2.50 0.88 23.9 
 25.6 0.54 2.25 1.17 0.83  المتوسط

 21.6 0.23 2.06 0.90 0.43  األدنىالحد 
 29.7 1.22 2.56 1.58 1.74 الحد االعلى

   )org.trademap. www  org.fao.www(جمعت وحسبت من بیانات : مصدرال
 

وارتفاع قیمة هذا المؤشر عن الواحد الصحیح یدل علي أن الدولة لها قدرة علي تصدیر هذه السلعة وعلي 
لى عدم قدرة الدولة علي تصدیر السلعة موضع العكس إنخفاض قیمة هذا المؤشر عن الواحد الصحیح یدل ع

  . الدراسة
بالنـسبة لمحـصول المـوالح فـي دول العـالم ،  المتنافـسة مؤشـر قـوة التـصدیر للـدول) ٩(كما یتبین من جـدول 

 ، فــي حـین بلــغ متوسـط قـوة التــصدیر لمـصر فــي ٠,٢٢٥متوسـط لمؤشــر قـوة التــصدیر لتركیـا حـوالي  بلـغ حیـث
 ، وفـي حـین بلـغ متوسـط ٠,٢٦٥ ، كمـا بلـغ متوسـط قـوة التـصدیر للمغـرب حـوالي ٠,٠٤٤السوق الروسي حـوالي 

 ، فــي حـــین بلــغ متوســـط قــوة التـــصدیر لجنــوب افریقیـــا فــي الـــسوق الروســـي ٠,٠١٨قــوة التـــصدیر للــصین حـــوالي 
   ).٢٠١٩ – ٢٠٠١(   في متوسط الفترة٠,٠٩٠حوالي 
  

 :مؤشر االعتماد على الخارج في التصدیر -٥
كمیـة +  المحلـي مـن المحـصولاإلنتـاج/(كمیـة الـصادرات مـن المحـصول= اد علـى التـصدیراالعتم مؤشر

  )الصادرات من المحصول 
بالنــسبة لمحــصول  المتنافــسة مؤشــر االعتمــاد علــي الخــارج التــصدیر للــدول) ١٠(كمــا یتبــین مــن جــدول 

 ، فـي حـین بلـغ ٠,١٨٢ا حـوالي المتوسـط لمؤشـر قـوة التـصدیر لتركیـ بلـغ البرتقـال والمـوالح فـي دول العـالم ، حیـث
 قــوة التـصدیر للمغـرب حــوالي  ، كمـا بلـغ متوسـط٠,٠٤٢متوسـط قـوة التـصدیر لمــصر فـي الـسوق الروسـي حــوالي 

 ، في حـین بلـغ متوسـط قـوة التـصدیر لجنـوب ٠,٠١٨، وفي حین بلغ متوسط قوة التصدیر للصین حوالي ٠,٢٠٧
   ) .٢٠١٩ – ٢٠٠١( الفترة  في متوسط ٠,٠٨٢افریقیا في السوق الروسي حوالي 

  



٢٣ تحلیل القدرة التنافسیة للموالح المصریة في السوق العالمي
 الدول المصدرة للموالح  في السوق الروسي خالل الفترة ألهمیوضح مؤشر قوة التصدیر ) ٩(جدول 

)٢٠١٩- ٢٠٠١( 
 جنوب افریقیا الصین المغرب مصر  تركیا السنوات
2001 0.106 0.003 0.174 0.012 0.052 
2002 0.161 0.015 0.182 0.017 0.074 
2003 0.147 0.028 0.195 0.016 0.086 
2004 0.145 0.039 0.220 0.019 0.084 
2005 0.185 0.030 0.234 0.018 0.055 
2006 0.204 0.034 0.353 0.017 0.075 
2007 0.198 0.036 0.418 0.022 0.088 
2008 0.191 0.042 0.402 0.023 0.092 
2009 0.216 0.037 0.303 0.024 0.097 
2010 0.234 0.043 0.275 0.020 0.132 
2011 0.271 0.060 0.316 0.016 0.118 
2012 0.224 0.051 0.255 0.020 0.100 
2013 0.236 0.059 0.327 0.021 0.109 
2014 0.292 0.049 0.253 0.017 0.102 
2015 0.268 0.049 0.226 0.016 0.084 
2016 0.257 0.067 0.240 0.018 0.083 
2017 0.306 0.056 0.221 0.014 0.100 
2018 0.304 0.063 0.233 0.018 0.088 
2019 0.330 0.068 0.206 0.018 0.087 

 0.090 0.018 0.265 0.044 0.225  المتوسط
 0.052 0.012 0.174 0.003 0.106  األدنىالحد 

 0.132 0.024 0.418 0.068 0.330 الحد االعلى
   )org.trademap. www  org.fao.www(جمعت وحسبت من بیانات : المصدر

 

 الدول المصدرة للموالح  في السوق الروسي خالل ألهمیوضح مؤشر االعتماد على الخارج ) ١٠(جدول 
 )٢٠١٩-٢٠٠١(الفترة 

 جنوب افریقیا  الصین  المغرب مصر  تركیا  السنوات
2001 0.096 0.003 0.149 0.012 0.049 
2002 0.139 0.015 0.154 0.016 0.069 
2003 0.128 0.027 0.163 0.015 0.079 
2004 0.127 0.037 0.180 0.018 0.077 
2005 0.156 0.029 0.190 0.018 0.052 
2006 0.169 0.033 0.261 0.017 0.070 
2007 0.165 0.034 0.295 0.022 0.081 
2008 0.160 0.041 0.287 0.023 0.084 
2009 0.178 0.036 0.233 0.023 0.089 
2010 0.190 0.042 0.215 0.020 0.117 
2011 0.213 0.056 0.240 0.015 0.106 
2012 0.183 0.048 0.203 0.020 0.091 
2013 0.191 0.055 0.247 0.021 0.098 
2014 0.226 0.047 0.202 0.017 0.092 
2015 0.212 0.047 0.185 0.016 0.078 
2016 0.204 0.063 0.194 0.018 0.076 
2017 0.234 0.053 0.181 0.014 0.091 
2018 0.233 0.060 0.189 0.018 0.081 
2019 0.248 0.064 0.171 0.018 0.080 

 0.082 0.018 0.207 0.042 0.182 المتوسط 
 0.049 0.012 0.149 0.003 0.096 األدنىالحد 

 0.117 0.023 0.295 0.064 0.248 الحد االعلى 
   )org.trademap. www  org.fao.www(جمعت وحسبت من بیانات : المصدر

  

 ٢٠٢١مارس  – األولالعدد  –الثالثون الواحد  دالمجل – المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي



٢٤ تحلیل القدرة التنافسیة للموالح المصریة في السوق العالمي
  : الملخص 

تعتبر قضیة الصادرات المصریة في مقدمة األولویات التي تحتل مكانة بارزة من اهتمام الدولة ، وذلك 
ة للحصول على النقد االجنبي ، ووسیلة لخفض العجز في المیزان التجاري لكونها احدى المصادر الرئیسی

المصري ، باإلضافة الي مساهمتها في دفع عجلة التنمیة ، كما تتمتع مصر بمیزات تنافسیة یمكن من خاللها 
وكذلك  وتحسین الجودة واالرتباط بالمواصفات القیاسیة العالمیة ، اإلنتاجوضع أسس تنافسیة مختلفة لتطویر 

 ، وذلك للوصول إلى اإلنتاجانظمة الجودة الشاملة التي تضمن مراعاه االعتبارات المتعلقة بالبیئة في عملیة 
 الخارجة ، وتمثلت مشكلة البحث أنه على الرغم من أهمیة الموالح األسواقاكبر قدر ممكن من المنافسة في 

یسیة ، واحتالل مصر المرتبة الثالثة بعد اسبانیا المصریة كمحصول تصدیري من أهم المحاصیل التصدیریة الرئ
- ٢٠١٥(وجنوب افریقیا من حیث الكمیة المصدرة كأهم الدول المصدرة للبرتقال علي مستوى العالم خالل الفترة 

 العالمیة،  مما قد یؤدي الى إحالل األسواق، اال أن صادرات الموالح المصریة تواجه منافسة قویة في ) ٢٠١٩
 وما لذلك من تأثیر على األسواقلمصریة من الموالح بصادرات الدول المنافسة داخل بعض للصادرات ا

 والتسویق ، مما یصعب اإلنتاجاالقتصاد المصري ، باإلضافة الي ضعف قاعدة المعلومات التي تخدم قطاع 
ویهدف , المنافسة التوصل ألذواق المستهلكین في أسواق الموالح العالمیة وبطء التوصل ألسعار تصدیر الدول 

 العالمیة له ، وذلك األسواقالبحث في تقدیر مؤشرات التنافسیة على صادرات الموالح المصري في أهم 
لهذا "  ، وتحقیقااألسواقباستخدام النصیب السوقي وذلك للتعرف على امكانیة زیادة القدرة التنافسیة له في تلك 

 المنافسة لصادرات البرتقال األسواقموالح للمصریة ، ومعرفة أهم الهدف فسوف یتناول البحث التجارة العالمیة ال
بالنسبة لمحصول  المتنافسة الدول إلى لمصر وتمثلت اهم النتائج أن كمیة النصیب السوقي, والموالح المصري 

 في هال المنافسة الدول الروسي مقارنة بأهم السوق في سعریة تنافسیة بمیزة مصر الموالح في دول العالم تمتعت
% ٢١,٣١ حوالي األدنىوبلغ الحد %  ٢٧,٨٢لتركیا حوالي   المتوسط للنصیب السوقي بلغ ، حیث السوق هذا

لمصر حوالي   المتوسط للنصیب السوقي  ، وبلغ٢٠١٧عام % ٣٨,١٤ حوالي األقصى وبلغ الحد ٢٠٠٨عام 
 ، ٢٠١٦عام %  ١٨,٧٦ي  حوالاألقصى وبلغ الحد ٢٠٠١عام % ١,٣٥ حوالي األدنىوبلغ الحد %  ١١,٨٩
 ٢٠١٥عام % ١٣,٤٥ حوالي األدنىوبلغ الحد %  ١٧,٦٣للمغرب حوالي   المتوسط للنصیب السوقي بینما بلغ

%  ٧,٣٥للصین حوالي   المتوسط للنصیب السوقي  ، وبلغ٢٠٠٧عام %  ٢٣,٦١ حوالي األقصىوبلغ الحد 
  ، وبلغ٢٠١٩عام %  ١١,٥٢ حوالي ىاألقص وبلغ الحد ٢٠٠١عام % ٣,٢٤ حوالي األدنىوبلغ الحد 

 وبلغ ٢٠٠٥عام % ٧,٢١ حوالي األدنىوبلغ الحد %  ١٠,٤٤لجنوب افریقیا حوالي   المتوسط للنصیب السوقي
    . ٢٠٠٣عام %  ١٤,٦٠ حوالي األقصىالحد 

  :التوصیات على ضوء النتائج السابقة التي توصلت إلیها الدراسة 
  .افسة من حیث المسافة وموعد التصدیر دراسة أسعار تصدیر الدول المن - ١
 الرئیسیة التقلیدیة له مع مراعاة األسواقضرورة العمل على الحفاظ على المیزة التنافسیة للموالح المصریة في  - ٢

  .موعد وسعر التصدیر وصفات الجودة 
كین المطلوبة، ضرورة فتح أسواق جدیدة للمنافسة عن طریق االهتمام بمواصفات الجودة وأذواق المستهل - ٣

  .وعمل الدعایة الالزمة للترویج للموالح المصریة 
  : العربیة المراجع

، دراســة اقتــصادیة للــصادرات المــصریة مــن الكتــان ، ) دكتــور(، أمــل كامــل عیــد )دكتــور( أمیـرة أحمــد الــشاطر،-١
   .٢٠١٣المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي، المجلد الثالث والعشرون، العدد الرابع، دیسمبر

  .الجهاز المركزي للتعبئة العام واالحصاء  -٢



٢٥ تحلیل القدرة التنافسیة للموالح المصریة في السوق العالمي
 تـامر محمـد عبـد الـصادق السنتریــسى، دراسـة اقتـصادیة الثـر بعـض المتغیــرات المحلیـة والخارجیـة علـى إنتــاج -٣

  .٢٠٠٦ جامعة عین شمس، ،كلیة الزراعة ،الزراعي، قسم االقتصاد ، رسالة ماجستیروصادرات البطاطس
الــصادرات المــصریة لمحــصول البــصل الجــاف لألســواق العالمیــة مــع التركیــز , )تــوردك(رشــدى شــوقى العــدوى  -٤

  .٢٠١٦ ، العدد األول ،٤١مجلة المنوفیة للبحوث الزراعیة، المجلد , علي السوقین السعودي والروسي 
 ، تنافـــسیة صـــادرات البطــاطس المـــصریة فـــي الـــسوق البریطـــاني ، المجلـــة) دكتـــورة(  ســامیة محمـــد عبـــدالفتاح -٥

   .٢٠٠٩المصریة لالقتصاد الزراعي ، المجلد التاسع عشر ، العدد الرابع ، دیسمبر 
، تقــدیر دوال الطلــب علــي البطــاطس المــصریة ) دكتــوران(عبــد الوكیــل محمــد أبــو طالــب ، ســیدة حامــد عــامر  -٦

  .٢٠٠٩مبر لالتحاد االوروبي یاستخدام نموذج الطلب األمثل ، المجلد التاسع عشر ، العدد الرابع ، دیس
،تنافـسیة صـادرات الفاصـولیا الخـضراء المـصریة فـي أهـم أسـواق تـصدیرها ،  ) دكتـور(هشام أحمد عبـد الـرحیم  -٧

   .٢٠١٨مجلة العلوم االقتصادیة واالجتماعیة الزراعیة ، جامعة المنصورة ، 
ال المــصري فــي ، الوضـع التنافــسي لــصادرات البرتقـ) دكتــوران(هـشام علــي حـسن الجنــدي ،هیــدي علـي حــسن  -٨

   .٢٠١٤ الخارجیة ، مجلة العلوم االقتصادیة واالجتماعیة الزراعیة ، جامعة المنصورة ،األسواقأهم 
  : المراجع باللغة اإلنجلیزیة 
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Summary  

The issue of Egyptian exports is considered a top priority for the state , This is 
because it is one of the main sources for obtaining foreign currency , And a way to 
reduce the deficit in the Egyptian trade balance , In addition to its contribution to 
advancing development , Egypt also has competitive advantages through which 
different competitive foundations can be laid to develop production, improve quality 
and relate to international standards , As well as comprehensive quality systems that 
ensure that environmental considerations are taken into account in the production 
process , In order to reach the largest possible amount of competition in foreign 
markets , The problem of the research was that despite the importance of Egyptian 
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٢٦ تحلیل القدرة التنافسیة للموالح المصریة في السوق العالمي
oranges and citrus fruits as an export crop, it is one of the main export crops , Egypt 
ranked third after Spain and South Africa in terms of the quantity exported, as the 
most important orange-exporting countries in the world during the period (2015-
2019) , However, Egyptian orange and citrus exports face strong competition in 
global markets , Which may lead to substituting ,  Egyptian exports of oranges with 
exports from competing countries in some markets, and this has an impact on the 
Egyptian economy , In addition to the weakness of the information base that serves 
the production and marketing sector. 

This makes it difficult to reach consumer tastes in the global orange market 
and slow to reach the export prices of competing countries , The research aims at 
estimating competitiveness indicators on Egyptian orange and citrus exports in its 
most important global markets , By using the market share in order to identify the 
possibility of increasing its competitiveness in those markets , To achieve this goal, 
the discussion will address the international trade of Egyptian oranges and citrus 
fruits , And knowledge of the most important competing markets for Egyptian orange 
and citrus exports. 

The most important results were that the amount of the market share of Egypt 
to the competing countries with regard to orange and citrus crops in the countries of 
the world , Egypt enjoyed a competitive price advantage in the Russian market 
compared to the most important competitors in this market , As the average market 
share for Turkey was about 27.82%, the minimum was about 21.31% in 2008, and 
the maximum was about 38.14% in 2017 , The average market share for Egypt was 
about 11.89% , The minimum reached 1.35% in 2001, and the maximum reached 
18.76% in 2016 , While the average market share for Morocco was about 17.63%, the 
minimum reached about 13.45% in 2015 and the maximum reached 23.61% in 2007 , 
The average market share of China was about 7.35%, and the minimum level was 
about 3.24% in 2001 , The maximum amounted to about 11.52% in 2019, and the 
average market share for South Africa was about 10.44%, and the minimum reached 
about 7.21% in 2005, and the maximum was about 14.60% in 2003. 
Key Words : Global markets – Competitiveness indicators – External dependence. 

 


