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Abstract 

This research is aimed at studying the importance Export quantity and value confiscated Egyptian oranges To 

the Brix conglomerate Compared to the amount and value of exports of that Egyptian crop for different 

countries of the world And study the geographical distribution of the amount of exports of that commodity to 

the countries of the Brix conglomerate And study the development and trends of the quantity of orange 

exports and the export price of a ton at the level of the BRIX bloc and the Russian market, To see how 

important the BRIX market is to Egyptian orange exports. The research came up with a set of results, the most 

important of which: Egyptian orange exports to the BRIX conglomerate accounted for about 25.5% of Egypt’s 

average orange exports to the world, which amounted to about 1,334,000 tons in the average period (2014-

2018), Exports of Egyptian oranges were concentrated in the Russian market, which accounts for 70.49% of 

the average amount of exports of Egyptian oranges from the Prix conglomerate, which stood at 353,000 tons 

in the same period ,The amount of export of Egyptian oranges to the Prex conglomerate and conglomerate 

markets together has taken a statistically confirmed and increasing general trend ,Egypt enjoyed a visible 

comparative advantage in its orange exports in conglomerate markets during the aforementioned period, Egypt 

has a competitive price comparative advantage for its exports of oranges in the Bricks conglomerate market as 

compared to the countries competing in this market represented in Turkey, Morocco, China, Spain, the United 

States of America and Israel, Bricks conglomerate markets are ready to receive about 773 thousand tons of 

Egyptian orange, representing about 99.5% of the conglomerate's orange imports from the world. 
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 دراسة اقتصادية للصادرات المصرية من محصول البرتقال إلى تكتل بريكس 
 

 حسن يوسف محمد محمود ، عبد النبي عبد الحليم الشريف ، على عبد الدايم عبد الظاهر

 جمهورية مصر العربية   ،أسيوط ، جامعة األزهر )فرع أسيوط( ، الزراعة كلية ، االقتصاد الزراعي قسم 

 
 

 لصستخالم
 

إستهدف البحث دراسة األهمية التصديرية لكمية وقيمة صادرت البرتقال المصرى لتكتل بريكس مقارنة بكمية وقيمة صادرات ذلك المحصول 

صادرات تلك السلعة لدول تكتل بريكس،  ودراسة تطور واتجاهات كمية  المصرى لمختلف دول العالم ، و دراسة التوزيع الجغرافى لكمية 

صادرات البرتقال وسعر التصدير للطن على مستوى تكتل بريكس والسوق الروسى ، للوقوف على مدى أهمية سوق تكتل بريكس بالنسبة  

من  %25.5رتقال المصرى لتكتل بريكس نحو مثلت صادرات الب:  لصادرات البرتقال المصرى. وتوصل البحث لمجموعة من النتائج أهمها

(، وتركزت تلك الصادرات  2018 -2014ألف طن فى متوسط الفترة )  1334متوسط صادرات البرتقال المصرى للعالم والتى بلغت حوالى 

ألف طن   353والى من متوسط كمية صادرات البرتقال المصرى لتكتل بريكس والتى بلغت ح %70.49فى السوق الروسى والذى استأثر بنحو 

ياً ، وأن  فى متوسط نفس الفترة ، كما أخذت كمية صادرات البرتقال المصرى لتكتل بريكس وأسواق التكتل معاً اتجاهاً عاماً تزايدياً مؤكداً إحصائ

يزة نسبية سعرية تنافسية مصر تتمتع بميزة نسبية ظاهرة فى صادراتها من البرتقال فى أسواق التكتل خالل الفترة سالفة الذكر، كما تتمتع بم

ية ، إسرائيل ،  مقارنةً بالدول المنافسة لها فى هذا السوق والممثلة فى دول تركيا، المغرب ، الصين  إسبانيا ، أستراليا ، الواليات المتحدة األمريك

من واردات التكتل من البرتقال من   %99.5ألف طن من البرتقال المصرى بما يمثل نحو  773وأن أسواق تكتل بريكس مستعدة الستقبال حوالى 

 العالم. 
 

 

 .مصر،  بريكس ،محصول البرتقال ، دراسة اقتصادية  كلمات دالة:
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 مقدمة 
 

تعتبررر الدراسررة ااقتصررادية لتكتررل بررريكس ذات أهميررة خاصررة 

حيث تمثرل كرالً مرن دولرك مركرزاً اقتصراديا ويطلرذ علرى هرذا 

التكتل بأنك تجمع دولى عابر لألقاليم يدعم نفوذ أعضائك ويضرم 

خمسة دول من أربعة قارات ، دولرة مرن أوروبرا الشررقية هرى 

والهند ، ودولرة  روسيا ااتحادية ، وإثنان من آسيا وهى الصين

البرازيل من أمريكرا الالتينيرة ، وأخررى أفريقيرة وهرى جنروب 

أفريقيا وتعد اقتصاديات هرذ  الردول األسررع نمرواً فرى العرالم ، 

وتشكل التكتل خالل قمة مجموعة الثمانية والتى عقدت فى عام 

باليابان وكان يضم أربعرة دول هرى البرازيرل وروسريا  2008

، وفى عام بريكس صين وكان يسمى بتكتل ااتحادية والهند وال

ولرك برريكس انضمت دولة جنوب أفريقيا فأصرب  تكترل  2010

دوراً اقتصادياً فى ااقتصراد العرالمى الرذى يواجرك تحرديات قرد 

تكون قائمة أو مستحدثة مما يعوق النهوض بما يسرهم فيرك ذلرك 

التكتررل فررى ااقتصرراد العررالمى وتسررعى الدولررة المصرررية لخلررذ 

اتصرال وتفعيررل لعالاقاتهرا مرع دول ذلررك التكترل لتنويررع  قنروات

وتوسيع عالقاتها التجارية وأسواقها الخارجية ، ومن ثرم يمكرن 

لمصر ااستفادة من تجارب تلك الدول فى التنمية. واتض  مرن 

سمات التجارة البينية بين مصر وتكترل برريكس الضر لة الكميرة 

مكانيررة تعظرريم لرربعو وارداتررك أو صررادراتك ، ولدراسررة مرردى إ

القيمة المضافة التصديرية من الحاصرالت الزراعيرة المصررية 

الفاكهية ومن أهمهرا محصرول البرتقرال والرذى يشرغل المرتبرة 

التصديرية األولى مرن تلرك الحاصرالت الفاكهيرة وبلغرت كميرة 

 %26،46صادرات ذلك المحصول المصرى لهذا التكترل نحرو 

المصرررى إلررى مررن إجمررالى كميررة صررادرات ذلررك المحصررول 

ألررف طررن ،  1335مختلررف دول العررالم والتررى بلغررت حرروالى 

وقدرت تلك الكمية المصدرة لدول التكتل بقيمة تصديرية بلغرت 

مررن إجمررالى  %29،52مليررون دوالر تمثررل نحررو 155حرروالى  

قيمة صادرات ذلك المحصول المصرى إلى مختلف دول العالم 

سررط للفترررة مليررون دوالر فررى المتو 528والتررى بلغررت حرروالى 

(2014-2018.) 

 

 مشكلة البحث

 

تمثلررت مشرركلة البحررث فررى عرردم انتظررام اسررتمرار صررادرات 

محصررول البرتقررال المصرررى لرربعو دول التكتررل و رر لتها ، 

وتركزها فى بعو أسواقك وفى ظل استحداث ذلك التكترل ومرا 

يحصل عليك من مميزات تنافسية فإن ذلك قد يرؤدة إلرى تنراق  

المصرية من البرتقال إلى تكتل بريكس ، مما دعرى الصادرات 

إلى دراسرة صرادرات محصرول البرتقرال المصررى إلرى تكترل 

 بريكس.

 

 أهداف البحث

 

 : إستهدف هذا البحث مايلى

o  دراسة األهمية التصديرية لكمية وقيمة صادرت البرتقال

المصرى لتكتل بريكس مقارنة بكمية وقيمة صادرات 

 .ختلف دول العالمذلك المحصول المصرى لم

o  دراسة التوزيع الجغرافى لكمية صادرات البرتقال

   .المصرى لدول تكتل بريكس

o  دراسة تطور واتجاهات كمية صادرات البرتقال وسعر

التصدير للطن على مستوى تكتل بريكس والسوق 

  .الروسى

o  دراسة بعو مؤشرات الميزة النسبية والتنافسية لهذا

أسواق ذلك التكتل، والعوامل المحصول المصرى فى 

المؤثرة على تلك الصادرات المصرية من البرتقال إلى 

السوق الروسى باعتبار  من أهم أسواق التكتل لتلك 

أوال : دراسة مصادر االنتاج الصادرات المصرية.

 (. 2017-2001السمكي في مصر خالل الفترة )

 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات

 

على أسلوب التحليل ااقتصادى الوصفى إعتمد البحث 

والتحليل ااقتصاد القياسى المتمثل فى اانحدار الخطى البسيط 

والمتعدد والمتعدد المرحلى ، باا افة إلى استخدام بعو 

المؤشرات والنماذج التى تو   المركز التنافسى لصادرات 

البرتقال المصرى والتى تو   الهدف من البحث ومن أهمها  

التنافسية السعرية ومعدل اختراق السوق ، ومؤشر قوة مؤشر 

التصدير، وتم جمع بيانات ذلك البحث من شبكة اانترنت 

( ،  FAOSTA)قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة

 .)قاعدة بيانات مركز التجارة الدولية( ،)بيانات البنك الدولى(

 
 ومناقشتهالنتائج ا

 
لكمية وقيمة صادرات البرتقال المصرى األهمية النسبية  أوال:

 ( 2018-2014لتكتل بريكس فى المتوسط للفترة )

 

( أن كمية صادرات البرتقال 1يتبين من دراسة جدول )

ألف طن مثلت  353المصرى إلى تكتل بريكس بلغت حوالى 

% من متوسط كمية صادرات ذلك المحصول  26.46نحو 

  1334غت حوالى المصرى إلى مختلف دول العالم والتى بل

( . كما يتبين من  2018-2014ألف طن فى متوسط الفترة )

دراسة نفس الجدول أن قيمة صادرات البرتقال المصرى إلى 

مليون دوالر مثلت نحو  155تكتل بريكس بلغت حوالى 

% من متوسط  قيمة صادرات ذلك المحصول إلى  29.52

ى  مليون دوالر ف 528مختلف دول العالم البالغ حوالى 

 .المتوسط لنفس الفترة

 
التوزيع الجغرافى لكمية صادرات البرتقال المصرى  :ثانيا

 ( 2018-2014لدول تكتل بريكس فى المتوسط للفترة )
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( التوزيع الجغرافى لكمية صادرات 2يتبين من دراسة جدول )

البرتقال المصرى لدول تكتل بريكس فى متوسط الفترة 

صادرات ذلك المحصول فى ( ، حيث تركزت 2014-2018)

ألف طن مثلت نحو  248السوق الروسى واستأثر بحوالى 

% من متوسط كمية صادرات البرتقال المصري  70.49

ألف طن ، وجاءت  353لتكتل بريكس والتى بلغت حوالى 

ألف طن مثلت نحو  53الصين فى المرتبة الثانية بحوالى 

ألف طن  50والى ، تليها الهند فى المرتبة الثالثة بح 15.27%

، وجاءت دولة جنوب أفريقيا فى المرتبة  %14.20مثلت نحو 

، وجاءت  %0.03ألف طن مثلت نحو  0.111الرابعة بحوالى 

ألف طن مثلت  0.015البرازيل فى المرتبة األخيرة بحوالى 

من متوسط كمية صادرات البرتقال المصري  %0.004نحو 

 .لتكتل بريكس خالل الفترة المذكورة

تطور واتجاهات كمية الصادرات وسعر تصدير الطن  :لثاثا

من البرتقال المصرى على مستوى تكتل بريكس ودول التكتل 

 ( 2018-2001خالل الفترة )
 

 على مستوى تكتل بريكس  أ.
 

 تطور واتجاهات كمية صادرات البرتقال المصرى .1
 

( أن كميررة صررادرات محصررول 3يتبررين مررن دراسررة جرردول )

-2001البرتقررال المصرررى إلررى تكتررل بررريكس خررالل الفترررة )

وحداً  2001طن عام  13002( بلغت حداً أدنى حوالى 2018

، كمرا بلغرت حروالى  2018طن عام  453011أقصى حوالى 

ويبرين الجردول . طن في المتوسرط للفتررة المرذكورة 175955

كميرة صررادرات البرتقررال المصرررى إلررى التكتررل خررالل ( أن 4)

( أخررذت اتجاهرراً عامرراً تزايرردياً ومؤكررداً 2018-2001الفترررة )

بمقردار تزايرد سرنوى بلرغ  0.05إحصائياً عند مستوى معنويرة 

من  %13.66طن بمعدل تزايد سنوى بلغ نحو  24042حوالى 

 متوسط كمية صادرات البرتقال المصرى للتكتل.

 
 (.2018-2014األهمية النسبية لكمية وقيمة صادرات البرتقال المصرى لتكتل بريكس فى متوسط الفترة ): (1جدول )

 
 

 السنوات 

 صادرات البرتقال المصرى إلى 

 األهمية النسبية )%( تكتل بريكس العالم

 القيمة   الكمية  القيمة )ألف دوالر(  الكمية )الطن( القيمة )ألف دوالر(  الكمية )الطن(

2014 1128826 442277 256486 118393 22.72 26.77 

2015 1238459 479421 323840 134002 26.15 27.95 

2016 1338801 503848 374524 146882 27.97 29.15 

2017 1363019 548120 357649 160186 26.24 29.22 

2018 1604272 666699 453011 219869 28.24 32.98 

 29.52 26.46 155866 353102 528073 1334675 المتوسط 
 
 

 .https://www.trademap.org/countryالمصدر: جمعت وحسبت من:  

 
 .(2018-2014التوزيع الجغرافى لكمية صادرات البرتقال المصرى لدول تكتل بريكس فى متوسط الفترة ) : (2جدول )

 
 

 السنوات

 كمية صادرات البرتقال المصرى لدول التكتل 

 )بالطن(

 األهمية النسبية لكمية صادرات البرتقال المصرى لدول التكتل مقارنة بإجمالى التكتل

 )% ( 

 جنوب أفريقيا الصين الهند ااتحاديةروسيا  البرازيل إجمالى دول التكتل جنوب أفريقيا الصين الهند روسيا ااتحادية البرازيل

2014 0 207970 40057 8439 20 256486 0.00 81.08 15.62 3.29 0.01 

2015 0 264666 37132 21923 119 323840 0.00 81.73 11.47 6.77 0.04 

2016 0 279108 59150 36170 96 374524 0.00 74.52 15.79 9.66 0.03 

2017 0 219876 34369 103181 223 357649 0.00 61.48 9.61 28.85 0.06 

2018 76 272964 80037 99835 99 453011 0.02 60.26 17.67 22.04 0.02 

 0.03 15.27 14.20 70.49 0.004 353102 111 53910 50149 248917 15 المتوسط
 

 .https://www.trademap.org/countryالمصدر: جمعت وحسبت من:  

 
تطور واتجاهات سعر تصدير الطن "بالقيمة الجارية" من  .2

 البرتقال المصرى
 

( أن سعر تصدير الطن من البرتقال 3يتبين من دراسة جدول )

( بلغ 2018-2001المصرى إلى تكتل بريكس خالل الفترة )

وحداً أقصى  2001دوالر للطن عام  229حداً أدنى حوالى 

 439، كما بلغ حوالى  2012دوالر للطن عام  751حوالى 

( 4ل )ويبين الجدو دوالر للطن في المتوسط للفترة المذكورة .

البرتقال المصرى إلى التكتل خالل سعر تصدير الطن من أن 

تلك الفترة أخذ اتجاهاً عاماً تزايدياً مؤكد إحصائياً بمقدار تزايد 

دوالر للطن بمعدل تزايد سنوى بلغ  14سنوى بلغ حوالى 

من متوسط سعر تصدير الطن من البرتقال  %3.19نحو

 .المصرى للتكتل

 

 التكتلعلى مستوى دول  ب.
 

 تطور واتجاهات كمية صادرات البرتقال المصرى .1
 

( أن كمية صادرات محصول 3يتبين من دراسة جدول )

( إلى :  2018-2001)في المتوسط للفترة البرتقال المصرى 
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طن عام   12806السوق الروسى بلغت حداً أدنى حوالى 

،  2016طن عام  279108وحداً أقصى حوالى  2001

، كما بلغت فى السوق  طن 144221بمتوسط بلغ حوالى 

إلى 2004الهندى حداً أدنى حوالى صفر طن فى الفترة من 

،   2018طن عام  80037وحداً أقصى حوالى  2008

السوق الصينى بلغت طن ، وفى  16535لغ حوالى بمتوسط ب

  2010، 2005، 2002حداً أدنى حوالى صفر طن فى أعوام 

، بمتوسط بلغ  2017طن عام  103181وحداً أقصى حوالى 

أما فى سوق جنوب أفريقيا فبلغت حداً  طن ،  15089حوالى 

  2004، 2003، 2001أدنى حوالى صفر طن فى أعوام 

طن عام  223 أقصى حوالى وحداً  2007،2008،2012، 

 .طن  57، بمتوسط بلغ حوالى  2017

 
 .(2018-2001تطور واتجاهات كمية الصادرات وسعر تصدير الطن من البرتقال المصرى لتكتل بريكس ، ودول التكتل خالل الفترة ) : (3جدول )

 
 

 

 السنوات

 صادرات البرتقال المصرى إلى

 تكتل بريكس
 دول تكتل بريكس

 ج أفريقيا الصين الهند روسيا  البرازيل

 سعر التصدير كمية الصادرات سعر التصدير كمية الصادرات سعر التصدير كمية الصادرات سعر التصدير كمية الصادرات سعر التصدير كمية الصادرات سعر التصدير كمية الصادرات

2001 13002 229 0 0 12806 229 26 231 170 259 0 0 

2002 24226 251 0 0 24185 251 15 200 0 0 26 231 

2003 74466 235 0 0 74254 235 77 338 135 200 0 0 

2004 55934 318 0 0 55909 318 0 0 25 280 0 0 

2005 75203 340 92 576 74983 339 0 0 0 0 128 320 

2006 40506 342 456 333 39953 342 0 0 73 247 24 333 

2007 69762 357 341 504 68561 356 0 0 860 407 0 0 

2008 102443 634 0 0 102130 634 0 0 313 799 0 0 

2009 147364 583 0 0 145768 583 1318 588 254 701 24 625 

2010 159839 618 0 0 158076 618 1594 703 0 0 169 556 

2011 231056 546 0 0 225888 546 5075 579 45 400 48 604 

2012 142280 751 0 0 130158 751 12017 751 105 752 0 0 

2013 265599 489 0 0 238717 486 26762 522 72 542 48 542 

2014 256486 462 0 0 207970 450 40057 503 8439 542 20 800 

2015 323840 414 0 0 264666 405 37132 422 21923 509 119 613 

2016 374524 392 0 0 279108 380 59150 414 36170 453 96 677 

2017 357649 448 0 0 219876 411 34369 471 103181 517 223 717 

2018 453011 485 76 408 272964 470 80037 461 99835 546 99 596 

 367 57 397 15089 344 16535 434 144221 101 54 439 175955 المتوسط
 
 

 .https://www.trademap.org/countryالمصدر: جمعت وحسبت من:  

 
معادالت ااتجا  الزمنى العام لكمية الصادرات ومتوسط سعر تصدير الطن من البرتقال المصرررى لتكتررل بررريكس ، ودول التكتررل خررالل : (4جدول )

 .(2018-2001الفترة ) 
 

 

 معدل التغير % مقدار التغير " المحسوبة  "Fقيمة  " 2Rمعامل التحديد"  نموذج المعادلة متوسط المتغير التابع المتغير التابع بيان

 تكتل

 بريكس

 175955 كمية صادرات البرتقال )بالطن(
  ̂  س 24042+   52450 -= ت   ص

  (12.17 *) 
0.90 148.206* 24042 13.66 

 439 متوسط سعر تصدير الطن )دوالر للطن(
  ̂  س  14+  298= ت   ص

                  (2.52 *) 
0.28 6.365* 14 3.19 

 دول التكتل

 روسيا ااتحادية 

 144221 كمية صادرات البرتقال )بالطن(
  ̂  س  16096+  8693 -= ت   ص

 (10.85*) 
0.88 117،724* 16096 11،16 

 434 متوسط سعر تصدير الطن )دوالر للطن(
  ̂  س  13+  305= ت   ص

                  (2،24 *) 
0،24 5،030* 13 2،99 

 الهند

 16535 كمية صادرات البرتقال )بالطن(
  ̂  س  3792+ 19497 -= ت   ص

 (6،03*) 
0،69 36،344* 3792 22،93 

 344 متوسط سعر تصدير الطن )دوالر للطن(
  ̂  س  28+  75= ت   ص

                    (2،88*) 
0،34 8،315* 28 8،14 

 الصين

 15089 كمية صادرات البرتقال )بالطن(
  ̂  س 4151+  24347 -= ت   ص

(3.65*) 
0.45 13.322* 4151 27.51 

 397 متوسط سعر تصدير الطن )دوالر للطن(
  ̂  س 26+  150= ت   ص

                    (2.71 *) 
0.32 7.357* 26 6.55 

 جنوب أفريقيا

 57 كمية صادرات البرتقال )بالطن(
 ̂  س   7+  9 -= ت   ص

                    (2.63*) 
0.30 6.898* 7 12.28 

 367 متوسط سعر تصدير الطن )دوالر للطن(
 ̂  س   42+  29 -= ت   ص

                      (4.42*) 
0.55 19.559* 42 11.44 

 
 

سنة . القيم بين األقواس  18، ............... ،  3،  2،  1حيث: ص^ ت : تشير إلى القيمة التقديرية للمتغير التابع المشار إليك ، سهر : تشير إلى عنصر الزمن ، حيث هر = 

در التقرديرات ااحصرائة لمعادلرة ااتجرا  الزمنرى العرام لدولرة (. لرم تقر 0.05" المحسوبة. ) * (: معنوي عند مستوى معنويرة ) tأسفل معامالت اانحدار تشير إلى قيمة " 

لعدم فقد المتغير فى أسواق )الهند، الصين ، ج أفريقيرا( عنرد تحليرل معادلرة ااتجرا  الزمنرى العرام.  0.000001البرازيل لعدم انتظام الكميات المصدرة. تم استخدام القيمة 

 .( 3المصدر: حسبت من جدول )
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( أن كمية صادرات البرتقال المصرى خالل 4ويبين الجدول )

أخذت اتجاهاً عاماً تزايدياً السوق الروسى  إلى :تلك الفترة 

بمقدار تزايد  0.05ومؤكداً إحصائياً عند مستوى معنوية 

طن بمعدل تزايد سنوى بلغ نحو  16096سنوى بلغ حوالى 

أخذت اتجاهاً عاماً تزايدياً وفى السوق الهندى ،  11.16%

بمقدار تزايد  0.05ومؤكداً إحصائياً عند مستوى معنوية 

طن بمعدل تزايد سنوى بلغ نحو  3792سنوى بلغ حوالى 

خالل تلك الفترة فأخذت اتجاهاً أما السوق الصينى  ،  22.93%

 0.05عاماً تزايدياً ومؤكداً إحصائياً عند مستوى معنوية 

طن بمعدل تزايد سنوى  4151مقدار تزايد سنوى بلغ حوالى ب

فأخذت  وبالنسبة لسوق جنوب أفريقيا،  %27.51بلغ نحو 

اتجاهاً عاماً تزايدياً ومؤكداً إحصائياً عند مستوى معنوية 

طن بمعدل تزايد  7بمقدار تزايد سنوى بلغ حوالى  0.05

وذلك من متوسط كمية صادرات  %12.28سنوى بلغ نحو 

 .لبرتقال المصرى لكل سوق على حدةا

 
تطور واتجاهات سعر تصدير الطن "بالقيمة الجارية" من  .2

 البرتقال المصرى
 

( أن سعر تصدير الطن من البرتقال 3يتبين من دراسة جدول )

السوق  ( إلى :2018-2001)في المتوسط للفترة المصرى 

 2001دوالر للطن عام  229الروسى بلغ حداً أدنى حوالى 

، كما بلغ  2012دوالر للطن عام  751وحداً أقصى حوالى 

وبلغ حداً أدنى حوالى صفر دوالر  دوالر للطن ،  434حوالى 

وحداً أقصى حوالى  2008إلى 2004للطن خالل الفترة من 

دوالر  344، كما بلغ حوالى  2012دوالر للطن عام  751

السوق الصينى فبلغ حداً أدنى ، أما فى  السوق الهندىللطن فى 

  2010، 2005، 2002حوالى صفر دوالر للطن فى أعوام 

، كما بلغ  2008دوالر للطن عام  799وحداً أقصى حوالى 

 كما بلغ حداً أدنى حوالى صفردوالر للطن ،  397حوالى 

، 2007،  2004، 2003، 2001دوالر للطن فى أعوام 

دوالر للطن عام   800وحداً أقصى حوالى  2012، 2008

إلى سوق جنوب دوالر للطن  367، و بلغ حوالى  2014

 في المتوسط لنفس الفترة لكل سوق على حدة .أفريقيا وذلك 

البرتقال سعر تصدير الطن من ( أن 4ويبين الجدول )

أخذ إلى: السوق الروسى ط لنفس الفترة المصرى فى المتوس

اتجاهاً عاماً تزايدياً مؤكد إحصائياً  بمقدار تزايد سنوى بلغ 

%  2.99دوالر للطن بمعدل تزايد سنوى بلغ نحو 13حوالى 

أخذ اتجاهاً عاماً تزايدياً مؤكد إحصائياً أما السوق الهندى ف، 

تزايد دوالر للطن بمعدل  28بمقدار تزايد سنوى بلغ حوالى 

أخذ اتجاهاً عاماً تزايدياً مؤكد كما % ،  8.14سنوى بلغ نحو

دوالر للطن بمعدل  26إحصائياً بمقدار تزايد سنوى بلغ حوالى 

أخذ فى و فى السوق الصينى ،  %6.55تزايد سنوى بلغ نحو

سوق جنوب أفريقيا اتجاهاً عاماً تزايدياً مؤكد إحصائياً بمقدار 

والر للطن بمعدل تزايد سنوى د 42تزايد سنوى بلغ حوالى 

من متوسط سعر تصدير الطن من البرتقال  %11.44بلغ نحو

المصرى ألسواق روسيا ااتحادية ، الهند ، الصين ، جنوب 

 .أفريقيا على الترتيب

 
مؤشرات الميزة النسبية والتنافسية لصادرات البرتقال  :رابعا

 المصرى
 

 مؤشر الميزة النسبية الظاهرة أ.
 

يقيس ذلك المؤشر مدى إمكانية التوسع في صادرات دولة ما 

 من سلعة معينة إلى السوق العالمي  وتو حك المعادلة التالية: 
  

Relative comparative Advantage RCA j = (Xej / Xaj)  ( Xew / Xaw)  

 

: تشير إلى الميزة النسبية الظاهرة لصادرات jRCAحيث: 

: تشير ejXالسوق العالمي خالل عام. إلى  Jالدولة من المنتج 

إلى السوق العالمي  Jإلى قيمة صادرات الدولة من المنتج 

: تشير إلى قيمة الصادرات الزراعية بالدولة ajXخالل عام. 

: تشير ewXإلى السوق العالمي خالل عام.  Jالمصدرة للمنتج 

 :awXخالل عام.  Jإلى قيمة الصادرات العالمية من المنتج 

إلى قيمة الصادرات الزراعية العالمية خالل عام. وقيمة تشير 

هذا المؤشر األكبر من الواحد الصحي  تعني تمتع الدولة بميزة 

 إلى السوق العالمي . Jنسبية لصادراتها من المنتج 
 

( تطور قيمة مؤشر الميزة النسبية 5يتبين من دراسة جدول )

المنافسة لها  الظاهرة لصادرات البرتقال المصرى وألهم الدول

في سوق تكتل بريكس والممثلة فى دول :  تركيا ، جنوب 

أفريقيا ، المغرب الصين ، إسبانيا ، أوروجواى ، أستراليا ، 

-2014الواليات المتحدة ، إسرائيل ،  وذلك خالل الفترة )

عام  6.86( ، حيث تراوحت قيمتك بين حد أدنى بلغ 2018

كما قدر المتوسط   2018عام 9.18، وحد أقصى بلغ   2017

للفترة المذكورة ، وحيث أن  7.56الهندسي لذلك المؤشر بنحو 

قيمة ذلك المؤشر تفوق الواحد الصحي  مما يعني أن مصر 

تتمتع بميزة نسبية في صادراتها من البرتقال الطازج في سوق 

تكتل بريكس خالل تلك الفترة ، وبمقارنة قيمة ذلك المؤشر 

ال الطازج المصري بنظير  في دولة جنوب لصادرات البرتق

في   2.49أفريقيا حيث قدرت قيمة ذلك المؤشر لها بنحو 

المتوسط للفترة المذكورة ، ومن ثم تتمتع مصر بميزة نسبية 

كما تبين  .وفقاً لهذا المؤشر إذا ما قورنت بنظيرتها بتلك الدولة 

 من نفس الجدول أن قيمة ذلك المؤشر تفوق الواحد الصحي 

لصادرات البرتقال لجنوب أفريقيا، حيث قدرت قيمة ذلك 

ومن  2.49في تلك الدولة بنحو  –الوسط الهندسي  –المؤشر 

ثم تتمتع صادرات تلك الدولة بميزة نسبية ، بينما كانت قيمة 

ذلك المؤشر لصادرات البرتقال المصرى تفوق نظيرتها في 

، المغرب ، جميع الدول المنافسة الممثلة في كل من: تركيا 

أستراليا ، أوروجواى ، إسبانيا ، إسرائيل ، الصين حيث قدرت 

، 0.30،  0.53،  0.65قيمة ذلك المؤشر في تلك الدول بنحو 

علي الترتيب ومن ثم تتمتع  0.02 0.10،  0.12،  0.27
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مصر بميزة نسبية وفقاً لهذا المؤشر إذا ما قورنت بنظيرتها 

فإن تلك الدول ليس لها ميزة بتلك الدول المذكورة ، ومن ثم 

 .نسبية في أسوق تكتل بريكس

 

 بعض مؤشرات الميزة التنافسية ب.
 

 السعر النسبي .1
 

يقيس ذلك المؤشر المركز التنافسي للسلعة المصدرة في السوق 

 :العالمي ويحسب بالمعادلة التالية
 

P A j = Pc  / Pe                              
 

: تشير إلى النسبة بين سعر تصدير المنتج jPAحيث: 

: cPالمصري / سعر تصدير الدولة المنافسة من ذلك المنتج. 

: تشير إلى سعر ePتشير إلى سعر تصدير المنتج المصري. 

تصدير الدولة المنافسة من ذلك المنتج. وإذا كانت قيمة ذلك 

احد الصحي  يعني تمتع الدولة المصدرة المؤشر أقل من الو

 للسلعة بمركز تنافسي قوي في السوق المستورد لها . 
 

( تطور السعر النسبي بين سعر 6يتبين من دراسة جدول )

تصدير الطن من البرتقال المصرى / سعر تصدير الطن من 

-2001البرتقال ألهم الدول المنافسة لها خالل الفترة )

لك المؤشر دون الواحد الصحي  في (، وكانت قيمة ذ2018

كل من دول إسرائيل ، أستراليا ، إسبانيا ، الواليات المتحدة 

األمريكية، الصين ، تركيا ، المغرب ، حيث قدرت بنحو 

0.28  ،0.58 ،0.61 ،0.74 ،0 ،0.89  ،0.957 ،

ومن ذلك يمكن القول بأن مصر تتمتع  علي الترتيب.0.963

تنافسية لصادراتها من البرتقال الطازجة بميزة نسبية سعرية 

مقارنة بتلك الدول ، كما كانت قيمة ذلك المؤشر في كل من 

الدول المنافسة الممثلة في دولتى جنوب أفريقيا ، أوروجواى ، 

علي الترتيب ، وحيث  1.03،  1.14حيث قدرت قيمتك بنحو 

م أن قيمة ذلك المؤشر لتلك الدول يفوق الواحد الصحي ، ومن ث

 .فليس لمصر ميزة نسبية سعرية تنافسية في تلك الدول
 

 
 .(2018-2014تطور قيمة مؤشر الميزة النسبية الظاهرة للبرتقال المصري ألهم الدول المنافسة لها في سوق تكتل بريكس خالل الفترة ) : (5جدول )

 

 

 السنوات
 النسبية الظاهرة ألهم الدول المنافسةمؤشرات الميزة  مصر

 إسرائيل الواليات المتحدة أستراليا أوروجواى إسبانيا الصين المغرب جنوب أفريقيا تركيا مؤشر الميزة النسبية الظاهرة

2014 7.01 0.68 2.23 1.14 0.024 0.111 0.213 0.158 0.019 0.440 

2015 7.52 0.83 2.38 0.70 0.016 0.070 0.257 0.217 0.038 0.677 

2016 7.45 0.55 1.99 0.30 0.020 0.122 0.477 0.299 0.075 0.008 

2017 6.86 0.64 2.81 0.24 0.012 0.155 0.231 0.434 0.073 0.039 

2018 9.18 0.60 3.22 0.77 0.012 0.205 0.238 0.574 0.076 0.099 

 0.10 0.05 0.30 0.27 0.12 0.02 0.53 2.49 0.65 7.56 المتوسط الهندسى
 
 

 .https://www.trademap.orgالمصدر: جمعت وحسبت من:  

 
تطور المركز التنافسي السعري لتصرردير البرتقررال المصرررى بالنسرربة ألسررعار تصرردير البرتقررال فرري الرردول : (6جدول )

 .(2018-2002المنافسة فى سوق التكتل خالل الفترة ) 
 

 السنوات
 تصدير البرتقال المصرى /سعر تصدير البرتقال في الدول المنافسة ( النسبة السعرية ) سعر 

 إسرائيل الواليات المتحدة استراليا أوروجواى إسبانيا الصين المغرب ج أفريقيا تركيا

2001 0.72 1.17 0.71 1.36 0.63 0.72 0.62 0.58 0.58 

2002 0.88 1.54 0.7 1.49 0.62 1.13 0.63 0.59 0.59 

2003 0.79 0.91 0.56 0.83 0.49 0.96 0.43 0.52 0.65 

2004 0.85 0.87 0.69 0.96 0.6 1.09 0.43 0.58 0 

2005 0.88 1.12 0.76 1.06 0.53 1.21 0.64 0.63 0.63 

2006 0.77 0.97 0.76 0.96 0.47 1.01 0.57 0.57 0.35 

2007 0.63 1.12 0.92 0.94 0.46 0.85 0.41 0.5 0.65 

2008 0.97 1.51 0.89 1.51 0.61 0.96 0.76 0.99 1.12 

2009 0.83 1.35 0.84 1.1 0.6 1.25 1.05 0.93 0.65 

2010 0.87 1.13 0.89 1.01 0.66 1.34 0.77 0.96 0.54 

2011 0.78 0.91 0.84 0.72 0.57 0.93 0.84 0.86 0.62 

2012 1.14 1.41 1.34 0.96 0.82 1.24 0.79 1.18 0.7 

2013 0.77 0.98 0.89 0.51 0.52 0.83 0.4 0.77 0.7 

2014 0.83 0.95 0.88 0.47 0.51 0.67 0.34 0.78 0.47 

2015 1.37 1.36 1.69 0.64 0.89 1.09 0.58 1.02 1 

2016 1.35 1.11 1.81 0.67 0.67 1.07 0.51 0.73 0.79 

2017 1.79 1.12 2.45 0.8 0.76 1.15 0.59 0.78 0.74 

2018 1.90 1.24 1.14 0.84 0.73 1.33 0.59 0.68 1.00 

 0.28 0.74 0.58 1.03 0.61 0.89 0.963 1.14 0.957 المتوسط الهندسى
 

 .https://www.trademap.orgالمصدر: جمعت وحسبت من:  
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 معدل اختراق األسواق .2
 

عنك بالنسبة المئوية لصادرات دولة ما من سلعة معينة من  يعبر

إجمالي واردات الدولة المستوردة لتلك السلعة ويعبر عنك 

 بالمعادلة التالية:  
 

M P R j C i = M C ji / (Q C i + M C i - X C i) 
 

 j: تشير إلى معدل اختراق السوق للدولة i C j M P Rحيث: 

: تشير إلى كمية واردات  c .jiM Cفي الدولة  iمن السلعة 

: تشير إلى إجمالي  j .iQ Cمن الدولة  iمن السلعة  cالدولة 

: تشير إلى إجمالي  i .iM Cمن السلعة  cكمية إنتاج الدولة 

مية  : تشير إلى ك i. iX Cمن السلعة  cكمية واردات الدولة 

  .iمن السلعة  cصادرات الدولة 

 

( أن معدل اختراق صادرات 7يتبين من دراسة جدول )

البرتقال المصرى ألهم أسواق تكتل بريكس خالل الفترة 

( ، والتي تتمثل في أسواق كالً من: البرازيل ، 2014-2018)

علي الترتيب وفقاً لما  .روسيا ، الهند ، الصين ، جنوب أفريقيا 

تسهم بك صادرات البرتقال الطازج المصري بتلك األسواق 

النسبة للسوق الروسى فقد احتل المرتبة األولي علي الترتيب  فب

وتراوحت قيمة معدل إختراق صادرات البرتقال الطازج 

عام  0.257المصري بهذا السوق بين حد أدني بلغ نحو 

وبلغ المتوسط  2014عام  0.445وحد أقصى بلغ نحو 2017

خالل الفترة المذكورة ، أما  0.3الهندسي لهذا المعدل نحو 

فيحتل المرتبة الثانية حيث تراوحت قيمة معدل  السوق الهندى

اختراق صادرات تلك السلعة المصرية لهذا السوق بين حد 

وحد أقصى بلغ نحو  2017عامي 0.0025أدنى بلغ نحو

لمعدل وبلغ المتوسط الهندسي  2014عامي  0.0054

خالل الفترة المذكورة ، يلي ذلك السوق  0.004االختراق نحو

دل االختراق لصادرات تلك السلعة الصينى حيث بلغ مع

كحد أقصي ونحو  2017عام 0.0075المصرية نحو 

وبلغ المتوسط الهندسي نحو  أدنى كحد 2014عام  0.0011

، وبلغ معدل اختراق تلك السلعة المصرية في سوق 0.003

كحد أدني ،   2014فى عام  0.00003جنوب أفريقيا نحو 

وبلغ المتوسط  2017عام  0.00066وحد أقصي بلغ نحو

، وأخيراً السوق البرازيلى فقد بلغ 0.0002الهندسي نحو 

 0.0معدل اختراق صادرات البرتقال الطازج المصري نحو 

كحد أدني ، وحد أقصي بلغ نحو  2017 -2014فى أعوام من 

وبلغ المتوسط الهندسي نحو  2017فى عام  0.000002

0.000001  . 

 
 

تطور قيمة معدل اختراق األسواق لصادرات البرتقال الطازج المصري في أسواق دول تكتل : (7جدول )

 .(2018 - 2014بريكس خالل الفترة )
 

 

 

 السنوات

 أهم الدول المستوردة

 تكتل بريكس ج أفريقيا الصين الهند روسيا البرازيل

2014 0 0.445 0.0054 0.0011 0.00003 0.0128 

2015 0 0.321 0.0028 0.0019 0.00016 0.0088 

2016 0 0.347 0.0048 0.0029 0.00032 0.0093 

2017 0 0.257 0.0025 0.0075 0.00066 0.0064 

2018 0.000002 0.323 0.0051 0.0067 0.00014 0.0079 

 0.009 0.0002 0.003 0.004 0.3 0.000001 المتوسط الهندسي
 

 

 .https://www.trademap.orgالمصدر: جمعت وحسبت من:  

 
 مؤشر قوة التصدير .3

 
يستخدم للتعرف على مدى قدرة الدول المنافسة لصادرات 

البرتقال المصري فى سوق تكتل بريكس على ااستمرار فى 

أفريقيا ، ، جنوب  النفاذ لذلك السوق ، وتتمثل فى تركيا

إسبانيا أوروجواى ، أستراليا ، الواليات  المغرب ، الصين ، 

والذى ،  ( 8يتبين من دراسة جدول ) .المتحدة ، إسرائيل

المنافسة لصادرات  يو   مؤشرات قوة التصدير للدول

البرتقال الطازج المصري فى سوق تكتل بريكس خالل 

ل  خال ( مايلى :2018-2010) ،  (2009-2001الفترتين )

دولة جنوب أفريقيا المرتبة  ( إحتلت2009-2001الفترة )

األولي من حيث مؤشر قوة التصدير للبرتقال وبلغ هذا المؤشر 

فى المتوسط لتلك الفترة ، واحتلت أوروجواى  0.66نحو 

، واحتلت المرتبة الثالثة إسبانيا  0.50المرتبة الثانية بنحو

 0.33رابعة بنحو، بينما احتلت المغرب المرتبة ال0.48بنحو

تليها كالً من دول ، أستراليا ، إسرائيل ، مصر ، تركيا، 

، 0.28الواليات المتحدة ، الصين بمؤشر قوة تصدير بلغ نحو 

فى المتوسط لتلك  0.023، 0.07 .0.13،0، 0.16، 0.20

دولة  ( إحتلت2018-2010خالل الفترة )الفترة علي الترتيب .

ن حيث مؤشر قوة التصدير جنوب أفريقيا المرتبة األولي م

نحوفى المتوسط لتلك الفترة ،  0.62للبصل وبلغ هذا المؤشر

، واحتلت 0.49واحتلت المرتبة الثانية دولة إسبانيا بنحو

، بينما احتلت أستراليا 0.43أوروجواى المرتبة الثالثة بنحو

تليها كالً من دول ، مصر ،  0.41المرتبة الرابعة بنحو

لمغرب، الواليات المتحدة ، الصين بمؤشر إسرائيل ، تركيا ، ا

، 0.10، 0.15، 0.19، 0.33، 0.39قوة تصدير بلغ نحو

مما سبذ  .فى المتوسط لتلك الفترة علي الترتيب  0.011

يتض  أن كالً من دول جنوب أفريقيا ، أوروجواى ، إسبانيا 
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 ناحتلت المراتب من األولى إلى الثالثة فى متوسطى الفترتي

ويمكن القول بأن تلك الدول تنتج هذا المحصول من أجل 

التصدير وفقاً ألذواق المستهلكين فى األسواق الخارجية حيث 

من متوسط   %62.54،  %65.78جنوب أفريقيا تصدر نحو

إنتاجها خالل فترتى الدراسة على الترتيب ، بينما تصدر 

وتصدر إسبانيا  %42.81،  %50.23أوروجواى نحو 

من متوسط إنتاجها خالل فترتى  %49.43،  %48.27نحو

الدراسة على الترتيب، ويرجع السبب فى ارتفاع مكانة تلك 

الدول من حيث قوة التصدير للبصل بالنسبة للدول المنافسة لها 

فى سوق تكتل بريكس إلى زيادة حجم صادرات تلك الدول من 

ؤشر فى حين بلغت قيمة هذا الم البرتقال مقارنة بحجم إنتاجها.

فى المتوسط خالل فترتى الدراسة   0.39،  0.16لمصر نحو 

ويرجع السبب فى  عف قيمة هذا المؤشر لمصر خالل فترتى 

الدراسة بالنسبة للدول المنافسة للصادرات المصرية من 

البرتقال فى سوق تكتل بريكس إلى  عف حجم صادراتها من 

% ،  16.54البرتقال مقارنة بحجم إنتاجها والتى بلغت نحو 

من متوسط إنتاجها خالل تلك الفترتين على الترتيب  39.01%

، والذى يرجع إلى السياسات الداخلية للدولة ، أو السياسات 

 الخارجية الخاصة بأسواق تكتل بريكس.

 
الفرص التصديرية للبرتقال المصرى إلى أسواق  :خامسا

 تكتل بريكس 
 

ات البرتقال أن نسبة تغطية صادر (9يتبين من دراسة جدول )

-2014المصرى لواردات تكتل بريكس فى متوسط الفترة )

، وأن واردات تكتل بريكس من  %45.47( بلغت نحو 2018

ألف طن ، فى حين  776.7البرتقال من العالم بلغت حوالى 

ألف طن تمثل  3.8بلغت الواردات من أسواق التكتل حوالى 

البرتقال من العالم من إجمالى واردات التكتل من  %0.50نحو 

 772.7، وبالتالى فإن أسواق تكتل بريكس مستعدة الستقبال 

من   %99.50ألف طن من البرتقال المصرى بما يعادل نحو 

إجمالى واردات التكتل من البرتقال من العالم وهى تمثل 

 .الفرص التصديرية للبرتقال المصرى لتكتل بريكس

 
 

( ، 2009-2001مؤشر قوة التصدير ألهم الدول المنافسررة لصررادرات البرتقررال المصررري فررى سرروق تكتررل بررريكس فررى متوسررطى الفترررتين ): (8جدول )
(2010-2018). 

 

 

 متوسط الفترة 
 مؤشر قوة التصدير للبرتقال

 إسرائيل  المتحدة الواليات  أستراليا  أوروجواى  إسبانيا الصين  المغرب  ج أفريقيا تركيا مصر 

(2001-2009) 0.16 0.13 0.66 0.33 0.023 0.48 0.50 0.28 0.07 0.20 

(2010-2018) 0.39 0.19 0.62 0.15 0.011 0.49 0.43 0.41 0.10 0.33 
 
 

 

 .https://www.trademap.orgالمصدر: جمعت وحسبت من:  

 
 (.2018-2014متوسط الفترة )فرص تصدير البرتقال المصرى إلى تكتل بريكس فى : (9جدول )

 
 

 البيان 

 الدول

كمية واردات البرتقال 

 (1من العالم بالطن )

كمية واردات البرتقال من 

 (2أسواق التكتل بالطن )

كمية صادرات البرتقال 

 (3المصري بالطن )

% لتغطية صادرات البرتقال 

 (4المصرى لواردات التكتل )

فرص تصدير البرتقال 

 (5)المصرى بالطن 

 18136.4 0.08 15.2 0 18136.4 البرازيل

 447575.2 55.14 248916.8 3815.6 451390.8 روسيا

 57314.8 87.47 50149 16.2 57331 الهند

 241729.2 22.30 53909.6 0 241729.2 الصين

 8004 1.38 111.4 49.4 8053.4 ج أفريقيا

 772759.6 45.47 353102 3881.2 776640.8 إجمالى التكتل
 

 .https://www.trademap.orgالمصدر: جمعت وحسبت من:   ( .2) -(1(= )5. ، ) 100(*1( / )3(= )4)

 
 أهم التوصيات

 

o  رورة اتباع سياسة تصديرية للسيطرة على التركز 

 الشديد لصادرات البرتقال المصرى فى السوق الروسى.
 

o  الحفاظ على السوق الروسى والذى يعد السوق التقليدى

لصادرات البرتقال المصرى ، ودراسة اسباب  عف 

وعدم تواجد الصادرات المصرية من البرتقال فى أسواق 

 التكتل األخرى.

 

 ائمة المراجعق 
 

،   (2017) هشام أحمد عبد الرحيم،  جيهان محمد العفيفى

الزراعية مع تكتل لتجارة مصر إقتصاديات دراسة 

، المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعي ، المجلد  بريكس

 . (4)، العدد  (27)
 

، دراسة إقتصادية  (2014) عبدالحليم عبدالنبي عبدالحليم السيد

انتاج وتصدير الموال  المصرية ، رسالة ماجستير ، 
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ااقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة المنيا ،  قسم

 .العربية جمهورية مصر

تفعيل العالقات ااقتصادية  ،  (2014معهد التخطيط القومى )

المصرية مع دول مجموعة البريكس ، سلسلة قضايا 

 . جمهورية مصر العربية،  253التخطيط والتنمية رقم 


