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 دراسة حتليلية للقدرة التنافسية السعرية لصادرات الربتقال املصري يف أهم األسواق
 

 د.إيهاب حممد صربى
 ، مركز البحوث الزراعية معهد حبوث االقتصاد الزراعى

 
 مقدمة

من أهم التحدايت اليت تواجهها كل االقتصادات العاملية هي تطوير االسرتاتيجيات والسياسات والربامج املناسبة لالستفادة من 
حيث يسعى صانعو السياسات االقتصادية يف كل دولة لتعظيم املكاسب واإلجيابيات اليت تعود على االقتصاد العوملة االقتصادية، مزااي 

تنشيط وتعظيم إىل  العامليةاالقتصادية  اتأهم اإلسرتاتيجيات والسياس كما تشري ،ئر والسلبيات إىل أقل درجة ممكنةاخلساالقومي، وتقليل 
من خالل السعي حنو زايدة ستفادة من املزااي النسبية لكل دولة، لالالتجارة الدولية بني دول العامل من خالل زايدة درجة االعتماد املتبادل 

 يم القدرات التنافسية لكل دولة حتقيقاً ملبدأ حترير التجارة الدولية.الصادرات وتعظ
حتققت يف السنوات األخرية العديد من جوانب النجاح والتطوير يف جمال حتديث نظم التسويق للتصدير، وظهر  ،وىف مصر

ع الزراعية، فانتعشت صادرات رية للسلاإلنتاج التصديري املتخصص، ومنت االستثمارات يف خمتلف جماالت اخلدمات التسويقية التصدي
العديد منها، خاصة احلاصالت البستانية. وظهر ذلك بوضوح يف إنتاج الربتقال، الذي أصبح يعد من أهم ثالث حاصالت تصديرية 

مليون  02، بقيمة من 4212مليون طن يف عام  1.1 حنوإىل  ،4222ألف طن يف عام  432كمية صادراته من   تزراعية، وتزايد
 مليون دوالر، بني نفس العامني املذكورين 224دوالر إىل  

وتُعترب أسواق روسيا، والسعودية وهولندا واململكة املتحدة من أهم أسواق الربتقال املصري، حيث تستوعب هذه األسواق األربعة حوايل 
ها از لصادرات املصرية يف تلك األسواق واستحو ( من إمجايل الصادرات املصرية خالل فرتة البحث. وعلى الرغم من استقرار مكانة ا02%)

من املتغريات يف تلك األسواق أصبحت هتدد تلك املكانة ومن أهم تلك املتغريات دخول جنوب أفريقيا   اعلى نصيب كبري، إال أن عدد
املصرية من الربتقال يف من الضروري دراسة أوضاع الصادرات فتصدير الربتقال يف تلك األسواق التقليدية ملصر. لذلك لكمنافس قوى 

 تلك األسواق بشكل أعمق، وحتليل املتغريات السعرية لتحديد مدى أتثريها على الصادرات املصرية من الربتقال.
 مشكلة البحث

على جمرد الطلب احلايل أو املتوقع عليها مستقباًل فقط، وإمنا تتوقف كذلك  سلعةال تتوقف اإلمكانيات التصديرية ألي دولة من أي 
ؤثر على على اإلمكانيات احلالية واملستقبلية للدول املنافسة هلا يف أسواقها التصديرية، خصوصاً املزااي السعرية، اليت ختلق قدرات تنافسية ت

افس عليها. ولرتكز جزء كبري من صادرات مصر من الربتقال يف عدد من األسواق تغيري خريطة االسترياد يف أي من األسواق اليت يتم التن
 من املهم فهم طبيعة املنافسة يف تلك األسواق، وعدم االرتكان إىل املكانة التنافسية احلالية.أصبح العاملية، 

 هدف البحث
املصري يف أسواق كل من روسيا، والسعودية، وهولندا، يهدف هذا البحث إىل دراسة األوضاع الراهنة لإلمكانيات التصديرية للربتقال 

خل تلك األسواق، خصوصا مدى أتثري اواململكة املتحدة ابعتبارها أهم األسواق التصديرية: وكذلك الوقوف على الطبيعية التنافسية د
 الربتقال املصري. صادرات فيما بينها وآاثرها على ىالتنافس السعر 
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 الطريقة البحثية
حيث مت استخدام التحليل الوصفي  ،ائي، والتحليل اإلقتصادى القياسيالبحث على أساليب التحليل الوصفي اإلحص اعتمد هذا

نتاج واإلنتاجية واألسعار التصديرية يف السوق املصري، ومتغريات الكميات اإلو  املساحة عرض وتوصيف أهم متغرياتلي اإلحصائ
مت استخدام التحليل  كما. (1)األسواق حمل الدراسة، وذلك استنادا إىل معادالت االجتاه الزمينواألسعار ألهم الدول املتنافسة يف كل من 

االقتصادي القياسي يف تقدير منوذج السوق للطلب على الربتقال املصري يف كل من األسواق األربعة حمل الدراسة وذلك ابستخدام منوذج 
(LAIDS) Linear Almost Ideal Demand System  يفرتض هذا النموذج أن الطلب على االسترياد من سلعة معينة حيث

)روسيا،  األربعة حمل الدراسة الدول يف )وهذا غري متاحيتأثر فقط أبسعار الدول املتنافسة يف سوقها احمللى من اإلنتاج احمللى لتلك الدولة، 
اإلنفاق اإلمجايل للدولة املستوردة على الواردات من تلك لك كذ، و (لذلك مل يدرج يف البحث احلايلالسعودية، هولندا، اململكة املتحدة( 

 السلعة. 
 األصلية هي: ايف صورهت (AIDS)واملعادلة املستخدمة لتقدير منوذج 

*)/PX(gol iβ + )jp( ogl jiγ jΣ + iα = iw 

 حيث:

 iw  =متثل النصيب السوقي للدولة املصدرة للسلعة يف السوق املستوردة. 

jP   = األسعار التصديرية للدول املتنافسة يف السوق املستوردة 

X  على واردات السلعة يف السوق املستوردة، من الدول اليت تضمنها النموذج. ي=  اإلنفاق الكل 
P*  لسعري، اؤرر ستون مل=  الصيغة اخلطيةStone`s price index:ويقدر كالتايل ، 

Log (P*) = Σj wj log(pj) 

i α  = .األسعار التصديرية للدول املتنافسة يف السوق املستوردة 

iβ  .متثل النصيب احلدي لإلنفاق على الصادرات = 

jiγ  .متثل معلمات سلوتسكي السعرية = 
 التجانس والتماثل للنموذج على النحو التايل:وتضاف كل من قيود اإلضافة و 

Σi αi =1; Σi γij =0; ; and Σi βi =0 (اإلضافة) 

Σj γij = 0 (التجانس) 

γij = γji for i ≠ j (التماثل) 

 وحتسب املروانت اإلنفاقية على النحو التايل:
ηi = βi/wi +1 

 .(i)حيث تعرب عن املرونة اإلنفاقية للسلعة املستوردة من املصدر 

                                                           
 بعد نتيجة املعادلة املعروضة، مع االكتفاء ابلتعليق يف حال ما إذا كانت غري معنوية. R2لتجنب تكرار التعليق على املعنوية اإلحصائية ملعادالت االجتاه الزمين يف كل معادلة، فسيتم ذكر درجة  (1
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 وحتسب املروانت السعرية الذاتية أو العبورية على النحو التايل:

ηij = -δij + γij/wi -βi wj/wi 

 .(i)املستوردة من املصدر  jملرونة السعرية للسلعة ا
 وذلك:

δij=1 if i=j, and δij≠1 

 :مصادر البياانت
اعتمد البحث على املراجع املشار إليها يف قائمة املراجع، كما أعتمد على بعض البياانت الصادرة من اإلدارة املركزية لالقتصاد 

 .(Comtrade) للتعبئة العامة واإلحصاء، وإحصاءات التجارة الدولية لألمم املتحدة الزراعي بوزارة الزراعة، واجلهاز املركزي
 

 نتائج البحث ومناقشتها
 
   :أهم املتغريات املؤثرة على إنتاج وصادرات الربتقال املصري 

حيث تشري  4212إىل  4222( ألهم املتغريات اليت حدثت يف إنتاج الربتقال املصري يف الفرتة من 1جدول ) يتضح من بياانت
ألف فدان  0.7(، يف حني تزيد املساحة حبوايل 55.32R=ألف فدان ) 111النتائج إىل زايدة املساحة املزروعة ابلربتقال سنواي حبوايل 

 4222( وهو األمر الذي ميكن تفسريه بوجود مساحات كبرية تضاف سنواي للمساحات املزروعة يف الفرتة من 84.52R=سنوايً فقط )
أكرب بكثري من الزايدة  ، ستضاف مستقباًل إىل املساحات املثمرة، وهو األمر الذي جيعل الزايدة السنوية يف املساحات املثمرة4212إىل 

 (،60.42R=طن/ فدان ) 2.1أن اإلنتاجية قد زادت يف متوسط فرتة البحث حنو  تبنيإنتاج الربتقال، ىف وجتاوابً مع التوسع  املذكورة
يعكس مدى املهتمني إبنتاج الربتقال ابلتوسع يف إنتاج الربتقال ليس فقط يف املساحات املزروعة، ولكن على مستوى وهو األمر الذي 

 اإلنتاجية من خالل تطوير كل العمليات الزراعية املرتبطة إبنتاجيته. أما على مستوى الصادرات. فقد زادت إمجايل قيمة الصادرات حبوايل
( يف الفرتة حمل البحث، وهى زايدة انجتة عن عاملني: األول هو زايدة سنوية لكمية 78.62R=املتوسط ) مليون جنيه سنوايً يف 24.0

دوالر/ طن  41.0(، والثاين هو زايدة السعر التصديري حبوايل 79.12R=ألف طن يف املتوسط ) 04.7الصادرات حبوايل 
(=57.12Rيف نفس فرتة البحث ،)، الصادرات من الربتقال فقد جتاوب اإلنتاج احمللى مع هذه الزايدة،  مما سبق يتضح أنه نتيجة لتطور

، وذلك الت أسرع من املعدالت  احلاليةيتبني أن كميات اإلنتاج ستزيد مستقباًل مبعد كما ،اإلنتاجية حتسنيساحات املزروعة و بزايدة امل
ة يف مرحلة اإلمثار، حيث أن النسبة بني متوسط الزايدة مر مثلتحول جزء كبري من املساحات املزروعة واليت مل تتحول بعد إىل مساحات 

، وهو األمر الذي يتطلب بذل جهود تصديرية كبرية ألن الزايدة %400السنوية لكل من املساحة املزروعة إىل املساحة املثمرة تبلغ حوايل 
 املتوقعة يف إنتاج الربتقال ستكون أكرب بكثري مما حيتاجه السوق احمللى.
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 : السوق الروس أولا  
إىل زايدة كمية الواردات من إمجايل  (4212-4222خالل الفرتة ) تشري معادالت االجتاه الزمين لواردات الربتقال يف السوق الروسي

دوالر/ طن يف املتوسط.   55.7ألسعار الواردات مبعدل سنوي بلغ (، مع تطور78.52R=ألف طن ) 41.2العامل مبتوسط سنوي بلغ 
مبتوسط سنوي  ىلسوق الروسلمن زايدة الواردات السنوية أييت من مصر، اليت سجلت معدل زايدة لصادراهتا  %03حوايل  ويتضح أن
دوالر/ طن. وابلنسبة لصادرات  00.7(، ومبتوسط زايدة سنوي ألسعار صادراهتا بلغ 93.12R=ألف طن سنوايً، ومبتوسط ) 10.0

ألف  0.0زايدهتا حوايل  من واردات السوق الروسي، فقد كانت %40واليت سجلت حوايل جنوب أفريقيا من الربتقال للسوق الروسي، 
(. ومل 93.62R=دوالر/ طن يف املتوسط سنوايً، ) 02.1( يف املتوسط سنوايً، يف حني زادت أسعار صادراهتا حبوايل 69.32R=طن )

 1.3الواردات الروسية بشكل غري معنوي، واليت بلغت حوايل من إمجايل  %0.7تزد صادرات تركيا من الربتقال يف املتوسط السنوي عن 
(. أما ابلنسبة لباقي دول 87.32R=دوالر/ طن، ) 00.2(، وزايدة أسعار صادراهتا مبتوسط سنوي بلغ 7.92R=ألف طن سنواي، )

(. 33.12R=ألف طن ) 2.1العامل فتسجل صادراهتا للسوق السعودي تراجع سنوي بلغ متوسطه السنوي الغري معنوي إحصائيا حوايل 
يتضح من ذلك، أن الصادرات املصرية من الربتقال حتتل مكانه متميزة ووضع احتكاري يف السوق الروسي، على الرغم من ارتفاع متوسط 

ر الذي دوالر/ طن، سنوايً. وهو األم 4.0زايدة أسعار صادراهتا للسوق الروسي مقارنة مبنافسها األساسي وهو جنوب أفريقيا أبكثر من 
 جيب على تدعيمه مستقبالً.

 
(: التحليل اإلحصائ  ملعادلت الجتاه العام لتطور املساحة واإلنتاجية واإلنتاج وكمية الصادرات والسعر التصديري 1جدول )

 (0212 -0222للربتقال املصري للفرتة )

 F R2 المعادلة البيان

 Y1 = - 39653391 + 19903 X المساحة
           (-3.98*)     (4.01*) 16.05 55.3 

 Y2 = - 15425339 + 7801 X رةمالمساحة المث
           (-8.29*)    (8.42*) 70.81 84.5 

 Y3 = - 211  +  0.110 X اإلنتاجية
     (-4.27*)    (4.46*) 19.86 60.4 

 Y4 = - 2.05E+08 + 103194 X اإلنتاج
         (-15.74*)     (15.91*) 253.19 95.1 

 Y5 = - 147537 + 73.8 X كمية الصادرات
        (-7.00*)   (7.02*) 49.32 79.1 

 Y6 = - 59.2 + 0.0297 X السعر التصديري 
       (-4.13)    (4.16) 17.29 57.1 

 Y7 = - 85457 + 42.7 X قيمة الصادرات
      (-6.90*)   (6.92*) 47.86 78.6 

 بني األقواس          Tقيمة             ( غري معنوي-)  %1مستوى حيث )*( معنوي عند 
 ( ابمللحق.1حسبت من جدول ) املصدر:



- 5 - 
 

 :األنصبة احلدية للوارداتف  السوق الروسية .1
( األنصبة احلدية لواردات روسيا من الربتقال من األسواق األربعة. وقد جاءت إرارة األنصبة احلديةة للةواردات 4يعرض جدول ) 

سالبة ابلنسبة ألسواق كل من جنوب أفريقيا، وتركيا، وابقي دول العةامل، يف حةني كانةت تلةك اإلرةارة موجبةة ابلنسةبة للةواردات مةن مصةر. 
، %1.4، سةةةيرتافق معةةةه تراجةةةع مةةةن الةةةواردات بنسةةةب %12وهةةةذا يعةةةاي أن زايدة كليةةةة لإلنفةةةاق علةةةى الربتقةةةال يف السةةةوق الروسةةةية بنسةةةبة 

اق كةل مةةن جنةوب أفريقيةا، تركيةةا، وابقةي دول العةامل علةةى التةوايل، يف حةني سةةيزيد النصةب احلةدي للةةواردات مةن أسةو  %2.3، و %2.4و
، وهو ما يظهر القدرة التنافسية السعرية العالية لصةادرات الربتقةال املصةري، مسةتقباًل يف السةوق %1.2الروسية من السوق املصري بنسبة 

 الروسي.
 املروانت اإلنفاقية .0

فاقية موجبة ابلنسبة لألسواق األربعة املصدرة للسوق الروسي ن(، فقد جاءت كل املروانت اال3للنتائج املعروضة يف جدول )وفقاً  
( ابرتفةةةةاع يةةةةرتاوح حةةةةول الضةةةةعف مقارنةةةةة ابملةةةةرونتني 1.202وقةةةةد سةةةةجلت املرونةةةةة اإلنفاقيةةةةة للةةةةواردات مةةةةن السةةةةوق املصةةةةري املرتبةةةةة األوىل )

( علةةى التةةوايل، يف حةةني قاربةةت علةةى أربةةع أضةةعاف املرونةةة 2.773(، و )2.131قي ابقةةي الةةدول، وتركيةةا، )اإلنفةةاقيتني للةةواردات مةةن سةةو 
اإلنفاقيةةة للةةواردات  مةةن جنةةوب أفريقيةةا. ويعةةين ذلةةك، أن الةةواردات مةةن الربتقةةال املصةةري، هةةي املفضةةلة يف السةةوق الروسةةي. يليهةةا يف ذلةةك 

وب أفريقيةةا، ويةةنعكس ذلةةك رقميةةاً، علةةى النحةةو التةةايل، فارتفةةاع املنفةةق علةةى الةةواردات مةةن الةةواردات مةةن ابقةةي دول العةةامل،   تركيةةا،   جنةة
مةةن كةةل مةةن  %2.0، %7.7، %1.3، %12.0يف السةةوق الروسةةي سةةتنعكس ابرتفةةاع كميةةة الةةواردات بنسةةب  %12الربتقةةال بنسةةبة 

 أسواق مصر، وابقي الدول، وجنوب وتركيا، وجنوب أفريقيا، على التوايل.
 السعرية املروانت .3

األسةواق املصةدرة  كما هو متعارف عليه يف النظرية االقتصادية، فقد جةاءت كةل مةروانت كورنةوت السةعرية الذاتيةة سةالبة يف كةل 
(، فقةةد كانةةت ابلنسةةبة 1.124-مرنةةة، ) (، هةةذا مةةع مراعةةاة أنةةه مةةن حةةني جةةاءت املرونةةة السةةعرية الذاتيةةة ملصةةر2جةةدول للسةةوق الروسةةي )
، ألسةةواق كةةل مةةن جنةةوب أفريقيةةا، وتركيةةا، وابقةةي الةةدول، علةةى التةةوايل. -2.201، -2.313 ، -2.220رنةةة   مغةةري لبةةاقي األسةةواق 

وميكةةن مةةن ذلةةك اسةةتنتاج أنةةه رغةةم املكانةةة املميةةزة للةةواردات املصةةرية مةةن الربتقةةال يف السةةوق الروسةةي، إال أن الكميةةات املسةةتوردة حساسةةة 
ى بكثةري مةن أتثةري أسةعار واردات مةن ابقةي األسةواق الثالثةة األخةرى. وتشةري املةروانت السةعرية للغاية، جتاه التغريات ىف أسعاره، بدرجة أعلة

العبورية السالبة بني كل من مصر وتركيا، ومصر وابقي الدول، إىل وجود عالقات تكاملية يف السوق الروسي وهو، ما قد يرجع الخةتالف 
لعبورية املوجبة بني مصر وجنوب أفريقيا، على الرغم من اخنفاضها الشديد، تشري إىل مواسم التصدير. يف نفس الوقت، فأن املرونة السعرية ا

وجود عالقة تنافسية، وهو ما يظهر بوضوح أكثر يف املرونة السعرية العبورية بني جنوب أفريقيا ومصر، واليت تعكس هةذه التنافسةية بدرجةة 
يف أسعار تلك الةواردات  %12ات من مصر على النحو التايل، فارتفاع قدرة أكرب وأوضح. وممكن تلخيص نتائج املروانت السعرية للوارد

يف الكميات املستوردة من السوق املصري. وعلى مسةتوى املةروانت السةعرية العبوريةة فةتن ارتفةاع سةعر  %11.2سيؤدى إىل اخنفاض قدرة 
، يف حةني أن العكةس، سةيؤدى إىل %2.4ر بنسةبة ، لن يؤدى إىل رفةع كميةة الةواردات مةن مصة%12الواردات من جنوب أفريقيا حوايل 

 .%3.1رفع الواردات من جنوب أفريقيا بنسبة تصل إىل 
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 اثنياا: السوق السعودي:
  0212-0222معادلت الجتاه الزمين للفرتة  .1

 R)2  =ألةف طةن،  11.0( أن إمجايل قيمةة الةواردات تتزايةد يف السةوق السةعودي مبتوسةط سةنوي يبلةغ 0يتضح من جدول ) 
. وأتتى أغلب الةزايدة السةنوية يف كميةة R)2 (63.8 =دوالر/طن،  41.1، مع ارتفاع يف أسعار الواردات مبتوسط سنوي يبلغ (63.8

من واردات السوق السعودي. وقد زادت كمية الةواردات السةعودية مةن  %01.7الواردات من السوق املصري الذي يستحوذ على حوايل 
 17.7، مةع زايدة ألسةعار الةواردات مبتوسةط سةنوي يبلةغ R)2 (72.3 =ألةف طةن سةنواي،  7.2مبتوسةط الربتقةال مةن السةوق املصةري 
دوالر/طن عن املتوسط العام إلمجايل الواردات، وأتتى الةواردات مةن سةوق جنةوب أفريقيةا، يف املركةز الثةاين  3.3دوالر/طن أي أقل حبوايل 

ألةةف طةةن، مةةع زايدة يف متوسةةط أسةةعار الةةواردات منهةةا مبتوسةةط  2.3غ ، حيةةث زادت مبتوسةةط سةةنوي بلةة%32.4يف السةةوق السةةعودي 
 ، R)2(76.1=دوالر/طن،  42.3سنوي 

 (: التحليل اإلحصائ  ملعادلت الجتاه العام لتطور كميات الواردات من الربتقال وأسعارها0جدول )
 (0212-0222يف روسيا من أهم الدول يف الفرتة )

 F R2 املعادلة البيان الدول

 مصر
 كمية الواردات

Y1 = - 31440748 + 15726 X 
       (-13.16*)   (13.21*) 

174.56 93.1 

 سعر الواردات
Y2 = - 113401 + 56.8 X 
       (-12.88*)  (12.94*) 

167.53 92.8 

 جنوب أفريقيا
 كمية الواردات

Y3 = - 11010254 + 5533 X 
        (-5.37*)  (5.41*) 

29.31 69.3 

 الواردات سعر
Y4 = - 107830 + 54.1 X 
       (-5.37*)  (5.41*) 

188.58 93.6 

 تركيا
 كمية الواردات

Y5 = - 2468285 + 1267 X 
      (-1.02)-()  (1.06)-() 

1.11 7.9 

 سعر الواردات
Y6 = - 110591 + 55.4 X 
      (-9.40*)  (9.45*) 

89.28 87.3 

 ابق  العامل
 كمية الواردات

Y7 = 12376841 - 6093 X 
    (2.57*)  (-2.54*) 

6.44 33.1 

 سعر الواردات
Y8 = 9641930 - 4797 X 
    (1.71)-()  (-1.71)-() 

2.92 18.4 

 إمجايل العامل
 كمية الواردات

Y9 = - 42912613 + 21590 X 
     (-6.83*)  (6.89*) 

47.53 78.5 

 سعر الواردات
Y10 = - 111165 + 55.7 X 
      (-14.66*)  (14.74*) 

217.39 94.4 

 بني األقواس   Tقيمة              ( غري معنوي-)       %1حيث )*( معنوي عند مستوى        
 ( ابمللحق.4املصدر: حسبت من جدول ) 
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مةن  %17تشةكالن معةاً حةوايل  وبذلك تكون املنافسة يف السوق السعودي ربه مقتصرة علةى الةواردات املصةرية واجلنةوب أفريقيةة، واللتةان
أهنما خيسرا قدرهتما التنافسية يف  ، وابقي دول العامل، فمن الواضحإمجايل الزايدة السنوية يف الواردات السعودية. أما ابلنسبة للسوقني اللبناين

ألةف طةن،  2.4، وR)2 (27.1 = ألةف طةن، 2.2السوق السعودي، بشكل غري معنوي إحصائيا، للةواردات مةن كةل منهمةا بنسةب: 
= 0.9) 2(R  دات السةعودي مةن الربتقةال ، لكل من لبنان، وابقي الدول على التوايل. ومن ذلك ميكن التوصل أبن املكانة املتميزة للةوار
 تعتمةد بشةكل واضةح علةى قدرتةه علةى املنافسةة السةعرية، وأن املنةافس األساسةي أو حة  الوحيةد لةه ىف السةعودية، هةو الةواردات ىف املصةري
 جنوب أفريقيا. سوق

 
 0212-0222(: معلمات النموذج السوق  لصادرات الربتقال إىل السوق الروسية خالل الفرتة 3جدول )
الدول املصدرة 

للربتقال إىل السوق 
 الروسية

النصيب احلدي للتغري يف  معلمات األسعار التصديرية إىل السوق الروس 
األنفاق يف السوق 
 الروسية)%(

2R 
 ابق  العامل تركيا أفريقيا جنوب مصر

 مصر
0.004874 0.040855 0.010564 -0.05629 0.162131 0.8869 

(0.00174) (0.0111) (0.00601) (0.0192) (0.0527)  

 جنوب أفريقيا
 0.093621 -0.08148 -0.05299 -0.11761 0.7796 
 (0.0220) (0.0174) (0.0167) (0.0272)  

 تركيا
  0.094253 -0.02334 -0.01874 0.6473 
  (0.0244) (0.0049) (0.00237)  

  0.025789- 0.13262    ابق  العامل
 .LAIDS( ابمللحق ابستخدام منوذج 4املصدر: ُقدرت وُحسبت من بياانت جدول )

 
 0212-0222(:مروانت كورونت السعرية واإلنفاقية  للطلب على الربتقال يف السوق الروسية خالل الفرتة 4جدول )

الدول املصدرة إىل 
 السوق الروسية 

 املروانت السعرية )الذاتية والعبورية(
 املروانت اإلنفاقية

 ابق  العامل تركيا جنوب أفريقيا مصر
 1.67440 0.48691- 0.064167- 0.018540 1.14186- مصر

 0.47613 0.039720- 0.27897- 0.46536- 0.30793 جنوب أفريقيا
 0.88312 0.10177- 0.39330- 0.48206-   0.093997 تركيا

 0.93119 0.051232- 0.051232- 0.12595- 0.13366- ابق  العامل
 املصدر: ُحسبت من نتائج التحليل للنموذج.

 
 األنصبة احلدية للواردات يف السوق السعودي .0

األسةواق األربعةة. ومنةه يتضةح أن إرةارة النصةيب احلةدي ( األنصبة احلدية لةواردات السةعودية مةن الربتقةال مةن 2يعرض جدول ) 
للةةواردات مل تكةةن موجبةةة إال ابلنسةةبة للةةواردات مةةن السةةوق املصةةري، يف حةةني جةةاءت سةةالبة ابلنسةةبة للةةواردات مةةن ابقةةي األسةةواق. وهةةو مةةا 

دة يف النصةيب احلةدي للةواردات مةن ، سيرتافق معهةا زاي%12يعين، أن زايدة اإلنفاق على الواردات )الطلب( يف السوق السعودي بنسبة 
، علةى %2.1، %2.4، %2.3، يف حني ترتاجع األنصبة احلدية من كل من جنوب أفريقيا، وابقةي الةدول بنسةب %2.0مصر بنسبة 

 التوايل، وهى تغريات ضعيفة يف جمملها سواء كانت ابلزايدة أو ابلرتاجع.
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 فاقيةناملروانت ال. .3
(، أن كةةل املةةروانت اإلنفاقيةةة موجبةةة ابلنسةةبة لألسةةواق األربعةةة. وأتتةةى املرونةةة اإلنفاقيةةة 2جةةدول )يتبةةني مةةن النتةةائج املعروضةةة يف  

 (0.899)، وتلتها كل من جنوب أفريقيا، وابقي العامل ولبنان مبةروانت بلغةت،  (1.131)للواردات من السوق املصرية يف املرتبة األوىل، 
ب املروانت، التفضيل لكةل مصةدر مةن الةواردات مةن كةل سةوق، حيةث إن قيمةة املنفةق على التوايل.وميثل ترتي (2.212)،(0.806)، و 

، مةةةن %2.1، و%7.1، و%7.1، و %11.3علةةةى الةةةواردات )الطلةةةب( يف السةةةوق السةةةعودي، سةةةينعكس يف زايدة الةةةواردات بنسةةةب 
 أسواق كل من مصر، وجنوب أفريقيا، وابقي العامل، ولبنان على الرتتيب.

 املروانت السعرية .4
(، ومثلمةا هةو متوقةع 0جاءت كل مةروانت كورونةت السةعرية الذاتيةة مةن كةل األسةواق املصةدرة يف السةوق السةعودي يف جةدول ) 

يف جنوب إفريقيةا، يف حةني أتةت متقاربةة  -2.112ىف لبنان و  -2.174من النظرية االقتصادية سالبة. وقد تراوحت تلك املروانت بني 
 على التوايل.  -2.023و  -2.212يف كل من مصر وابقي العامل، 

 
 (: التحليل اإلحصائ  ملعادلت الجتاه العام لتطور كميات الواردات وأسعارها يف السعودية5جدول )

 (0212-0222من أهم الدول يف الفرتة )

 F R2 املعادلة البيان الدول

 مصر
 Y1 = - 16728057 + 8423 X كمية الواردات

      ( -5.76*(    (5.82*)    33.91 72.3 

 Y2 = - 37363   +  18.8 X سعر الواردات
      (-2.55*)  (12.94*) 6.66 33.9 

 جنوب افريقيا
 Y3 = - 8436658 + 4246 X كمية الواردات

      (-9.63*)   (9.72*) 94.53 87.9 

 Y4 = - 48325 + 24.3 X سعر الواردات
     (-6.36*)  (6.43*) 41.29 76.1 

 لبنان
 Y5 = 1305766 - 636 X الواردات كمية

     (2.25)-()  (-2.20)-() 
4.83 27.1 

 Y6 = - 20961 + 10.5 X سعر الواردات
     (-3.15*)  (3.17*) 10.05 43.6 

 ابق  العامل
 Y7 = 493193 -  223 X كمية الواردات

     (0.38)-()  (-0.35 )-() 0.12 0.9 

 Y8 = - 27522 + 13.9 X سعر الواردات
     (-1.89)-()  (-1.91)-() 

3.65 21.9 

 إمجايل العامل
 Y9 = - 23240596 + 11734 X كمية الواردات

        (-6.56*)   (6.64*) 22.95 63.8 

 Y10 = - 41911 + 21.1 X سعر الواردات
     (-5.70*)  (5.74*) 22.95 63.8 

 ( ابمللحق.3املصدر: حسبت من جدول )بني األقواس          Tقيمة             ( غري معنوي-)  %1حيث )*( معنوي عند مستوى 
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، %12وهةةةو األمةةةر الةةةذي ميكةةةن فهمةةةه رقميةةةا أبن ارتفةةةاع أسةةةعار الةةةواردات مةةةن أي مةةةن أسةةةواق الةةةدول املصةةةدرة للسةةةوق السةةةعودي بنسةةةبة 
املسةةةتوردة مةةةن أسةةةواق كةةةل مةةةن مصةةةر، وجنةةةوب أفريقيةةةا، ، مةةةن الكميةةةات %0.2، %1.7، %1.1، %2.1سةةةتنعكس بنسةةةب تراجةةةع، 

ولبنان، وابقي العامل على التوايل، ويتضح من ذلك أنه وعلى الرغم مةن ارتفةاع املتوسةط السةنوي ألسةعار الةواردات مةن جنةوب أفريقيةا أعلةى 
وتشةةري املةةروانت السةةعرية العبوريةةة  ،صةةرية لةةزايدة أسةةعار الةةواردات ىف ممةةن نظةةريه املصةةري، إال أن الةةواردات مةةن جنةةوب أفريقيةةا، أقةةل حساسةة

السالبة بني مصر، واألسواق الثالث األخرى إىل وجود عالقات تكاملية يف السوق السعودي، رمبا بسبب االختالفات املومسية، أو بسبب 
قيةا، أقةل مةن مثيلتهةا بةني جنةوب االختالفات يف األنواع واجلودة. وهنا جتةدر اإلرةارة إىل أن املرونةة السةعرية العبوريةة بةني مصةر وجنةوب أفري

أفريقيا ومصر، وهو ما يربهن على أن تغري أسعار الواردات املصرية له على الةواردات مةن جنةوب أفريقيةا يف السةوق السةعودي، بشةكل أقةل 
 من العكس.

 
 0212-0222(: معلمات النموذج السوق  لصادرات الربتقال إىل السوق السعودية خالل الفرتة 2جدول )

املصدرة للربتقال  الدول
 إىل السوق السعودية

النصيب احلدي للتغري يف  معلمات األسعار التصديرية إىل السوق السعودية
األنفاق يف السوق 
 السعودية)%(

2R ابق  العامل ابق   لبنان جنوب أفريقيا مصر
 العامل

 مصر
0.204292 -0.17913 -0.00647 -0.01869 0.071396 2.27240 

(0.0765) (0.0680) (0.0192) (2.21407) (2.24372)  

 جنوب أفريقيا
 0.250823 -0.01828 -0.05341 -0.0329 2.21172 
 (0.0785) (0.0218) (0.0388) (2.2102)  

 لبنان
  -0.00005 0.024796 -0.01926 2.07274 
  (2.222102) (2.21140) (2.214322)  

  0.019233- 0.047307    ابق  العامل
 .LAIDS( ابمللحق ابستخدام منوذج 3املصدر: ُقدرت وُحسبت من بياانت جدول )

 
 0212-0222(: مروانت كورونت السعرية واإلنفاقية  للطلب على الربتقال يف السوق السعودي خالل الفرتة 7جدول )

الدول املصدرة إىل 
 السوق السعودية 

 املروانت السعرية )الذاتية والعبورية(
 اإلنفاقيةاملروانت 

 ابق  العامل لبنان جنوب أفريقيا مصر
 1.13129 0.047375- 0.016177- 0.37202- 0.69572- مصر

 0.89862 0.15454- 0.053020- 0.19423- 0.49684- جنوب أفريقيا
 0.40997 0.81795   0.98224- 0.36848- 0.12279 لبنان

 0.80577 0.50302- 0.25676 0.47635- 0.083155- ابق  العامل
 املصدر: ُحسبت من نتائج التحليل للنموذج.

 
 :: السوق اهلولندياثلثاا 
 0212-0222معادلت الجتاه الزمين للفرتة  .1

(، أن إمجايل واردات السوق اهلولندي من خمتلف دول العامل تزايدت يف الفرتة املذكورة، مبتوسط زايدة سنوي بلغ 7يتضح من جدول )
(. 6992R=دوالر/ طن، ) 44.2(، كما بلغ متوسط زايدة األسعار السنوي حوايل 65.12R=طن سنوي، ) ألف 13.2حوايل 
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من إمجايل الزايدة السنوية يف واردات هولندا. وقد بلغ  %00.0وقد مثلت الزايدة السنوية صادرات جنوب أفريقيا للسوق اهلولندية حوايل 
 32.4(، مع متوسط زايدة سنوي لألسعار حبوايل 78.82R =ألف طن سنوايً، ) 12.3متوسط زايدة صادرات جنوب أفريقيا حوايل 

(. وعلى الرغم من أن أسبانيا حتتل املكانة الثانية يف السوق اهلولندية، للربتقال إال أن من الواضح، أن متوسط 77.02R=دوالر/ طن، )
(، ومتوسط زايدة أسعار سنوي بلغ 1.52R=ألف طن، ) 0.2الزايدة السنوية لصادراهتا ال يزيد، بشكل غري معنوي إحصائياً، عن 

(. وابلرغم من امليزة النسبية السعرية الواضحة ملتوسط زايدة أسعار صادرات مصر من الربتقال للسوق 46.82R=دوالر/طن، ) 41.0
من  %47ي مل يتخط حوايل اهلولندي، مقارنة بصادرات جنوب أفريقيا، إال متوسط زايدة الصادرات املصرية السنوي للسوق اهلولند

 3.7إمجايل املتوسط السنوي لواردات هولندا من الربتقال. وقد بلغ متوسط الزايدة السنوي من الربتقال املصري للسوق اهلولندي حوايل 
(. ومثل تراجع كمية الواردات من ابقي 64.32R=دوالر/ طن ) 44.4(، مبتوسط زايدة سنوي لألسعار بلغ 80.52R=ألف طن، )

(، مؤرر واضح على ازدايد تركز واردات هولندا من 9.82R=ألف طن، ) 1.1ل العامل الغري معنوي إحصائيا، مبتوسط سنوي دو 
الربتقال يف البلدان الثالث املذكورة يف املستقبل. من ذلك، على القائمني املصريني على صادرات الربتقال للسوق اهلولندي حبث أسباب 

لواردات من الربتقال من جنوب أفريقيا، على الرغم من ارتفاع املتوسط السنوي لزايدة أسعاره مقارنة مبصر، تفضيل املستهلك اهلولندي ل
ية واليت يف الغالب، ترجع لنوعية وجودة األصناف املصدرة، ومواسم التصدير، مع االستمرار يف الرتكيز على امليزة السعرية للصادرات املصر 

 يف السوق اهلولندية.
 احلدية للواردات يف السوق اهلولندي.األنصبة  .0

( األنصبة احلدية للواردات اهلولندية من الربتقال من األسواق األربعة. وقد جاءت إرارة تلك األنصبة موجبة 1يتضح من جدول )
صر، وهو ما يعاي أن ابلنسبة لكل من نصييب الواردات من جنوب أفريقيا، وابقي العامل، وسالبة يف كل من نصييب الواردات من أسبانيا وم

، يف سوقي  1.2، و%2.3ارتفاع املنفق على الواردات )الطلب( على الربتقال يف السوق اهلولندي سيؤدى إىل ارتفاع النصيب احلدي بة 
يف سوقي أسبانيا  %2.3، و%1.0كل من جنوب أفريقيا، وابقي العامل، على التوايل، كما سيؤدى إىل اخنفاض النصيب احلدي بة 

على التوايل. ومن ذلك ميكن استنتاج أن جنوب أفريقيا حتظى مبكانة راسخة يف سوق واردات الربتقال اهلولندي، وهو ما يتطلب ومصر، 
حبث سبل أفضل غري سعريه للصادرات املصرية إىل هذا السوق اهلام، خصوصاً مع وجود ميزة نسبية سعريه واضحة ملصر يف مقابل جنوب 

 أفريقيا.
 قيةاملروانت اإلنفا .3

(، موجبة اإلرارة ابلنسبة لكل األسواق. وجاءت أعلى تلك املروانت يف 12جاءت كل املروانت اإلنفاقية، املوضحة يف جدول )
( 2.314(، وأخريا السوق املصري )2.027(، تاله سوق أسبانيا )1.272(، تاله سوق جنوب أفريقيا )1.014سوق ابقي العامل )

القوية جلنوب أفريقيا يف السوق اهلولندي، من انحية، واجتاه للتوسع من االسترياد من أسواق ابقي ويتضح من ذلك مرة أخرى املكانة 
، %10.1، ارتفاع بنسب %12العامل، من انحية أخرى. وسيمثل ارتفاع املنفق على الواردات من الربتقال يف السوق اهلولندي بنسبة 

 نوب أفريقيا وأسبانيا ومصر، على التوايل.من أسواق كل من ابقي العامل، وج 3.1%، 0.1%، 12.7%
 املروانت السعرية .4

(، أن كلها سالبة، وأهنا يف جمملها تتمتع ابملرونة. وقد بلغت 12يتضح من مروانت كورونت السعرية الذاتية واملعروضة يف جدول )
(، وأخريا -2.122  ابقي العامل )(، -2.301(، تلتها جنوب أفريقيا )-2.211املرونة السعرية للواردات من مصر أعلى درجة )
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سينعكس  %12بنحو (. وهو ما ميكن صياغته رقميًا أبن ارتفاع األسعار يف واردات من أي من األسواق األربعة-2.222أسبانيا )
، من الواردات من كل من أسواق مصر، وجنوب أفريقيا، وابقي العامل، وأسبانيا، %2.0، %4.2، %3.0، %2.1بنسب اخنفاض 

التوايل، ويظهر من ذلك أن املتغريات السعرية ألسعار الصادرات املصرية هلذا السوق على الكميات املستوردة من األسواق الثالث على 
األخرى، أكثر من آاثر املتغريات السعرية لتلك األسواق على الكميات املستوردة من مصر. كما يظهر من املروانت السعرية العبورية، يف 

ق و للواردات من سوق أسبانيا وابقي العامل هي األهم على الواردات املصرية يف الس ىلنسبة ملصر، أن التأثري السعر نفس اجلدول، اب
 اهلولندي، وهو ما ال ينطبق على احلالة العكسية.

 (: التحليل اإلحصائ  ملعادلت الجتاه العام لتطور كميات الواردات وأسعارها8جدول )
 (0212-0222يف الفرتة )يف هولندا من أهم الدول  

 F R2 املعادلة البيان الدول

 Y1 = - 20515686 + 10287 X كمية الواردات جنوب إفريقيا
(-6.90*)  (6.94*) 48.22 78.8 

 Y2 = - 71992 + 36.2 X سعر الواردات 
(-6.54*)  (6.60*) 43.57 77.0 

 Y3 = - 812532 +  460 X كمية الواردات إسبانيا
(-0.39)-() (0.44)-() 

0.19 1.5 

 Y4 = - 42911 + 21.7 X سعر الواردات 
(-3.32*)  (3.38*) 11.43 46.8 

 مصر
 Y5 = - 7610391 + 3805 X كمية الواردات

(-7.31*(     (7.34*) 53.81 80.5 

 Y6 = - 43869 + 22.2 X سعر الواردات
(-4.77*)  (4.84*) 23.39 64.3 

 ابق  العامل
 Y7 = 3902114 - 1879 X كمية الواردات

(1.23)-()  (-1.19)-() 
1.41 9.8 

 Y8 = - 53182 + 26.8 X سعر الواردات
(-3.71*)  (3.75*) 14.09 52.0 

 إمجايل العامل
 Y9 = - 26911342 + 13628 X كمية الواردات

(-4.84*)  (4.92*) 24.22 65.1 

 Y10 = - 54744 + 27.6 X سعر الواردات
(-5.42*) (5.49*) 30.16 69.9 

 بني األقواس          Tقيمة             ( غري معنوي-)  %1حيث )*( معنوي عند مستوى 
 ( ابمللحق2املصدر: حسبت من جدول )
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 اا: سوق اململكة املتحدة.رابع
 0212 -0222معادلت الجتاه الزمين للفرتة  .1

(، راجع جدول 45.22R=ألف طن، ) 2.4الفرتة املذكورة مبتوسط سنوي تراجعت إمجايل واردات اململكة املتحدة من الربتقال يف 
(. وعلى الرغم من أن أسبانيا 90.02R=دوالر/ طن، ) 4.0(. وصاحب ذلك، تزايد للمتوسط السنوي ألسعار الواردات حلوايل 11)

متوسط تراجع صادراهتا للمملكة املتحدة من ما زالت ح  اآلن متثل املصدر األساسي لواردات اململكة املتحدة من الربتقال، إال أن 
(، وذلك ابلرغم من أن متوسط زايدة 2R 0.53=ألف طن سنواي، ) 2.0الربتقال قد تراجع بشكل طفيف غري معنوي إحصائياً، بلغ 

وسط أسعار دوالر/طن، وهو أقل من املتوسط السنوي لزايدة مت 43.3أسعار صادراهتا من الربتقال للملكة املتحدة مبتوسط سنوي 
دوالر. كذلك، تراجع املتوسط السنوي لصادرات جنوب أفريقيا لسوق اململكة املتحدة بشكل  2الواردات لسوق اململكة املتحدة حبوايل 

(. وقد يكون أحد أهم أسباب  الرتاجع، هو متوسط 4.92R=ألف طن سنوايً، ) 2.3غري معنوي إحصائيا، حيث بلغ الرتاجع حوايل 
(. أما ابلنسبة ملصر، وعلى الرغم من 83.62R=دوالر طن، ) 33.4ة املرتفع ملتوسط أسعار الصادرات والذي بلغ حوايل الزايدة السنوي

ة تراجع إمجايل واردات اململكة املتحدة من الربتقال، فأن صادرات الربتقال املصري لسوق اململكة املتحدة قد أرتفع خالل الفرتة املذكور 
(. وقد يكون سبب هذه الزايدة، هو اخنفاض متوسط الزايدة السنوي ألسعار 81.92R=توسط السنوي، )ألف طن يف امل 3.1حبوايل 

دوالرات عن متوسط الزايدة السنوية ألسعار واردات  3( ، والذي يقل حبوايل 82.02R=دوالر/طن، ) 42.2صادراهتا والذي بلغ 
سي لرتاجع امجاىل وإرادات اململكة املتحدة من الربتقال أييت من تراجع إمجايل اململكة املتحدة من الربتقال. ومن الواضح أن املصدر الرئي

(. مع تزايد املتوسط السنوي 82.12R=ألف طن سنوايً، ) 0.2الواردات من ابقي دول العامل، والذي تراجع متوسطه السنوي حبوايل 
ن ملصر ميزة نسبية مرتفعة على املدين املتوسط (. وعلى ذلك، فتن من الواضح أ86.22R=دوالر/طن، ) 41.2ألسعاره حبوايل 

والقريب لتحسني مكانتها يف سوق اململكة املتحدة إذا ما استمرت على نفس وترية الزايدة السنوية لصادراهتا ودعمتها ابستغالل امليزة 
 ابقي دول العامل لسوق اململكة املتحدة. النسبية ألسعار التنافسية حصول يف مقابل جنوب إفريقيا. واالستفادة من الرتاجع احلاد لصادرات

 . األنصبة احلدية للواردات2
( األنصبة احلدية لواردات اململكة املتحدة من الربتقال من األسواق األربعة، حيث حتمل أنصبة كل من 14يوضح جدول )

ات سالبة. وميكن توضيح ذلك، أبن ارتفاع جنوب أفريقيا، وابقي العامل أرارات موجبة، يف حني محلت أنصبة كل من أسبانيا، ومصر أرار 
، ستنعكس على زايدة األنصبة احلدية لكل من جنوب %12يف قيمة املنفق على الواردات )الطلب(، يف سوق اململكة املتحدة بنسبة 

‘ %1.2نسب على التوايل، يف حني ستنخفض األنصبة احلدية لسوقي أسبانيا ومصر، ب %2.0، و%2.2أفريقيا، ولباقي العامل بنسب 
، على التوايل. ومن الواضح أن نسب الزايدة أو االخنفاض يف األنصبة احلدية لألسواق األربعة ضعيفة للغاية، وهو ما يؤكد الرتاجع 2.1%

 ا السوق.يف اإلمجايل العام للواردات من الربتقال يف سوق اململكة املتحدة، كما ذكر سابقاً عند مناقشة معادالت االجتاه الزمين اخلاص هبذ
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 0212-0222(: معلمات النموذج السوق  لصادرات الربتقال إىل السوق اهلولندية خالل الفرتة 9جدول )

الدول املصدرة للربتقال 
 إىل السوق اهلولندية

النصيب احلدي للتغري يف  معلمات األسعار التصديرية إىل السوق اهلولندية
األنفاق يف السوق 
 اهلولندية )%(

2R ابق  العامل مصر أسبانيا جنوب أفريقيا 

 جنوب أفريقيا
0.20948 -0.11412 -0.00766 -0.08771 0.026911 0.9291 

(0.0393) (0.0286) (2.22123) (2.24212) (2.22101)  

 أسبانيا
 0.25073 0.018881 -0.1555 -0.15426 0.8407 
 (0.0460) (2.22717) (0.0548) (2.2471)  

 مصر
  0.025767 -0.03699 -0.03293 0.7853 
  (0.0109) (2.21001) (2.22420)  

  0.16027 0.28020    ابق  العامل
 .LAIDS( ابمللحق ابستخدام منوذج 2املصدر: ُقدرت وُحسبت من بياانت جدول )

 
 0212-0222خالل الفرتة (:مروانت كورونت السعرية واإلنفاقية  للطلب على الربتقال يف السوق اهلولندية 12جدول )

الدول املصدرة إىل السوق 
 اهلولندية 

 املروانت السعرية )الذاتية والعبورية(
 املروانت اإلنفاقية

 ابق  العامل مصر أسبانيا جنوب أفريقيا
 1.08424 0.30090- 0.028524- 0.38362- 0.37119- جنوب أفريقيا
 0.50802 0.34201- 0.086847 0.046072- 0.20679- أسبانيا
 0.39163 0.49312- 0.49101- 0.53959 0.052903 مصر

 1.51227 0.26470- 0.14596- 0.65762- 0.44399- ابق  العامل
 املصدر: ُحسبت من نتائج التحليل للنموذج.

 
 .  املروانت اإلنفاقية.3

(، أن كلها حتمل إرارات موجبة، وإهنا مرتفعة بشكل ملحوظ. وقد جاءت 13حتمل كل املروانت اإلنفاقية، الواردة يف جدول )
، يف أسواق كل من ابقي العامل، وجنوب أفريقيا ومصر، وأسبانيا على 2.012، 2.722، 1.411، 1.411تبعا للرتتيب التايل، 

من نفس هذه املنفق على الواردات من الربتقال يف سوق اململكة املتحدة سيرتافق معه ارتفاع للواردات التوايل، وهو ما يشري إىل أن ارتفاع 
 ، على التوايل.%0.1، %7.2، %14.1 ،%14.1األسواق بنسب 

 . املروانت السعرية4
(، أن مجيعها سالب اإلرارة، وأهنا منخفضة 17يظهر من مروانت كورونت للمروانت السعرية الذاتية، واملوضحة يف جدول )

(،   مصر -2.313(، واليت تلتها مرونة واردات أسبانيا )-2.202بشكل واضح، ابستثناء املرونة السعرية للواردات من جنوب أفريقيا )
(. ويتضح من ذلك أن التأثري السعري الرتفاع أسعار واردات أي من تلك الواردات بنسبة -2.120امل )(، وأخرياً، ابقي الع-2.331)

، لكل من جنوب أفريقيا، %1.0، و%3.3، و%3.1، و %2.0سيتواكب مع اخنفاض للواردات من تلك األسواق بنسب  12%
وانت السعرية العبورية، ابلنسبة لصادرات مصر إىل سوق اململكة وأسبانيا، ومصر وابقي العامل، على التوايل. ومن نفس اجلدول ومن املر 

 املتحدة، 
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 (0212-0222(: تطور كميات الواردات من الربتقال وأسعارها يف اململكة املتحدة من أهم الدول يف الفرتة )11جدول )

 F R2 املعادلة البيان الدول

 إسبانيا
 Y = 993247 - 450 X كمية الواردات

   (0.80)-()  (-0.73*) 
3.9 0.53 

 Y = - 45935 + 23.3 X سعر الواردات
    (-6.17*)  (6.27*) 39.37 75.2 

 جنوب إفريقيا
 Y = 680620 - 304 X كمية الواردات

   (-6.90*)  (6.94*) 0.66 4.9 

 Y = - 65929 + 33.2 X سعر الواردات
    (-8.07*)  (8.15*) 66.40 83.6 

 مصر
 Y = - 7799849 + 3906 X كمية الواردات

     (-7.63*(   (7.67*)    58.89 81.9 

 Y = - 48350 + 24.4 X سعر الواردات
     (0.91*)  (-0.81*) 59.19 82.0 

 ابق  العامل
 Y = 14840359 - 7338 X كمية الواردات

     (7.79*)  (-7.73 ) 59.74 82.1 

 Y = - 57622 + 29.0 X سعر الواردات
    (-8.91*)  (9.01*) 81.18 86.2 

 إمجايل العامل
 Y = 8714376 - 4186 X كمية الواردات

    (3.41*)  (-3.28*) 10.79 45.3 

 Y = - 53870 + 27.2 X سعر الواردات
   (-14.66*)  (14.74*) 116.62 90.0 

 بني األقواس          Tقيمة             ( غري معنوي-)  %1حيث )*( معنوي عند مستوى 
 ( ابمللحق0املصدر: حسبت من جدول )

 
 0212-0222(: معلمات النموذج السوق  لصادرات الربتقال إىل سوق اململكة املتحدة خالل الفرتة 10جدول )

الدول املصدرة للربتقال إىل 
 سوق اململكة املتحدة

احلدي للتغري النصيب  معلمات األسعار التصديرية إىل سوق اململكة املتحدة
يف األنفاق يف سوق 
 اململكة املتحدة )%(

2R ابق  العامل مصر جنوب أفريقيا أسبانيا 

 أسبانيا
  0.175691 -0.04047 -0.02163 -0.11359 -0.09906 0.8870 

(0.0226) (0.0208) (0.0132) (0.0202) (2.2422)  

 جنوب أفريقيا
 0.083038 -0.00404 -0.03852   0.044367 0.7574 
 (0.0291) (2.22121) (2.22240) (2.21031)  

 مصر
  0.072735 -0.04706 -0.01493 0.9561 
  (0.0149) (0.0171) (2.22202)  

  0.069616 0.19918    ابق  العامل
 .LAIDS( ابمللحق ابستخدام منوذج 0املصدر: ُقدرت وُحسبت من بياانت جدول )
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هو أتثري تكاملي ابألساس من ابقي العامل ومن أسبانيا. يف حني أن التأثري السعري التكاملي على  األساسي أن التأثرييتضح 
واردات كل من أسبانيا، وجنوب أفريقيا، ضعيف للغاية. من هنا، ميكن القول، أن املنافسة السعرية ليست تكون هي األساس يف سوق 

الت السنوية للكميات اإلمجالية املستوردة، إال من منظور احملافظة على املكانة يف تلك األسواق، اململكة املتحدة، للرتاجع الواضح يف املعد
 وحماولة تدعيمها.

 
 0212-0222مروانت كورونت السعرية واإلنفاقية  للطلب على الربتقال يف سوق اململكة املتحدة خالل الفرتة  (13جدول )

الدول املصدرة إىل سوق 
 اململكة املتحدة 

 املروانت السعرية )الذاتية والعبورية(
 املروانت اإلنفاقية

 ابق  العامل مصر جنوب أفريقيا أسبانيا
 0.71372 0.23322- 0.030660- 0.056664- 0.39317- أسبانيا

 1.21060 0.25279- 0.042617- 0.65021- 0.26499- جنوب أفريقيا
 0.86581 0.37850- 0.33126- -2.227272 0.14799- مصر

 1.20964 0.16505- 0.16505- 0.16017- 0.41459- ابق  العامل
 املصدر: ُحسبت من نتائج التحليل للنموذج.

 

 امللخص
 
، لدراسة القدرة التنافسية للصادرات املصرية من (LAIDS) ة مت استخدام الصيغة اخلطية لنموذج نظام الطلب األقرب لألمثلي

د الربتقال يف أهم األسواق/ روسيا، السعودية، وهولندا، واململكة املتحدة. وقد مت استيفاء استخدام طريقة االحندار غري املرتبط املتعد
(ItSUR) .وتشري مستوايت املعنوية يف النماذج   ، مع استيفاء كل رروط اإلضافة والتجانس والتماثل يف تقدير معامل كل النماذج

على املقدرة لكل من األنصبة احلدية، واملروانت اإلنفاقية، وإرارات معامل سلوتسكي السعرية، ومروانت كورونت السعرية إىل إمكانية البناء 
 النتائج املقدرة . ىف كل من تلك النماذج. 

درات الربتقال يف الدول األربعة حمل البحث، حيث بلغ هذا املتوسط حتتل مصر مكانة متميزة يف متوسط الزايدة السنوية من صا
ألف طن يف كل من أسواق روسيا والسعودية وهولندا، على التوايل،  3.1ألف طن، و 3.7ألف طن، و  7.2ألف طن، و  10.0

التصدير لألسواق األربعة هو يف . وتشري نتائج البحث أن التطور يف األنصبة احلدية ألهم مصادر 4212وح   4222خالل الفرتة من 
صاحل مصر بوضوح يف سوقي كل من روسيا والسعودية يف حال زايدة اإلنفاق يف هذين البلدين على واردهتما من الربتقال. وال ينطبق ذلك 

جانب صادرات على سوقي كل من هولندا واململكة املتحدة، حيث تواجه الصادرات املصرية من الربتقال منافسة يف السوق األول من 
 جنوب أفريقيا، وتتعامل مع تراجع يف إمجايل واردات اململكة املتحدة من الربتقال.

يف تلك األسواق، لتفضيل واضح من  مستهلكيها جاءت تلك املروانت  للواردات من الربتقال املصريوتشري املروانت اإلنفاقية 
يف أسواق كل من روسيا والسعودية وهولندا واململكة املتحدة على التوايل، وهو ما  2.01، و1.27، و1.13، و 1.20مرتفعة وبلغت: 

 عكس يف زايدة الواردات من الربتقال املصرين ذلك سينتف %12تقال يف تلك األسواق بنسبة يعين أنه يف حال زايدة املنفق على الرب 
 ، يف نفس األسواق، على التوايل.%0.1، %12.7، %11.3، %12.0بنسب 
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، وهو ما (1.14-)كما تشري النتائج إىل ارتفاع مرونة كورونت السعرية الذاتية للربتقال املصري يف السوق الروسي خصوصا 
، يف حني جاءت تلك املرونة متوسطة يف أسواق كل من املنافسة يف هذا السوقيشري بوضوح ألن األسعار تلعب دورا أساسيا يف 

، يف أسواق السعودية، وهولندا واململكة املتحدة. وتوضح نتائج 2.31-  ،2.30- ، 2.21-لندا، واململكة املتحدة، السعودية، وهو 
لك األسواق أتيت يف أغلبها من جانب جنوب أفريقيا، وأن كانت املروانت السعرية العبورية، أن اآلاثر السعرية على الواردات املصرية يف ت
 يف جزء منها آاثر تكاملية، نتيجة الختالف األنواع ومواسم التصدير.

 
 التوصيات
 

تعترب األسواق األربعة اليت مت دراستها يف هذا البحث من أهم األسةواق التصةديرية للربتقةال املصةري. حيةث اسةتوعبت هةذه البلةدان 
مةن إمجةايل الصةادرات املصةرية مةن الربتقةال.  4212مليون طن يف عام  1.1زادت إىل  4222من صادرات مصر يف عام  %22حوايل 

هم يف نفس الوقت، اتضح من نتائج البحث متتع الصادرات املصرية من الربتقال مبزااي تنافسية سعرية عالية يف تلك األسواق. إال أنه من امل
احلةةادة الةةيت تواجةةه هبةةا صةةادرات الربتقةةال املصةةري يف أهةةم أسةةواقها، خصوصةةا مةةن صةةادرات جنةةوب أفريقيةةا، والةةيت  التوقةةف مليةةا عنةةد املنافسةةة

 دخلت يف أسواق التصدير العاملي بقوة بعد رفع احلظر الدويل عنها.
خالل نتائج البحث والستغالل املزااي النسبية للربتقال املصري يف أسواق التصدير العاملي، خصوصا السعرية منها، ميكن من 

 صياغة التوصيات التالية:
ستزيد كميات اإلنتاج من الربتقال مستقباًل مبعدالت أسرع من املعدالت  احلالية بكثري، وذلك لتحول جزء كبري من املساحات  .1

ية لكل من املزروعة واليت مل تتحول بعد إىل مساحات مستمرة يف مرحلة اإلمثار، حيث أن النسبة بني متوسط الزايدة السنو 
، وهو األمر الذي يتطلب بذل جهود تصديرية كبرية ألن الزايدة املتوقعة %400املساحة املزروعة إىل املساحة املثمرة تبلغ حوايل 

 يف إنتاج الربتقال ستكون أكرب بكثري مما حيتاجه السوق احمللى.
يف السوق الروسي، على الرغم من ارتفاع متوسط أن الصادرات املصرية من الربتقال حتتل مكانه متميزة ووضع ربه احتكاري  .4

على تدعيمه العمل زايدة أسعار صادراهتا للسوق الروسي مقارنة مبنافسها األساسي وهو جنوب أفريقيا، وهو األمر الذي جيب 
 مستقبالً.

من إمجايل  %17عاً حوايل املنافسة يف السوق السعودي ربه مقتصرة على الواردات املصرية واجلنوب أفريقية، واللتان تشكالن م .3
الزايدة السنوية يف الواردات السعودية. أما ابلنسبة للسوقني اللبناين، وابقي دول العامل، فمن الواضح، أهنما خيسرا قدرهتما 
التنافسية يف السوق السعودي. وهو ما يتأكد من أن زايدة اإلنفاق على الواردات )الطلب( يف السوق السعودي، سيرتافق معها 

 ايدة يف النصيب احلدي للواردات من مصر يف حني ترتاجع األنصبة احلدية من كل من جنوب أفريقيا، وابقي الدول.ز 
حتظى جنوب أفريقيا مبكانة راسخة يف سوق واردات الربتقال اهلولندي، وهو ما يتطلب حبث سبل أفضل غري سعريه للصادرات  .2

يزة نسبية سعريه واضحة ملصر يف مقابل جنوب أفريقيا. لذلك، على القائمني املصرية إىل هذا السوق اهلام، خصوصاً مع وجود م
املصريني على صادرات الربتقال للسوق اهلولندي حبث أسباب تفضيل املستهلك اهلولندي للواردات من الربتقال من جنوب 
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الغالب، ترجع لنوعية وجودة األصناف أفريقيا، على الرغم من ارتفاع املتوسط السنوي لزايدة أسعاره مقارنة مبصر، واليت يف 
 املصدرة، ومواسم التصدير، مع االستمرار يف الرتكيز على امليزة السعرية للصادرات املصرية يف السوق اهلولندية.

للمتغريات السعرية ألسعار الصادرات املصرية هلذا السوق على الكميات املستوردة من األسواق الثالث األخرى، أكثر من آاثر  .0
 تغريات السعرية لتلك األسواق على الكميات املستوردة من مصر. امل

للواردات من سوق أسبانيا وابقي  ىكما يظهر من املروانت السعرية العبورية، يف نفس اجلدول، ابلنسبة ملصر، أن التأثري السعر  .2
 ة العكسية.ق اهلولندي، وهو ما ال ينطبق على احلالو العامل هي األهم على الواردات املصرية يف الس

يوجد أمام مصر فرصة كبرية على املديني القريب واملتوسط، لتحسني مكانتها ىف سوق اململكة املتحدة ،إذا ما استمرت على  .0
نفس وترية الزايدة السنوية لزايدة صادراهتا إىل هذا السوق، خصوصا إذا مامت االستفادة من امليزة السعرية النسيبة املتاحة هلا ىف 

 ا التنافسى أمام صادرات جنوب أفريقياتعزيز موقعه
لن تكون املنافسة السعرية هي األساس يف سوق اململكة املتحدة، للرتاجع الواضح يف املعدالت السنوية للكميات اإلمجالية  .7

 املستوردة، إال من منظور احملافظة على املكانة يف تلك األسواق، وحماولة تدعيمها.
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Summery 

 

An Analytical Study of the Price Competitive Ability of the Egyptian Orange Exports in 

Major Markets 

 

Dr Ehab M. Sabry 

 

A Linear Approximation Almost Ideal Demand System was used to provide more reliable 

and detailed information about competitive ability of the Egyptian oranges export in major 

markets: Russia, Saudi Arabia, Netherlands and United Kingdom. The model is estimated by 

iterated seemingly unrelated regression  (ItSUR)  estimators  with  adding  up,  homogeneity,  and 

Slutsky  symmetry  conditions  imposed.  Significance level of estimated marginal shares, 

expenditure elasticities, signs of own price Slutsky parameters, and Cournot own price elasticities 

indicated that the model fit the data reasonably well. 

At the level of the average annual increase rate of the Egyptian orange exports to the studied 

four markets, the Egyptian orange exports have a distinguish place in all these markets, especially 

in the Russian and Saudi markets. Between 200-2016, this rate increased by 15.7, 8.4, 3.8 and 3.9 

thousand tons in the Russian, Saudi, Netherlands and UK markets, respectively. The results of the 

research indicate that in case of increasing the total expenditure of oranges in the mentioned 

markets, the development of the marginal shares of the major four exporting sources is clearly in 

favor of the Egyptian exports in the Russian and Saudi markets.  

The high estimated expenditure elasticities of the imported oranges, 1.67 in Russia, 1.13 in 

Saudi Arabia, 1.08 in Netherlands and 0.71 in the UK, show that the Egyptian oranges are preferred 

by the customers of these four markets. The results indicate that increasing Orange expenditure by 

11% will increase the demand for imports of Egyptian oranges by 10.7%, 11.3%, 11.8% and 7.1% 

in the studied markets, respectively. 

The results illustrate that the cournot own price elasticity of the imported Egyptian oranges 

in the Russian market is relatively high (-1.14), which means that the orange export to the Russian 

market is very sensitive to the price changes of its own. Other own price elasticities -0.69, -0.37 and 

-0.39 in the Saudi, Netherlands and UK markets, respectively, are moderate, indicating that there 

are other factors beside price influencing the preference of the customers of these three markets. 

The cross price  elasticities in all four markets show that the Egyptian orange export are affected by 

price changes of other sources, however the major impact is due to the price changes of the South 

African Exports, the main competitor of the Egyptian orange export, especially in the Netherland 

market. 
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 املالحق
 

 (: تطور املساحة واإلنتاجية واإلنتاج وكمية الصادرات والسعر التصديري 1جدول )
 (0212-0222) للربتقال املصري للفرتة

 السنوات
 الصادراتكمية  النتاج اإلنتاجية املساحة املثمرة املساحة

السعر 
 التصديري

 دراتاقيمة الص

 ابملليون الدوالر دوالر/كجم (ألف طن) طن (طن/فدان) (فدان) (فدان)

2000 208,736 201,023 8.01 1,610,517 234.2 0.21 49.7 

2001 209,575 199,026 8.52 1,596,290 257.9 0.20 50.6 

2002 210,339 198,910 9.09 1,808,579 126.7 0.21 26.5 

2003 214,802 197,663 8.94 1,767,710 166.8 0.23 39.2 

2004 220,103 198,050 9.34 1,850,025 222.0 0.30 66.5 

2005 224,404 201,240 9.64 1,940,422 214.2 0.35 74.9 

2006 236,438 209,116 10.14 2,120,045 282.7 0.23 65.1 

2007 248,533 212,712 9.66 2,054,626 271.6 0.36 99.0 

2008 261,831 222,236 9.62 2,138,425 655.4 0.58 381.7 

2009 296,373 234,570 10.11 2,372,257 821.8 0.60 494.7 

2010 314,115 241,102 9.36 2,401,015 819.8 0.59 484.2 

2011 333,348 262,908 9.81 2,577,720 1,042.3 0.52 538.2 

2012 355,925 282,694 9.86 2,786,397 607.7 0.75 456.4 
2013 674,559 299,040 9.55 2,855,022 1,108.9 0.44 493.1 
2014 344,637 272,801 9.84 2,682,059 825.0 0.64 497.3 
2015 515,242 290,867 9.71 2,820,710 858.3 0.60 474.75 
2016 370,087 300,349 10.42 3,135,931 1,128.8 0.39 442.3 

  املصدر:
 .قطاع الشئون االقتصادية سجالت اإلدارة العامة لإلحصاءات الزراعية سنوات خمتلفة –راضي . وزارة الزراعة واستصالح األ1
 comtrade.قاعدة بياانت األمم املتحدة 4
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 (0212-0222(: تطور كميات الواردات من الربتقال وأسعارها يف روسيا من أهم الدول يف الفرتة )0جدول )

 إمجايل العامل ابق  العامل تركيا جنوب أفريقيا مصر السنوات
 الواردات)%(نصيب البلدان الثالث من إمجايل 

 سعر )دولر/طن( كمية )طن( سعر )دولر/طن( كمية )طن( سعر )دولر/طن( كمية )طن( سعر )دولر/طن( كمية )طن( سعر )دولر/طن( كمية )طن(

2000 456 272.2 26,236 274.9 28,365 297.4 194,590 276.3 249,646 278.5 22.1 
2001 7,704 270.7 63,186 314.0 47,674 283.0 156,716 288.7 275,280 293.0 43.1 
2002 41,059 275.0 85,098 363.8 94,162 277.3 141,383 346.5 361,702 324.4 60.9 
2003 76,049 280.4 103,572 392.3 88,891 277.9 135,276 383.4 403,789 343.1 66.5 
2004 110,015 314.0 75,895 480.4 72,742 313.9 140,026 437.0 398,678 388.8 64.9 
2005 88,685 471.2 54,681 520.8 82,159 463.8 165,608 524.3 391,133 499.1 57.7 
2006 108,955 523.6 81,745 607.0 101,298 531.8 217,844 554.6 509,842 551.9 57.3 
2007 109,950 605.2 101,192 611.7 65,343 600.6 214,469 617.6 490,955 611.4 56.3 
2008 135,079 622.3 103,920 833.5 54,646 701.3 208,337 695.2 501,982 704.9 58.5 
2009 128,536 850.8 94,020 862.0 85,378 850.9 135,615 867.3 443,549 858.2 69.4 
2010 149,905 861.0 131,732 864.8 76,931 889.4 140,255 892.6 498,823 875.3 71.9 
2011 218,967 846.3 114,601 934.8 102,458 895.5 132,338 966.6 568,365 901.0 76.7 
2012 197,299 809.5 118,110 923.0 69,888 861.9 103,851 983.0 489,150 881.2 78.8 
2013 233,790 941.5 128,853 932.3 66,525 970.0 75,222 997.3 504,390 951.2 85.1 
2014 184436 853.65 123166.5 899.8 89694.5 892.45 136296.5 929.6 533594 888.15 74.3 

2015 215544.5 875.5 123481.5 927.65 68206.5 915.95 89536.5 990.15 496770 916.2 81.95 

2016 210,221 907.0 123,035 903.1 76,415 772.7 59,036 976.8 468,707 892.9 87.4 

 comtradeاملصدر: قاعدة بياانت األمم املتحدة 
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 (0212-0222(: تطور كميات الواردات من الربتقال وأسعارها يف السعودية من أهم الدول يف الفرتة )3جدول )

 السنوات
 إمجايل العامل ابق  العامل لبنان جنوب أفريقيا مصر

 سعر )دولر/طن( كمية )طن( سعر )دولر/طن( كمية )طن( سعر )دولر/طن( كمية )طن( )دولر/طن(سعر  كمية )طن( سعر )دولر/طن( كمية )طن( نصيب البلدان الثالث من إمجايل الواردات)%(
2000 125,873 259.5 44,412 425.3 28,479 119.3 25,978 476.9 224,743 299.6 88.4 
2001 83,201 288.7 53,545 456.5 34,415 115.2 52,439 214.0 189,184 315.5 90.5 
2002 109,079 281.9 68,062 312.5 33,635 119.1 55,620 223.1 232,761 276.8 90.6 
2003 179,122 272.6 82,634 331.3 36,566 132.0 58,401 203.8 320,157 275.2 93.2 
2004 158,950 299.6 80,708 329.2 27,635 124.4 43,542 183.3 283,201 290.2 94.4 
2005 197,467 594.7 71,942 424.9 34,160 108.0 49,545 187.4 318,955 493.1 95.2 
2006 196,859 321.2 89,679 453.3 23,265 102.6 37,304 215.2 323,842 345.6 95.7 
2007 173,764 369.9 80,662 513.0 37,955 92.9 55,660 214.2 310,086 379.2 94.3 
2008 159,413 644.7 85,811 594.6 28,619 101.1 33,011 164.1 278,235 572.2 98.4 
2009 182,463 640.9 89,391 524.6 29,819 94.4 31,788 126.8 303,642 552.9 99.4 
2010 181,636 621.3 104,678 583.4 26,964 140.0 46,159 333.5 332,473 569.4 94.2 
2011 204,961 531.7 101,119 672.1 28,180 177.6 54,517 418.3 360,597 554.0 92.7 
2012 233,412 441.0 109,049 642.7 28,153 310.7 47,409 479.1 389,870 502.0 95.1 
2013 229,867 419.2 112,656 650.8 16,167 189.0 31,766 454.4 374,289 491.9 95.8 
2014 576.5 102898.5 627.75 27572 158.8 50338 375.9 346535 561.7 93.45 93.45 
2015 430.1 110852.5 646.75 22160 249.85 39587.5 466.75 382079.5 496.95 95.45 95.45 
2016 233,413 441.9 109,050 643.7 28,154 311.3 47,410 480.0 389,871 503.0 95.1 

 comtradeاملصدر: قاعدة بياانت األمم املتحدة 
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 (0212-0222هولندا من أهم الدول يف الفرتة )(: تطور كميات الواردات من الربتقال وأسعارها يف 4جدول )

 السنوات
 إمجايل العامل ابق  العامل مصر أسبانيا جنوب أفريقيا

 سعر )دولر/طن( كمية )طن( سعر )دولر/طن( كمية )طن( سعر )دولر/طن( كمية )طن( سعر )دولر/طن( كمية )طن( سعر )دولر/طن( كمية )طن( نصيب البلدان الثالث من إمجايل الواردات)%(

2000 56,352 361.0 137,471 392.0 416 358.8 174,292 362.8 368,531 373.4 52.7 

2001 73,573 518.0 79,074 499.5 1,007 505.3 156,408 442.1 349,862 470.6 43.9 

2002 65,925 403.5 109,078 599.9 561 457.7 104,429 452.7 315,585 495.1 55.6 

2003 100,236 500.6 108,233 758.8 6,680 489.7 133,910 504.6 395,147 574.7 54.4 

2004 52,964 620.4 135,379 821.8 13,062 568.8 90,775 642.7 328,979 706.2 61.2 

2005 122,970 575.7 79,949 894.0 38,419 551.8 116,579 580.0 399,629 639.3 60.4 

2006 100,626 623.5 104,694 712.0 29,433 563.9 140,636 593.1 444,170 618.5 52.9 

2007 168,759 896.7 128,078 692.1 24,884 612.5 188,081 984.2 552,090 849.6 58.3 

2008 187,678 837.6 96,866 852.7 27,052 655.1 132,938 724.9 507,812 802.3 61.4 

2009 162,450 821.9 113,423 821.9 44,737 821.9 105,466 821.9 456,260 821.9 70.3 

2010 165,918 875.2 120,145 746.0 34,092 736.5 143,218 643.4 505,895 755.0 63.3 

2011 149,417 761.3 116,636 791.9 24,049 756.3 125,637 648.8 460,193 732.2 63.0 

2012 174,885 804.0 107,367 762.3 45,277 635.8 117,365 670.8 492,185 735.1 66.5 

2013 201,434 891.7 117,533 877.5 52,624 711.6 118,694 810.9 517,857 847.7 71.8 

2014 157,668 818 118,391 769 29,071 746 134,428 646 483,044 744 63.2 

2015 188,160 848 112,450 820 48,951 674 118,030 741 505,021 791 69.2 
2016 180,192 844.1 117,424 836.1 56,036 626.8 108,736 793.1 505,248 794.1 70.0 

 comtradeاملصدر: قاعدة بياانت األمم املتحدة 
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 (0212-0222(: تطور كميات الواردات من الربتقال وأسعارها يف اململكة املتحدة من أهم الدول يف الفرتة )5جدول )

 السنوات
 إمجايل العامل ابق  العامل مصر أفريقياجنوب  أسبانيا

 سعر )دولر/طن( كمية )طن( سعر )دولر/طن( كمية )طن( سعر )دولر/طن( كمية )طن( سعر )دولر/طن( كمية )طن( سعر )دولر/طن( كمية )طن( نصيب البلدان الثالث من إمجايل الواردات)%(

2000 100,021 569.5 67,959 401.6 8,444 409.5 147,235 389.4 323,660 448.1 54.5 

2001 85,517 728.8 71,480 420.6 9,912 405.4 146,191 443.7 313,101 515.1 53.3 

2002 96,484 617.8 71,586 404.2 19,356 383.9 131,370 452.1 318,797 487.4 58.8 

2003 93,992 730.6 72,219 460.6 16,840 443.2 146,446 506.6 329,495 557.2 55.6 

2004 103,487 730.5 64,479 645.3 28,200 493.7 163,030 540.2 359,195 610.3 54.6 

2005 76,990 722.9 72,754 603.9 38,243 567.2 153,325 611.7 341,312 630.2 55.1 

2006 101,822 732.5 63,882 569.4 48,481 527.3 134,380 596.3 348,565 621.5 61.4 

2007 92,420 797.6 80,891 801.7 44,680 620.7 131,680 713.6 349,671 744.3 62.3 

2008 77,202 949.0 82,848 687.3 45,985 642.9 97,009 799.6 303,043 783.2 68.0 

2009 80,873 850.6 66,735 629.8 53,595 650.7 86,326 706.9 287,529 718.9 70.0 

2010 68,850 946.7 68,024 767.9 68,156 608.3 81,208 725.4 286,238 760.8 71.6 

2011 92,157 900.9 64,029 742.8 43,679 773.8 87,583 730.8 287,448 794.6 69.5 

2012 97,614 879.9 62,503 736.6 49,555 676.8 67,201 739.6 276,873 777.1 75.7 

2013 94,212 953.4 72,984 867.4 64,737 703.2 59,568 816.8 291,502 848.4 79.6 

2014 74,861.5 898.7 67,379.5 698.9 60,875.5 629.5 83,767.0 716.2 286,883.5 739.9 70.8 

2015 94,661.0 911.4 66,505.3 782.3 52,657.0 717.9 71,450.7 762.4 285,274.3 806.7 74.9 
2016 92,066 863.8 63,153 869.9 59,639 641.6 66,988 761.6 281,847 793.8 76.2 

 comtradeاملصدر: قاعدة بياانت األمم املتحدة 
     


