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  الملخص
ف�ي  جوالقدرة التنافس�یة للص�ادرات المص�ریة م�ن محص�ول الم�ان دراسةھذا البحث  أستھدف
 تط�وراإلنتاجی�ة، والق�اء الض�وء عل�ى  المؤش�رات رتطو دراسةمن خالل  االستیرادیةأھم األسواق 

مؤش�رات الق�درة  تق�دیرذلك المحصول الواع�د، باإلض�افة إل�ى  من المصریة والوارداتالصادرات 
، الس��وقيالنص��یب  مؤش��ر مث��لأھ��م أس��واقھ االس��تیرادیة  ف��ي المص��ريالتنافس��یة لمحص��ول الم��انجو 

الظ�اھرة، وكف�اءة أداء  لنس�بیةعرى، والمیزة االس التنافسياالستقرار، ومؤشر المركز  عدمومعامل 
المس��احة الكلی��ة المزروع��ة  أنالعملی��ات التص��دیریة، ومؤش��ر ق��وة التص��دیر. وأوض��حت النت��ائج 

) أنھا تراوحت بین حدین أدناھما بل�غ 2019 -2000بمحصول المانجو في مصر خالل الفترة من (
، 2018أل�ف ف�دان ف�ى ع�ام  304.9، وأقص�اھما بل�غ ح�والي 2000ألف فدان ع�ام  92.47حوالى 

أل�ف ف�دان خ�الل فت�رة الدراس�ة. كم�ا تب�ین م�ن  205.28وبلغ المتوسط العام للمساحة الكلیة حوالي 
الس�عودي  س�وقللم�انجو ف�ى ال ُمص�درةقائمة الدول ال في األولي المرتبة فيالنتائج أن مصر جاءت 

وبل��غ نص��یبھا الس��وقي نح��و  أل��ف ط��ن 19.81 بح��والي قُ��درتخ��الل نف��س الفت��رة بكمی��ة ص��ادرات 
الثانیة بمتوسط كمیة  المرتبةالیمن في  یلیھاواردات السوق خالل تلك الفترة  إجمالي% من 33.27
 إجم�الي% م�ن 29.99ألف طن عل�ى الترتی�ب، وبل�غ نص�یبھا الس�وقي نح�و  17.86 بحواليقدرت 

 واردات السوق لتلك الفترة.
 كفاءة أداء العملیات التصدیریة ،یزة النسبیة الظاھرةالم، مؤشر النصیب السوقى: الدالةالكلمات 

 :مقدمة
تق��وم التج��ارة الخارجی��ة ب��دور ھ��ام  ورئیس��ي ف��ي االقتص��اد الق��ومي المص��ري حی��ث تس��اھم 
حصیلة الصادرات في تمویل خطط التنمیة االقتص�ادیة واالجتماعی�ة وبالت�الي زی�ادة ال�دخل الق�ومي 

إل��ى رف�ع مس��توى المعیش��ة ألف��راد المجتم��ع (أش��رف )، ال��ذي ی��ؤدى ب��دوره 2017(س�ید وآخ��رون، 
)، لذلك فإن أي محاولة تس�تھدف زی�ادة حص�یلة الص�ادرات المص�ریة والح�د م�ن 2013وآخرون، 

)، 2015الواردات تساھم في تحقیق أھداف التنمیة االقتصادیة وبناء اقتصاد قوى (س�ید وآخ�رون، 
رات وخاصة الصادرات التي یمك�ن لمص�ر لذلك البد من السعي لبلوغ ذلك عن طریق تنمیة الصاد

 .)2012أن تنافس بھا في السوق العالمي (ھانى ومحمد، 
وتعتبر محاصیل الفاكھة من المحاصیل التصدیریة الھامة والواع�دة والت�ي یمك�ن تنمیتھ�ا ف�ي 

) 2019الفترة المقبلة ووضعھا على رأس خط�ة األولوی�ات التص�دیریة العالمی�ة (محم�د وآخ�رون، 
الذاتي منھا أوالً وذلك نظراً لزیادة الطلب العالمي علیھا في الفترة األخیرة وبالتالي یج�ب  اءواالكتف

دراسة األسواق المستوردة ومتطلباتھا. وكذلك إعادة تخطیط الص�ادرات بم�ا یتناس�ب م�ع التغی�رات 
)، والعم���ل عل���ى زی���ادة اإلنت���اج س���واء م���ن خ���الل التوس���ع ف���ي 2008الدولی���ة (محم���د وآخ���رون، 

ص�ادرات كمیة ). حیث بلغ متوسط 2018ساحات المزروعة أو زیادة اإلنتاجیة الفدانیة (فایزة، الم
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ألف طن، بینما بلغ متوسط قیمة  24.60)، حوالي 2019-2000المانجو في مصر خالل الفترة (
ملیون دوالر، بمتوسط س�عر تص�دیر  20.96صادرات المانجو في مصر خالل تلك الفترة حوالي 

دوالر/ ط��ن، وك��ان م��ن أھ��م ال��دول المس��توردة لمحص��ول الم��انجو المص��ري  705.2بل��غ ح��والي 
، 19.81 ، لیبیا بكمیة صادرات بلغت ح�واليالسعودیة، اإلمارات، لبنان، الكویت، عمان، البحرین

 .ألف طن على الترتیب 1.63و 1.70،  2.41،  4.19،  5.09،  5.32
 :مشكلة البحث

درة م�ن الم�انجو المص�رى إل�ى األس�واق الخارجی�ة إال أن على الرغم من زیادة الكمیة الُمص
تلك الكمیات اتسمت بالتذبذب الشدید م�ن س�نة ألخ�رى ب�ین اإلرتف�اع واالنخف�اض وتذب�ذبت حص�یلة 
صادرات مصر من المانجو، وتكمن خطورة ھذا الوضع فى أن استمراره س�وف ی�ؤدى إل�ى فق�دان 

خروج مصر من مجال المنافسة العالمیة للمانجو، المانجو المصرى للعدید من األسواق الخارجیة و
وسوف یحل محلھا دوالً أخرى، وبالتالى تفقد مصر مصدراً ھاماً من مصادر الحص�ول عل�ى النق�د 
األجنبى، لذلك تحاول ھذه الدراس�ة التع�رف عل�ى االس�تقرار االقتص�ادى للص�ادرات المص�ریة م�ن 

والت��ى م��ن ش��أنھا زی��ادة الوض��ع التنافس��ى محص��ول الم��انجو ودراس��ة مؤش��رات الق��درة التنافس��یة 
 .والقدرة التصدیریة لھذا المحصول مرة أخرى

 :أھداف البحث
یستھدف ھذا البحث بصفة رئیسیة دراسة القدرة التنافسیة للصادرات المصریة من محص�ول 

 :المانجو في أھم األسواق اإلستیرادیة وذلك من خالل مجموعة من األھداف الفرعیة التالیة
اسة تطور المساحة الكلیة والمساحة المثمرة واإلنتاجیة واإلنتاج من محصول الم�انجو خ�الل در -1

 .)2019-2000الفترة (
-2000دراس�ة تط�ور الص�ادرات وال�واردات المص�ریة م�ن محص�ول الم�انجو خ�الل الفت�رة ( -2

2019.( 
الس�تیرادیة خ�الل تقدیر مؤشرات القدرة التنافسیة لمحصول المانجو المصرى ف�ى أھ�م أس�واقھ ا -3

 .)2019-2015الفترة (
 :الطریقة البحثیة ومصادر البیانات

اعتمد البح�ث ف�ى تحقی�ق أھداف�ھ عل�ى اس�تخدام أس�الیب التحلی�ل الوص�فى والكم�ى م�ن خ�الل 
الزمن�ى  االتج�اهاألسالیب والنماذج االقتص�ادیة المختلف�ة، مث�ل مع�دالت التغی�ر الس�نوى، ومع�ادالت 

ت��م إختیارھ��ا والت��ى تخ��دم أھ��داف البح��ث، كم��ا إس��تخدم البح��ث أیض��اً بع��ض الع��ام للمتغی��رات الت��ى 
المؤش���رات االقتص���ادیة لقی���اس الق���درة التنافس���یة لص���ادرات الم���انجو المص���ریة ف���ى أھ���م أس���واقھا 
الخارجیة مثل مؤشر النصیب السوقى، ومعامل عد االستقرار، ومؤشر المركز التنافس�ى الس�عرى، 

 .فاءة أداء العملیات التصدیریة، ومؤشر قوة التصدیروالمیزة النسبیة الظاھرة، وك
كما اعتمد البحث على البیان�ات الثانوی�ة المنش�ورة وغی�ر المنش�ورة والت�ى تص�درھا الجھ�ات 
الحكومی��ة الرس��میة وعل��ى رأس��ھا الجھ��از المرك��زى للتعبئ��ة العام��ة واالحص��اء، وبیان��ات منظم��ة 

ت�م االس�تعانة بالعدی�د م�ن  كم�ا ،(Trade Map) لمی�ةالتجارة العااألغذیة والزراعة (الفاو)، وموقع 
 .المراجع والدراسات المتعلقة بموضوع البحث

 :نتائج البحث ومناقشتھا
 :)2019-2000أوالً: تطور المؤشرات اإلنتاجیة لمحصول المانجو فى مصر خالل الفترة (

 :المساحة الكلیة -1
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 الكلیة المزروعة بمحصول المانجو في ) أن المساحة1توضح البیانات الواردة بالجدول رقم ( 
ألف  92.47) أنھا تراوحت بین حدین أدناھما بلغ حوالى 2019 -2000مصر خالل الفترة من (

)، وبل�غ المتوس�ط 2018أل�ف ف�دان ف�ى ع�ام ( 304.9)، وأقصاھما بل�غ ح�والي 2000فدان عام (
 .ألف فدان خالل فترة الدراسة 205.28العام للمساحة الكلیة حوالي 

 -2000الزمني العام لتطور المساحة الكلیة للمانجو في مصر خالل الفت�رة ( االتجاهوبتقدیر 
)، أن المس�احة الكلی�ة م�ن الم�انجو ق�د أخ�ذت 2) بالج�دول رق�م (1) تبین من المعادل�ة رق�م (2019

 أل��ف ف��دان خ��الل فت��رة 12.03اتجاھ��اً عام��اً متزای��داً ومعن��وى احص��ائیاً بمق��دار تزای��د بل��غ ح��والي 
% 98% خالل نفس الفترة، ویوضح معامل التحدید أن نحو 5.86الدراسة، وبمعدل نمو بلغ نحو 

 -2000من التغیرات التي تحدث فى المس�احة الكلی�ة المزروع�ة بمحص�ول الم�انجو خ�الل الفت�رة (
% م�ن تل�ك التغی�رات ترج�ع 2)، ترجع إلى العوامل التى یعكس أثرھا متغیر الزمن، بینم�ا 2019
 .مل أخري غیر مقیسھ فى الدالةإلى عوا

 :المساحة المثمرة -2
) أن متوسط مساحة المانجو المثمرة في مص�ر خ�الل 1تشیر البیانات الواردة بالجدول رقم (

وح ب����ین ح����د أدن����ي بل����غ األ����ف ف����دان وتت����ر 156.05) بل����غ ح����والي 2019 -2000الفت����رة (
 .2018فدان عام  ألف 272.5وحد أقصي بلغ حوالي  2000ألف فدان عام 64.45حوالي
 -2000(. المس��احة الكلی��ة والمثم��رة واإلنتاجی��ة واإلنت��اج لمحص��ول الم��انجو ف��ي مص��ر خ��الل الفت��رة 1ج��دول 

2019( 
 المساحة الكلیة السنة

 (ألف فدان)
 المساحة المثمرة

 (ألف فدان)
 اإلنتاجیة

فدان) (طن/  
 اإلنتاج

 (ألف طن)
2000 92.47 64.45 4.64 298.88 
2001 102.35 6.076  4.93 325.47 
2002 109.02 68.55 4.19 287.32 
2003 122.58 73.03 4.37 318.79 
2004 130.35 81.38 4.61 375.46 
2005 139.43 99.43 4.19 416.95 
2006 151.86 110.34 5.41 596.76 
2007 184.20 115.53 4.61 532.42 
2008 204.28 132.08 3.53 466.44 
2009 227.32 144.97 3.69 534.43 
2010 209.04 151.89 3.33 505.74 
2011 222.84 169.07 3.54 598.08 
2012 240.80 183.34 4.29 786.53 
2013 241.10 200.88 3.55 712.54 
2014 265.35 210.74 4.40 927.35 
2015 281.15 212.27 4.15 880.88 
2016 283.03 233.98 4.11 961.43 
2017 289.3 264.93 4.03 1066.4 
2018 304.9 272.5 4.02 1095.3 
2019 304.2 265.5 4.11 1091.5 
 638.98 4.19 156.05 205.28 المتوسط
 1095.3 5.41 272.5 304.9 أعلى قیمة
 287.32 3.33 64.45 92.47 أقل قیمة

لالقتصاد الزراعى، جمعت وحسبت من بیانات: وزارة الزراعة واستصالح األراضى، اإلدارة المركزیة : المصدر
 ، أعداد مختلفة.نشرة اإلحصاءات الزراعیة
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ت�رة الزمني العام لتطور المساحة المثمرة للمانجو ف�ي مص�ر خ�الل الف االتجاهوبتقدیر معادلة 
م�ن الم�انجو ق�د  )، أن المساحة المثمرة2دول رقم () بالج2رقم ( )، تبین المعادلة2019 -2000(

% خالل نف�س 7.66خالل فترة الدراسة، وبمعدل نمو بلغ نحو  ألف فدان 11.96تزایدت بحوالي 
% من التغی�رات الحادث�ة ف�ى المس�احة المثم�رة للم�انجو 98الفترة، ویوضح معامل التحدید أن نحو 

 .خالل فترة الدراسة تعزي إلى العوامل التى یعكس أثرھا عنصر الزمن
كلی�ة والمثم�رة واإلنت�اج لمحص�ول الم�انجو ف�ي مص�ر الزمن�ي الع�ام لتط�ور المس�احة ال االتج�اهمعادالت  .2جدول 

 )2019-2000خالل الفترة (

مقدار  المتوسط ر2 المعادلة البیان رقم المعادلة
 التغیر

 معدل النمو
 ف %

1 
 المساحة الكلیة
 (ألف فدان)

 ھـس 12.03+ 79.02= ھـص^
)15.96( **  )29.09(** 

0.98 205.28 12.03 5.86 **846.18 

2 
مثمرةالمساحة ال  

 (ألف فدان)
 ھـس 11.96+ 30.52= ھـص^
)6.63( **    )31.09(** 

0.98 156.05 11.96 7.66 **966.64 

3 
 اإلنتاجیة

 (طن/ فدان)
 ھـس 0.037 -4.58= ھـص^
)20.68( **    )-2.01( 

0.18 4.19 - - 4.05 

4 
 اإلنتاج

 (ألف طن)
 ھـس 45.71+ 159.03=  ھـص^
)4.35( **    )14.98( ** 

0.93 638.98 45.71 7.15 **224.25 

 .)حیث: ص^ھـ: تشیر إلى القیمة التقدیریة للمساحة المنزرعة واإلنتاج من المانجو علي مستوي مصر في السنة (ھـ
  19.............4، 3، 2، 1سھـ: تشیر إلى متغیر الزمن خالل فترة الدراسة.    (ھـ) =   

 %5معنوي عند مستوي  *      %1بة.       ** معنوي عند مستوي القیم بین األقواس تشیر إلى قیم (ت) المحسو
 )1: جمعت وحسبت من بیانات الجدول (المصدر

 اإلنتاجیة الفدانیة:   -3
) یتضح أن متوسط إنتاجیة محصول 1من خالل دراسة البیانات الواردة بالجدول رقم (

وتراوحت تلك اإلنتاجیة  )2019 -2000( طن/ فدان خالل الفترة 4.19المانجو بلغت حوالي 
طن/ فدان  5.41، وحٍد أقصي بلغ حوالي 2010طن/ فدان عام  3.33بین حٍد أدني بلغ حوالي 

الزمني العام لتطور اإلنتاجیة الفدانیة للمانجو في مصر  االتجاهوبتقدیر معادلة  .2006في عام 
أن تلك اإلنتاجیة أخذت  )،2) بالجدول رقم (3)، تبین المعادلة رقم (2019 -2000خالل الفترة (

 اتجاھاً عاماً متناقصاً غیر معنوى احصائیاً.
 اإلنتاج الكلي : -4

) یتبین أن متوسط إنت�اج محص�ول الم�انجو عل�ي مس�توي 1بیانات الجدول رقم ( باستعراض
ألف ط�ن  287.3ألف طن، ویتراوح بین حٍد أدني بلغ حوالي  638.98الجمھوریة قد بلغ حوالي 

 .2018ملیون طن كحٍد أقصي عام  1.095الي ، وحو2002عام 
الزمن��ي الع��ام إلنت��اج محص��ول الم��انجو عل��ي مس��توي مص��ر خ��الل  االتج��اهوبتق��دیر معادل��ة 

) أن اإلنت�اج الكل�ي للم�انجو 2) بالج�دول رق�م (4)، تبین م�ن المعادل�ة رق�م (2019-2000الفترة (
أل�ف ط�ن خ�الل فت�رة  45.71بح�والي في مصر أخذ اتجاھاً عام�اً متزای�داً ومعن�وي احص�ائیاً قُ�در 

% م��ن 93%، كم��ا یش��یر معام��ل التحدی��د إل��ي أن نح��و 7.15الدراس��ة، وبمع��دل نم��و بل��غ نح��و 
التغیرات التي تحدث فى كمی�ة إنت�اج محص�ول الم�انجو ف�ي مص�ر خ�الل فت�رة الدراس�ة ترج�ع إل�ى 

إل�ى عوام�ل أخ�رى % من تلك التغی�رات ترج�ع 7المتغیرات التى یعكس أثرھا متغیر الزمن، بینما 
 غیر مقیسھ فى النموذج.
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 ):2019-2000ثانیاً: تطور الصادرات المصریة من محصول المانجو خالل الفترة (
 كمیة الصادرات: -1

صادرات المانجو في مصر خالل كمیة ) تطور 3بالجدول رقم ( الواردةتوضح البیانات 
 24.60مصر بلغت حوالي صادرات المانجو في كمیة )، حیث تبین أن متوسط 2000-2019(

، وحد أقصي بلغ حوالي 2003ألف طن عام  1.62ألف طن، تراوحت بین حد أدني بلغ حوالي 
 . 2018ألف طن عام  65.90

 )2019-2000كمیة وقیمة وسعر تصدیر المانجو فى مصر خالل الفترة ( .3جدول 
 كمیة الصادرات  السنة

 (ألف طن)
 قیمة الصادرات

 (ملیون دوالر) 
 لتصدیر سعر ا

 طن) (دوالر/
2000 2.34 0.48 205 
2001 2.99 0.67 224 
2002 2.88 0.75 260 
2003 1.62 0.41 253 
2004 3.54 1.56 441 
2005 7.80 3.01 386 
2006 8.55 3.52 412 
2007 13.34 5.66 424 
2008 24.76 16.29 658 
2009 26.62 29.98 1126 
2010 31.36 32.55 1038 
2011 25.13 27.11 1079 
2012 19.56 25.66 1312 
2013 23.31 23.54 1011 
2014 34.60 35.01 1013 
2015 33.52 39.63 1182 
2016 50.99 54.92 1077 
2017 61.73 51.09 828 
2018 65.90 30.73 466 
2019 51.55 36.57 709 
 705.2 20.96 24.60 المتوسط
 1312 54.92 65.90 أعلى قیمة

 205 0.41 1.62 قیمة أقل
 ITC calculations based on UN COMTRADE .               من: جمعت وحسبت المصدر

الزمني العام لكمیة صادرات المانجو علي مستوي مص�ر خ�الل فت�رة  االتجاهوبتقدیر معادلة 
) أن متوس�ط كمی�ة ص�ادرات الم�انجو 4بالجدول رق�م ( الواردة) 1قم (الدراسة، تبین من المعادلة ر

أل�ف ط�ن، بمع�دل تزای�د بل�غ  3.19علي مستوي مصر قد أخذت اتجاھاً عاماً متزایداً قُ�در بح�والي 
-2000% م���ن متوس���ط كمی���ة الص���ادرات المص���ریة م���ن الم���انجو خ���الل الفت���رة (12.97نح���و 

% م��ن التغی��رات الت��ي تح��دث ف��ى كمی��ة 86والي كم��ا توض��ح قیم��ة معام��ل التحدی��د أن ح�� ).2019
الصادرات المصریة من المانجو خالل فترة الدراسة ترجع إلى المتغیرات التى یعكس أثرھا متغیر 

 % من تلك التغیرات ترجع إلى متغیرات أخري غیر مقیسھ فى الدالة.14الزمن، بینما 
 قیمة الصادرات:  -2

ر قیم�ة ص�ادرات الم�انجو ف�ي مص�ر خ�الل الفت�رة ) لتطو3باستعراض بیانات الجدول رقم (
ملیون  20.96)، یتبین أن متوسط قیمة صادرات المانجو في مصر بلغت حوالي 2000-2019(

http://comtrade.un.org/
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، وح�د أقص�ى بل�غ 2003ملی�ون دوالر ع�ام  0.41دوالر، تراوحت بین حدین أدناھما بلغ ح�والي 
 . 2016ملیون دوالر عام  54.92حوالي 

 -2000الزمني العام لتطور كمیة وقیمة وسعر تصدیر المانجو المصریة خالل الفترة ( اهاالتجمعادالت  .4جدول 
2019( 

رقم 
مقدار  المتوسط 2ر المعادلة البیان المعادلة

 التغیر
 معدل النمو

 ف %

 كمیة الصادرات 1
 (ملیون طن)

 ھـس 3.19+  8.87-=  ھـص^
             )-2.47(*   )10.63(** 0.86 24.60 3.19 12.97 112.98** 

 قیمة الصادرات 2
 (ملیون دوالر)

 ھـس2.74+ 7.799-=  ھـص^
            )-2.09(     )8.79(** 0.81 20.96 2.74 13.07 77.31** 

 التصدیرسعر  3
 (دوالر/طن)

 ھـس 42.50+  258.96=  ھـص^
            )1.97(    )3.87(** 0.45 705.2 42.50 6.03 14.97** 

 تشیر إلى القیمة التقدیریة لكمیة وقیمة وسعر تصدیر المانجو علي مستوي مصر في السنة (ھـ). حیث: ص^ھـ :
  20................4، 3، 2، 1سھـ: تشیر إلى متغیر الزمن خالل فترة الدراسة.        ( ھـ) = 

معن�وي عن�د مس�توي * %      1القیم بین األق�واس تش�یر إل�ى ق�یم (ت) المحس�وبة.        ** معن�وي عن�د مس�توي 
5% 

 ).3: جمعت وحسبت من بیانات الجدول رقم (المصدر
 

الزمني العام لتطور قیمة صادرات المانجو فى  االتجاهویتضح من خالل تقدیر معادلة 
) أن متوسط قیمة 4) الواردة بالجدول رقم (2مصر خالل فترة الدراسة، تبین من المعادلة رقم (

ملیون دوالر خالل فترة الدراسة، وبمعدل  2.74زایدت بحوالي صادرات المانجو فى مصر قد ت
% من 81% خالل نفس الفترة، كما توضح قیمة معامل التحدید أن نحو 13.07نمو بلغ نحو 

التغیرات التي تحدث فى قیمة الصادرات المصریة من المانجو تُعزى إلى المتغیرات التى یعكس 
لتغیرات ترجع إلى عوامل أخري غیر مقیسھ فى % من تلك ا19أثرھا متغیر الزمن، بینما 

 النموذج.
 سعر التصدیر: -3 

) تط���ور س���عر تص���دیر الم���انجو ف���ي مص���ر خ���الل الفت���رة 3توض���ح بیان���ات الج���دول رق���م (
دوالر/ ط�ن،  705.2)، حیث تبین أن متوس�ط س�عر تص�دیر الم�انجو بل�غ ح�والي 2000-2019(

 1312وح�د أقص�ي بل�غ ح�والي  2000م دوالر/ط�ن ع�ا 205تراوحت بین ح�د أدن�ي بل�غ ح�والي 
 . 2012دوالر/ طن عام 

الزمني العام لتطور سعر تص�دیر الم�انجو المص�ریة خ�الل  االتجاهمن تقدیر معادلة  ویتضح
) أن متوس��ط س��عر تص��دیر 4) ال��واردة بالج��دول رق��م (3فت��رة الدراس��ة، تب��ین م��ن المعادل��ة رق��م (

طن خالل فترة الدراسة، وبمع�دل نم�و بل�غ نح�و /دوالر 42.50المانجو في مصر قد تزاید بحوالي 
% م�ن التغی�رات الت�ي 45% خالل نفس الفترة، كما توضح قیمة معام�ل التحدی�د أن ح�والي 6.03

تحدث فى سعر تصدیر الم�انجو المص�ریة خ�الل فت�رة الدراس�ة ترج�ع إل�ى المتغی�رات الت�ى یعك�س 
ى متغی�رات أخ��ري غی�ر مقیس�ھ ف��ى % م�ن تل�ك التغی��رات ترج�ع إل�55أثرھ�ا متغی�ر ال�زمن، بینم��ا 

 الدالة.

 ):      2019-2000االستقرار النسبي لصادرات المانجو المصریة خالل الفترة ( -4
 االستقرار النسبي لكمیة الصادرات:  -أ

) أخ�ذ 2019-2000)، تب�ین أن�ھ خ�الل الفت�رة (5من خالل استعراض نت�ائج الج�دول رق�م (
، مم��ا یعن��ى ع��دم 2019% ع��ام 6.15ح��د أدن��ى بل��غ نح��و  معام��ل ع��دم االس��تقرار ف��ي التقل��ب ب��ین

تحس�ن االس��تقرار النس�بي ف��ي كمی��ة ص�ادرات محص��ول الم�انجو ف��ي ھ��ذا الع�ام، ف��ي ح�ین بل��غ ح��ده 
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 كمتوس��ط ھندس��ي لھ��ذه% 31.59، ف��ي ح��ین بل��غ ح��والي 2002% ع��ام 311.43األعل��ى نح��و 
 الفترة.

 االستقرار النسبي لقیمة الصادرات: -ب
) أخ�ذ معام�ل 2019-2000)، أن�ھ خ�الل الفت�رة (5لواردة بالج�دول رق�م (توضح النتائج ا 

، مم�ا یعن�ى ع�دم ثب�ات أو 2008% ع�ام 3.38عدم االستقرار في التقل�ب ب�ین ح�د أدن�ى بل�غ نح�و 
تحسن االستقرار النسبي في قیمة الصادرات من محص�ول الم�انجو خ�الل ھ�ذا الع�ام، ف�ي ح�ین بل�غ 

% خ�الل متوس�ط 29.97، بمتوسط ھندس�ي بل�غ نح�و 2000% عام 90.51حده األعلى  حوالي 
 فترة الدراسة.

تطور معامالت عدم االستقرار لكمی�ة وقیم�ة وس�عر التص�دیر لمحص�ول الم�انجو عل�ى مس�توى  .5جدول 
 :)2019-2000الجمھوریة خالل الفترة (

 معامل السعر (%) معامل القیمة (%) معامل الكمیة (%) السنوات
2000 139.93 90.51 31.99 
2001 220.08 71.12 34.82 
2002 311.43 78.15 32.72 
2003 58.35 87.03 41.02 
2004 50.00 73.56 6.46 
2005 24.06 65.16 24.90 
2006 36.48 69.07 25.96 
2007 19.87 59.92 29.21 
2008 24.80 3.38 2.58 
2009 15.59 52.96 64.63 
2010 19.60 45.70 42.88 
2011 14.55 8.09 40.32 
2012 40.00 7.76 61.86 
2013 34.87 22.97 18.39 
2014 11.24 5.14 13.00 
2015 20.51 9.96 25.88 
2016 12.42 41.62 9.73 
2017 27.15 23.05 19.13 
2018 27.36 30.57 56.30 
2019 6.15 22.19 15.82 

 23.78 29.97 31.59 المتوسط الھندسي
 ).4، 3جمعت وحسبت من الجدولین رقمى (المصدر: 

 االستقرار النسبي لسعر التصدیر: -ج
)، أخذ معام�ل ع�دم االس�تقرار 2019 -2000)، أنھ خالل الفترة (5یوضح الجدول رقم ( 

ستقرار النسبي في ، مما یعنى عدم تحسن اال2008% عام 2.58في التقلب بین حد أدنى بلغ نحو 
س��عر ط��ن الص��ادرات م��ن محص��ول الم��انجو خ��الل ھ��ذا الع��ام، ف��ي ح��ین بل��غ ح��ده األعل��ى نح��و 

 % خالل متوسط فترة الدراسة. 23.78، بمتوسط ھندسي بلغ نحو 2009% عام 64.63
 ): 2019-2000ثالثاً: تطور الواردات المصریة من محصول المانجو خالل الفترة (

 كمیة الواردات: -1
) تط��ور كمی��ة واردات الم��انجو ف��ي مص��ر خ��الل 6ض��ح البیان��ات ال��واردة بالج��دول رق��م (تو
)، حی��ث تب��ین أن متوس��ط كمی��ة واردات الم��انجو ف��ي مص��ر بلغ��ت ح��والي 2019-2000الفت��رة (
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، وح�د أقص�ي بل�غ 2004ألف طن ع�ام  1.85ألف طن، تراوحت بین حد أدني بلغ حوالي  6.03
  . 2010ألف طن عام  38.22حوالي 
الزمني العام لكمیة واردات المانجو في مص�ر خ�الل فت�رة  االتجاهومن خالل تقدیر معادلة  

ً 7) الواردة بالجدول رقم (1الدراسة، تبین من المعادلة رقم ( متزایداً غی�ر  ) أنھا أخذت اتجاھاً عاما
النس�بى  معنوي احصائیاً، مما یعن�ي أن تط�ور كمی�ة ال�واردات المص�ریة م�ن الم�انجو تتس�م بالثب�ات

 ).2019-2000ألف طن خالل الفترة ( 6.03حول متوسطھا البالغ نحو 
 قیمة الواردات: -2

) لتطور قیم�ة واردات الم�انجو ف�ي مص�ر خ�الل الفت�رة 6باستعراض بیانات الجدول رقم (  
ملی��ون  6.03)، تب��ین أن متوس��ط قیم��ة واردات الم��انجو ف��ي مص��ر بلغ��ت ح��والي 2000-2019(

، وحد أقصي بلغ حوالي 2000ملیون دوالر عام  1.00ن حد أدني بلغ حوالي دوالر، تراوحت بی
 . 2015ملیون دوالر عام  18.63

الزمن�ي الع�ام لقیم�ة واردات الم�انجو ف�ى مص�ر خ�الل فت�رة  االتجاهومن خالل تقدیر معادلة 
لمانجو في ) أن متوسط قیمة واردات ا7) الواردة بالجدول رقم (2الدراسة، تبین من المعادلة رقم (

% 7.71أل�ف دوالر خ�الل فت�رة الدراس�ة، وبمع�دل نم�و بل�غ نح�و  465مصر قد تزایدت بح�والي 
 خالل نفس الفترة.

ت ا% من التغیرات التي تح�دث ف�ى قیم�ة ال�وارد26كما توضح قیمة معامل التحدید أن نحو 
أثرھ��ا  ) تُع��زى إل��ى المتغی��رات الت��ى یعك��س2019-2000خ��الل الفت��رة ( والمص��ریة م��ن الم��انج
 % من تلك التغیرات ترجع إلى عوامل أخري غیر مقیسھ فى النموذج.74متغیر الزمن، بینما 

 )2019-2000كمیة وقیمة وسعر الواردات من المانجو فى مصر خالل الفترة (. 6جدول 
 طن) (دوالر/ سعر الواردات (ملیون دوالر) قیمة الواردات (ألف طن) كمیة الواردات السنة
2000 2.00 1.00 500 
2001 2.36 2.37 1005 
2002 2.45 3.45 1409 
2003 1.89 1.54 815 
2004 1.85 1.49 805 
2005 2.17 1.68 774 
2006 3.26 2.25 690 
2007 2.12 1.68 792 
2008 4.47 4.47 1000 
2009 3.38 6.16 1822 
2010 38.32 6.49 170 
2011 9.19 7.37 803 
2012 5.69 12.62 2218 
2013 18.48 13.52 731 
2014 4.22 15.94 3777 
2015 8.04 18.63 2317 
2016 3.78 9.39 2484 
2017 2.48 6.67 2690 
2018 3.86 2.42 627 
2019 2.54 1.39 547 
 1468.95 6.03 6.03 المتوسط
 3777 18.63 38.32 أعلى قیمة
 170 1.00 1.85 أقل قیمة

 ITC calculations based on UN COMTRADE .            : جمعت وحسبت منالمصدر

http://comtrade.un.org/
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مة وسعر واردات المانجو في مصر خالل الفت�رة الزمني العام لتطور كمیة وقی االتجاهمعادالت  .7دول ج
)2000-2019( 

رقم 
مقدار  المتوسط 2ر المعادلة البیان المعادلة

 التغیر
معدل 

 ف النمو%

 كمیة الواردات 1
 (ملیون طن)

 ھـس 0.241+  3.60=  ھـص^
            )0.899(     )22.01(  0.02 6.03 0.241 - 0.522ns 

 داتراقیمة الو 2
 دوالر)(ملیون 

 ھـس0.465+ 1.15=  ھـص^
           )0.522(     )2.54(*  0.26 6.03 0.465 7.71 6.43* 

 سعر االستیراد 3
 (دوالر/طن)

 ھـس63.32+  633.97=  ھـص^
            )1.55(      )1.85(    0.16 1468.95 63.32 4.31 3.42ns 

 واردات المانجو علي مستوي مصر في السنة (ھـ). حیث: ص^ھـ : تشیر إلى القیمة التقدیریة لقیمة وسعر
  20................4، 3، 2، 1سھـ: تشیر إلى متغیر الزمن خالل فترة الدراسة.  ( ھـ) =    

 % 5%.     *معنوي عند مستوي 1** معنوي عند مستوي        القیم بین األقواس تشیر إلى قیم (ت) المحسوبة.
 )6نات جدول (: جمعت وحسبت من بیاالمصدر

 سعر اإلستیراد: -3
) تط��ور س��عر واردات الم��انجو ف��ي مص��ر خ��الل الفت��رة 6یتض��ح م��ن بیان��ات الج��دول رق��م (

 1468.95)، حی�����ث تب�����ین أن متوس�����ط س�����عر واردات الم�����انجو بل�����غ ح�����والي 2000-2019(
وح��د أقص��ي بل��غ  2010دوالر/ط��ن ع��ام  170دوالر/ط��ن، تراوح��ت ب��ین ح��د أدن��ي بل��غ ح��والي 

الزمن��ي الع��ام لتط��ور  االتج��اهوم��ن خ��الل تق��دیر معادل��ة  .2014دوالر/طن عام  3777حوالي 
) ال�واردة بالج�دول رق�م 3سعر واردات المانجو في مصر خالل فترة الدراسة، تبین المعادلة رق�م (

غیر معنوى احصائیاً ، مما  ) أن متوسط سعر واردات المانجو فى مصر قد تزاید بمقدار سنوى7(
ر ال�واردات المص�ریة م�ن الم�انجو تتس�م بالثب�ات النس�بى ح�ول متوس�طھا الب�الغ یعني أن تطور س�ع

 ).2019-2000دوالر/ طن خالل الفترة ( 1468.95حوالي 
تطور معامالت عدم االستقرار لكمیة وقیمة وسعر الطن للواردات م�ن محص�ول الم�انجو خ�الل  .8جدول 

 )2019-2000الفترة (
 معامل السعر (%) القیمة (%)معامل  معامل الكمیة (%) السنوات
2000 47.92 38.27 28.29 
2001 42.16 13.94 32.13 
2002 43.29 35.29 71.01 
2003 58.55 48.84 8.14 
2004 61.54 57.18 15.31 
2005 57.03 57.36 23.66 
2006 38.26 48.98 35.95 
2007 61.66 65.50 30.56 
2008 22.53 16.29 16.93 
2009 43.76 6.21 43.78 
2010 5.13 3.51 87.22 
2011 41.60 9.51 42.39 
2012 15.45 75.28 52.22 
2013 165.14 76.50 51.92 
2014 41.55 96.06 138.48 
2015 7.92 116.88 40.67 
2016 50.91 3.64 45.23 
2017 68.77 29.94 51.66 
2018 52.81 75.78 65.87 
2019 69.83 86.70 71.22 

 39.73 32.28 50.04 الھندسيالمتوسط 
 ).7، 6جمعت وحسبت من الجدولین رقمى (المصدر: 
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 االستقرار النسبي للواردات المصریة من المانجو: -4
 االستقرار النسبي لكمیة الواردات:  -أ

-2000)، یتضح أنھ خالل الفترة (8من خالل استعراض البیانات الواردة بالجدول رقم (
، مما یعنى 2010% عام 5.13ستقرار في التقلب بین حد أدنى نحو ) أخذ معامل عدم اال2019

عدم تحسن االستقرار النسبي في كمیة الواردات من محصول المانجو في ھذا العام، في حین بلغ 
% كمتوسط ھندسي لھذه 50.04، في حین بلغ نحو 2013% عام 165.14حده األعلى نحو 

 الفترة.
 دات:االستقرار النسبي لقیمة الوار -ب

) أخذ معامل 2019-2000)، أنھ خالل الفترة (8توضح النتائج الواردة بالجدول رقم (
، مما یعنى عدم ثبات أو 2010% عام 3.51عدم االستقرار في التقلب بین حد أدنى بلغ نحو 

تحسن االستقرار النسبي في قیمة الواردات من محصول المانجو خالل ھذا العام، في حین بلغ حده 
% خالل متوسط فترة 32.28، بمتوسط ھندسي بلغ نحو 2015% عام 116.88نحو األعلى 
  الدراسة.

 االستقرار النسبي لسعر طن الواردات: -ج
)، أخذ معامل عدم 2019-2000)، أنھ خالل الفترة (8كما توضح نتائج الجدول رقم (

تحسن االستقرار  ، مما یعنى عدم2003% عام 8.14االستقرار في التقلب بین حد أدنى بلغ نحو 
النسبي في سعر طن الواردات من محصول المانجو خالل ھذا العام، في حین بلغ حده األعلى نحو 

 % خالل متوسط فترة الدراسة.  39.73، بمتوسط ھندسي بلغ نحو 2014% عام 138.48
ادیة رابعاً: تقدیر مؤشرات القدرة التنافسیة لمحصول المانجو المصرى فى أھم األسواق االستیر

 ):2019-2015خالل الفترة (
مؤشر النصیب السوقى لمصر وأھم الدول المنافسة لھا في تصدیر محصول المانجو للسوق  -1

 :Market Share العالمي
 السوق السعودي:   -أ

) النص�یب الس�وقى ألھ�م ال�دول المنافس�ة لمص�ر 9توضح البیان�ات ال�واردة بالج�دول رق�م ( 
% م��ن إجم��الي 67.20ل م��ن مص��ر، ال��یمن وباكس��تان ح��والي داخ��ل الس��وق الس��عودي، تمث��ل ك��

). حی��ث 2019-2015أل��ف ط��ن وذل��ك خ��الل ( 59.55واردات الس��وق الس��عودي الب��الغ ح��والي 
جاءت مصر فى المرتبة األولي فى قائمة الدول الُمصدرة للمانجو فى السوق السعودي خ�الل نف�س 

% م�ن 33.27غ نصیبھا الس�وقي نح�و ألف طن وبل 19.81الفترة بكمیة صادرات قُدرت بحوالي 
إجمالى واردات السوق خالل تلك الفترة یلیھا الیمن في المرتبة الثانیة بمتوسط كمیة قدرت بح�والي 

% من إجمالى واردات الس�وق 29.99ألف طن على الترتیب، وبلغ نصیبھا السوقي نحو  17.86
 لتلك الفترة.

ا تحت�ل المرتب�ة الثالث�ة إل�ي الخامس�ة بمتوس�ط كما تبین من الجدول أن باكستان، الھن�د، وكینی�
أل�ف ط�ن عل�ي الترتی�ب، بأنص�بة س�وقیة بلغ�ت نح�و  3.42و 5.39، 10.35كمیة قدرت بحوالي 

 ).2019-2015% من إجمالى واردات السوق خالل الفترة (5.74% و %9.05، 17.38
ل ف��ى قائم��ة وبدراس��ة ق��یم التص��دیر لل��دول المنافس��ة حی��ث تب��ین أن مص��ر تحت��ل المرك��ز األو

ال��دول المص��درة للم��انجو ف��ى الس��وق الس��عودي خ��الل نف��س الفت��رة بقیم��ة ص��ادرات ق��درت بح��والي 
دوالر/طن ف�ي الس�وق الس�عودي،  832ملیون دوالر، وبلغ متوسط سعر التصدیر حوالي  15.95

ق�درت ویلیھا كل من الیمن، باكستان، الھند، وكینیا ف�ي المرتب�ة الثانی�ة إل�ي الخامس�ة بمتوس�ط قیم�ة 
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ملی��ون دوالر عل��ى الترتی��ب، بمتوس��ط س��عر بل��غ ح��والي  5.71و 6.44، 9.03، 9.54بح��والي 
 دوالر/ طن. 1670دوالر/ طن،  1195دوالر/ طن،  872دوالر/ طن،  534
النصیب السوقي ألھم الدول المنافسة لصادرات المانجو المصري ف�ي الس�وق الس�عودي خ�الل  .9جدول 

 )2019-2015الفترة (

 كمیة البیان
 (ألف طن)

 القیمة
 (ملیون دوالر)

 السعر
 النصیب السوقي % (دوالر/ طن)

 33.27 805 15.95 19.81 مصر
 29.99 534 9.54 17.86 الیمن

 17.38 872 9.03 10.35 باكستان
 9.05 1195 6.44 5.39 الھند
 5.74 1670 5.71 3.42 كینیا

 4.57 1886 5.13 2.72 باقي الدول
 100 869.86 51.80 59.55 العالم

 ITC calculations based on UN COMTRADE .              من  : جمعت وحسبتالمصدر

 السوق اإلماراتي:     -ب
) النصیب السوقى ألھم الدول المنافسة لمصر داخ�ل الس�وق 10توضح بیانات الجدول رقم (

% م��ن إجم��الي واردات 85.52تمث��ل ك��ل م��ن باكس��تان، الھن��د، كینی��ا، ومص��ر ح��والي اإلم��اراتي، 
 ).2019-2015ألف طن وذلك خالل الفترة ( 89.53السوق اإلماراتي البالغة حوالي 

النصیب السوقي ألھم الدول المنافسة لصادرات المانجو المصري في السوق اإلماراتي خالل . 10جدول 
 )2019-2015الفترة (

نالبیا  كمیة 
 (ألف طن)

 القیمة
 (ملیون دوالر)

 السعر
 النصیب السوقي % (دوالر/ طن)

 42.39 573 21.73 37.95 باكستان 
 29.74 1210 32.21 26.63 الھند
 7.45 1603 10.69 6.67 كینیا
 5.94 1212 6.45 5.33 مصر
 3.47 757 2.35 3.11 فیتنام
 1.91 485 0.829 1.71 الیمن
 1.77 3956 6.29 1.59 تایالند
 1.25 3554 3.98 1.12 استرالیا
 1.16 2952 3.07 1.04 أندونیسیا
 3.90 1617 7.1 4.39 باقي الدول

 100 1058 94.70 89.53 العالم
 ITC calculations based on UN COMTRADE .              من  وحسبت جمعت: المصدر

بینما شغلت مصر المرتبة الرابعة ف�ى قائم�ة ال�دول المص�درة للم�انجو ف�ى الس�وق اإلم�اراتي 
أل��ف ط��ن وبل��غ نص��یبھا الس��وقي نح��و  5.32خ��الل نف��س الفت��رة بكمی��ة ص��ادرات ق��درت بح��والي 

% من إجمالى واردات الس�وق خ�الل تل�ك الفت�رة یس�بقھا ك�ل م�ن باكس�تان، الھن�د وكینی�ا ف�ي 5.94
أل�ف ط�ن  6.67، 26.63، 37.95األول إل�ي الثال�ث بمتوس�ط كمی�ة ق�درت بح�والي  المراكز م�ن

% م�ن إجم�الى واردات 7.45%، 29.74%، 42.39على الترتیب، بأنص�بة س�وقیة بلغ�ت نح�و 
 السوق لتلك الفترة.

كما تبین من الجدول أن فیتنام، الیمن، تایالند، استرالیا وأندونیسیا تحتل المرتبة الخامسة 
ألف طن علي  104، 1.12، 1.59، 1.71، 3.11سعة بمتوسط كمیة قدرت بحوالي إلي التا

http://comtrade.un.org/
http://comtrade.un.org/


 
 .…القدرة التنافسیة للصادرات المصریة من محصول المانجو 

Assiut J. Agric. Sci., 53 (1) 2022 (127-147)  138 

% من 1.16%، 1.25%، 1.71%، 1.91%، 3.47الترتیب، بأنصبة سوقیة بلغت نحو 
 .2017 -2013إجمالى واردات السوق خالل الفترة 

ال�دول وبدراسة قیمة الصادرات للدول المنافسة تبین أن مصر تحتل المركز الرابع فى قائمة 
 6.45المصدرة للم�انجو ف�ى الس�وق اإلم�اراتي خ�الل نف�س الفت�رة بقیم�ة ص�ادرات ق�درت بح�والي 

دوالر/ط��ن ف��ي الس��وق اإلم��اراتي،  1212ملی��ون دوالر، وبل��غ متوس��ط س��عر التص��دیر ح��والي 
ویس��بقھا ك��ل م��ن باكس��تان، الھن��د، وكینی��ا ف��ي المراك��ز م��ن األول إل��ي الثال��ث بمتوس��ط قیم��ة ق��درت 

 573ملیون دوالر على الترتیب، بمتوسط سعر بل�غ ح�والي  10.69و  32.21، 21.73بحوالي 
 دوالر/ طن. 1603دوالر/ طن،  1210دوالر/ طن، 

اللبناني خالل  لصادرات المانجو المصري في السوقالنصیب السوقي ألھم الدول المنافسة  .11جدول 
 )2019-2015الفترة (

 كمیة البیان
 (ألف طن)

 القیمة
 دوالر)(ملیون 

 السعر
 النصیب السوقي % (دوالر/ طن)

 54.49 1063 5.41 5.09 مصر
 32.49 385 1.10 2.86 غانا 

 4.58 2138 0.862 0.403 أسترالیا
 4.01 1737 0.613 0.353 بیرو

 3.57 1879 0.59 0.314 أسبانیا
 1.27 2714 0.304 0.112 ج. الدومینكان

 1.26 1864 0.207 0.111 البرازیل
 1.12 1919 0.190 0.099 ت دیفواركو

 100 993 9.28 9.342 العالم
 ITC calculations based on UN COMTRADE .       : جمعت وحسبت من المصدر

 السوق اللبناني:  -ج
م ال�دول المنافس�ة لمص�ر ) النص�یب الس�وقى ألھ�11بالجدول رقم ( الواردةتوضح البیانات  

% م��ن إجم��الي واردات الس��وق 85.10داخ��ل الس��وق اللبن��اني، تمث��ل ك��ل م��ن مص��ر، غان��ا نح��و 
). بینم�ا ج�اءت مص�ر ف�ى 2019-2015أل�ف ط�ن خ�الل الفت�رة ( 9.342اللبن�اني البالغ�ة ح�والي 

ة بكمی��ة المرتب��ة األول��ى ف��ى قائم��ة ال��دول المص��درة للم��انجو إل��ى الس��وق اللبن��اني خ��الل نف��س الفت��ر
% م��ن إجم��الى 54.49أل��ف ط��ن وبل��غ نص��یبھا الس��وقي نح��و  5.09ص��ادرات ق��درت بح��والي 

الس���وق خ���الل تل���ك الفت���رة، ویلیھ���ا ك���ل م���ن غان���ا، أس���ترالیا، بی���رو، أس���بانیا، جمھوری���ة  واردات
الدومینكان، البرازی�ل وك�وت دیف�وار ف�ي المرك�ز الث�اني إل�ي الث�امن بمتوس�ط كمی�ة ق�درت بح�والي 

أل�����ف ط�����ن عل�����ى الترتی�����ب،  0.099و 0.111، 0.112، 0.314، 0.353، 0.403، 2.86
% 1.26%، 1.27%، 3.57%، 4.01%، 4.58%، 32.49بأنص����بة س����وقیة بلغ����ت نح����و 

 % من إجمالى واردات السوق لتلك الفترة.1.12و
وبدراسة قیم التصدیر للدول المنافسة حی�ث تب�ین أن مص�ر ش�غلت المرتب�ة األول�ي ف�ى قائم�ة 

 5.41ة للمانجو فى السوق اللبناني خالل نفس الفترة بقیمة صادرات قدرت بح�والي الدول المصدر
دوالر/ ط�ن ف�ي الس�وق اللبن�اني ویلیھ�ا ك�ل م�ن  1189ملیون دوالر، وبلغ متوسط سعر التص�دیر 

غانا، أسترالیا، بیرو، أس�بانیا، جمھوری�ة ال�دومینكان، البرازی�ل وك�وت دیف�وار، ف�ي المرك�ز الث�اني 
ألف دوالر،  613ألف دوالر،  862ملیون دوالر،  1.10بمتوسط قیمة قدرت بحوالي  إلي الثامن

ألف دوالر على الترتی�ب، بمتوس�ط  190ألف دوالر و 207ألف دوالر،  304ألف دوالر،  590
دوالر/  1879دوالر/ ط���ن،  1737دوالر/ ط���ن،  2138دوالر/ ط���ن،  385س���عر بل���غ ح���والي 

 دوالر/طن.  1919طن و دوالر/ 1864دوالر/ طن،  2714طن، 

http://comtrade.un.org/


 
 آیات سلیمان مصطفى وآخرون، 2022

                                            
Assiut J. Agric. Sci., 53 (1) 2022 (127-147)  139 

 السوق الكویتي:  -د
) النص�یب الس�وقى ألھ�م ال�دول المنافس�ة لمص�ر 12توضح البیانات الواردة بالجدول رقم ( 

% م�ن إجم�الي واردات الس�وق 73.30داخل السوق الكویتي، تمثل كل من الھن�د، ومص�ر ح�والي 
). حیث ج�اءت مص�ر 2019-2015ألف طن وذلك خالل الفترة ( 14.27الكویتي البالغة حوالي 

فى المركز الثاني فى قائمة ال�دول المص�درة للم�انجو ف�ى الس�وق الك�ویتي خ�الل نف�س الفت�رة بكمی�ة 
% م��ن إجم��الى 29.36أل��ف ط��ن وبل��غ نص��یبھا الس��وقي نح��و  4.19ص��ادرات ق��درت بح��والي 

الي الس��وق خ��الل تل��ك الفت��رة یس��بقھا الھن��د ف��ي المرك��ز األول بمتوس��ط كمی��ة ق��درت بح��و واردات
كم�ا  % من إجم�الى واردات الس�وق لتل�ك الفت�رة.43.94ألف طن، بنصیب سوقي بلغ نحو  6.27

تبین من الجدول أن الیمن، باكستان، وكینیا یحتلوا المرتبة الثالثة إلي الخامسة بمتوسط كمیة ق�درت 
%، 9.32أل��ف ط��ن عل��ي الترتی��ب، بأنص��بة س��وقیة بلغ��ت نح��و  0.164، 1.20، 1.33بح��والي
  ).2019-2015% من إجمالى واردات السوق خالل الفترة (%1.15، 8.41
الكویتي خالل  النصیب السوقي ألھم الدول المنافسة لصادرات المانجو المصري في السوق .12جدول 

 )2019-2015الفترة (

 كمیة البیان
 (ألف طن)

 القیمة
 (ملیون دوالر)

 السعر
 النصیب السوقي % (دوالر/ طن)

 43.94 1563 9.80 6.27 الھند

 29.36 1393 5.84 4.19 مصر
 9.32 1158 1.54 1.33 الیمن

 8.41 1390 1.67 1.20 باكستان
 1.15 3207 0.526 0.164 كینیا

 7.85 3526 3.95 1.12 باقي الدول

 100 1638 23.38 14.27 العالم

 ITC calculations based on UN COMTRADE .              : جمعت وحسبت من المصدر

وبدراسة قیمة الصادرات لل�دول المنافس�ة تب�ین أن مص�ر ت�أتي ف�ي المرك�ز الث�اني ف�ى قائم�ة 
ال��دول المص��درة للم��انجو ف��ى الس��وق الك��ویتي خ��الل نف��س الفت��رة بقیم��ة ص��ادرات ق��درت بح��والي 

دوالر/ ط�ن ف�ي الس�وق الك�ویتي  1424والي ملیون دوالر، وبلغ متوسط س�عر التص�دیر ح� 5.84
ملی�ون دوالر، بمتوس�ط س�عر  9.80ویسبقھا الھند في المركز األول بمتوس�ط قیم�ة ق�درت بح�والي 

 دوالر/ طن.  1563بلغ حوالي 
 السوق العماني:      -5

) والتى توضح النص�یب الس�وقى ألھ�م 13بالجدول رقم ( الواردةمن خالل دراسة البیانات 
% 74.01منافسة لمصر داخل السوق العماني، تمثل كل من باكستان، الیمن ومص�ر نح�و الدول ال

-2015أل�ف ط�ن وذل�ك خ�الل الفت�رة ( 18.51من إجمالي واردات السوق العماني الب�الغ ح�والي 
أل�ف ط�ن،  7.68)، وكان وجاءت باكستان في المرك�ز األول بمتوس�ط كمی�ة بلغ�ت ح�والي 2019

أل�ف ط�ن، بینم�ا ج�اءت مص�ر ف�ى  3.61لثانیة بمتوسط كمیة بلغت حوالي تلیھا الیمن فى المرتبة ا
ألف طن، تلیھا كل من الھند وكینی�ا ف�ى الم�رتبتین  2.41المرتبة الثالثة بمتوسط كمیة بلغت حوالي 

ط�ن عل�ى الترتی�ب خ�الل  0.560أل�ف ط�ن،  1.92الرابعة والخامسة بمتوسط كمیة بلغت ح�والى 
 فترة الدراسة.

http://comtrade.un.org/
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ج��اءوا ف��ى  باكس��تان، ال��یمن ومص��رالتص��دیر لل��دول المنافس��ة حی��ث تب��ین أن وبدراس��ة ق��یم 
أل��ف دوالر عل��ى  2.25، 2.71، 4.80المرتب��ة األول��ي إل��ي الثالث��ة بمتوس��ط قیم��ة ق��درت بح��والي 

دوالر/ ط��ن  1103دوالر/ ط��ن،  751دوالر/ ط��ن،  625الترتی��ب، بمتوس��ط س��عر بل��غ ح��والي 
 خالل فترة الدراسة.

السوقي ألھم الدول المنافسة لصادرات المانجو المصري ف�ي الس�وق العم�اني خ�الل النصیب  .13جدول 
 )2019-2015الفترة (

 كمیة البیان
 (طن)

 القیمة
 (الف دوالر)

 السعر
 النصیب السوقي % (دوالر/ طن)

 41.49 625 4.80 7.68 باكستان
 19.50 751 2.71 3.61 الیمن
 13.02 934 2.25 2.41 مصر
 10.37 1104 2.12 1.92 الھند
 3.03 963 0.539 0.560 كینیا

 14.59 1026 2.39 2.33 باقي الدول
 100 800 14.81 18.51 العالم

 ITC calculations based on UN COMTRADE .              : جمعت وحسبت من المصدر

 
 السعري لمحصول المانجو مع أھم الدول المنافسة لمصر:مؤشر المركز التنافسي  -2

یتم تقدیر مؤشر المركز التنافس�ي بإیج�اد النس�بة الس�عریة ب�ین مص�ر وال�دول األخ�رى، الت�ي 
انخفض��ت قیم��ة ذل��ك المؤش��ر ع��ن  )، وإذا2016(معت��ز، تنافس��ھا ف��ي تص��دیر محص��ول الم��انجو 

ي تصدیر ذلك المحصول بالنس�بة للدول�ة الواحد الصحیح، دل ذلك على أن مصر لھا میزة سعریھ ف
 المقارنة بھا، وإذا زادت قیمتھ عن الواحد الصحیح، دل ذلك على عدم وجود میزة سعریھ تنافسیة.

 سعر تصدیر السلعة في مصر معامل السعر النسبي =
 سعر تصدیر السلعة في الدولة المنافسة

 المنافسة السعریة داخل السوق السعودي:  -أ
) أن متوسط أسعار تصدیر أھم الدول فى الس�وق الس�عودي 14نتائج الجدول رقم ( یتبین من

لمحصول المانجو، ویتبین منھ النسبة ب�ین س�عر تص�دیر مص�ر وس�عر تص�دیر ك�ل دول�ة ف�ي س�وق 
الس��عودیة ومن��ھ یمك��ن تق��دیر المی��زة التنافس��یة الس��عریة داخ��ل س��وق الس��عودیة وذل��ك خ��الل فت��رة 

تتمتع مصر بمیزه تنافسیة سعریة فى ذل�ك الس�وق م�ع ك�ل ال�دول  )، حیث2019-2015الدراسة (
 وال تتمتع بھذه المیزة مع الیمن.
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مؤشر المركز التنافسي السعري لمحصول المانجو المصري مع أھم الدول المنافسة فى  .14جدول
 ).2019-2015السوق السعودى واإلماراتى والبناني خالل الفترة (

 السوق اللبناني راتىالسوق اإلما السوق السعودي
 

 الدولة
 السعر

 (دوالر/ طن)
المیزة 
 التنافسیة

 
 الدولة

 السعر
 (دوالر/ طن)

المیزة 
 التنافسیة

 
 الدولة

 السعر
 (دوالر/ طن)

المیزة 
 التنافسیة

 1.00 1063 مصر 2.12 573 باكستان 1.00 805 مصر
 2.76 385 غانا 1.01 1210 الھند 1.52 534 الیمن

 0.50 2138 أسترالیا 0.76 1603 كینیا 0.92 872 باكستان
 0.61 1737 بیرو 1.00 1212 مصر 0.67 1195 الھند
 0.57 1879 أسبانیا 1.60 757 فیتنام 0.48 1670 كینیا
باقي 
ج.  2.50 485 الیمن 0.43 1886 الدول

 0.39 2714 الدومینكان

 0.57 1864 البرازیل 0.31 3956 تایالند 0.93 869.86 العالم
 0.55 1919 كوت دیفوار 0.34 3554 استرالیا   
 1.07 993 العالم 0.41 2952 أندونیسیا   

باقي    
    0.75 1617 الدول

    1.15 1058 العالم   
 ITC calculations based on UN COMTRADE .              : جمعت وحسبت من المصدر

 المنافسة السعریة داخل السوق اإلماراتي:  -ب
) ال�ذي یوض�ح أس�عار تص�دیر أھ�م ال�دول ف�ى 14كما یتب�ین م�ن بیان�ات نف�س الج�دول رق�م (

السوق اإلماراتي لمحصول المانجو، ویوض�ح النس�بة ب�ین س�عر تص�دیر مص�ر وس�عر تص�دیر ك�ل 
السعریة داخل السوق اإلم�اراتي وذل�ك  دولة في السوق اإلماراتي ومنھ یمكن تقدیر المیزة التنافسیة

)، حیث اتضح أن مصر تتمت�ع بمی�زة تنافس�یة س�عریة م�ع ك�ل 2019-2015خالل فترة الدراسة (
 باكستان والھند وفیتنام. باستثناءالدول 

 المنافسة السعریة داخل السوق اللبناني:  -ج
ول ف��ى الس��وق ) متوس��ط أس��عار تص��دیر أھ��م ال��د14كم��ا یتب��ین م��ن بیان��ات نف��س الج��دول (

اللبناني لمحصول المانجو، ومنھ یتبین النسبة بین سعر تصدیر مصر وس�عر تص�دیر ك�ل دول�ة ف�ي 
المیزة التنافس�یة الس�عریة داخ�ل الس�وق اللبن�اني وذل�ك خ�الل فت�رة  السوق اللبناني ومنھ یمكن تقدیر

یة م�ع ك�ل تتمت�ع بمی�زه تنافس�یة س�عر، حیث أوضحت النتائج بأن مص�ر )2019-2015الدراسة (
الدول فى ھذا الس�وق حی�ث أن قیم�ة معام�ل الس�عر النس�بى المق�درة تق�ل ع�ن الواح�د الص�حیح، ف�ى 

 حین ال تتمتع مصر بھذه التنافسیة مع غانا داخل ھذا السوق.
 المنافسة السعریة داخل السوق الكویتي:  -د

دول ف�ى ) والت�ى توض�ح متوس�ط أس�عار تص�دیر أھ�م ال�15باستعراض نتائج الجدول رقم ( 
السوق الكویتي لمحصول المانجو، ویتبین منھ النس�بة ب�ین س�عر تص�دیر مص�ر وس�عر تص�دیر ك�ل 
دول��ة ف��ي الس��وق الك��ویتي لتق��دیر المی��زة التنافس��یة الس��عریة داخ��ل الس��وق الك��ویتي خ��الل الفت��رة 

تتمت��ع بمی��زه تنافس��یة س��عریة م��ع ك��ل ال��دول  ، حی��ث أوض��حت النت��ائج أن مص��ر)2015-2019(
 .الیمن وباكستان باستثناء

http://comtrade.un.org/
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مؤشر المركز التنافس�ي الس�عري لمحص�ول الم�انجو المص�ري م�ع أھ�م ال�دول المنافس�ة ف�ى   .15جدول 
 ).2019-2015السوقین الكویتى والعماني خالل الفترة (

 السوق العماني السوق الكویتى
 

 الدولة
 السعر

 (دوالر/ طن)
المیزة 
 التنافسیة

 
 الدولة

 السعر
 (دوالر/ طن)

ة المیز
 التنافسیة

 1.49 625 باكستان 0.89 1563 الھند
 1.24 751 الیمن 1.00 1393 مصر 
 1.00 934 مصر 1.20 1158 الیمن

 0.85 1104 الھند 1.01 1390 باكستان
 0.97 963 كینیا 0.43 3207 كینیا

 0.91 1026 باقي الدول 0.40 3526 باقي الدول
 1.17 800 العالم 0.85 1638 العالم

 ITC calculations based on UN COMTRADE .              : جمعت وحسبت من درالمص

 المنافسة السعریة داخل السوق العماني:  -د
) أن متوسط أسعار تصدیر أھم الدول فى السوق 15كما یتبین من بیانات نفس الجدول (

لمانجو، ویتبین النسبة بین سعر تصدیر مصر مع سعر تصدیر كل دولة في العماني لمحصول ا
-2015السوق العماني لتقدیر المیزة التنافسیة السعریة داخل السوق العماني خالل فترة الدراسة (

)، حیث أوضحت النتائج أن مصر تتمتع بمیزه تنافسیة سعریة مع جمیع الدول، ما عدا 2019
 باكستان والیمن.

   Revealed Comparative Advantage: المیزة النسبیة الظاھرة مؤشر -3
یقیس ھذا المؤشر األداء التصدیري لسلعة ما بالنسبة لألداء التص�دیري إلجم�الي الص�ادرات 

 على المستوى المحلى مقارنا بنفس النسبة على المستوى العالمي.
 ویتم تقدیره على النحو التالي:

)، مؤشر المیزة النسبیة الظ�اھرة لمحص�ول الم�انجو خ�الل الفت�رة 16یوضح الجدول رقم ( 
ن أن قیمة المؤشر تزید ع�ن الواح�د الص�حیح خ�الل تل�ك الفت�رة، مم�ا )، حیث یتبی2019 -2015(

یعنى وجود میزة نسبیة لصادرات مصر من الم�انجو ف�ي األس�واق العالمی�ة، إال أن�ھ تب�ین م�ن نف�س 
بح�والي  2015الجدول المشار إلیھ تذبذب مؤشر المیزة النسبیة الظاھرة، حیث بلغ أقصاه في عام 

، مم��ا یعن��ى أن ھن��اك ع��دم اس��تقرار ف��ي الموق��ف 2019ع��ام  4.32، وبل��غ أدن��اه ح��والي 11.60
التنافس��ي للم��انجو ف��ي األس��واق العالمی��ة، وق��د بل��غ متوس��ط مؤش��ر المی��زة النس��بیة الظ��اھرة ح��والي 

خالل فترة الدراسة، مما یعنى أن ھذا المحصول التصدیري أصبح ینافس بشدة في األسواق  7.32
واق التص�دیریة لھ�ذا المحص�ول، والعم�ل عل�ى تحس�ین ج�ودة العالمیة، بش�رط المحافظ�ة عل�ى األس�

الثم��ار المص��درة، وفق��اً للش��روط والمواص��فات المطلوب��ة للس��وق الع��المي وبص��فة خاص��ة األس��واق 
  .التقلیدیة

 لمیزة النسب�ة الظاهرة =ا
 اجمالى ق�مة الصادرات للدولة (ب)÷  (ب) للدولة السلعة (أ)مة صادرات ق�

 اجمالى ق�مة الصادرات على مستوى العالم (ج)÷  ق�مة صادرات السلعة(أ) على مستوى العالم (ج)

http://comtrade.un.org/


 
 آیات سلیمان مصطفى وآخرون، 2022

                                            
Assiut J. Agric. Sci., 53 (1) 2022 (127-147)  143 

-2015تقدیر معامل المیزة النسبیة الظاھرة لصادرات المانجو المصریة خالل الفترة (. 16جدول 
 ملیون دوالر )2019

 السنة

 لبیانا

قیمة صادرات 
 المانجو المصریة

قیمة الصادرات 
الزراعیة 
 المصریة

قیمة صادرات 
المانجو 
 العالمیة

قیمة 
الصادرات 
الزراعیة 
 العالمیة

المیزة النسبیة 
 الظاھرة

2015 39.63 2852.2 2151.25 1796079 11.60 
2016 54.92 4844.3 2412.86 1901701 8.94 
2017 51.09 4837.3 2935.19 2013775 7.25 
2018 30.73 4915.1 3051.37 2180046 4.48 
2019 36.57 5486.1 3547.59 2296910 4.32 
 7.32 2037702.2 2819.65 4587 42.588 المتوسط

                                                                          WWW.FAO.Org.Database Statistics  من وحسبت جمعت :المصدر

 مؤشر كفاءة أداء العملیات التصدیریة:  -4
یمثل ھذا المعیار أحد المؤشرات العامة لقیاس كفاءة النظم والسیاسات والھیئات والمؤسس�ات 

 التصدیریة داخل الدولة، وقدرتھا على إنھاء اإلجراءات والتسھیالت التصدیریة.
 ر ھذا المعیار على النحو التالي:ویتم تقدی

أداء العمل�ات التصدیر�ة= كفاءة  
 ق�مة تجارة صادرات الدولة

 ×100  
 الدخل القومي لنفس الدولة

 وبمقتضى ھذا المعیار تزید الكفاءة التصدیریة بزیادة ھذه النسبة.
)، یتض��ح أن قیم��ة مؤش�ر كف��اءة أداء العملی��ات 17م�ن خ��الل النت�ائج ال��واردة بالج��دول رق�م (

-2000م��ن الص��فر ف��ي جمی��ع س��نوات الدراس��ة خ��الل الفت��رة (التص��دیریة المص��ریة كان��ت أكب��ر 
% 8.40%، وذلك بین حد أدنى بلغ نحو 24.72)، حیث بلغ متوسط قیمتھا الھندسى نحو 2019

، وھ��و م��ا یعن��ى كف��اءة أداء العملی��ات 2006% ع��ام 127.05، وح��د أعل��ى بل��غ نح��و 2016ع��ام 
 لتحسن خالل فترة الدراسة. التصدیریة بصفة عامة، واتجاه مستوى تلك الكفاءة نحو ا

 مؤشر قوة التصدیر لمحصول المانجو: -5
یمثل ھذا المؤشر أحد المؤشرات الھامة والذي یقیس الق�وة التص�دیریة للدول�ة عن�د تص�دیرھا 

تناول�ھ للجان�ب ال�داخلي الم�رتبط ب�المنتج  لمحصول ما، حیث یعتب�ر مؤش�ر ق�وة التص�دیر م�ن حی�ث
یظھر بالتالي إمكانیات الدولة في اإلنتاج والتص�دیر، مكم�الً للجان�ب المصدر للدولة المعنیة، والذي 

الذي یتناول ق�درة ھ�ذه الص�ادرات عل�ى النف�اذ داخ�ل األس�واق المس�توردة لھ�ا، وبالت�الي تتش�كل ف�ي 
المجمل مجموعة من المؤشرات التي تتكامل من الداخل إلى الخارج، تساعد على الخروج بمنھجیة 

ملی���ة التص���دیر بق���وة وبتسلس���ل م���ن خ���الل دراس���ة مس���ار ھ���ذه العملی���ة متكامل���ة ت���ربط مراح���ل ع
 .التصدیریة، وتفید في تحدید مواطن الضعف والقوة في ھذا المسار
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 )2019-2000ل الفترة (مؤشر الكفاءة التصدیریة لمحصول المانجو المصریة خال. 17جدول 

 السنوات
قیمة 

الصادرات 
 الكلیة

 (ملیار جنیھ)

قیمة 
الواردات 

 لیةالك
 (ملیار جنیھ)

عجز المیزان 
 التجاري

 (ملیار جنیھ)
% الصادرات 

 الواردات÷ 
 الدخل القومي
 (ملیار جنیھ)

الكفاءة 
 التصدیریة

% 

2000 163.51 486.45 -322.94 33.61 341.69 47.85 
2001 164.91 506.59 -341.68 32.55 362.68 45.47 
2002 211.45 564.82 -353.37 37.44 379.33 55.74 
2003 368.12 650.83 -282.71 56.56 416.94 88.29 
2004 476.78 797.16 -320.38 59.81 484.03 98.50 
2005 616.25 1146.88 -530.63 53.73 536.98 114.76 
2006 788.64 1183.76 -395.12 66.62 620.75 127.05 
2007 912.56 1525.86 -613.3 59.81 751.52 121.43 
2008 143.027 287.717 -144.69 49.71 902.98 15.84 
2009 134.874 249.964 -115.09 53.96 1040 12.97 
2010 154.848 300.361 -145.513 51.55 1180 13.12 
2011 188.351 371.446 -183.095 50.71 1340 14.06 
2012 178.512 433.699 -255.187 41.16 1640 10.88 
2013 197.714 455.998 -258.284 43.36 1810 10.92 
2014 189.741 504.824 -315.083 37.59 2080 9.12 
2015 163.253 568.931 -405.678 28.69 2400 6.80 
2016 224.337 671.692 -447.355 33.40 2670 8.40 
2017 461.273 1128.441 -667.168 40.88 3400 13.57 
2018 523.834 1464.816 -940.982 35.76 4330 12.10 
2019 517.017 1294.433 -777.416 33.61 5130 10.09 
 *24.72 1590.85 45.03 390.78- 729.73 338.95 المتوسط

 * متوسط ھندسى. 
جمعت وحسبت من: الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، الكتاب االحصائى السنوي، أعداد  المصـدر:
 .تفرقة

 تالي: ویتم تقدیر ھذا المؤشر على النحو ال

 قوة التصدیر لمحصول المانجو=
 كم�ة الصادرات من المانجو

 ×100  
 اإلنتاج المحلى من المانجو

)، قیم�ة مؤش�ر ق�وة التص�دیر ف�ي أھ�م ال�دول المنافس�ة لمص�ر عل�ى 18یوضح الجدول رقم (
) حیث ت�أتى البرازی�ل 2019-2015المستوى العالمي في تصدیر محصول المانجو خالل الفترة (

 106.07لمرتب�ة األول�ى م�ن حی�ث مؤش�ر ق�وة التص�دیر حی�ث بل�غ متوس�طھ الھندس�ي ح�والي في ا
خالل فترة الدراسة وھذا ی�دل عل�ى أن البرازی�ل تق�وم بتص�دیر كمی�ات كبی�رة بالنس�بة إلنتاجھ�ا م�ن 

 محصول المانجو.
لي بینما تأتى تایالند في المرتبة الثانیة من حیث مؤشر ق�وة التص�دیر حی�ث بلغ�ت قیمت�ھ ح�وا

) مم�ا ی�دل عل�ى أن تایالن�د تتمت�ع بتص�دیر كمی�ات 2019-2015خالل فت�رة الدراس�ة ( 102.31
 كبیرة من محصول المانجو بالنسبة إلنتاجھا منھ خالل تلك الفترة.
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مؤشر قوة التص�دیر لمحص�ول الم�انجو ف�ي أھ�م ال�دول المص�درة ل�ھ عل�ى المس�توى الع�المي  .18جدول 
 )2019-2015خالل الفترة (

 البرازیل نواتالس
% 

 تایالند
% 

 مصر
% 

 باكستان
% 

 المكسیك
% 

 أندونیسیا
% 

 الھند
% 

 الصین
% 

2015 111.83 65.71 27.70 26.65 17.87 18.07 9.38 3.70 
2016 108.72 55.37 38.92 50.71 19.81 16.36 10.38 6.23 
2017 115.96 64 45.73 21.05 22.34 3.91 8.84 7.65 
2018 85.74 164.58 46.08 30.38 15.84 12.89 6.14 10.29 
2019 111.07 292.45 36.82 42.77 16.11 8.80 5.74 13.60 
 7.56 7.88 10.57 18.24 32.63 38.41 102.31 106.07 *المتوسط

 * متوسط ھندسى.
 .WWW.FAO.Org.Database Statistics: جمعت وحسبت من  المصدر

ؤش��ر ق��وة التص��دیر حی��ث بلغ��ت قیمت��ھ ح��والي وتحت��ل مص��ر المرتب��ة الثالث��ة م��ن حی��ث ق��وة م
) وھذا یدل أیضا على أن مصر تتمتع بتصدیر كمیات كبیرة 2019-2015خالل الفترة ( 38.41

 بالنسبة إلنتاجھا من محصول المانجو على المستوى العالمي.
وتأتى باكستان في المرتبة الرابعة من حیث قوة مؤشر قوة التصدیر حیث بلغت قیمتھ خ�الل 

وھذا یدل على أن باكس�تان تتمت�ع بتص�دیر كمی�ات  32.63) حوالي 2019-2015ة الدراسة (فتر
 كبیرة من محصول المانجو بالنسبة إلنتاجھا منھ خالل تلك الفترة.

بینما شغلت المكسیك المرتبة الخامسة من حیث قوة مؤش�ر ق�وة التص�دیر لمحص�ول الم�انجو 
) وھ���ذا ی���دل عل���ى أن 2019-2015راس���ة (خ���الل فت���رة الد 18.24حی���ث بلغ���ت قیمت���ھ ح���والي 

 المكسیك تقوم بتصدیر كمیات كبیرة من محصول المانجو بالنسبة إلنتاجھا خالل تلك الفترة.
وتأتى أندونیسیا ف�ي المرتب�ة السادس�ة م�ن حی�ث ق�وة مؤش�ر ق�وة التص�دیر حی�ث بلغ�ت قیمت�ھ 

ق��وة تص��دیریة بالنس��بة وھ��ذا ی��دل عل��ى أن أندونیس��یا ل��دیھا  10.57خ��الل فت��رة الدراس��ة ح��والي 
 ).2019-2015لمحصول المانجو على مستوى الدول المنتجة والمصدرة لھ خالل الفترة (

بینما جاءت الھند في المرتبة الس�ابعة م�ن حی�ث ق�وة مؤش�ر ق�وة التص�دیر حی�ث بلغ�ت قیمت�ھ 
ول وھ�ذا ی�دل عل�ى أن الھن�د ل�دیھا ق�وة تص�دیریة بالنس�بة لمحص� 7.88خالل فترة الدراسة حوالي 

 ).2019-2015المانجو على مستوى الدول المنتجة والمصدرة لھ خالل الفترة (
بینما جاءت الص�ین ف�ى المرتب�ة الثامن�ة واألخی�رة م�ن حی�ث ق�وة مؤش�ر ق�وة التص�دیر حی�ث 

وھذا یدل على أن الصین لدیھا قوة تصدیریة بالنسبة  7.56بلغت قیمتھ خالل فترة الدراسة حوالي 
 ).2019-2015مستوى الدول المنتجة والمصدرة لھ خالل الفترة (لمحصول المانجو على 

 التوصیات:
 فى ضوء النتائج یوصى البحث بالتالي:

تشجیع المنتجین على توجیھ جزء من إنتاجھم للتصدیر الخارجي بما یحق�ق للم�زارعین أس�عاراً  -1
اً لوج�ود ف�ائض مناسبة تحقق لھم الربح المناسب وامكانیة االس�تمرار ف�ى اإلنت�اج وذل�ك نظ�ر

 فى السوق المحلى من المانجو.
التوسع الرأسى فى المساحة المزروع�ة وذل�ك ع�ن طری�ق اس�تنباط أص�ناف محس�نة ف�ى مراك�ز  -2

البح��وث التابع��ة ل��وزراة الزراع��ة تعط��ى إنتاجی���ة عالی��ة وص��فات عالی��ة الج��ودة واتاحتھ���ا 
 للمزارع الصغیرة.
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العم��ل عل��ى تحس��ین ج��ودة الم��انجو المص��ریة  ف��تح أس��واق جدی��دة بالس��وق الع��المى م��ن خ��الل -3
 وتطبیق نظم الجودة حتى یتالءم المنتج مع ذوق المستھلك الخارجى.

شراء كافة احتیاجات المزارع م�ن مس�تلزمات اإلنت�اج ف�ى بدای�ة الموس�م ض�ماناً لتوفیرھ�ا عل�ى  -4
 مدار العام.

 المراجع:
). دراس��ة اقتص��ادیة 2003ي عل��ى (أش��رف محم��د أب��و الع��ال، فك��رى س��عد الدس��وقي، محم��د الت��ابع

شرق البحیرات بمحافظة اإلس�ماعیلیة، المجل�ة المص�ریة لالقتص�اد  إلنتاج المانجو في منطقة
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Abstract 
The purpose of this research is to investigate the competitiveness of 

Egyptian mango crop exports in the most important imported markets by 
studying the development of production indicators, as well as to shed light on the 
development of Egyptian exports and imports from that promising crop. In 
addition to estimating the indicators of the Egyptian mango crop's 
competitiveness in its most important import markets, such as the share index, 
the market stability coefficient, the price competitive position index, the apparent 
comparative advantage, the efficiency of export operations performance, and the 
export strength index. The results showed that the total area planted with the 
mango crop in Egypt during the period (2000-2019) ranged between two limits, 
the lowest of which was approximately 92.47 thousand acres in (2000) and the 
highest of which was approximately 304.9 thousand acres in the year (2018), and 
the general average of the total area was approximately 304.9 thousand acres 
approximately 205.28 thousand acres were studied during the study period. The 
results also revealed that Egypt ranked first in the list of countries exporting 
mangoes to the Saudi market during the same period, with exports estimated at 
19.81 thousand tons, and its market share was approximately 33.27 percent of 
total market imports during that period, followed by Yemen in second place, with 
an average amount estimated at approximately 17.86 thousand tons, respectively, 
and its market share was approximately 29.99 percent of total market imports 
during that period. 

Keywords: Market Share Index, Revealed Comparative Advantage, Efficient 
Performance of Export Operations.  


