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 مقدمة : 
تعتبررر يةررية الت رردير مررن القةرر ي  الا مررة التررى احتةررل مخ نررة متميررز   ةررى  ريطررة       

 دول العر لم    رة فرى ظرل الظررو حقيق برامج التنمية فى خثير من االولوي ل االيت  دية لت
الل االيت ر دية الخبيررر  ق ويير م منظمررة تخرتالدوليرة الراهنرة والمسررتقبةية الن شر ة  رن ظاررور ال
الع لميرة  األسرواقي د  يدرتا  التن فسية فى ز التج ر  الع لمية بوةع استراتيجي ل تحدد وس  ل 

تنويررع  مرن نجرر س نسرربى فرى زيرر د  . وبر لرمم ممرر  حققترا سي سررة التجرر ر  ال  رجيرة الم رررية 
تواجا ببعض المستجدال االيت  دية الدولية والتى تعوق مح والل  أنا  إالل  درال الزرا ية ا

السرروق  أهمارر العربيررة ومررن  األسررواق رر درتا  مررن تةررع السررةع فررى المسررتقبل . وتعررد   زيرر د
هره   أنالا مرة لةمنتجر ل الزرا يرة الم ررية ق حير   األسرواقالسعودى والسوق االردنرى مرن 

فررى الويررل الحرر لى ق  إليارر تسررتو ك خميرر ل اخبررر مررن الخميرر ل الم رردر   أنيمخررن  األسررواق
 حيز  الحر  العربية الخبرى ود ولا  فب لرمم من العالي ل السي سية الوثيقة ويي م منظمة التج ر 

الممةخرة  وأهمار التب دل التجر رى برين م رر وهره  الدولرة  أن إال 5005التنفيه بداية من   م 
الرهى  األمررمسرتوى الطموحر ل  إلرىالا شرمية ال ي رل  األردنيرةوالممةخرة  العربية السرعودية ق

 اإلجررراتالات رر ه  إلررىيةقررى  ب رر  جديرردا  ةررى خ هررل السي سررة االيت رر دية الم رررية ويرردفعا  
ولهلع سرو   األسواقفى تةع  ىتن فسوتحسين المرخز الخم  وخيف  ق   اإلنت جالخفيةة بتحسين 

ق والبرتقر ل ق والب رل فرى مح ولرة  األرزالتن فسرية لمح  ريل ز  الميريتن ول هها البح  دراسرة 
وتحديد نق ط القو  والةع  فى القدر  التن فسية  إبرازلتقييم القدر  التن فسية لخل منام  باد  
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 مشخةة البح  : 
عمىىىىر  امىىىى عدمادهعمىىىىر الىىىىرول مىىىىا سىىىىقولة اودىىىىراو السىىىىوو السىىىىعودى والسىىىىوو ا ردنىىىىر       

ميىىا   وأهمقىىالنىىدرم مواردهىىا الزراعيىىة   سىىديراد لمو ىىال يةالييىىة اهدياجادقىىا مىىا السىىم  الزراعيىىة  ا 
الصىىادراا المصىىرية مىىا السىىم  الزراعىىة لمسىىوو السىىعودى  وا ردنىىر أا انىىق قىىد لىىوه   إ الىىرى 

انوفىىاا النصىىىيك السىىىوقر لىىىيعا  إلىىىر ياإلضىىىا ةدعىىانر مىىىا دفيىىىفك  ىىر كىىىم كميادقىىىا وقيمدقىىا 
ضىىعا الرىىدرم الدنا سىىية  إلىىرزراعيىىة المصىىرية  ىىر السىىوو السىىعودى وا ردنىىر ممىىا ي ىىير السىىم  ال

 لمصادراا المصرية ما السم  الزراعية  ر السوو السعودى والسوو ا ردنر 
 هد  البح  : 

الضىىىول عمىىىر المركىىىز الدنا سىىىر لمصىىىادراا  الإلرىىى إلىىىر أساسىىىيةيقىىىدا هىىىفا اليهىىى  يصىىىفة      
زراعية  ر السوو السعودى  والسوو ا ردنىر لموقىوا عمىر نرىاط الرىوم  السم  ال أهلالمصرية ما 

الكفيمىىة  األسىاليكووضى   إليىق أداالرصىور الدىر  وأوجىىقوالهفىا  عميقىا ودنميدقىا ونرىاط الضىعا 
ير ىىىى  الرىىىىدرم الدنا سىىىىية  سىىىىدررار وزيىىىىادم الصىىىىادراا المصىىىىرية مىىىىا السىىىىم  الزراعيىىىىة  ىىىىر السىىىىوو 

 :   اآلديةفا القدا  رد اسدند اليه  عمر النراط السعودى وا ردنر ووصولقا لق
   واألردادطور الدجارم الوارجية ييا مصر والسعودية  -1
السىىىم  الزراعيىىىة  ىىىر السىىىوو  أهىىىلدىىىراو سىىىوقر لمصىىىادراا المصىىىرية   ومعىىىدم اوالنصىىىيك ال -2

 السعودى وا ردنر 

 ردنر السوو السعودى وا  إلرالسم  الزراعية  أهلالدوم المنا سة لمصر  ر دصدير  -3

 السم  الزراعية  ر السوو السعودى وا ردنر  أهلالموقا الدنا سر لمصادراا ما  -4

 -وم  در البي ن ل :الطريقة البحثية 
     األوفيىىىة والزراعىىىةصىىىدر عىىىا من مىىىة هىىى  عمىىىر الييانىىىاا اللانويىىىة والدىىىر داعدمىىىد هىىىفا الي       
  والجقىىاز المركىىزى لمدعيلىىة العامىىة  ( ا ندرنىىاعىىا طريىىو  ىىيكة المعمومىىاا الدوليىىة  )(  ) الفىىاو

كما دىل ا سىدعانة يالعديىد مىا اليهىو  والدراسىاا فاا الصىمة يموضىوو اليهى  والدىر  واإلهصال
ر والكمىر عمر كم ما الدهميم الوصىف أهدا قالجقاا المودمفة واعدمد اليه   ر دهريو  أعددقا

 :   الدالية األساليكما والم 
المصىىىرية مىىىا السىىىم  الزراعيىىىة ر دراسىىىة دطىىىور الصىىىادراا  ىىى العررر م ىالتجررر   الزمنرررانمررر هج  -1

 .لمسوو السعودى وا ردنر 
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يعديىر النصىيك السىوقر أهىد المت ىراا الدنا سىية هيى  أا اردفاعىق يعيىر  :الن يك السرويى -2
عىىىا زيىىىادم هجىىىل المييعىىىاا الوارجيىىىة لمدولىىىة مىىىا السىىىمعة موضىىى  ا عديىىىار ويالدىىىالر اردفىىىاو 

  ويعيىىر مت ىىر النصىىيك السىىوقر عىىا نسىىية صىىادراا الدولىىة الوضىى  الدنا سىىر لدمىىك الدولىىة 
 .ما سمعة معينة إلر اجمالر وارداا دمك السوو ما دمك السمعة

 ويتم حس با ب لمع دلة اآلتية :  
MSHJI = ( XJCI / MCWI )  000  

  ر سوو معيا   iما السمعة  j: النصيك السوقر لمدولة   MSHJIهي  : 
XJCI   الدولة : عيارم عا صادرااj   الر الدولةc   ما السمعةi 

MCWI  عيارم عا اجمالر وارداا الدولة :c    ما السمعةI  

يعدير معدم اودراو السوو ما أكلر معايير قياس الدنا سىية اند ىارا معدل ا تراق السوق :  -3
ويمكىىا دعريفىىق عمىىر انىىق عيىىارم عىىا النسىىية يىىيا وارداا دولىىة معينىىة مىىا أى سىىمعة مىىا دولىىة 

ى ) المىراد قيىاس معىدم اودراققىا لمسىوو ( واسىدقالكقا ال ىاهرى مىا دمىك السىمعة   ويىدل أور 
 :قياس معامم اودراو السوو يالمعادلة اآلدية 

 
      
      

 هي  : 
MPRij   معدم اودراو ألهل األسواو ما السمعة =j 

Exij       ما السمعة  ه= صادراا الدولة المصدرj   
Qij       لدولة المسدوردم ما السمعة = إنداج اj 
Mij       وارداا الدولة المسدوردم ما السمعة =j 
Xij        صادراا الدولة المسدوردم ما السمعة =j    

واليردرىام واليصىم ويعىا الىدوم  األرزعمىر صىادراا مصىر مىا  تطبيق مؤشرال التن فسية-4
 :ح لقف  المت راا يوضدالمنا سة و يما يمر 

                          Exij        

MPRij =                          
                Qij + Mij - xij 
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يدألر المركز الدنا سىر لمصىادراا يعىدد مىا العوامىم أهمقىا السىعر النسىيي  : نسبى: السعر ال -
أي النسىىىية يىىىيا مدوسىىىط أسىىىعار الدصىىىدير ألهىىىل الىىىدوم المنا سىىىة إلىىىر سىىىعر دصىىىدير الدولىىىة ويىىىدل 

        هساك هف  النسية كالدالي:

 

PAJ =                                    

 

 هي  
 P a j وسط أسعار الدوم المنا سة إلر سعر الدولة المصدرم = النسية ييا مد 

PC      مدوسط أسعار أهل الدوم المنا سة = 
PE     . سعر دصدير السمعة ما الدولة المصدرم = 
فا زادا قيمىىىة فلىىىك المت ىىىر عىىىا الواهىىىد الصىىىهيح دم فلىىىك عمىىىر أا مصىىىر لقىىىا ميىىىزم         وا 

 دنا سية سعرية  ر دصدير دمك السمعة . 
 اى النسية ييا مدوسط إنداج الدولة ما السمعة و مدوسط اإلنداج العالمر . :النسبى  جاإلنت 
 ويدل درديرها ما المعادلة الدالية :   -

-  
QAJ =                                

                                                          
QAJ     السمعة و مدوسط اإلنداج العالمر  = النسية ييا مدوسط إنداج الدولة ما 

QE         . إنداج الدولة ما السمعة  = 
QW       . اإلنداج العالمر ما السمعة = 

: اى نسية صادراا الدولة المصدرم ألهل األسىواو إلىر اجمىالر  األهمية النسبية لة  درال : -
 ة : صادراا الدولة المصدرم لمسمعة . ويدل هسايق ما المعادلة الدالي

      

      EXMPij =  
                                          

PC  

PE 

 
 

QE 

QW 
 

 

EXMP  

EXj 
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 هي  :
EXMP      نسية صادراا الدولة ما السمعة ألهل األسواو إلر اجمالر صادراا السمعة = 

EXMPij     صادراا الدولة إلر أعمر ومس دوم ما هي  معد ا ا سديعاك = 
EXj          ولة ما السمعة . = اجمالر صادراا الد 

 
 نت  ج الدراسة 

 : واألردن: تطور التج ر  ال  رجية بين م ر والسعودية ق وم ر  أوال 
 :تطور التج ر  ال  رجية بين م ر والسعودية  -) أ (
ييا مصر والمممكة العرييىة السىعودية يدناوم هفا الجزل ما اليه  دطور الدجارم الوارجية       

 األهميىىىة إلىىىر ياإلضىىىا ةم مىىىا الصىىىادراا والىىىوارداا يىىىيا اليمىىىديا   مىىىا هيىىى  هجىىىل الدجىىىارم وكىىى
جممىة الصىادراا المصىرية  إلىرلمصادراا المصرية ما السم  الزراعيىة لمسىوو السىعودية  نسييةال

 .(  2008-1999وفلك والم الفدرم )
   : تطور التج ر  ال  رجية -

مىىى  دجىىىارم مصىىىر الوارجيىىىة دفيىىىفك جممىىىة  إلىىىر( 1د ىىىير ييانىىىاا الجىىىدم رقىىىل )التجررر ر  : جمةرررة 
عىىىىال  األقصىىىىر( وقىىىىد يمةىىىىا هىىىىدها 2008 -1999المممكىىىىة العرييىىىىة السىىىىعودية وىىىىالم الفدىىىىرم ) 

 2792هيى  يمةىىا  1999عىال  األدنىرمميىوا جنيىق ويمةىىا هىدها 23737هيى  يمةىا  2008
عامىا جممة دجارم مصر الوارجية م  المممكة العريية السىعودية ادجاهىا  أوفامميوا جنيق   وقد 

% 22.22مميىىوا جنيىىة دملىىم  1430دزايىىد وىىالم  دىىرم الدراسىىة وقىىد يمىىا مرىىدار الزيىىادم السىىنوية م
مميىىىوا جنيىىىق  وقىىىد ليدىىىا 6433.3مىىىا مدوسىىىط جممىىىة الدجىىىارم  يقىىىا وىىىالم  دىىىرم الدراسىىىة واليىىىالا 

% مىىا  43. اى أا 43. وقىىد يمةىىا قيمىىة معامىىم الدهديىىد 01معنويىىة هىىف  الزيىىادم عنىىد مسىىدوى 
م مصر الوارجية م  المممكة العريية السعودية درجى  الىر العوامىم  الدىر يعكسىقا الزيادم  ر دجار 

 (  2عنصر الزما يدوا )جدوم رقل 
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تطور التج ر  لم ر مع الممةخة العربية السعودية والممةخة األردنية  : 0جدول ريم 
 الريمة يالمميوا جنية         . ( 5008 -0999الا شمية  الل الفتر  ) 

ــانبيـــ     
 
 
 

 السنوات

 األردن السعودية

 صادرات
 مصر

 لسعوديةا إلى
 

واردات 
 مصر من

 لسعوديةا
 

 التجارةحجم 
مصر و  بين
 لسعوديةا

 

صادرات 
 مصر

 األردن إلى
 

واردات 
 مصر من
 األردن
 

 التجارةحجم 
مصر  بين

 واألردن
 

9111 294 4832 4914 98 32 958 

4222 239 8022 2239 05 18 953 

4229 535 4928 8433 922 32 932 

4224 028 9559 4422 280 949 559 

4228 9920 9599 4099 595 932 955 

4222 9894 8253 2294 195 992 9921 

4225 4429 5524 9921 9980 242 9550 

4220 9382 3919 92249 9284 231 9149 

4229 4909 9408 8282 9925 894 4299 

4223 0342 9198 48989 8142 533 2523 

 982973 40279 922979 028878 209275 995373 المتوسط

 المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء النشرة السنوية للتجارة الخارجية ، أعداد مختلفة .

 
ًتائج هعادالت االتجاٍ الزهٌي العام لتطور التجارة الخارجَة الوصرٍة هع  : 8 جذول رقن 

 ( . 8222 -0111السعودٍة واألردى خالل الفترة ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 1المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم ) 

 

 بيــان                                 

 

 الدولة  

 
الزمنى  معادلة االتجاه
 العام

متوسط 
 الفترة

معدل 
التغير 

 وىالسن

معامل 
 التحديد

 "R2" 

 قيمة
 (T ) 

 المحسوبة

 المعنوية

ية
ود

سع
ال

 

 

س  998+  829 - ص^ = صادرات 
 هـ 

8.:979 2.792 07;0 8799 ** 

س  892+  ;0: - ص^ = واردات
 هـ 

9..97: 887.2 078: 2708 - 

 8980+  8989 - ص^ = حجم التجارة
 س هـ 

;98878 22722 0798 2799 * 

ن
رد

أل
ا

 

 

س  :88+  900 - ص^ = صادرات
 هـ 

80987. 82789 07.: 978. ** 

 72.:+  ;97: - ص^ = واردات
 س هـ 

2;078 28788 0799 ;792 ** 

س  882+  ::9 - ص^ = حجم التجارة
 هـ 

880879 80788 07.8 :79. ** 
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وىىالم  مالمممكىىة العرييىىة السىىعودية يالزيىىادم المسىىدمر  الىىرمصىىر ادسىىما صىىادراا  -: ال رر درال
مميىىوا  6824ل هيىى  يمةىىا  2008عىىال  األقصىر( وقىىد يمةىىا هىىدها  2008 – 1999الفدىرم )

صىادراا مصىر مى   وقىد أوىفا مميوا جنيق 412 هوالر 1999عال  األدنرجنيق ويمةا هدها 
لزيىادم السىنوية قىد يمىا مرىدار او المممكة العرييىة السىعودية ادجاهىا عامىا مدزايىد وىالم  دىرم الدراسىة 

% مىىىا مدوسىىىط الصىىىادراا المصىىىرية لمسىىىعودية وىىىالم  دىىىرم  27.82ملىىىم مميىىىوا جنيىىىق د 489
. وقىىد يمةىىا 01سىىدوى ممميىىوا جنيىىق وليىىا معنويىىة هىىف  الزيىىادم عنىىد  1758.8سىىة واليىىالا الدرا
العرييىىىة % مىىىا الزيىىىادم  ىىىر صىىىادراا مصىىىر مىىى  المممكىىىة 60 أا. اى 60معامىىىم الدهديىىىد  قيمىىىة

 (  2جدوم رقل )الزما عنصر  يفسرها  درج  إلر العوامم الدرالسعودية 
 -1999يالدفيىفك وىالم الفدىرم )العرييىة السىعودية المممكة  ماادسما وارداا مصر  الواردال :
 األدنىرمميوا جنية ويمةا هىدها  8191هوالر  2006األقصر عال ( وقد يمةا هدها  2008
جىدوم ) العالقىة( ولىل يليىا معنويىة 1جدوم رقل )مميوا جنيق  1511ل هي  يمةا  2003عال 
   (.2رقل

 : واألردادطور  الدجارم الوارجية ييا مصر ) ك ( 
 تطور التجارة الخارجية :  -

القا ىمية  األردنيىة  دناوم هفا الجزل ما اليه  دطور الدجارم الوارجية ييا مصىر والمممكىةي    
 األهميىىة إلىىر ياإلضىىا ة مىىا هيىى  جممىىة الدجىىارم وكىىم مىىا الصىىادراا والىىوارداا يىىيا اليمىىداا   

جممىىة الصىادراا المصىىرية  رإلى األردنيىىةالنسىيية لمصىىادراا المصىرية مىىا السىم  الزراعيىىة لمسىوو 
 .( 2008 -1991وفلك والم الفدرم )

زيىىىادم جممىىىة دجىىىارم مصىىىر مىىى  المممكىىىة  إلىىىر( 1د ىىىير ييانىىىاا الجىىىدوم رقىىىل )جمةرررة التجررر ر  :  
 2008عىىىال  األقصىىىروقىىىد يمةىىىا هىىىدها (    2008 -1991)  األردنيىىىة القا ىىىمية وىىىالم الفدىىىرم

مميىوا جنيىق  153هي  يمةا  1999ال ع األدنرمميوا جنيق ويمةا هدها  4508هي  يمةا 
القا ىىمية ادجاهىىا عامىىا مدزايىىد  األردنيىىةجممىىة دجىىارم مصىىر الوارجيىىة مىى  المممكىىة  أوىىفا  وقىىد 

% مدوسىىىط 3.11مميىىىوا جنيىىىق دملىىىم  392وىىىالم  دىىىرم الدراسىىىة وقىىىد يمىىىا مرىىىدار الزيىىىادم السىىىنوية 
يىق وليىا معنويىة هىف  الزيىادم مميىوا جن 1301.8جممة الدجارم يينقما وىالم  دىرم الدراسىة واليىالا 

% مىىىا الزيىىادم  ىىىر 79 أا. اى 79. وقىىد يمةىىىا قيمىىة معامىىىم الدهديىىد 01عنىىد مسىىدوى معنويىىىة 
يفسىىرها عنصىىر  العوامىىم الدىىر إلىىرالقا ىىمية درجىى   األردنيىىةدجىىارم مصىىر الوارجيىىة مىى  المممكىىة 

 .( 2جدوم رقل )الزما  
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القا مية يالدزايىد المسىدمر وىالم الفدىرم  األردنيةالمممكة  إلر: ادسما صادراا مصر  ال  درال
مميىوا جنيىق  3920هيى  يمةىا   2008عىال  األقصىرل ( وقد يمةا هدها  2008 – 1991)

القا ىىمية  األردنيىىةالمممكىىة  إلىىرصىىادراا مصىىر  أوىىفاوقىىد  ( 1كمىىا هىىو موضىىح يالجىىدوم رقىىل )
دملىىم  مميىىوا جنيىىق 335ية ادجاهىىا عامىىا مدزايىىدا وىىالم  دىىرم الدراسىىة وقىىد يمىىا مرىىدار الزيىىادم السىىنو 

مميىوا  1041.7%ما مدوسط الصىادراا المصىرية لىنردا وىالم  دىرم الدراسىة واليىالا  32.18
 أا. اى 75. وقىد يمةىا قيمىة معامىم الدهديىد 01ودليا معنوية هف  الزيادم عند مسدوى  جنية  
عوامىىم الدىىر ال إلىىرالقا ىىمية درجىى   األردنيىىة% مىىا الزيىىادم  ىىر صىىادراا مصىىر مىى  المممكىىة  75

 (  2جدوم رقل )الزما .  يفسرها عنصر
القا ىىىىىمية يالدفيىىىىفك وىىىىىالم الفدىىىىىرم  األردنيىىىىةالمممكىىىىىة  مىىىىا  : ادسىىىىىما وارداا مصىىىىىر الررررواردال

مميىىىىوا جنيىىىىق  588ل هيىىىى  يمةىىىىا  2008عىىىىال  األقصىىىىروقىىىىد يمةىىىىا هىىىىدها ( 1999-2008)
 أوىىىفاقىىىد ( و 1مميىىىوا جنيىىىق جىىىدوم رقىىىل ) 80هيىىى  يمةىىىا  1999عىىىال  األدنىىىرويمةىىىا هىىىدها 
القا ىىمية ادجاهىىا عامىىا مدزايىىدا وىىالم  دىىرم الدراسىىة وقىىد يمىىا  األردنيىىةالمممكىىة  مىىاوارداا مصىىر 

مىىىا مدوسىىىط وارداا مصىىىر مىىىا   % 21.99مميىىىوا جنيىىىق دملىىىم  57.2مرىىىدار الزيىىىادم السىىىنوية 
مميىىوا جنيىىق وليىىا معنويىىة هىىف  الزيىىادم عنىىد مسىىدوى  260.1وىىالم  دىىرم الدراسىىة واليىىالا  األردا
 مىىىا% مىىىا الزيىىىادم  ىىىر وارداا مصىىىر 84 أااى  0.84وقىىىد يمةىىىا قيمىىىة معامىىىم الدهديىىىد  .01

   .(2جدوم رقل)الزما  صرعنيفسرها العوامم الدر  إلرالقا مية درج   األردنيةالمممكة 
 -السوق السعودى : إلىالزراعية  السلع أهمصرية من متطور الصادرات ال) ج ( 

السىىوو السىىعودى  إلىىر الطازجىىة الزراعيىىة رية مىىا السىىم  المصىىدراا الصىىا أهىىلددملىىم           
   واليصىىىم   واليردرىىىام (و يمىىىا يمىىىر عرضىىىا لىىىفلك : ) األرز(  ىىىر 2008-1999وىىىالم الفدىىىرم )

السىوو السىعودى يالدفيىفك وىالم الفدىرم إلىر  األيىيا األرز: ادسما صىادراا مصىر مىا  األرز
طنىىىا ألىىىا  60.04يمةىىىا  هيىىى  2007عىىىال  األقصىىىر( وقىىىد يمةىىىا هىىىدها  2008 -1991) 

 أوىىىىفا( وقىىىىد 3طنىىىىا جىىىىدوم رقىىىىل )ألىىىىا  5.5هيىىىى  يمةىىىىا  1999عىىىىال  األدنىىىىرويمةىىىىا هىىىىدها 
ولىىل السىىوو السىىعودى ادجاهىىا عامىىا مدزايىىدا وىىالم  دىىرم الدراسىىة  إلىىر األرزصىىادراا مصىىر مىىا 

 (3جدوم رقل )ليا معنوية هف  الزيادم د
السىوو السىعودى قىد  إلىرما اليردرام  صادراا مصر إلر(3د ير يياناا )جدوم رقل  : البرتق ل

ل هيىى  2008عىىال  األقصىىر( وقىىد يمةىىا هىىدها 2008-1999ادسىىما يالدفيىىفك وىىالم الفدىىرم )
طنىىا   وقىىد  ألىىا 1.7هيىى  يمةىىا  2004عىىال  األدنىىرطنىىا ويمةىىا هىىدها ألىىا  169.4يمةىىا 
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 وىىىالم  دىىىرممدناقصىىىا ادجاهىىىا عامىىىا  السىىىوو السىىىعودي إلىىىرصىىىادراا مصىىىر مىىىا اليردرىىىام  أوىىىفا
 (.4ولل يليا معنوية هفا النرص   )جدوم رقل الدراسة 

 الصادرات الوصرٍة هي أهن السلع الزراعَة إلي  سوقي السعودٍة واألردىتطور  : 3 جذول رقن 

 الكمية بالطن                                              . ( 8222 -0111الفترة )   خالل

بيـــــان     
 
 

 السنوات

 األردن السعودية

 أرز
 

 برتقال
 

 بصل
 

 أرز
 

 برتقال
 

 بصل
 

9111 5594 91300 92525 4829 919 2549 

4222 99228 923390 45910 92393 411 9255 

4229 99145 940915 41098 44854 500 599 

4224 95582 59234 59202 59352 82 4929 

4228 93329 8499 51994 28203 84 401 

4222 52055 9009 00518 52532 802 3522 

4225 55482 9999 91399 52282 284 2213 

4220 49345 90299 920221 995232 9291 8099 

4229 02222 1810 24290 990595 9008 3892 

4223 94253 901898 925935 42333 8589 92559 

 239279 35875 2322572 5309972 5985972 4092471 المتوسط

 زى للتعبئة العامة واإلحصاء النشرة السنوية للتجارة الخارجية ، أعداد مختلفة .ر : الجهاز المركالوصذ

                                             

لتطور كوَة الصادرات الوصرٍة هي أهن السلع  االتجاٍ الزهٌي العامًتائج هعادالت  : 4 جذول رقن 

 . ( 8222 -0111الفترة )  خاللالزراعَة إلي سوقي السعودٍة واألردى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 بيــان                                 

 

 الدولة  

 
 الزمنى العام معادلة االتجاه

متوسط 
 الفترة

معدل 
التغير 
 السنوى

معامل 
 التحديد

 
"R2" 

 قيمة
 (T ) 

المحسو
 بة

 
المعنو

 ية

ية
ود

سع
ال

 

 

 - .87 0729 ;.887 9278.;2 س هـ  90;8+  :0:; ص^ = أرز 

 - 07:0 - 0788 780; 79.:8.: س هـ  8:08 - :8;;. ص^ = برتقال

 ** 87.8 9;07 89798 8.70;9: س هـ  9928+  82808 ص^ = بصل

ن
رد

أل
ا

 

 

 * 2788 0798 .8.78 9990:79 س هـ  ;988+  8;;2 ص^ = أرز

 ** 8782 07:9 82722 :9:87 س هـ  :.2+  0;; - ص^ = برتقال

 * ;.27 0798 ;2878 .99.07 س هـ  8088+  902 - ص^ = بصل
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 إلىىرصىىادراا مصىىر مىىا اليصىىم الطىىازج  إلىىر( 3: د ىىير ييانىىاا الجىىدوم رقىىل )ل الطرر زج الب رر
 األقصىر( وقىد يمةىا هىدها  2008-1999السوو السعودى  رد ادسما يالدفيفك والم الفدىرم )

 14.5هيى  يمةىا  1999عىال  األدنىرويمةىا هىدها  ألىا طىا 106يمةىا ل هيى  2006عال 
السىىوو السىىعودى ادجاهىىا عامىىا  إلىىرصىىادراا مصىىر مىىا اليصىىم الطىىازج  أوىىفاوقىىد  ألىىا طىىا

% مىىا 14.41دملىىم  ألىىا طىىا 8.4مدزايىىدا وىىالم  دىىرم الدراسىىة وقىىد يمىىا مرىىدار الزيىىادم السىىنوية 
طنىا وليىا معنويىة  ألىا  58.6دراسة واليىالا مدوسط الصادراا المصرية لمسعودية والم  درم ال

% مىا الزيىادم  ىر 64 أا. اى 64. وقد يمةا قيمىة معامىم الدهديىد 01هف  الزيادم عند مسدوى 
 يفسىرها عنصىرالسوو السعودى درجى  اى العوامىم الدىر  إلرصادراا مصر ما اليصم الطازج 

 (. 4جدوم رقل)  الزما
 األردنية:السوق  إلىع الزراعية تطور الصادرات المصرية من السل) ء ( 

وىىالم  األردنيىىةالسىىوو  إلىىررية مىىا السىىم  الزراعيىىة الطازجىىة الصىىادراا المصىى أهىىلدملىىم د       
 : اليردرام   اليصم و يما يمر عرا لفلك  األرز(  ر 2008 -1999الفدرم )
-1999)السىوو ا ردنىر يالدفيىفك وىالم الفدىرم  إلىر األرز: ادسما صادراا مصر مىا  األرز

ويمةىىا هىىدها  ألىىا  طىىا 116.6هيىى  يمةىىا  2007عىىال  األقصىىر( وقىىد يمةىىا هىىدها  2008
صىادراا مصىر مىا  أوىفا( وقىد 3جىدوم رقىل ) ألىا طىا 2.3هيى  يمةىا  1999عال  األدنر
ا مرىدار الزيىادم السىنوية السوو ا ردنر ادجاها عاما مدزايدا والم  دىرم الدراسىة وقىد يمى إلر األرز
وىىىالم  دىىىرم الدراسىىىة  لىىىنردا% مىىىا مدوسىىىط الصىىىادراا المصىىىرية 17.17 دملىىىم ألىىىا طىىىا 8.3

وقىىد يمةىىا قيمىىة معامىىم  0.05وليىىا معنويىىة هىىف  الزيىىادم عنىىد مسىىدوى  ألىىا طىىا 48.4واليىىالا 
السىوو ا ردنىر درجى   إلىر األرز% ما الزيادم  ر صادراا مصىر مىا 41 أا. اى 41الدهديد 

 .(4م رقل جدو )الزما  يفسرها عنصر العوامم الدر إلر
السىوو ا ردنىر  إلىرصىادراا مصىر مىا اليردرىام  إلىر( 3: د ىير ييانىاا الجىدوم رقىل ) البرتق ل

 2008عىىىال  األقصىىىر( وقىىىد يمةىىىا هىىىدها  2008-1999 رىىىد ادسىىىما يالدفيىىىفك وىىىالم الفدىىىرم )
صىادراا  أوىفاطنىا وقىد 30هيى  يمةىا  2002عىال  األدنىروهدها  ألا طا 3.5هي  يمةا 

 275ادجاهىا عامىا مدزايىدا وىالم  دىرم الدراسىة وقىد يمىا مرىدار الزيىادم السىنوية مصر ما اليردرام 
وىىىالم  دىىىرم الدراسىىىة واليىىىالا  لىىىنردا% مىىىا مدوسىىىط الصىىىادراا المصىىىرية 32.22طنىىىا   دملىىىم 

وقد يمةا قيمىة معامىم الدهديىد  0.01هف  الزيادم عند مسدوى معنوية  عنويةطنا وليا م853.5
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 إلىىرالسىوو ا ردنىىر درجىى   إلىىر ىىر صىىادراا مصىر مىىا اليردرىىام  % مىا الزيىىادم58. اى اا 58
 .( 4جدومالعوامم الدر ي رهقا الزما )

 إلىىرصىىادراا مصىىر مىىا اليصىىم الطىىازج  إلىىر( 3ييانىىاا الجىىدوم رقىىل ): د ىىر الب ررل الطرر زج 
 األقصىىر( وقىد يمةىا هىدها 2008-1999السىوو ا ردنىر  رىد ادسىما يالدفيىفك وىالم الفدىرم ) 

طنىىا  571هيىى  يمةىىا  2001عىىال  األدنىىروهىىدها  ألىىا طىىا 14.6يىى  يمةىىا ل ه2008عىىال 
السىىوو ا ردنىىر ادجاهىىا عامىىا مدزايىىدا وىىالم  إلىىرصىىادراا مصىىر مىىا اليصىىم الطىىازج  أوىىفاوقىىد 

% مىا مدوسىط الصىادراا 21.16طنىا دملىم  1031 درم الدراسة وقد يما مرىدار الزيىادم السىنوية 
وليا معنوية هف  الزيىادم عنىد مسىدوى  ألا طا 4.9يالا والم  درم الدراسة وال لنرداالمصرية 
% مىىىا الزيىىىادم  ىىىر صىىىادراا 49 أا. اى 49وقىىىد يمةىىىا قيمىىىة معامىىىم الدهديىىىد  0.05معنويىىىة 

جىدوم )العوامىم الدىر ي ىرهقا الىزما .  إلىرالسىوو ا ردنىر يرجى   إلىرمصر ما اليصم الطازج 
 (  4رقل 

أهررم السررةع الزرا يررة إلرري السرروق السررعودي ) هررر (األهميررة النسرربية لة رر درال الم رررية مررن 
 واألردني إلي جمةة ال  درال الم رية:

% مىا إجمىالي صىادراا 88( أا السوو السعودي يسدوعك 5د ير يياناا الجدوم رقل )       
% مىىا إجمىىالي 3.1% مىىا إجمىىالي صىىادراا مصىىر مىىا اليردرىىام   56.3مصىىر مىىا اليصىىم   

نفىىس الجىىدوم أا السىىوو األردنىىي يسىىدوعك هىىوالي  صىىادراا مصىىر مىىا األرز يينمىىا أدضىىح مىىا
% مىىىىىا إجمىىىىىالي صىىىىىادراا مصىىىىىر لكىىىىىم مىىىىىا األرز   واليصىىىىىم   و %0.71   %3.1   4.5

 ( . 2008 – 2006اليردرام عمر الدرديك وفلك كمدوسط سنوي لمفدرم ) 
عودي األهمية النسبية لة  درال الم رية من أهم السةع الزرا ية  إلى السوق السر : 5 جدول ريم  

 خمتوسررررررررط سررررررررنوى الم رررررررررية لإلررررررررى جمةررررررررة ال رررررررر درا األردنرررررررريوالسرررررررروق 
 ( . 5008/ 5006الفتر  ) 

بيـــــان       
 
 
 

 السنوات

 األردن السعودية

 صادرات
 مصر

 لسعوديةإلى ا
 )ألف طن(

جملة 
صادرات 

 مصر
 )ألف طن(

%لصادرات 
مصر الى السوق 
 السعودى لجملة
 صادرات مصر

 

صادرات 
 مصر

 إلى األردن
 ألف طن()

جملة 
صادرات 

 مصر
 )ألف طن(

%لصادرات 
مصر الى السوق 

 لجملةاألردنى 
 صادرات مصر

 

 524 1.827 .2.. 27. 1.827 22.. أرز

 1217 .62.. 25. .462 .62.. 78225 برتقال

 27. 76221 .42 88 76221 .7522 بصل

 .منظمة األغذية والزراعة ) الفاو ( ، الدوليةجمعت وحسبت من : شبكة المعلومات  : المصدر               
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تراق أهم السةع الزرا ية في السوق السويي لة  درال الم رية ومعدل ا الن يك ث ني  :
 السعودي واألردني . 

( دزايىىد النصىىيك السىىوقي لىىيعا الصىىادراا المصىىرية 6يدضىىح مىىا ييانىىاا الجىىدوم رقىىل )       
% لميردرىىام   75.2% لميصىم . 82هىىوالي مىا السىم  الزراعيىىة  ىي السىوو السىىعودي هيى  يمىا 

% لنرز يينما يما نسية النصىيك السىوقي لمصىادراا المصىرية  ىي السىوو  األردنىي هىوالي 2.5
أمىىا  % لكىىم مىىا األرز   واليصىىم   واليردرىىام عمىىر الدرديىىك .%11.06    %18.09   23.2

  يمىىىىىىىىىىىىا يدعمىىىىىىىىىىىىىو يمعىىىىىىىىىىىىدم اودىىىىىىىىىىىىىراو أهىىىىىىىىىىىىل  السىىىىىىىىىىىىىم  الزراعيىىىىىىىىىىىىة  ىىىىىىىىىىىىىي السىىىىىىىىىىىىوو السىىىىىىىىىىىىىعودي 
األردني :  د ىير ييانىاا  نفىس الجىدوم إلىي اردفىاو مت ىر معىدم اودىراو السىوو السىعودي لكىم و 

مىىىا اليردرىىىىام واليصىىىىم وكممىىىىا زادا دمىىىك النسىىىىية دم فلىىىىك عمىىىىر ادسىىىاو السىىىىوو وسىىىىقولة دوولىىىىق 
 والعكس صهيح .

ق الٌصَب السوقي للصادرات الوصرٍة وهعذل اختراق أهن السلع الزراعَة في السو : 6 جذول رقن 

 . ( 8222 /8226الفترة ) السعودً والسوق األردًي كوتوسط سٌوى 

 الدولة
 المستوردة

 
 

 المؤشـــــر 
 
 
 السـلـــــعة

اجمالى 
كمية 
 واردات

 السوق 
 )ألف طن(

اجمالى 
كمية 

صادرات 
 السلعة

 )ألف طن(

األنتاج 
المحلى 

من 
 السلعة

ألف )
 طن(
 

كمية 
الواردات 
من مصر 

 للسوق
 )ألف طن(

 % 
يب النص

 السوقى لمصر
 

معدل 
اختراق 
 السوق

  

ية
ود

سع
 ال

 

 .121 24. 22.. صفر 225 2.728 أرز

 1211 .142 78225 صفر .421 4722. برتقال

 1217 .8 .7522 .4.2 527. 78.27 بصل
ن
رد

أل
 ا

 
 12.5 .2.. .2.. صفر 24. 75.24 أرز

 1215 77216 25. 128. 1287 721. برتقال

 127 78212 .42 .82. 721 .22. بصل

 ..، منظمة األغذية والزراعة ) الفاو ( )اإلنترنت ( الدوليةجمعت وحسبت من : شبكة المعلومات :  المصدر              

 

 0.71   0.77وقىىد يمةىىا قيمىىة هىىفا المت ىىر أقصىىاها لمهصىىوم اليردرىىام واليصىىم هيىى  يمةىىا 
  يينمىىا يمةىىىا قيمىىىة هىىىفا 0.03عمىىر الدرديىىىك ويمةىىىا أدناهىىىا لمهصىىوم األرز هيىىى  يمةىىىا نهىىىو 

لكىىىم مىىىا األرز واليصىىىم واليردرىىىام  0.04   0.1   0.24المت ىىىر  ىىىي السىىىوو األردنىىىي هىىىوالي 
عمىىر الدرديىىك ويدضىىح مىىا فلىىك إمكانيىىة زيىىادم الصىىادراا المصىىرية مىىا كىىم مىىا األرز واليردرىىام 

 واليصم  ي األوقاا المناسية لكم ما السوو السعودي واألردني . 
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المن فسة لم ر في ت دير أهم السةع الزرا ية إلي السوق السعودي واألردني  الدول -ث لث :
:  

 الدول المن فسة لم ر في ت دير األرز إلي السوق السعودي واألردني : -0

 الدول المن فسة لم ر في ت دير األرز إلي السوق السعودي : -أ 

سىىة لمصىىر  ىىي دصىىدير األرز ( أا القنىىد أهىىل الىىدوم المنا 7يدضىىح مىىا الجىىدوم رقىىل )         
الىىا طىىا قيمدقىىىا 662إلىىي السىىوو السىىعودي   هيىى  يمةىىىا صىىادرادقا إلىىي فلىىك السىىىوو هىىوالي 

دو ر لمطىىىا كمدوسىىىط سىىىنوي  لمفدىىىرم )  589.8مميىىىوا  دو ر يمدوسىىىط سىىىعر يمىىىا نهىىىو  390.5
د و ( لل يأدي يعد فلك كم ما ياكسداا   الو ياا المدهىدم األمريكيىة و دايالنى 2008 – 2006
  51.5  88.4   95.3هيى  يمةىا صىادرادقا مىا األرز إلىي السىوو السىعودي هىوالي  ااسدرالي
   447.6يمدوسىىىط سىىىعرمميىىىوا دو ر  9.5"  24.1"  57.4"  42.7ألىىا طىىىا قيمدقىىىا  16.3

عمىىر الدرديىىك  ىىي هىىيا لىىل ددجىىاوز صىىادراا مصىىر  دو ر لمطىىا 584.7   468.3   649.6
مميىوا دو ر يمدوسىط سىعر  9.2طىا قيمدقىا  ألىا 22.9مىا األرز إلىي السىوو السىعودي سىوي 

 دو ر لمطا .  401.7
  لمن فسة لم ر فى ت دير األرز  إلى السوق السعودي والسوق األردنىالدول ا : 7جدول ريم  

 ( . 5008/ 5006خمتوسط سنوى الفتر  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .، منظمة األغذية والزراعة ) الفاو (  )اإلنترنت ( الدوليةجمعت وحسبت من : شبكة المعلومات  المصدر :

 بيــــــان       
 
 

 الدولة

 السوق السعودى إلىالصادرات 

 اإلنتاج
 طن باأللف

      
 بيــــــان 
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 22472 3095 02471 9872 استراليا 22472 1589 53279 9078 استراليا

 
 010979 98312 29974 8878 مصر 010979 1422 22979 4471 مصر

 928131 812253 53173 004724 الهند

الواليات 
 المتحدة
 124479 91931 04074 8970 األمريكية

 
      319071 24050 22970 1578 باكستان

 
      8998270 42995 20378 5975 تايالند

الواليات 
 المتحدة
 األمريكية

 

 
3372 
 

02170 
 

59249 
 

124479 
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   ق األردني :الدول المن فسة لم ر في ت دير األرز إلي السو -ك: 
يدضح ما يياناا نفس الجدوم أا الو ياا المدهدم األمريكيىة أهىل الىدوم المنا سىة لمصىر       

 ىىىىي دصىىىىدير األرز إلىىىىي السىىىىوو األردنىىىىي    هيىىىى  يمةىىىىا صىىىىادرادقا إلىىىىي فلىىىىك السىىىىوو هىىىىوالي 
دو ر لمطىا لىل يىأدي  626.2مميىوا دو ر يمدوسىط سىعر يمىا 19.8قيمدقىا  ديمىا ألا طا31.6
ألىىا طىىا  13.4فلىىك اسىىدراليا هيىى  يمةىىا صىىادردقا مىىا األرز إلىىي السىىوو األردنىىي هىىوالي  يعىىد

دو ر لمطىىىىا   يينمىىىىا اهدمىىىىا صىىىىادراا  642.9مميىىىىوا دو ر يمدوسىىىىط سىىىىعر  8.6قيمدقىىىىا ديمىىىىا 
ديمىا ألىا طىا  33.3مصر ما األرز إلي السوو األردني المردية األولي هي  يمةا صىادرادقا 

 دو ر لمطا .   417.2ر يمدوسط سعر مميوا دو  13.9قيمدقا 
 الدول المن فسة لم ر في ت دير البرتق ل إلي السوق السعودي واألردني : -5

  : الدول المن فسة لم ر في ت دير البرتق ل إلي السوق السعودي :-أ    
( إلىي أا مصىر دهدىم المرديىة األولىي  ىي دصىدير اليردرىام إلىي 8د ير يياناا الجدوم رقىل )    

مميىىىىوا دو ر  81.7قيمدقىىىىا ديمىىىىا ألىىىىا طىىىىا 189.4لسىىىىوو السىىىىعودي هيىىىى  يمةىىىىا صىىىىادردقا ا
 .(  2008-2006دو ر لمطا كمدوسط سنوي لمفدرم )  431.2يمدوسط سعر 

: المذول الوٌافسمة لوصمر فمي تصمذٍر اللرتإمال  إلمي السموق السمعودً والسموق  2جذول رقمن  

 ( . 8222/ 8226األردًي  كوتوسط سٌوى الفترة ) 
         

 بيــــــان 
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 ألردنىالسوق ا إلىالصادرات 

 اإلنتاج
 باأللف
 طن
 

ية
كم

ال
 

ف
ألل

با
 

ن
ط

 

عر
س

ال
ن 
ط
لل
ر/

ال
دو

ف 
ألل

با
ة 

يم
لق
ا

 

الر
دو

 

ية
كم

ال
 

ف
ألل

با
 

ن
ط

 

عر
س

ال
ن 
ط
لل
ر/

ال
دو

 

أل
با
ة 

يم
لق
ا

ف
ل

 

الر
دو

 

 
 492272 9482 592799 472 مصر 492272 39009 28974 93172 مصر 

 
 02271 9439 524755 9275 سوريا 44175 8424 22279 8973 لبنان

جنوب 
 8079 9831 593755 472 فلسطين 924879 89529 20270 3273 أفريقيا

 .منظمة األغذية والزراعة ) الفاو ( ،)اإلنترنت (  الدوليةجمعت وحسبت من : شبكة المعلومات المصدر : 

 
ودعدير ليناا أهل الىدوم المنا سىة لمصىر  ىي دصىدير اليردرىام إلىي السىوو السىعودي هيى  يمةىا 

مميىىىىوا دو ر يمدوسىىىىط سىىىىعر  3.2قيمدقىىىىا  ديمىىىىا ألىىىىا طىىىىا 31.8صىىىىادرادقا إلىىىىي فلىىىىك السىىىىوو 
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ألىا طىا  80.8ا أدي يعد فلىك جنىوك أ ريريىا هيى  يمةىا صىادردقددو ر لمطا   لل  400.69
 دو ر لمطا . 464.6مميوا دو ر يمدوسط سعر  37.5قيمدقا 

 : : الدول المن فسة لم ر في ت دير البرتق ل إلي السوق األردني-ك
أهل الىدوم المنا سىة لمصىر  ىي دصىدير اليردرىام ما د ير يياناا نفس الجدوم أا سوريا        

 7.3قيمدقىىا ديمىىا ألىىا طىىا  14.5السىىوو  دمىىكإلىىي السىىوو األردنىىي هيىى  يمةىىا صىىادردقا إلىىي 
أدي يعىىد فلىىك  مسىىطيا هيىى  دو ر لمطىىا لىىل دىى 502.55والي مميىىوا دو ر يمدوسىىط سىىعر يمىىا هىى

 1.4قيمدقىا هىوالي ديمىا ألىا طىا  2.4يمةا صادردقا ما اليردرىام إلىي السىوو األردنىي هىوالي 
جىاوز صىادراا مصىر دو ر لمطا  ىي هىيا لىل دد 578.55مميوا دو ر يمدوسط سعر يما نهو 

مميىىوا دو ر يمدوسىىط سىىعر  1.2ألىىا طىىا قيمدقىىا  2.4مىىا اليردرىىام إلىىي السىىوو األردنىىي سىىوي 
 دو ر لمطا  .   514.17

 الدول المن فسة لم ر في ت دير الب ل إلي السوق السعودي واألردني :  -3

 الدول المن فسة لم ر في ت دير الب ل إلي السوق السعودي : -أ

( أا مصىىر دهدىىم المرديىىة األولىىي  ىىي دصىىدير اليصىىم إلىىي 9ييانىىاا الجىىدوم رقىىل )د ىىير        
مميىىىىوا دو ر  19.6قيمدقىىىىا ديمىىىىا ألىىىىا طىىىىا  149.3السىىىىوو السىىىىعودي هيىىىى  يمةىىىىا صىىىىادردقا 

( ودعديىىىر الىىىيما أهىىىل 2008-2006كمدوسىىىط  سىىىنوي )  لمطىىىا دو ر 131.06يمدوسىىىط سىىىعر 
مىك دو السىعودي هيى  يمةىا صىادردقا إلىي الدوم المنا سة لمصر  ىي دصىدير اليصىم إلىي السىو 

أدي دو ر لمطىا لىل دى 269.5يمدوسىط سىعر مميىوا دو ر  12.3ألا طا قيمدقىا  45.8السوو 
 4.3قيمدقىا ديمىا ألىا طىا  13.8   21.5يعد فلك كم ما القنىد ودركيىا هيى  يمةىا صىادردقا 

 عمر الدرديك .   دو ر لمطا 86.81   199.72مميوا دو ر يمدوسط سعر يما هوالي  1.2  
 الدول المن فسة لم ر في ت دير الب ل إلي السوق األردني : -ك

أهىل الىدوم المنا سىة لمصىر  ىي دصىدير اليصىم  مىا ( أا لينىاا9يدييا ما الجىدوم رقىل )       
مىىك د( هيىى  يمةىىا صىىادردقا إلىىي  2008-2006إلىىي السىىوو األردنىىي كمدوسىىط سىىنوي لمفدىىرم ) 

دو ر لمطىىىا  248.8مميىىىوا دو ر يمدوسىىىط سىىىعر  1.9هىىىوالي  ألىىىا طىىىا قيمدقىىىا 7.5السىىىوو 
دركيىىىا المرديىىىة اللانيىىىة يالنسىىىية لمىىىدوم المنا سىىىة لمصىىىر  ىىىي دصىىىدير اليصىىىم إلىىىي السىىىوو  هدىىىمود

 257.5مميىىوا دو ر يمدوسىىط  1.9هىىوالر ألىىا طىىا قيمدقىا 7.2األردنىي هيىى  يمةىىا صىادردقا 
  يمةىىا صىىادردقا مىىا اليصىىم إلىىي السىىوو دو ر لمطىىا    ودىىأدي سىىوريا  ىىي المرديىىة اللاللىىة هيىى

دو ر  220.7مميىىىوا دو ر يمدوسىىىط سىىىعر يمىىىا  0.64ألىىىا طىىىا قيمدقىىىا  2.9األردنىىىي هىىىوالي 
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ألىىا طىىىا 5.3لمطىىا .  ىىىي هىىيا لىىىل ددجىىاوز صىىىادراا مصىىر مىىىا اليصىىم إلىىىي السىىوو األردنىىىي 
 دو ر لمطا .   251.7مميوا دو ر يمدوسط سعر  1.3قيمدقا 

إلرى السروق السرعودي والسروق األردنرى   الب رلالمن فسرة لم رر فرى ت ردير  الدول : 9 جدول ريم 
 ( . 5008/ 5006خمتوسط سنوى الفتر  ) 

  
 بيــــــان 

 
 

 الدولة

 اإلنتاج السوق السعودى إلىالصادرات 
 طن باأللف

      
 بيــــــان 

 
 

 الدولة

 ألردنىالسوق ا إلىالصادرات 
 اإلنتاج
 باأللف
 طن
 

 الكمية
 باأللف
 طن

 السعر
 دوالر/للطن

 

القيمة 
 باأللف
 دوالر

 الكمية
 باأللف
 طن

 السعر
 دوالر/للطن

 

القيمة 
 باأللف
 دوالر

 922273 9882 45979 578 مصر 922273 91509 989720 92178 مصر

 2570 9300 42373 975 لبنان 9499279 2412 911794 4975 الهند

 939978 9352 45975 974 تركيا 939978 9913 30739 9873 تركيا

 92272 022 44279 471 سوريا 93178 94822 40175 2573 اليمن

 .، منظمة األغذية والزراعة ) الفاو (  )اإلنترنت ( الدوليةجمعت وحسبت من : شبكة المعلومات المصدر : 

 
القررردر  التن فسرررية لة ررر درال الم ررررية مرررن السرررةع الزرا يرررة فررري السررروق السرررعودي  -رابعررر  :

 ني :  واألرد
يرصد يالدنا سية قدرم دولة مىا عمىر إندىاج سىم  ووىدماا دميىي اهدياجىاا األسىواو العالميىة       

و ىىىي فاا الوقىىىا دسىىىاعد عمىىىر دهريىىىو اردفىىىاو  ىىىي مسىىىدوي معي ىىىة أ ىىىراد دمىىىك الدولىىىة   ودرىىىاس 
الدنا سىىىية مىىىا وىىىالم مت ىىىر السىىىعر النسىىىيي   ومت ىىىر اإلندىىىاج النسىىىيي   وكممىىىا اردفعىىىا الريمىىىة 

 دجة دم فلك عمر دهسا الوض  الدنا سي لمدولة والعكس صهيح . النا
 القدر  التن فسية لة  درال الم رية في السوق السعودي : -0 

 القدر  التن فسية ل  درال األرز الم ري في السوق السعودي :  -) أ (
 السعر النسبي لألرز في السوق السعودي :   -

أا النسىىىية ألسىىىعريق يىىىيا مدوسىىىط أسىىىعار أهىىىل الىىىدوم ( 10يدضىىىح مىىىا ييانىىىاا الجىىىدوم رقىىىل )    
  1.3   0.89المنا سىىىة يالمرارنىىىة يسىىىعر دصىىىدير السىىىمعة مىىىا الدولىىىة المصىىىدرم قىىىد يمةىىىا نهىىىو 

لكىىىم مىىىا اسىىىدراليا   مصىىىىر   والقنىىىد   ياكسىىىداا   دايالنىىىىد    0.81   1.12   1.17   0.89
أا مصىر لقىا ميىزم نسىيية مردفعىة  ىي الو ياا المدهدم األمريكيىة عمىر الدرديىك   ممىا ي ىير إلىي 

دأدي  ي المرديىة األولىي مىا يىيا أهىل الىدوم المصىدرم  ير األرز إلي السوو السعودي هي  دصد
 لنرز إلي السوو السعودي .
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مؤشررال الميرز  التن فسرية ل ر درال م رر مرن أهرم السرةع الزرا يرة وبعرض الردول  : 00جدول ريم  
 ( . 5008 -5006الفتر  ) المن فسة  الل 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .، منظمة األغذية والزراعة ) الفاو () األنترنت ( الدوليةجمعت وحسبت من : شبكة المعلومات المصدر : :  الوصذر
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 اإلنت ج النسبي لألرز:     -

اسىىدراليا   ( أا نسىىية اإلندىىاج المهمىىي إلىىي العىىالمي لكىىم مىىا 10يدضىىح مىىا الجىىدوم رقىىل )      
%    0.07الو يىىاا المدهىىدم األمريكيىىة قىىد يمىىا نهىىو و دايالنىىد   و ياكسىىداا   و القنىىد   و مصىىر   و 

% عمىىر الدرديىىك .  ممىىا ي ىىير إلىىي أا %1.36  %4.71   %1.36    %21.77    1.05
مصر لقا ميزم نسيية إنداجية منوفضة هي  أنقا دىأدي  ىي المرديىة الوامسىة مىا يىيا أهىل الىدوم 

درم لىىىنرز األمىىىر الىىىفي يدطمىىىك إعىىىادم الن ىىىر  ىىىي السياسىىىاا اإلنداجيىىىة لىىىنرز عىىىا طريىىىو المصىىى
 الدوس   ي إنداجق راسيا  رط  هي  أنق  ديد ا سدقالك لميا  الري .

 األهمية النسبية ل  درال األرز في السوق السعودي :  -
ألهىىىىل األسىىىىواو ( أا األهميىىىىة النسىىىىيية لصىىىىادراا األرز 10يدضىىىىح مىىىىا الجىىىىدوم رقىىىىل )        

%  4.96%   0.7%    3.04%   15.12%   3.1%   9.8الوارجيىىىىىة قىىىىىد يمةىىىىىا نهىىىىىو 
الدرديىك لكم ما اسدراليا   مصر   القند   ياكسىداا   دايالنىد  الو يىاا المدهىدم األمريكيىة  عىم 

صادراا األرز لنسواو القامة   وعىدل الرىدرم عمىر ا هدفىا  يمسىدوي وهفا يعنر انوفاا نسية 
 صادراا لدمك األسواو. ال

 ) ك ( القدر  التن فسية ل  درال البرتق ل الم ري في السوق السعودي : 
 السعر النسبي لةبرتق ل في السوق السعودي :  -

( أا النسىىية السىىعريق يىىيا مدوسىىط أسىىعار أهىىل الىىدوم 10يدضىىح مىىا ييانىىاا الجىىدوم رقىىل )      
   3.3   0.77لىىة المصىىدرم   قىىد يمةىىا نهىىو المنا سىىة يالمرارنىىة يسىىعر دصىىدير السىىمعة مىىا الدو 

لكىىم مىىا مصىىر ولينىىاا وجنىىوك أ ريريىىا عمىىر الدرديىىك ممىىا ي ىىير إلىىي أا مصىىر لقىىا ميىىزم  0.71
نسىىيية سىىعرية منوفضىىة  ىىي دصىىدير اليردرىىام   األمىىر الىىفي يدطمىىك إعىىادم الن ىىر  ىىي السياسىىاا 

 ل أا . السعرية الدصديرية لميردرام لددعيل مركز مصر الدنا سي  ي هفا ا
 اإلنت ج النسبي لةبرتق ل :  -

العىىالمي  ج( أا نسىىية اإلندىىاج المهمىىي إلىىي اإلندىىا10يدضىىح مىىا ييانىىاا الجىىدوم رقىىل )         
 عمي الدرديك .   0.02   0.003   0.03لكم ما مصر وليناا وجنوك أ ريريا قد يما نهو 
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 األهمية النسبية ل  درال البرتق ل في السوق السعودي : -
( أا األهميىىة النسىىىيية لصىىادراا اليردرىىىام ألهىىىل 10د ىىير الييانىىىاا الىىواردم يالجىىىدوم رقىىىل )       

% لكىىىىم مىىىىا مصىىىىر ولينىىىىاا 8.1%   35.9%   56.3األسىىىىواو الوارجيىىىىة قىىىىد يمةىىىىا هىىىىوالي 
 وجنوك أ ريريا عمر الدرديك . 

 ) ج ( القدر  التن فسية ل  درال الب ل الم ري في السوق السعودي :
 لللصل فٌ السوق السعودً : السعر الٌسلٌ  -

( أا النسية السعرية ييا مدوسط أسعار أهل الىدوم المنا سىة 10د ير يياناا الجدوم رقل )      
   1.99   0.86   1.3يالمرارنىىىة يسىىىعر دصىىىدير السىىىمعة مىىىا الدولىىىة المصىىىدرم قىىىد يمةىىىا نهىىىو 

 لكم ما مصر والقند ودركيا واليما عمر الدرديك .  0.64
 ي لةب ل  :اإلنت ج النسب -

( أا نسىية اإلندىاج المهمىي إلىي اإلندىاج العىالمي لكىم مىا مصىر  10يوضح الجىدوم رقىل )      
عمىر الدرديىك األمىر الىفي  0.003   0.03    0.18   0.02والقند ودركيا والىيما يمىا هىوالي 

ي ىىير إلىىي أا نسىىية اإلندىىاج المهمىىي مىىا اليصىىم المصىىري إلىىي اإلندىىاج العىىالمي أقىىم مىىا ن يىىرم 
القندي والدركي مما يدطمك إعىادم الن ىر  ىي السياسىاا اإلنداجيىة لدىدعيل مركىز مصىر الدنا سىي 

  ي هفا ال أا . 
 األهمية النسبية ل  درال الب ل الم ري إلي السوق السعودي :  -

( أا األهميىىىة النسىىىيية لصىىىادراا اليصىىىم ألهىىىل األسىىىواو 10د ىىىير ييانىىىاا الجىىىدوم رقىىىل )      
% لكىىىىم مىىىىا مصىىىىر 76.72%   7.97%    1.59%   87.98والي الوارجيىىىىة قىىىىد يمةىىىىا هىىىى

 والقند ودركيا واليما عمر الدرديك . 
 الردرم الدنا سية لمصادراا المصرية  ي السوو األردني : -2

 القدر  التن فسية ل  درال األرز الم ري في السوق األردني : -) أ ( 
 السعر النسبي لألرز في السوق األردني :  -

ا مصر المردية األولي  ي دنا سية السعر ييا كم ما اسدراليا والو يىاا المدهىدم اهدم     
لكىىم مىىا اسىىدراليا ومصىىر  0.9   1.35   0.87األمريكيىىة هيىى  يمةىىا النسىىية السىىعرية هىىوالي 

 ( .  10) والو ياا المدهدم األمريكية عمر الدرديك . كما هو موضح يالجدوم رقل
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 اإلنت ج النسبي لألرز :  -
اهدمىىىا مصىىىر المرديىىىة اللانيىىىة يعىىىد الو يىىىاا المدهىىىدم األمريكيىىىة مىىىا هيىىى  نسىىىية اإلندىىىاج        

 1.36   1.05   0.0007المهمي لنرز إلي اإلندىاج العىالمي هيى  يمةىا هىف  النسىية هىوالي 
 .( 10جدوم رقل ) لكم ما اسدراليا ومصر والو ياا المدهدم األمريكية عمر الدرديك 

 ية ل  درال األرز إلي السوق األردني : األهمية النسب -
اهدما اسدراليا المرديىة األولىي  ىي صىادراا األرز إلىي السىوو األردنىي لىل مصىر  الو يىاا      

% لكىىم مىىا  1.77%    4.51%    8.06المدهىىدم األمريكيىىة هيىى  يمةىىا هىىف  النسىىية هىىوالي 
 (  10جدوم رقل )اسدراليا ومصر   والو ياا المدهدم األمريكية عمر الدرديك 

 األهمية النسبية ل  درال األرز إلى السوق األردني : -
السىىوو ا ردنىىر لىىل مصىىر  إلىىراهدمىىا اسىىدراليا المرديىىة األولىىر  ىىر صىىادراا األرز       

   4.51%   8.06يمةىىىىىىا هىىىىىىف  النسىىىىىىية هىىىىىىوالر هيىىىىىى   الو يىىىىىىاا المدهىىىىىىدم األمريكيىىىىىىة 
مدهىىىدم األمريكيىىىة كمىىىا هىىىو موضىىىح % لكىىىم مىىىا اسىىىدراليا   ومصىىىر   والو يىىىاا ال1.77

(   وهفا يعنر انوفاا نسية صادراا األرز لنسواو القامىة   وعىدل  10يالجدوم رقل) 
 الردرم عمر ا هدفا  يمسدوى الصادراا لدمك األسواو . 

 ) ك ( القدر  التن فسية ل  درال البرتق ل الم رى إلى السوق االردنى :
 االردنى : السعر النسبى لةبرتق ل فى السوق -

ا النسىىية السىىعرية يىىيا مدوسىىط أسىىعار أهىىل ( أ10يدضىىح مىىا ييانىىاا الجىىدوم رقىىل )     
 1.03الدوم المنا سة يالمرارنة يسعر دصدير السىمعة مىا الىدوم المصىدرم قىد يمةىا نهىو 

 لكم ما مصر   وسوريا   و مسطيا عمر الدرديك  0.92   1.06  
 اإلنت ج النسبي لةبرتق ل : -

( اا مصىىر دهدىىم المرديىىة األولىىر مىىا يىىيا سىىوريا و مسىىطيا 10الجىىدوم رقىىل ) يوضىىح     
ما هي  نسية اإلنداج المهمر ما اليردرام إلىر اإلندىاج العىالمي هيى  يمةىا هىف  النسىية 

 ريا و مسطيا عمر الدرديك .  و لكم ما مصر وس 0.0006   0.009   0.03هوالي 
 وق األردني :  األهمية النسبية ل  درال البرتق ل إلي الس -

ريا مىىا و ( أا مصىىر دهدىىم المرديىىة اللاللىىة يعىىد  مسىىطيا لىىل سىى10يديىىيا مىىا الجىىدوم رقىىل )     
هيىى  نسىىية صىىادراا اليردرىىام إلىىي السىىوو األردنىىي إلىىي إجمىىالي صىىادردقا مىىا اليردرىىام . هيىى  
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ريا و % لكىىىىىم مىىىىىا مصىىىىىر وسىىىىىى 78.18%    39.94%   0.71يمةىىىىىا هىىىىىف  النسىىىىىية هىىىىىوالي 
درديىىك . ممىىا ي ىىير إلىىي انوفىىاا نسىىية صىىادراا اليردرىىام لنسىىواو القامىىة   و مسىىطيا عمىىر ال

 وعدل الردرم عمر ا هدفا  يمسدوي الصادراا لدمك األسواو . 
 ) ج ( القدر  التن فسية ل  درال الب ل إلي السوق األردني :

 : السعر النسبي لةب ل في السوق األردني -

  النسىية يىيا مدوسىط أسىعار الدصىدير لمىدوم المنا سىة اهدما مصر المردية اللاللة مىا هيى     
والمدملمىىة  ىىي لينىىاا   دركيىىا   سىىوريا إلىىي سىىعر دصىىدير اليصىىم المصىىري إلىىي السىىوو األردنىىي   

لكىىىم مىىىا مصىىىر ولينىىىاا ودركيىىىا  1.1   0.95   0.98   0.97وقىىىد يمةىىىا هىىىف  النسىىىية نهىىىو 
رية الدصىديرية لميصىم لدىدعيل مركىز وسوريا األمر الفي يدطمك إعادم الن ر  ىي السياسىاا السىع

   .(10جدوم رقل  )مصر الدنا سي  ي هفا ال أا 
  اإلنت ج النسبي لةب ل :  -

المهمىر لميصىىم إلىي اإلندىىاج  جاهدمىا مصىر المرديىىة اللانيىة يعىد دركيىىا مىا هيى  نسىىية اإلندىا    
مصىر  لكىم مىا 0.001   0.03   0.0007   0.02العالمي هيى  يمةىا هىف  النسىية هىوالي 

 ( .  10جدوم رقل )وليناا ودركيا وسوريا عمر الدرديك 
 األهمية النسبية ل  درال الب ل إلي السوق األردني :  -

( أا مصىىر دهدىىم المرديىىة الرايعىىة واألويىىرم مىىا يىىيا 10يدضىىح مىىا ييانىىاا الجىىدوم رقىىل )      
يصىىىم إلىىىي الىىىدوم المنا سىىىة لصىىىادراا اليصىىىم  ىىىي السىىىوو األردنىىىي مىىىا هيىىى  نسىىىية صىىىادراا ال

 3.12وقىد يمةىا هىف  النسىية هىوالي   اليصىم مصىر مىا السوو األردني إلىي إجمىالي صىادراا 
% لكىىم مىىا مصىىر ولينىىاا ودركيىىا وسىىوريا عمىىر الدرديىىك %24.37    %4.16   %55.15   

. وهىىىفا يعنىىىر انوفىىىاا نسىىىية صىىىادراا اليصىىىم لنسىىىواو القامىىىة   وعىىىدل الرىىىدرم عمىىىر ا هدفىىىا  
 مك األسواو . يمسدوي الصادراا لد
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 المة ص
اسىىدقدا هىىفا اليهىى  الدعىىرا عمىىر الوضىى  الدنا سىىي لمصىىادراا المصىىرية مىىا أهىىل السىىم        

 الزراعية  ي السوو السعودي والسوو األردني . 
يهىى  وقىىد اسىىدودل اليهىى  أدواا الدهميىىم ألوصىىفي والكمىىي الدىىي دىىتدي إلىىي دهريىىو هىىدا ال     

 ىر السىوو السىعودي والسىوو  و السوو ألهل السم  الزراعيةدراهي  دل اسدودال نموفج معدم او
لريىىىىاس الموقىىىىا الدنا سىىىىي لمصىىىىادراا المصىىىىرية مىىىىا أهىىىىل السىىىىم   األردنىىىىي ونمىىىىوفج الدنا سىىىىية  

 الزراعية  ي السوو السعودي واألردني . 
وأوضىىىها الندىىىالة أهميىىىة السىىىوو السىىىعودي واألردنىىىي لمصىىىادراا المصىىىرية هيىىى  يسىىىدوعك     

% مىىا صىىادراا اليردرىىام    56.3% مىىا صىىادراا مصىىر مىىا اليصىىم   88دي السىىوو السىىعو 
% مىىا صىىادراا مصىىر 4.5% مىىا صىىادراا األرز يينمىىا يسىىدوعك السىىوو األردنىىي هىىوالي 3.1

 ( .  2008-2006% ما صادراا اليصم كمدوسط سنوي لمفدرم )3.1ما األرز   
سىىىم  الزراعيىىىة  ىىىي السىىىوو كمىىىا أوضىىىها الندىىىالة دزايىىىد النصىىىيك السىىىوقي لصىىىادراا أهىىىل ال     

% لكىم مىا اليصىم واليردرىام واألرز عمىر  2.5% " 75.2% " 82السعودي هيى  يمىا هىوالي 
الدرديىىىك .  ىىىي هىىىيا يمىىىا النصىىىيك السىىىوقي لصىىىادراا أهىىىل السىىىم  الزراعيىىىة  ىىىي السىىىوو األردنىىىي 

اليردرىىام عمىىر الدرديىىك و اليصىىم   و % لكىىم مىىا األرز   11.06% " 18.09% " 23.2هىىوالي 
 ( .  2008-2006وسط سنوي لمفدرم ) كمد
دىراو السىوو لىيعا السىم  الزراعيىة  ىي السىوو وضها الندالة اردفىاو مت ىر معىدم اوكما أ    

( وقىىد يمةىىا قيمىىة هىىفا المت ىىر  ىىي 2008-2006السىىعودي واألردنىىي كمدوسىىط سىىنوي لمفدىىرم ) 
رز عمىر الدرديىك لكم ما اليردرىام واليصىم واأل 0.03"  0.71"  0.77السوو السعودي هوالي 

  . 
لكىىم مىىا األرز  0.04   0.1   0.24يينمىىا يمىىا قيمىىة هىىفا المت ىىر  ىىي السىىوو األردنىىي هىىوالي 

واليصم واليردرام عمر الدرديك . ويدضح مىا فلىك إمكانيىة زيىادم الصىادراا المصىرية مىا األرز 
 ما السوو السعودي واألردني . كم واليردرام واليصم إلي 

أا أهل  الدوم المنا سة لمصر  ي دصدير األرز واليردرام واليصىم إلىي  وأوضها الندالة      
السوو السعودي واألردني  يالنسية لنرز  ي السوو السىعودي هىي اسىدراليا   القنىد   ياكسىداا   
دايالند   الو ياا المدهدم األمريكية عمر الدرديىك   و ىي دصىدير اليردرىام لينىاا   جنىوك أ ريريىا 

م  كانا أهل الدوم المنا سة لمصر هي القنىد   دركيىا   الىيما وأوضىها الندىالة   أما  ي اليص
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أا أهىىل الىىدوم المنا سىىة لمصىىر  ىىي دصىىدير السىىم  الزراعيىىة إلىىي السىىوو األردنىىي يالنسىىية لىىنرز 
  ويعديىىر  و مسىىطيااسىىدراليا والو يىىاا المدهىىدم األمريكيىىة   و ىىي دصىىدير اليردرىىام الطىىازج سىىوريا 

دصىىدير اليصىىم إلىىي السىىوو دركيىىا وسىىوريا مىىا أهىىل الىىدوم المنا سىىة لمصىىر  ىىي كىىم مىىا لينىىاا و 
 األردني 
وأ ىىارا الندىىالة إلىىي اردفىىاو قيمىىة مت ىىر الدنا سىىية السىىعرية لمسىىم  الزراعيىىة المصىىرية  ىىي       

كىىم مىىا األرز واليصىىم  ىىي هىىيا لىىوه  انوفىىاا الميىىزم الدنا سىىية لصىىادراا لالسىىوو السىىعودي 
  ويالنسىية لمسىىوو ا ردنىىر لمهصىوم اليردرىىام مىىا يىيا الىىدوم المدنا سىىة لمسىىوو السىىعودي  صىرم

لكىىىم مىىىا األرز و اليردرىىىام أوضىىىها الندىىىالة اردفىىىاو قيمىىىة مت ىىىر الدنا سىىىية السىىىعرية لكىىىم مىىىا 
واليصم   كما أ ارا الندىالة اردفىاو األهميىة النسىيية لصىادراا اليصىم   اليردرىام   إلىي السىوو 

المنا سىىىة   يينمىىىا انوفضىىىا دمىىىك األهميىىىة  ىىىي مهصىىىوم األرز السىىىعودي مىىىا يىىىيا أهىىىل الىىىدوم 
المضروك كميا أو جزليىا    ىي هىيا اردفى  مت ىر الدنا سىية السىعرية لصىادراا مصىر مىا األرز 
مىىا يىىيا أهىىل الىىدوم المنا سىىة لمصىىر  ىىي دصىىدير األرز إلىىي السىىوو األردنىىي يينمىىا انوفىىا هىىفا 

وأيضىىىىا اردفعىىىىا قيمىىىىة األهميىىىىة النسىىىىيية  كىىىىم مىىىىا اليردرىىىىام   اليصىىىىم عمىىىىر الدرديىىىىك  لالمت ىىىىر 
لمصىادراا المصىرية مىىا األهميىة  ىي كىىم مىا اليردرىىام   اليصىم عمىر الدرديىىك . وفلىك كمدوسىىط 

 ( .  2008-2006سنوي لمفدرم ) 
 في:  وانتاي البح  إلي بعض التو ي ل الا مة التي يمخن إيج زه   
ليردرىىىىىام   اليصىىىىىم ملىىىىىم السىىىىىوو ضىىىىىرورم ا هدمىىىىىال يالسىىىىىوو الوارجيىىىىىة لصىىىىىادراا األرز  ا -1

السىىىىعودي والسىىىىوو األردنىىىىي . مىىىىا هيىىىى  ا هدياجىىىىاا والمواصىىىىفاا الرياسىىىىية لمجىىىىودم   مواعيىىىىد 
الدصىىىدير   األصىىىناا المروويىىىة لضىىىماا اسىىىدمرار الكميىىىاا المصىىىدرم والعمىىىم عمىىىر زيىىىادم دمىىىك 

 الكمياا . 
ار صىادراا اليردرىام كما يجىك إعىادم الن ىر  ىي السياسىة السىعرية الدصىديرية وواصىة أسىع  -2

 اليصم  ي السوو األردني لددعيل مركز مصر الدنا سي .و إلي السوو السعودي   
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ABSTRACT 

      This research was designed to identify the competitive position of the 

Egyptian exports of the most important agricultural commodities in Saudi 

Arabia Jordanian markets.  The data showed the importance of Saudi Arabia  

and  Jordanian markets to Egyptian exports. Saudi Arabia  market 

represented, 228 of Egypt's exports of Onions, 56.38 of Oranges, 3.08 and 

3.08 of rice. Jordanian market accommodate about 4.58 of Egypt's exports of 

rice, 3.08 of Onion on average of the annual period (8226-8222). The most 

competitive countries of Egypt exports of rice, to Saudi arabia and Jordanian 

markets Australia, India, Pakistan, Thailand, United States of America, 

respectively, As for orange export Lebanon and South Africa.  For, onion  

India, Turkey and Yemen. The results showed that the most significant 

competitive for Egypt to export agricultural crops to Saudi arabia and 

Jordanian markets for rice was Australia and the United States of America, 

for fresh oranges, Arab republic of  Syria Palestine, Lebanon and Turkey.  

Syria was the most competitive countries of Egypt in the export of Onions to 

the Jordanian market. 

It can be recommended : 
 0 -  The need to focus on the foreign market for the exports of rice, Oranges, 

Onions, such as Saudi Arabia and  Jordanian markets, in terms of 

needs and standards of quality, export dates, items desired to ensure 

the continuation and increase of the quantities exported. 

 8 –The pricing policy should be reviewed especially that of Orange exported 

to Saudi arabia market, Onions the Jordanian market to strengthen 

Egypt's competitive position. 

 


