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 وجــزــالم
ى الصادرات             تهدف الرسالة إلى دراسة آثار المتغيرات اإلقتصادية العالمية عل

راهن أل            ة     الزراعية المصرية وذلك من خالل توصيف الوضع ال داء التجارة الخارجي
رة       الكلية وا  م الحاصالت      ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(لزراعية المصرية خالل الفت وإتجاهات أه

ستخدام أساليب التحليل اإلقتصادى  االزراعية المصرية ألهم أسواقها الخارجية وذلك ب  
ة    وع الدراس م لموض ائى المالئ م  واإلحص ث ت يل   ا، حي ن المحاص دد م ار ع ختي

ى   ة وه ن (التصديرية الهام اطس ، األرز ،القط ال  الب، البط ب ، البصل ،رتق  ، العن
وم ،الفاصوليا  ة ، الث اطم، الفراول ا نحو )  الطم ل قيمته ى تمث ة %٦١٫٣والت  من قيم

ة، ة الصادرات الزراعي ة % ٦٫٣ و قيم ة الصادرات الكلي ن قيم دير ،م م أيضًا تق  وت
 الميل الحدى والمتوسط والمرونات للصادرات الزراعية

ى      اه الزمن ادالت اإلتج اس مع م قي د ت ام وق دم    ، الع ات ع اس درج ًا قي  وأيض
ة،   اإلستقرار للصادرات والواردات الكلية والزراعية وآذلك ألهم         الحاصالت الزراعي

غ نحو          ة بل ة الصادرات القومي تقرار لقيم ائج أن معامل عدم اإلس م النت وآانت من أه
انى    ١٣٤ فى حين آان نظيره لقيمة الصادرات الزراعية نحو   ، ٧٧٫٦  حيث آانت تع

ن  ة    م رة الدراس الل فت تقرار خ دم اإلس ة    ،ع ة والزراعي واردات الكلي بة لل ا بالنس  أم
ا نحو                  تقرار له  ٢٣ ، ٢٤٫٣المصرية فكانت أآثر إستقرار حيث بلغ معامل عدم اإلس

ات تصدير آل               ،على الترتيب     أما بالنسبة لمحاصيل الدراسة فقد أآدت النتائج أن آمي
رة الدراسة حيث بلغت            آانت أآ )  القطن ، األرز ،البطاطس(من   تقرارًا خالل فت ر إس ث

ى الترتيب  44.1 ، ٣١٫١ ، ٢٥٫٥قيمة معامل عدم اإلستقرار فى المتوسط نحو     .  عل
ى         تقرار عل ر إس وفيما يختص بالسعر فإن أسعار التصدير لمعظم المحاصيل آانت أآث

ة                 . مستوى الفترة آلها     رات اإلقتصادية العالمي م المتغي ى أن من أه وتجدر اإلشارة إل
أسعار (التى لها تأثير على الصادرات الزراعية المصرية هى األسعار العالمية للسلعة 

دير  تيراد ، التص عار اإلس واق    ،)  أس ى األس رية ف لعة المص وقى للس يب الس  والنص
ة  ب ،العالمي دير دوال الطل م تق ذا ت ى ه ة وعل ى األسواق العالمي ة ف  والمنافسة العالمي

وذج             على صادرات البرتقال المصرى بإستخدام ثالث نماذج هى النموذج المباشر ونم
م النتائج بالنسبة للنموذج المباشر هى       وآان من أه   ،اإلحالل ونموذج النصيب السوقى     

يا  (أن المرونة السعرية للطلب على البرتقال فى آل من           ا  ،السعودية  ،روس  ، أوآراني
دة  ة المتح تيراد بنسبة    ،) المملك ى أن إنخفاض متوسط سعر اإلس ى % ١ تعن ؤدى إل ي
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بة    ال بنس ى البرتق ى عل ا الكل ادة طلبه % ٠٫٢٥ ،% ٠٫٥٣ ،% ٠٫٤١ ،% ٠٫٤٦زي
ى الترتيب    وذل امالت                   . ك عل ائج أن مع م النت ان من أه وذج اإلحالل فك ا بالنسبة لنم أم

ة السعودية فقط     ) طلب مرن  (المرونة المقدرة آانت أآبر من الواحد الصحيح         فى دول
 بمعنى أن إنخفاض نسبة السعر المصرى إلى متوسط سعر          ، ٢٫٢٥-والتى بلغت نحو    

دار    ة بمق دول المنافس اد  % ١ال ى زي ؤدى إل ال    ي ول البرتق ن محص ب م ة الطل ة آمي
ر             المصرى على حساب واردات محصول البرتقال من باقى الدول المنافسة بنسبة أآب

يا   ( وآانت المرونة السعرية للطلب على واردات آل من           ،% ١من   ا   ،روس  ، أوآراني
ل من الواحد الصحيح             ) المملكة المتحدة  ر مرن   (من البرتقال المصرى أق  ،)طلب غي
و ت ح ب ٠٫٠٥-، ٠٫٢٢- ، ٠٫١٧-الى وبلغ ى الترتي وذج .  عل ائج نم بة لنت وبالنس

د حدوث                 ه عن وذج بأن درة بواسطة النم ات المق يمكن تفسير المرون النصيب السوقى ف
دار   ر بمق بى  % ١تغي عر النس ى الس وقى     ،ف يب الس ى النص ه ف ل من ر أق دث تغي  يح

والى   در بح رى يق ال المص ى% ٠٫٨٧-، % ٠٫٧٦- ،% ٠٫٥٢-للبرتق ن  ف ل م  آ
درة بحوالى         . على الترتيب )  أوآرانيا ، السعودية   ،روسيا  ( -أما المرونة السعرية المق

ر      ١٫٢٨ ة تغي بى يقابل عر النس ر الس دوث تغي ين أن ح دة فتب ة المتح وق المملك ى س  ف
ة                     ال المصرى فى سوق المملك معنوى إحصائيًا أآبر منه فى النصيب السوقى للبرتق

 .المتحدة
البحث على إستمارات إستبيان لمجموعة من الشرآات شتملت أدوات اوقد 

العاملة فى مجال تصدير الحاصالت الزراعية المصرية وآانت من أهم المشاآل التى 
تواجهم هى قصور المعلومات عن األسواق الخارجية وعدم وجود مزارع متخصصة 

قيات  ومن أهم مقترحاتهم لزيادة الصادرات الزراعية هى تفعيل اإلتفا،للتصدير 
التجارية التى تساعد على زيادة التصدير وفتح أسواق جديدة مع المحافظة على 

وتوصى الدراسة بأهمية رفع الحكومة للقيود عن الصادرات . األسواق الموجودة 
دون رفع القيود الرقابية من أجل الجودة والكفاءة وضرورة خفض الرسوم 

الجوى والعمل على زيادة اإلنتاج والضرائب وتقليل تكاليف الشحن والنقل البحرى و
 .من أجل التصدير وليس تصدير فائض اإلنتاج 
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 شكر وتقدير
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 "وما توفيقى إال باهللا عليه توآلت وإليه أنيب"
 صدق اهللا العظيم
ذا العمل                    ام وإنجاز ه أتوجه إلى اهللا عز وجل بالشكر الجزيل أن وفقنى فى إتم

 .العلمى
دآتور  وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى        امـالق إم  ـى عبدالخ  ـشوق / األستاذ ال

ذه  تصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة الزقازيق  أستاذ اإلق   والمشرف الرئيسى على ه
ة        ولما قدمه  ،رة بالتوجيه واإلرشاد    الرسالة على مساعدتة المستم     من مالحظات علمي

 .     صورة جزاه اهللا عنى خير الجزاءبناءه أدت إلى خروج هذا العمل فى أفضل
ى   دير إل كر والتق الص الش ه بخ ا أتوج تاذآم دآتوراألس د ـم محمـعبدالحكي/ ال

ماعيل دين إس ازيق      نورال ة الزق ة جامع ة الزراع د آلي ى وعمي اد الزراع تاذ اإلقتص  أس
دير  آما أتوجه بالشكر   ،ومشرف على هذه الرسالة    دآتورة  إلى  والتق دالمولى    / ال سهام عب

 . األستاذ المساعد بقسم اإلقتصاد الزراعى بالكلية ومشرفة على الرسالةقنديل
ا أت ى  آم دير إل كر والتق يم الش ه بعظ دآتوروج تاذ ال حاتـدالوهعب/األس  هاب ش

ة و            ابـعبدالوه ة    أستاذ اإلقتصاد الزراعى بمرآز البحوث الزراعي المستشار بمنظم
ى      الفاو والذى واصل معى هذا العمل بالمتابعة والنصائح القيمة والتشجيع المستمر حت

  . هذه الرسالة فى صورتها الراهنةخرجت
ا  محمد عزالدين / الدآتورآما أتقدم بجزيل الشكر إلى       دير   زآري ام   م ل   ع   التموي

الة                  و المحلى ة للرس ات الزم ى من بيان ة ل ا   ،األجنبى بوزارة الزراعة على ما قدم  آم
اد   م اإلقتص دريس بقس ة الت اء هيئ ع أعض ى جمي دير إل كر والتق الص الش دم بخ أتق

ة    فة خاص ة وبص ى بالكلي تاذ الزراع دآتاألس ى / ورال الم المالح وقى عبدالس  ، الدس
      .   محمدعلى إبراهيم/ واألستاذ الدآتور

نهم             ذا العمل وأخص م وأتوجه بالشكر واإلمتنان إلى آل من ساهم فى إنجاز ه
د          رشا محمد نجيب جمعه الشافعى    /  المعيدةأختى وصديقتى    ى من جه ا منحتن  على م

ا   ..  الخيرخراج وطبع هذه الرسالة جزاها اهللا آل     ووقت إل  ونسأل اهللا شاآرين أن يوفقن
   . إلى خير العلم وطالبيهجميعًا

 ةـــالباحث
شيماء محمد نجيب جمعه الشافعى
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 المـقدمة
رات اإلقتصادية    ن التطورات والتغي د م ثالث الماضية العدي ود ال هدت العق ش
ع   ة ، م ارة العالمي ة التج ة وتأسست منظم تالت اإلقتصادية العالمي حيث ظهرت التك
ا  ا بينه دول فيم ابق ال م تتس ارة الحرة ، ومن ث دول وبخطي واسعة نحو التج اه ال إتج

ترا  ك بوضع إس ادة صادراتها وذل ي  لزي ية ف درة التنافس ادة الق ي زي دف ال تيجيات ته
 .األسوق

أثرت                د ت المي فق ولما آان اإلقتصاد المصري جزء ال يتجزأ من اإلقتصاد الع
رات   ك المتغي رية بتل ة المص ة الزراعي ارة الخارجي ارة  . التج اع التج ث أن قط حي

ه يشكل ال             ة فى مصر ألن مصدر  الخارجية يعتبر من أآثر القطاعات اإلقتصادية أهمي
ة          ات التنمي تيراد متطلب ة إلس عبة الالزم الت الص ى العم ول عل ى للحص الرئيس
ة    ل الموازن ى تموي ًا ف رادات التصدير دورًا هام ب إي ة، وتلع اإلقتصادية واإلجتماعي

تثمارى              قية الجارى واإلس ام بش ا الع ه إنفاقه وفى تقليص عجز      . العامة للدولة لمواجه
ى المصرى  ارى والزراع زان التج ارة   .المي اع التج ى قط رات اآلداء ف ر مؤش  وتعتب

ى   درة القطاع الزراعى عل دى ق ى م ية للتعرف عل ة من المؤشرات األساس الخارجي
 .الوفاء باإلحتياجات الزراعية والغذائية

ا اإلنطالق اإلقتصادى المصرى          تند إليه زة أساسية يس وبأعتبار التصدير رآي
اج بهدف التصدير    لتوفير المصادر النقدية المستقرة من اإليراد   ات الخارجية فإن اإلنت

ى        افس ف ا أن ين تطيع به ة يس اءة العالي تم بالكف دير ي اج مخصص للتص داد إنت أى إع
 .األسواق العالمية واإلسهام فى رفع معدل النمو اإلقتصادى

زداد  . وحيث أن التصدير يعد من األهداف الهامة لتحقيق التنمية اإلقتصادية           وت
وب          الفرص التصديرية فى ا    ادة السكان والحاجات المطل ا زي دة منه لعالم ألسباب عدي

ى اآل          . إشباعها ة حت تح       ولقد زادت الصادرات منذ الحرب العالمي ن بشكل مضطرد لف
ة                       دول المتقدم الم، وتسعى ال ة دول الع ادل التجارى مع بقي ة وللتب دول النامي أسواق ال

واق         تح األس ادرات وف ادة الص ى زي واء إل د س ى ح ة عل ة  والنامي ة ومواجه  العالمي
ات و       ز المنتج ة وتميي ودة العالي ية والج عار التنافس ق األس ن طري ة ع ار االمنافس بتك

دة ن ال . منتجات جدي ى التصدير، ولك دول ف ن ال د م زال الصادرات  ونجحت العدي ت
ة األ د بالدرج ة تعتم ة الزراعي لع التصديرية التقليدي دود من الس دد مح ى ع ية عل ساس

ام  ن الخ اهمة   وبخاصة القط ل تتضاءل مس ى المقاب اطس وف والح والبط  واألرز والم
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بة       ا هو الحال بالنس ى الصادرات آم ا التنافسية ف ة ذات المزاي ر التقليدي المنتجات غي
 .لباقى األنواع من الخضر والفاآهة

ل     ية تمث رة محاصيل تصديرية رئيس ار عش م أختي ه ت ى أن ارة إل در اإلش وتج
ادرات % ٦١٫٣ ة الص الى قيم ن إجم ة   م رة الدراس الل فت رية خ ة المص  الزراعي

ى) ٢٠٠٩-١٩٩٥( ب ، ( وه ل ، العن ال ، البص اطس ، البرتق ن ، األرز، البط القط
ة نظرًا         ) الفاصوليا ، الثوم ، الفراولة ، الطماطم       وهى من المحاصيل التصديرية الهام

ادة صادراتها                 ا بزي د منه ى تعظيم العائ ال أن  إ. السياسة اإلقتصادية المصرية تهدف إل
داث    ًا باألح ًا وثيق رتبط إرتباط ة ت واق الخارجي ك المحاصيل لألس ادة صادرات تل زي
دول                ى ال والمتغيرات اإلقتصادية الدولية التى من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر عل

 .النامية ومنها مصر
ؤثر             ويعتبر إنشاء وإنتشار التكتالت اإلقتصادية من أهم تلك المتغيرات والتى ت

دول شرق             على   صادرات تلك المحاصيل وهى اإلتحاد األوروبى، السوق المشترآة ل
رى       ) الكوميسا(وجنوب أفريقيا    ة الكب رات    . ومنطقة التجارة الحرة العربي ونظرًا للتغي

ات               الهيكلية فى الصادرات الزراعية فى اآلونة األخيرة فقد إستلزم األمر إستخدام بيان
ن    ة م رة زمني مت إ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(فت ى   قس رات ه الث فت ى ث ، )١٩٩٩-١٩٩٥(ل

ة  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، )٢٠٠٤-٢٠٠٠( ادية والزراعي ات اإلقتص ر السياس تعكس أث ل
 .  والمتغيرات العالمية والمحلية على الصادرات الزراعية المصرية

 :مشكلة الدراسة
ارة      ه التج ى تواج كالت الت ن المش د م ود العدي ى وج ة ف كلة الدراس ل مش تتمث

ة  ة الزراعي بة   الخارجي و الصادرات بالنس دل نم اض مع بب إنخف ك بس المصرية وذل
للواردات فالميزان التجارى المصرى بصفة عامة والميزان التجارى الزراعى بصفة         

رة الدراسة                   م من سنة ألخرى خالل فت وتوجد  ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(خاصة فى عجز دائ
ة و             ترجع  مشكالت عديدة تواجه الصادرات الزراعية المصرية فى األسواق الخارجي

ى مستوى  ى عوامل داخل القطاع الزراعى عل ا إل ية إم ك المشكالت بصفة أساس تل
ع   الت موض ادرات للحاص يم الص ديرية وق عار التص ل األس ى مث اد الجزئ اإلقتص
ل سعر الصرف،                ى مث ى مستوى اإلقتصاد الكل الدراسة، أو إلى عوامل إقتصادية عل

اإلقتصادية العالمية التى تؤثر تأثير     وحجم اإلستثمارات، هذا باإلضافة إلى المتغيرات       
ا     ا ونوعيته ث تطوره ن حي رية م ة المص ادرات الزراعي ة الص ى طبيع ر عل آبي
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ى   ب عل ا من أجل التغل ل معه ة التعام ة إمكاني ا ودراس زم تناوله ى يل ا والت وتوجهاته
ى أن من        . اآلثار السلبية وتعظيم اآلثار اإليجابية المترتبة عليها        حيث تجدر اإلشارة إل

ة المصرية             أهم المتغيرات اإلقتصادية العالمية التى لها تأثير على الصادرات الزراعي
تيراد      (هى األسعار العالمية للسلعة      ، والنصيب السوقى     )أسعار التصدير، أسعار اإلس

 .للسلعة المصرية فى األسواق العالمية، والمنافسة العالمية فى األسواق العالمية
 :أهداف الدراسة
دف الدر ة إلته راهن أل ىاس ة   توصيف الوضع ال ة الكلي ارة الخارجي داء التج

ة ب    تم الدراس ا ته رية، آم ة المص لعي    إوالزراعي ب الس ى الترآي وء عل اء الض لق
ه الدراسة إلتجاهات                ذى تشير في للصادرات الزراعية المصرية ، وذلك فى الوقت ال

رًا ت   ة، وأخي واقها العالمي م أس ة المصرية أله م  الصادرات الزراعي ة أه ل ودراس حلي
ب        اس دوال الطل ة وقي ة الزراعي ارة الخارجي ادية للتج اءة اإلقتص رات الكف مؤش
م الحاصالت فى              ات أله دير المرون لصادرات مصر من محصول البرتقال وأيضًا تق

 .األسواق العالمية 
 :أسلوب الدراسة

م      ي تالئ ائي الت ل اإلقتصادي واإلحص اليب التحلي ة أس تخدم الدراس وف تس س
ة         : وع الدراسة من حيث   موض تقدير معدالت اإلتجاه الزمني العام للصادرات الزراعي

اس     ة ، وقي ادرات الزراعي ات للص دي والمرون ط والح ل المتوس رية، والمي المص
ة ،   واردات الزراعي ة لل ة الصادرات الزراعي دل تغطي تقرار، ومع دم اإلس درجات ع

ادرات ال       ي الص ادية عل رات اإلقتص ر المتغي ة أث اليب   ودراس تخدام أس ة بإس زراعي
رامج        ة الب تخدم الدراس وف تس ة وس رات مختلف ين فت ة ب ائي للمقارن ل اإلحص التحلي

 .EXCEL, SPSSاإلحصائية في رصد وتحليل البيانات المطلوبة مثل برنامج 
 :ختيار عينة الدراسةامصادر البيانات، و

ل     تعتمد الدراسة علي المصادر العالمية والمحلية للبيانات المطل        ة مث قاعدة  : وب
ة   ات منظم دة بيان ة ، قاع ارة العالمي ة التج ات منظم دة بيان دولي ، قاع ك ال ات البن بيان

ة واإل     )الفاو(غذية والزراعة   األ ة العام از المرآزي للتعبئ حصاء،  ، قاعدة بيانات الجه
ة   وزارة الزراع ادية ب ئون اإلقتص اع الش ات قط دة بيان ى  او. قاع ة عل دت الدراس عتم

يان ميدانى بإستخدام أسلوب الحصر الشامل لمجتمع المصدرين الزراعيين ستباإجراء 
اآل      م المش ى أه وف عل رض للوق ذا الغ دت له تبيان أع تمارات إس الل إس ن خ م

 .والمعوقات التى تواجه المصدرين ومحاولة إيجاد الحلول لها 
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 الباب األول
 االستعراض المرجعي

وارد اال    ائص الم اين خص د تب ادية الطبيع ى    قتص ة عل رية والتقني ة والبش يعي
اين األحتياجات من         ى تب ع باإلضافة إل وع والتوزي م والن الم من حيث الك مستوى الع
م                    ا من أه ة المستخدمة فى إنتاجه السلع والخدمات من هذه الموارد وفق أساليب التقني

ه ال تسطيع أى دو                  ة  األسباب المؤدية إلى قيام التجارة بين الدول ، ولهذه األسباب فإن ل
 . بتوفير آامل إحتياجتها من جميع السلع والخدماتًاأن تكتفى ذاتي

الم  توى الع ى مس ادية عل وارد االقتص ل للم تخدام األمث ى األس أن  )١(ويقتض
بية            ا نس ا بمزاي ع فيه ى تتمت اج السلع الت ة فى إنت  Comparativeتتخصص آل دول

Advantages          اخ وع األرض أو المن دول من حيث ن ا من ال اه أو  عن غيره أو المي
لعة    اج الس ة إنت ن إمكاني ك م نجم عن ذل ا ي اج وم ى اإلنت تخدمة ف ة المس توى التقني مس
واق            ى األس ى ف ا التنافس دعيم مرآزه رى وت دول األخ ا بال ن نظيرته ل م ة أق بتكلف
ين                     ادل التجارى ب الخارجية ، وهو ما من شأنة توسيع دائرة السوق وتنشيط حجم التب

اع مستويات      الم آكل                الدول ، وإرتف ين سكان دول الع يم االستهالآى ب ة والنع  الرفاهي
دخل        . دول بالت ن ال د م ام العدي د بقي د بعي ذ أم ة من ارة الدولي ة التج مت حرآ د أتس وق

ات                    دعم واإلعان رة من ال الغ آبي لع، وتخصيص مب الحكومى فى اإلنتاج والتجارة للس
ت           ة التك ة فى السوق       واتباع سياسات متشددة فى الحماية الجمرآية ، وإقام الت التجاري

وقية   عرية وس وهات س دوث تش ى ح ا أدى إل المى مم  Price and Market الع
Distortions ذات آثار سلبية على المنتجين والمستهلكين . 

ى تخصيص و    وء ف ًا س ك أيض ن ذل تج ع د ن ادية  اوق وارد اإلقتص تخدام الم س
اه          ة    العالمية ، وما صاحب ذلك من تغيرات هيكلية آبيرة فى إتج  وحجم التجارة الدولي

دولى ، ارى ال ادل التج دالت التب ى مع تالل ف ة  وإخ ات التجاري م العالق ن ث وم
ى                     . واإلقتصادية بين الدول   ة الت ر فى الكيفي ى التفكي دول إل الكثير من ال ع ب ا دف وهو م

دة                     ة للسلع ، ووضع أسس جدي يمكن بها إصالح هذا الخلل الحادث فى التجارة الدولي
ين أوضاع  اوالت   لتحس ذه المح دأت ه د ب لع ، وق ارة الس اج وتج المى إلنت وق الع الس

ة والتجارة        ات الجمرآي ة للتعريف ة العام  General Agreement atبوضع اإلتفاقي
                                                 

آليات تفعيل التسويق الدولى ومناطق (تسويق الصادرات العربية ، )دآتور(فريد النجار  )١(
 .٢٠٠٢، دار قباء للنشر ، القاهرة ، )التجارة الحرة العربية الكبرى
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Tariffs and Tradeسم الجات ا بًا والمعروفة أختصار(GATT)   ذه  ، وقد مرت ه
ى جول       رة وه ة األخي ى الجول دة حت ات عدي والت مفاوض ة بج واى اإلتفاقي ة أوروج

Uruguay Round   ة اء منظم ة إنش اريخ االتفاقي ى ت رة ف ى تضمنت ألول م ، والت
ة   ارة العالمي ادى    ) ١(WTO)(التج ام اإلقتص ى إدارة النظ ورى ف ا المح ؤدى دوره لت

دولى   د ال ن صندوق النق ل م ع آ د م المى الجدي اء   )٢(IMF)(الع دولى لإلنش ك ال والبن
ر ولى آل )٣()(IBRDوالتعمي ئولية ، بحيث تت ثالث مس ة ال ات الدولي ذه المنظم من ه

ب   ى الترتي المى عل الى الع دى والم ارى والنق ام التج اب  . إدارة النظ ذا الب ى ه ع ف ويق
فصلين الفصل األول يتناول اإلطار النظرى للتجارة الخارجية والثانى يتناول توضيح           

 .ة أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسات السابقة فى التجارة الخارجي

                                                 
(1) (W.T.O) World Trade Organization. 
(2) (I.M.F) International Monetary Fund. 
(3) (I.B.R.D) International Bank for Reconstruction and Development. 
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 الفصل األول
 رىــــار النظـــاإلط

ات التجاريين وآدم                   ة وتشمل نظري ات التجارة الدولي ذا الفصل نظري يتناول ه
ة   (سميث زة المطلق اردو      )المي د ريك بية   (، وديفي زة النس ين      )المي ة  (، وهكشر أول النظري
ة ومعدالت                  ) الحديثة ى وشروط التجارة الدولي ى سوق الصرف األجنب ، باإلضافة إل

مية   ا ة األس ة الجمرآي ة والتعريف ارة الدولي دفق التج ى ت ود عل دولى والقي ادل ال لتب
ة  ارة العالمي ة التج ة الجات ومنظم ا يتضمن إتفاقي دفوعات، آم زان الم ة، ومي والفعال

و     ) ١٩٦٧-١٩٩٦٤(وجوالت المفاوضات مثل جولة آيندى       -١٩٧٣(، وجولة طوآي
 .، وإتفاق الزراعة)١٩٧٢

 : لنظرية اإلقتصادية اإلقتصاد الدولي وا
ام      . يعالج اإلقتصاد الدولي العالقات اإلقتصادية بين األقطار       اتج ه والتشابك الن

ى        ؤثر عل اد ، وي ي إزدي ه ف ا أن الم ، آم ار الع م أقط ادية لمعظ ة االقتص دًا للرفاهي ج
تم دراسة اإلقتصاد               دول وت العالقات السياسية واإلجتماعية والثقافية والعسكرية بين ال

ى                      الدو اج عل دولي للسلع والخدمات وعوامل اإلنت دفق ال ر الت ل أث ة تحلي لي أساسًا بغي
ادي،    اط اإلقتص ة النش و غاي تهالك ه ث أن اإلس ين حي تهلكين المحلي ة المس رفاهي

ة             ك الغاي ا فقط وسائل لتل ادل هم أثير           . )١(واإلنتاج والتب ة ت ؤ بكيفي ذلك لبحث أو التنب آ
أفراد        السياسات الوطنية الموجهة لتنظيم      هذه التدفقات الدولية على الرفاهية المحلية، آ

ويمكن . تكون هناك حاجة لدراسة اإلقتصاد الدولي لتكوين آراء عن هذه الموضوعات
ى أساس                     م اإلقتصاد عل ن أالتأآيد على أن اإلقتصاد الدولي يعتبر فرعًا خاصًا من عل

ات اإلقتصادي             ة تختلف عن العالق ى       العالقات اإلقتصادية الدولي اج إل ة وتحت ة اإلقليمي
ى                  ل اإلقتصاد المحل . أدوات مختلفة نوعا ما فى التحليل عن تلك التي تستخدم في تحلي

دين        خاصاً   وقد أصبح االقتصاد الدولي فرعاً     رنين وي ذ حوالي ق م االقتصاد من  من عل
ل،    اردو ، ومي ميث ، وريك ل آدم س الميين مث ى بعض االقتصاديين الع وره إل ي تط ف

ين األقطار             ومارشال ،    ة ب وآينز، وسامولسون ، وتختلف العالقات اإلقتصادية الدولي
د     ر الواح ة للقط زاء المختلف ين األج ادية ب ات اإلقتص ن العالق اآل  . ع د مش ذا يول وه

                                                 
 ترجمة محمد رضا العدل، ملخصات شوم، دار ماآجروهيل. االقتصاد الدولىدومينيك سالفاتور،  )١(

 .١٩٧٥ للنشر، القاهرة،
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دولي                        ى أن اإلقتصاد ال ا يشير إل ا ، مم ى حد م مختلفة تستلزم أدوات تحليل مختلفة إل
وتختلف العالقات اإلقتصادية    ". التطبيقي"د  يعتبر فرعًا متميزًا ومنفصًال عن اإلقتصا     

ود               دول القي ة من عدة وجوة حيث تفرض ال الدولية عن العالقات اإلقتصادية اإلقليمي
اج             روق في        . على التدفق الدولي الحر للسلع والخدمات وعوامل اإلنت ق الف ذلك تعي آ

اف   ة ، وباإلض دفقات الدولي ذه الت وانين ه د والق ادات والتقالي ة والع إن  اللغ ك ف ى ذل ة إل
ر              د تتغي ة ق دفوعات من العمالت األجنبي التدفقات الدولية تنطوى على متحصالت وم

 .من حيث القيمة الواحدة بالنسبة إلى األخرى عبر الزمن
اج           )١(وعلى العكس  من ذلك فإن التدفق االقليمى للسلع والخدمات وعوامل اإلنت

نفس ال           ا       الذي ال يواجه قيودآ مثل الجمارك ، ويتم ب ة ، وأساس نفس اللغ ادة ب ة ، وع عمل
وانين               ادات والق الم تصدر بعض          . في ظل نفس المجموعة من الع فمعظم أقطار الع

بية                اءة نس ًا بكف السلع والخدمات وعوامل اإلنتاج مقابل واردات قد يمكن توفيرها محلي
ًال    ا أص ن توفيره ل ، أو ال يمك ي    (أق رول ف دة ، والبت ات المتح ي الوالي بن ف ل ال  مث

ة اإلقتصادية لمعظم        ). المانيا، والسيارات في آينيا  رًا من الرفاهي درًا آبي إن ق وعليه ف
دولي             ى التشابك ال ر عل د بشكل آبي ود            . األقطار يعتم ذا التشابك خالل العق ا ه د نم وق

ن التجارة الدولية نمت أسرع من نمو الناتج        أالماضية، آما يستدل على ذلك من حقيقة        
د  . العالمي ة           عندما تري ودًا معين ا تواجه قي ا فإنه ى ألماني ة إل ة تصدير آل  شرآة أمريكي

ة( ل الرسوم الجمرآي ا) مث ي تفرضها ألماني ذلك يجب . الت ى اختالف أآ ن تتغلب عل
ة             . اللغة والعادات والقوانين   ة اآلل وباإلضافة إلى ذلك فسوف تصدر الشرآة األمريكي

دما          وال. ربعملة أجنبية قد تختلف في القيمة بالنسبة للدوال        ذه الحواجز عن ل ه توجد مث
 .تبيع الشرآة األمريكية آالتها محليًا

ة        ات الدولي ن العالق ة ع ة الناجم اآل المختلف ل المش ات  (ولتحلي ل العالق مقاب
ي              ) اإلقليمية ل اإلقتصادي الجزئ يجب العمل على تعديل وتكيف وتكامل أدوات التحلي

ة        ل مشاآل محلي ل      والكلي التي هي مالئمة لتحلي ات التحلي واءم ومتطلب ة بحيث تت بحت
  :)٢(ويتعلق اإلقتصاد الدولي بما يلى. اإلقتصادى للتبادل الدولى

 . وهذه تبحث أساس التجارة ومكاسبها: النظرية البحتة للتجارة -١

                                                 
 . ،المرجع السابق اإلقتصاد الدولىدومينيك سالفاتور،  )١(
 . ، المرجع السابقاالقتصاد الدولىدومينيك سالفاتور،  )٢(
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ائج           :  نظرية السياسة التجارية   -٢ وهذه تدرس أسباب عوائق التدفق الحر للتجارة، ونت
 . هذه العوائق

دفوعات  ميزان ال  -٣ الم الخارجي                  :  م ى الع ا إل ة لقطر م دفوعات الكلي وهو يبحث الم
ه   ة من الته الكلي ة     . ومتحص ة عمل من مبادل دفوعات والمتحصالت تتض ذه الم وه
  واحدة بعمالت أخري

دفوعات           :   التعديل في نظام المدفوعات    -٤ زان الم ديل إختالالت مي وهو يعالج آلية تع
 . في ظل النظم النقدية الدولية

ة لإلقتصاد        ) ول والثانى األ(الموضوعان  و يمثالن الجوانب اإلقتصادية الجزئي
ة       ) الثالث والرابع (الدولي، أما الموضوعان     ثالن الجوانب اإلقتصادية الكلي حيث  . فيم

ارة األ   ة للتج ة البحت ث النظري ارة  تبح ن التج ب م اس للمكاس ة  . س درس نظري ا ت آم
ق الت    ائج عوائ باب ونت ة أس ة التجاري ارة السياس ر للتج ذه  . دفق الح ا أن ه وطالم

اليف                ردة وبمعالجة السلع وتك الموضوعات تناقش عمومًا بمعاملة آل قطر آوحدة مف
ة  عار الفردي اج واألس ل اإلنت بيًا(عوام ل اإلقتصادي ) نس ال التحلي ي مج ون ف ا نك فإنن

ي لع  . الجزئ ن الس رًا م ا آثي ع غيره ادة م ار ع ادل األقط ي تتب الم الحقيق ي الع وف
اجوا ل اإلنت دمات وعوام دفوعات  . لخ دفوعات المتحصالت والم زان الم ويلخص مي

 . الكلية الناتجة من جميع هذه المعامالت الدولية ، ومن ثم فهو مفهوم اقتصادي آلي
زان     ي مي تالالت ف الزم لإلخ ديل ال ارة والتع ؤثر التج ك ت ى ذل افة إل وإض

ام        المدفوعات التي تنتج من التجارة على المستوي الكلي        دخل والمستوي الع  للناتج وال
 .وهذه أيضًا مفاهيم إقتصادية آلية . لألسعار للدول المتعاملة

 :نظريات التجارة الدولية 
فيما يلي أهم نظريات التجارة الدولية وموقع الصادرات في آل منها، وغرض            

. فسير هو التنبؤ والت– ليس فقط النظرية اإلقتصادية، بل النظرية بوجه عام   –النظرية  
فالنظرية تتجرد من تفاصيل حدث ما وترآز على عالقة أو عالقتين تكون أآثر أهمية              

 . حتى تتنبأ وتفسر الحدث
املين لعتين وع ًا من قطرين وس دوليون عالم ادة يفترض اإلقتصاديون ال . وع

آما يفترضون وجود منافسة آاملة وأن عوامل اإلنتاج ذات حراك تام داخليًا ولكن بال         
راك دو لع   ح ر للس دولي الح دفق ال ام الت ق أم ة عوائ ًال ثم د أص ه ال يوج ًا، وأن  لي

ذه      . وغالبًا ما يجرون فروضًا إضافية       . والخدمات، وان تكاليف النقل صفر     دو ه د تب ق
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م             ي ت ائج الت الفروض مقيدة أآثر من الالزم بحيث أنه يمكن البرهنة على أن معظم النت
دد            التوصل إليها على أساس مثل هذه النماذج       الم المتع ى الع  المبسطة يمكن سحبها عل

ل  دد العوام ات والمتع دد المنتج ار والمتع ر   . األقط ه غي ة في ة الكامل الم المنافس ى ع إل
بينما يوجد بعض الحراك الدولي، وحيث      . متعددة، والعوامل ليس لها حراك تام داخلياً      

يس صفراً              ل ل اليف النق ذه    . )١(تفرض األقطار القيود على التجارة، وحيث تك وتحت ه
دفق                     ؤ بهيكل وحجم الت ى التفسير والتنب دولي إل الفروض المبسطة يسعي االقتصاد ال
الدولي من السلع والخدمات، وتقدير أثارهما على الرفاهية المحلية والتنبؤ بكيفية تأثير 

ومن نظريات . السياسات القومية على هذه التدفقات ومن خاللها على الرفاهية المحلية         
 :الدولية ما يلى التجارة 

 : نظرية التجاريين في التجارة 
ى           ر حت ادس عش رن الس ن الق ة م ادت بداي ي س اريين الت ة التج ت نظري آان

دا      : القرن الثامن عشر في بلدان مثل      منتصف ا ، وهولن بانيا ، وفرنس ا ، وأس  -بريطاني
ا       ر مم و أن يصدر أآث ًا ه ًا وقوي ي يصبح غني ا لك ر م دي قط ق ل م طري ري أن أه ت

إلى ) غالبًا الذهب (ويسوي الفرق بين الصادر والوارد بتدفق المعادن النفيسة         . ستوردي
م                   اوآلما  . الداخل ًا، ومن ث ي، وأشد بأس ستحوذ قطر على ذهب أآثر أصبح أعظم غن

واردات              د ال وحيث  . تبني التجاريون فكرة أن على الحكومة أن تنمي الصادرات، وتقي
ت، وحيث        أنه يستحيل على آل األقطار أن تح       ائض صادرات في نفس الوق ن أقق ف

د أن يكون                       ا الب ا يكسبه قطر م آمية الذهب الموجودة ثابتة في أي لحظة زمنية فإن م
المخزون من                . ىعلى حساب أقطار أخر     اس ب روة القطر تق ًا للتجاريين آانت ث ووفق

ا .  التي تحوزها – عمليًا الذهب    –المعادن النفيسة    لمخزون واليوم تقاس ثروة قطر ما ب
اج               ي تستخدمها في اإلنت ة الت ا  . الكلي من الموارد البشرية، والمصنعة، والطبيعي وآلم

ل شخص      اح لك ن أن تت ي يمك دمات الت لع والخ دفق الس م ت ر عظ روة القط ت ث عظم
ان ينظر            . وإرتفاع مستوي معيشة هذا القطر     ه آ ذهب ألن وقد دعا التجاريون لتراآم ال

اك             . للقطرإليه على أنه الثروة الحقيقية       ل آانت هن دًا من التحلي ومع مستوي أآثر تعقي
دادات ،                     وش، ويشتري اإلم ك أن يجهز الجي ذهب يمكن للمل أسباب أآثر رشاده ، فبال
تعمرات        ى المس تيالء عل ه، واالس دعيم قوت ه لت ذي يحتاج طول ال ى األس افظ عل ويح

                                                 
 .٢٠٠١ ، مطبعة اإلشعاع الفنية، االسكندرية ، التجارة الدولية، )دآتور(محمد سيد عابد  )١(
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اطًا أعظ                داول ونش ر في الت ال  والذهب األآثر آان يعني عمالت ذهبية أآث . )١(م لألعم
ل                ولكي يعاظم القطر ما يحوزه من الذهب فإنه آان يتعين عليه تشجيع صادراته وتقلي

ومي والتوظف         ى ضوابط          . الواردات، ومن ثم تنشيط الناتج الق ا التجاريون إل ا دع آم
وا أن أهداف األقطار هي            اولوا أن يبين صارمة على التجارة من قبل الحكومة، وقد ح

ة اإلقتصادية     أساسًا متناقضة، و    إن            . بشروا بالقومي ًا، ف ذيبًا وتخفي ر ته ى نحو أآث وعل
ة     ت حي ا زال ذه اآلراء م ض ه ميث     . بع ا آدم س ري دع ة أخ ن جه ن  (وم ره م وغي

يك اديين الكالس رة  ) اإلقتص ارة الح ى التج ار  Free Tradeإل ة ألقط ن سياس  آأحس
الم ارة     . الع ي التج ة ف ذه السياس ن ه ة ع تثناءات قليل مح باس د س رةولق ذه  . الح ن ه م

 . اإلستثناءات حماية الصناعات الهامة للدفاع القومي
 : نظرية آدم سميث فى الميزة المطلقة 

 The Wealth of" ثروة األمم" نشر آدم سميث آتابة الشهير ١٧٧٦في عام 
Nations           ا دًال منه ا ب ة ، ودع  حيث هاجم فيه نظرية التجاريين عن التجارة الخارجي

الم      إلى التجارة الحر   ه بالتجارة     . ة بإعتبارها أحسن سياسة ألقطار الع ري سميث أن وي
ة                      زة مطلق ا مي ه فيه ي ل أو (الحرة يمكن لكل قطر أن يتخصص في إنتاج تلك السلع الت

وافر  ) يمكن ان ينتجها بكفاءة أآبر من غيره من األقطار   ويستورد تلك السلع التي ال تت
ويمكن لهذا التخصص الدولي للعوامل في  ). أو ينتجها بكفاءة أقل(له فيها ميزة مطلقة   

ا                    ا بينه ة فيم المي تتقاسمها األقطار المتعامل اتج الع . اإلنتاج أن يؤدي إلى زيادة في الن
 فكل –ومن ثم فليس من الالزم أن يكون مكسب قطر ما على حساب األقطار األخرى     

 . األقطار يمكن أن يتحقق لها الكسب في آن واحد
ميث  رر آدم س د ق ل قطر تخصص  وق و أن آ ه ل اج (أن ا يحت ر مم تج أآث أو أن

ل                   ) إلستهالآه داخلياً  ائض مقاب ذا الف ادل ه اءة ، وب ر آف ا أآث في السلعة التي يكون فيه
د                    ة في التجارة يمكن أن يزي . سلعة يكون فيها أقل آفاءة، فإن إنتاج جميع السلع الداخل

. تي تشترك طواعية في التجارة  ويمكن أن تتقاسم هذه الزيادة من قبل جميع األقطار ال     
ارة      اج والتج ي اإلنت ن التخصص ف تج م ارة تن ن التج ب م إن المكاس ه ف ذا . وعلي وه

داد     يم العمل                ) أو انسحاب  (ببساطة امت ة عن تقس دولي للمكاسب الناجم ى النطاق ال إل
ومي    ) والتبادل( ى     . الذي بين سميث حدوثه داخل اإلقتصاد الق ذه المكاسب إل وتصل ه

ي                       أقصاها عن  ل حد ممكن في أداء اإلقتصاد المحل ى أق دخل القطر إل ل ت دعه  (دما يق
                                                 

 . ، المرجع السابقالتجارة الدولية، )دآتور(د محمد سيد عاب )١(
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 Laissezدعه يمر ) . (التجارة الحرة(وفي التجارة الدولية ) Laissez faire–يعمل
pass(            ة ى أقصي رفاهي ًا إل ؤدي عموم د أن التجارة الحرة ت ا أن سميث إعتق وطالم

دفق الحر للسلع      عالمية فقد يبدو محيرًا ما تفرضه األقطار من بع      ى الت ود عل ض القي
ة       . والخدمات وعوامل اإلنتاج   ة القومي ع    . وقيود التجارة ترشد بداللة الرفاهي وفي الواق

ه  . تفرض األقطار قيود التجارة لحماية تلك الصناعات التي قد تضرها الواردات           وعلي
رة                ى حساب الكث ة عل د القل ذين سوف يكون عل       (فإن قيود التجارة عمومًا تفي يهم أن  ال

زة   ). يدفعوا أسعارًا أعلى للسلعة المنتجة محلياً  ومن الواضح أن نظرية سميث في المي
دًا   دًا ج ذهب بعي ا ال ت ة صحيحة إال أنه ن  –المطلق طًا صغيرًا م ط قس ي تشرح فق  فه

اوَال تفسير               . التجارة الدولية  ًا مح أربعين عام وبقي على ريكاردو الذي آتب بعد ذلك ب
 . لدولية يخضع لقانونه عن الميزة النسبيةأن مجمل التجارة ا

 :نظرية ديفيد ريكاردو في الميزة النسبية 
ا قصور             )١(يقرر ريكاردو  ان لقطر م ق   (disadvantage)أنه حتى لو آ  مطل

ادل يمكن                      ع متب إن التجارة ذات نف في إنتاج آلتا السلعتين بالنسبة إلى القطر اآلخر، ف
ل   . مع ذلك ان تحدث    ى القطر األق لعة       فعل اج وتصدير الس اءة أن يتخصص في إنت  آف

ل       بية             . التي يكون قصوره النسبى فيها أق زة نس ي يكون للقطر مي لعة الت ك هي الس وتل
ومن جهة أخري ينبغي أن يستورد القطر السلعة التي يكون قصورها النسبى               . بشأنها

 Lawسبية وهذا يعرف بقانون الميزة الن. فتلك هي منطقة  القصور النسبي. فيها أآبر
of Comparative Advantage  ا  وهو واحد من أعظم قوانين االقتصاد شهرة، وم

ى عدد من الفروض المبسطة        . زال حتى اليوم دون تحد     وقد أسند ريكاردو منطقه عل
ول     ي تق ل الت ي العم ة ف ة القيم روض نظري ذه الف ن ه لعة  : وم عر الس ة، أو س أن قيم

ن ا   ة زم ن آمي تنباطه م ن إس اوي أو يمك لعة يس اج الس ى إنت ذاهب إل ل ال وم . لعم والي
الي يجب أن يرفض أيضًا تفسير             ة فى العمل وبالت ة القيم يرفض اإلقتصاديون نظري
بية في حد          زة النس ريكاردو عن الميزة النسبية ولكن ليس من الالزم رفض قانون المي

ه ة الفرصة   . ذات ة تكلف يره بدالل ن تفس بية صحيح، ويمك زة النس انون المي تند وي. فق س
ل      ي العم ة ف ة القيم ى نظري بية عل زة النس انون المي اردو لق ير ريك ذه  . تفس رر ه وتق

ة            (النظرية أن العمل هو عامل اإلنتاج الوحيد         نفس النسبة الثابت أو أن العمل يستخدم ب
تنتج   )أي من نوع واحد    (، آما يفترض أن العمل متجانس       )في إنتاج جميع السلع    ، ويس

                                                 
 .١٩٩٦لتجارة ، جامعة عين شمس ،  ، آلية االتسويق الدولى، )دآتور(عمر حسن خير الدين  )١(
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ا     ) أو يمكن استنتاجها  ( تساوي   أن تكلفة ، أو سعر السلعة      . من العمل المدخل في إنتاجه
ر متجانس                 ات   ( وحيث أن العمل يفترض أنه متجانس داخل آل قطر وغي أي بإنتاجي

ة داخل القطر الواحد،                     ) مختلفة اج ثابت اليف إنت اك تك ة، يكون هن في األقطار المختلف
انون   ويرفض اإلقتصاديون ه   . ولكن مع ميزة قصور نسبى بين األقطار      ذا التفسير لق

ى أساس العمل        ة عل ة للقيم وتعترف  . الميزة النسبية ألنه مبني على نظرية غير مقبول
ادة بنسب                       آلف ع دة تت ر المتجانسة العدي اج غي أن عوامل اإلنت نظرية تكلفة الفرصة ب

اليف            ا تسمح بتك ر من        ) فرصة (مختلفة إلنتاج منتجات عديدة، آم اج أآث دة إلنت متزاي
 ثم يمكن شرح قانون الميزة النسبية بداللة تكاليف الفرصة المختلفة، أو ومن. آل منتج

ة دول المختلف ي ال بية ف لع النس عار الس ه عن . أس ن خالل قانون اردو م د أنتهي ريك لق
ه                 ر مقبول ا غي ع  . الميزة النسبية القائم على نظرية القيمة في العمل وعلى الرغم أنه وم

ن      بية يمك زة النس انون المي إن ق ك ف ة      ذل ة البديل ة الفرص ة تكلف ة نظري رحه بدالل  ش
Opportunity cost theory .        لعة أخري ة س لعة هي آمي ة الس وهذه تقول أن تكلف

وارد من                  التي يجب أن يتم التخلي عنها لكي يمكن إطالق ما يكفي من العوامل أو الم
 تكلفة او السلعة األولي وهنا فإن العمل ليس هو عامل اإلنتاج الوحيد ، وال يفترض ان   

ا ال يفترض أن   ا آم دخل فيه ذي ي ل ال وي العم تنتاجه من محت ن اس لعة يمك سعر الس
ك           . العمل متجانس  بية في تل زة نس ا مي ويكون للقطر ذات تكلفة الفرصة األقل لسلعة م

 . السلعة قصور نسبى في السلعة األخرى
 ) :  أوهلن–هكشر : (النظرية الحديثة في التجارة الدولية 

بية               )١(النظريةترى هذه    أن أساس التجارة هو اإلختالف في أسعار السلع النس
اج           . قبل التجارة بين القطرين    ويستند هذا الفرق بدوره إلى فرق في عوائد عوامل اإلنت

اج أو      . أو في التكنولوجيا أو في األذواق بين القطرين        د عوامل اإلنت إن فارقًا في عوائ
موضع منحني إمكانيات اإلنتاج لكل قطر، وما       التكنولوجيا يؤدي إلى فارق في شكل و      

بية                 ) يقابل(لم يحيد    لعية نس ى أسعار س ؤدي إل هذا الفارق بفرق في األذواق، فسوف ي
د عوامل    . مختلفة، وتجارة متبادلة الميزة   ومع ذلك وحتي إذا آان للقطرين نفس عوائ

ًا   ا تمام اج والتكنولوجي ة  (اإلنت اج متطابق ات إنت الي منحني رق األذواق  ،) وبالت إن ف  ف
ة  . أن يكون أساس التجارة المتبادلة الميزة  يمكن ن –هكشر  (وترآز نظري ى  )  أوهل عل

أهم                       ين األقطار آ اج ب اج وأسعار عوامل اإلنت بية لعوامل اإلنت د النس الفرق في العوائ
                                                 

 . ، المرجع السابق التسويق الدولى، ) دآتور(عمر حسن خير الدين  )١(
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ي يستخدم في               . سبب للتجارة  لعة الت وتتنبأ هذه النظرية بأن آل قطر سوف يصدر الس
امًال           إنتاجها عامالً  ا ع ي تستخدم في إنتاجه لعة الت  وفيرًا ورخيصًا نسبيًا وتستورد الس

بيًا        ة نس اء أو                   . أآثر ندرة وتكلف ى إلغ ؤدي إل أن التجارة سوف ت ة ب أ النظري ذلك تتنب آ
ين األقطار         م      . تخفيض الفروق في أسعار عوامل اإلنتاج ب ا ل ات م ذه النظري وتصح ه

اج  رًا يمكن أن    . Factor Reversibility يكن لدينا ما يسمي عكس عامل اإلنت وأخي
 .Decreasing costsيبين أن التجارة يمكن أن تستند إلى تكاليف متناقصة 

ا أو    ل، أو التكنولوجي د العوام ين عوائ رق ب ى الف ارة عل تند التج ن أن تس ويمك
ين قطرين ي  . األذواق ب ى منحن ا إل ل، أو التكنولوجي د العوام ي عوائ رق ف ؤدي الف وي

د  . ات إنتاج مختلف لكل قطر   إمكان ل (والذي يؤدي، ما لم يحي رق في األذواق،   ) يقاب بف
وإذا واجه قطران تكاليف . إلى فرق في سعر السلعة النسبي وإلى تجارة متبادلة الميزة     

متزايدة وآان لهما منحنيا إمكانات إنتاج متماثلين، ولكن بأذواق مختلفة، فسوف يوجد             
لعة           رق في أسعار الس ين القطرين         أيضًا ف زة ب ة المي . النسبي واألساس لتجارة متبادل

وعندئذ يترجم الفرق في أسعار السلعة النسبية إلى فرق في أسعار السلعة المتبادلة بين 
ذي هو السبب المباشر للتجارة           ة    . القطرين وال ن –هكشر  (وتفترض نظري أن )  أوهل

بيًا      األقطار لها نفس األذواق، وتستخدم نفس التكنولوجيا ، وتو         ة نس أي (اجه عوائد ثابت
بة نفس النس اج ب د اإلنت دخالت تزي ع الم ي جمي ة ف بة معين ادة نس ولكن تختلف ) أن زي

ة األذواق            . اختالفٌا آبيرًا في عوائد عوامل اإلنتاج      ه في مواجه ة أن رر النظري آذلك تق
رق في                 وظروف الطلب المتماثلة فإن هذا الفرق في عوائد عوامل اإلنتاج يؤدي إلى ف
بية              األسعار النسبية للعوامل بين األقطار وهذا يؤدي بدوره إلى فرق في األسعار النس

وعليه في نظرية هكشر وأوهلن يحدد الفرق الدولي في ظروف       . للسلع ثم إلى التجارة   
ارة   ط التج ده نم ة . العرض وح ري نظري ر (وت ن–هكش ر سوف  )  أوهل ل قط أن آ

د  ا ق ي إنتاجه تخدم ف ي يس لعة الت بيًا  يصدر الس ر ورخيص نس ل وفي ن عام ر م ر آبي
بيًا ادر ومكلف نس ر من عامل ن در آبي ا ق ي إنتاجه ي يستخدم ف لعة الت . ويستورد الس

ل التجارة                     دًا سوف تزي وآنتيجة هامة تضيف النظرية أنه في ظل فروض متشددة ج
ين األقطار             ل التجارة في سعر العوامل المتجانسة ب ع  . تمامًا الفرق المطلق لما قب وم

ل                ذ ن تزي ا ل ة فسوف تخفض التجارة، ولكنه لك ففي ظروف أقل تشددًا وأآثر اعتيادي
ين األقطار               ة للعوامل ب ى أى الحاالت     . فروق ما قبل التجارة في األسعار المطلق وعل

أثير التجارة في أسعار                 )  أوهلن –هكشر  (تذآر نظرية    ة ت دًا عن آيفي شيئًا ما مفيدًا ج
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ًا صامتين        . رالعوامل وتوزيع الدخل في آل قط      وآان االقتصاديون الكالسيكيون عملي
 . في هذه النقطة

 :سوق الصرف األجنبي 
ي  رف األجنب وق الص راد      )١(س وم األف ه يق ذي في ي ال ار التنظيم و اإلط ه

وتتكون سوق   . والشرآات والبنوك بشراء وبيع العمالت األجنبية أو الصرف األجنبي        
ورخ،           الدوالر مثالً : الصرف األجنبية ألي عملة      دن، وزي ل لن ع، مث ، من جميع المواق

ة أخري      ل عمالت أجنبي اع وتشتري مقاب ورك حيث تب ذلك نيوي اريس، آ وتكمن . وب
وة الشرائية من                  ل األرصدة أو الق الوظيفة األساسية لسوق الصرف األجنبية في تحوي

ى أخري      ه إل ان قصير األجل          . قطر وعمل ديم إئتم ي في تق ة وظائف أخري تتجل وثم
أمين ضد                  لتمويل ة للت ي أو التغطي  التجارة وتسهيالت لتجنب مخاطر الصرف األجنب

ارة  ة       . الخس ة العمل ة بدالل ة األجنبي دة العمل عر وح و س ي ه عر الصرف األجنب وس
اق تحكيمي           . المحلية ويشير  . وسعر الصرف هذا يبقي ثابتًا في آل أجزاء السوق بإتف

ة أجنب            ة شراء عمل ى عملي ة حيث يكون سعرها منخفضًا          تحكيم الصرف األجنبي إل ي
ة           . وبيعها حيث يكون سعرها مرتفعاً     إن العمل ي، ف وعندما يرتفع سعر الصرف األجنب

ة  ة األجنبي بة للعمل ا بالنس بط قيمته نخفض أو ته ة ت عر . المحلي نخفض س دما ي وعن
ة يتحدد سعر     . الصرف فإن العملة المحلية ترتفع أو تزيد من حيث القيمة  وبصفة عام

ي                     الصرف األج  ة مع منحن ة األجنبي ى العمل ي الطلب في السوق عل اطع منحن نبي بتق
ويرتفع الطلب على الصرف األجنبي أساسًا خالل إستيراد السلع         . العرض السوقى لها  

 .والخدمات من الخارج وتقديم اإلستثمارات والقروض األجنبية
ي خالل تصدير السلع والخدمات والحصول                  ويرتفع عرض الصرف األجنب

 .لقروض واإلستثمارات األجنبيةعلى ا
ل            ى مث رف األجنب وق الص ي س تم ف ي ت ة الت ات المالي ض العملي اك بع وهن

ادة              والتغطية المضاربة ي ع  حيث تتم عملية التغطية نظرًا ألن أسعار الصرف األجنب
ة في                 ة أجنبي الغ بعمل لم مب دفع أو تس ام ب ه القي إن أي شخص علي تتقلب عبر الزمن ، ف

ا                   تاريخ الحق يتعر   ل مم تلم أق ر أو يس دفع أآث ه أن ي ض لمخاطرة أنه سوف يتعين علي
ة    ة المحلي ة العمل ع بدالل رف      . يتوق ي الص اطر ف ذه المخ ة ه ب أو تغطي ن تجن ويمك

                                                 
آليات تفعيل التسويق الدولى ومناطق (تسويق الصادرات العربية ): دآتور(فريد النجار  )١(

 .، مرجع سابق )العربية الكبرى التجارة الحرة
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ة                 . األجنبي من خالل عملية التغطية     ع آمي ى شراء أو بي ًا عل ادة تتضمن إتفاق ذه ع وه
 شهور من   ٣عادة  ( اليوم   معينة من الصرف األجنبي في تاريخ الحق بسعر يتفق عليه         

 ). سعر الصرف اآلجل) (تاريخه
ب، أو       . أما بالنسبة للمضاربة فهي عكس التغطية      فبينما المغطي يسعي إلى تجن

ى   ل أو حت ان المضارب يقب ارة ، ف ن الخس ًا م ي خوف اطر الصرف األجنب ة مخ تغطي
 وإذا .يسعي إلى مخاطر الصرف األجنبي أو إلى وضع غير مغطي بأمل تحقيق الربح

اً   ق ربح ه يحق وق صحيحًا، فإن ن الس ؤ المضارب ع ان تنب ارة. آ . وإال تعرض لخس
 . وتحدث المضاربة عادة في سوق الصرف اآلجل

 :سياسات سعر الصرف 
قيمة العملة تشير إلى زيادة ما في سعر الصرف من قيمة أسمية              سياسة خفض 

أداة سياسية من جانب قط                   ا في ظل نظام      معينة إلى أخري ويمكن أن يستخدم آ ر م
ه     زان مدفوعات ي مي ز ف عر الصرف لتصحيح عج رن لس إن   . م ري ف ة أخ ن جه وم

إنخفاض قيمة العملة يشير إلى زيادة ما في سعر الصرف ناتجة عن األداء الحر لقوي        
ي ظل نظام مرن لسعر الصرف  ي السوق ف ا . العرض والطلب ف تم هن ًا ال ي وأحيان

 . دهما مكان اآلخرالتمييز بين المصطلحين، ويستخدم أح
ى           ة إل ة أسمية معين أما سياسة الرفع فتشير إلى تخفيض سعر الصرف من قيم

ا في ظل نظام مرن لسعر                     ىأخر ، ويمكن أن تستخدم آأداة سياسية من جانب قطر م
ه     زان مدفوعات ة أخري يشير اال    . الصرف لتصحيح فائض في مي ى   ومن جه اع إل رتف

الحر لقوي العرض والطلب في السوق في        تخفيض في سعر الصرف ناتج عن األداء        
عر الصرف  رن لس ام م ر . ظل نظ ان اآلخ د مك تخدم المصطلحان الواح ًا يس  .وأحيان

اق          ويشار إلى الخفض والرفع باعتبارهما سياسات محولة لإلنفاق ألنهما يحوالن اإلنف
دًا، ف      . من السلع والخدمات األجنبية إلى المحلية والعكس بالعكس        ر تحدي إن وبشكل أآث

ة      ة العمل ة بدالل ر تكلف ر أآث يجعل واردات القط ة س ة األجنبي دة العمل عر وح ادة س زي
ة         ة األجنبي ى        . المحلية وصادراته أرخص لألجانب بداللة العمل اق إل ؤدي باألنف ذا ي وه

دًال                   ي ب اج المحل ه باإلنت التحول من السلع األجنبية إلى المحلية آلما أشبع القطر حاجات
ا  واردات، وآلم ن ال بط . زادت الصادراتم ع واردات القطر ويث ز الرف ل يحف وبالمث

 .صادراته ومن ثم يتحول األنفاق من السلع والخدمات المحلية إلى األجنبية
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  : terms of tradeشروط التجارة الدولية ومعدالت التبادل الدولى 
فى عالم مكون من سلعتين تتم التجارة فيهما تسمى نسبة سعر السلعة المصدرة             

لعةم ى سعر الس ا ال ة م ة  )١(ن دول ذه الدول توردها ه ى تس وازن  px/pmالت د الت  عن
ارى   ادل التج دالت التب ة أو مع ذه الدول ارة له روط التج ن  . بش الم م ى ع ه ف ث أن وحي

ويتحدد معدل التبادل الدولى    . دولتين ، فأن واردات دولة ما هى صادرات دولة أخرى         
ى   Reciprocal Demand Curvesبتفاعل منحنيات الطلب المتبادل  ويعرف منحن

ة من                    ا آل دول ى تطلبه الطلب المتبادل على أنه الشكل البيانى الذى يظهر الكميات الت
د  ) التى تصدرها ( مقابل عرض آميات من سلعة أخرى     ) التى تستوردها (سلعة ما    عن

انبى الطلب والعرض فإ        . معدالت التبادل الدولية المختلفة    ر عن ج ه يعب ه  ونظرًا ألن ن
ة من                  ى تعرضها آل دول ات الت يسمى أحيانًا منحى عرض المبادلة حيث ُيظهر الكمي
لعة          ن الس ا م ى تطلبه ات الت ل الكمي ا مقاب ى إنتاجه ز ف درها وتتمي ى تص لعة الت الس

 .المستوردة التى ال تتمتع فى إنتاجها بأى ميزة عند معدالت التبادل الدولية المحتملة
 :ولية القيود على تدفق التجارة الد

ؤدى   رة ت ارة الح رى بعض االقتصاديين أن التج أ إي ى أآف وارد ال تخدام للم س
د اإلقتصاديون الكالسيك                   ذا أعتق المى ، وله اتج الع اإلقتصادية، ومن ثم الى تعظيم الن

ة                 ة العالمي ة الحرة تعظم أيضًا الرفاهي ة   . مثل آدم سميث أن التجارة الدولي وليست ثم
ة تتعامل فى التجارة،              شك فى أن التجارة الحرة أ         ذاتى لكل دول اء ال حسن من اإلآتف

ر آاف                . ومن ثم للعالم آكل    ه غي ومع ذلك، فإن للتجارة الحرة شرط ضرورى ، ولكن
يم الرفاهي ة ةلتعظ ذلك  إ العالمي م آ دول مه اس وال ين الن دخل ب ع ال ى . ذ أن توزي وحت

ارة من الرفاهي دما تعظم التج يس آل خطوة نحو تةعن ة فل ة  العالمي ر حري ارة أآث ج
ن الرفاهي        رورة م د بالض وف تزي ها س رة نفس ارة الح ق التج ن تحقي دما ال يمك  ةعن

آ                      . العالمية ة ودائم دفق التجارة الدولي ى ت ودَا عل الم تفرض قي ان آل دول الع وعمليآ ف
وفى الحقيقة فهى تحبز عادتة وتفرض لحماية تلك     . تبرر قيد التجارة بالرفاهيه القومية    

ومن ثم فقيود التجارة بصفة      . عمال الذين يمكن أن يتضرروا بالواردات     الصناعات وال 
ى              (عامة تفيد القلة على حساب الكثرة        دفعوا أسعار أعل يهم أن ي ين عل الذين سوف يتع

 ). للسلع المنتجة محليًا

                                                 
 .٢٠٠١، مطبعة اإلشعاع الفنية ، االسكندرية ، ة الدوليةالتجار) : دآتور(محمد سيد عابد  )١(
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ة       : وهناك نوعان من قيود التجارة       قيود جمرآية وقيود غير جمرآية، والتعريف
 من وتعريفة الوارد أآثر شيوعاً  . ًاالسلعة المتاجر فيها دولي   الجمرآية هى ضريبة على     

واألخيرة محرمة بدستور الواليات المتحدة ، ولكنها مطبقة من جانب       . تعريفة الصادر 
ع                        ى وترف ى أسعار أعل ة لكى تحصل عل ى صادراتها التقليدي ة عل دول النامي بعض ال

ة          . يراداتاإل ا آنسبة مئوي ر عنه ة معب ا           والتعريفة القيمي اجر فيه لعة المت ة الس  من قيم
اجر           ( من التعريفة النوعية     ًاوهى أآثر شيوع   لعة المت ى وحدة الس معبر عنها آرسم عل

د آمى                     ) . فيها دفق التجارة هى الحصص وهى قي ى ت ة عل ر الجمرآي وأهم القيود غي
تيرادها أو تصديرها             لعة المسموح بإس ة الس ر     . مباشر على آمي ورغم أن للحصة آثي

 . ثار التعريفة فأنها بصفة عامة أآثر تقيدًامن نفس أ
 )١(التعريفة الجمرآية والحماية األسمية والفعالة

Tariffs, nominal and effective protect 
من المعتاد أن تفرض الدولة تعريفة جمرآية تسمى التعريفة الجمرآية األسمية           

واردات            . الواردات على ة منافسة لل مدخالت مستوردة    وعندما تستخدم صناعة محلي
ة ، ف                  لعة النهائي ى الس ك المفروض عل ن إخاضعة لمعدل تعريفة أسمى مختلف عن ذل

ال        ة الفع دل الحماي  effective protective معدل التعريفة األسمى يختلف عن مع
rate.                  ة األسمى دل التعريف ة فعآل مع ذى يقدم  واألخير يقيس المعدل الفعلى للحماية ال

 : ويقاس معدل الحماية الفعال بالصيغة االتية. ارداتللصناعة المنافسة للو
F = t – ar \ 1- a 

 :حيث 
f =معدل الحماية الفعال  . 
t =معدل التعريفة الجمرآية اإلسمى على السلعة النهائية. 
a = نسبة قيمة المدخل المستورد الى قيمة السلعة النهائية. 
r = لمستوردمعدل التعريفة الجمرآية اإلسمى على المدخل ا. 

 : وهناك بعض الحجج المؤيدة للتعريفة الجمرآية منها 
توردة         لع المس ة الس ل تكلف رخيص وجع ل ال د العم ى ض ل المحل ة العم حماي

حتى يكون من الممكن للمنتجين ). التعريفة العملية (ًامساوية لتكلفة السلع المنتجة محلي  
                                                 

 . ، مرجع سابق اإلقتصاد الدولىدومينيك سالفاتور،  )١(
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ة ا ة ، وتخفيض البطال ة المنافسة األجنبي ين مواجه ة باإلالمحلي داخل لمحلي ى ال اج ف نت
دفوعات فى                      زان الم لبعض السلع التى آانت تستورد فى السابق ، ومعالجة عجز مي

ة  ة      إأى (الدول ا األجنبي ى إيراداته ارج عل ى الخ ة ف روفات الدول ائض مص ة ف ، )زال
ين من اإل                  ة المنتجين المحلي ة ، وحماي ة للدول غراق  وتحسين شروط التجارة والرفاهي

ة     ر الى بيع السلعة فى السوق األجنبية المستوردة أل        اإلغراق يشي ( دنى من القيمة العادل
ى تصبح    )بأدنى من السعر المحلى   أو ا حت ، والسماح بإقامة الصناعات المحلية ونموه

 . وحماية الصناعات الهامة للدفاع القومى) حجة حماية الصناعة الناشئة(بكفاءة 

 : الصادرات فى ميزان المدفوعات 
زان ا دفوعات مي و سجلbalance of paymentsلم ا ه ة م تظم  )١( لدول من

ة                 الم الخارجى فى سنة معين ا اإلقتصادية مع الع زان    . لجميع معامالته ات المي ومكون
مية        ويات الرس اب التس ال وحس اب رأس الم ارى وحس اب الج ى الحس ية ه . الرئيس

ة        ة أو مدين دفوعات آدائن زان الم ى مي ة ف ل معامل دخل آ ة. وت ة والمعامل  الدائن
Accredit transaction           دفوعات من ى م ى الحصول عل ؤدى إل ى ت ك الت  هى تل

 .ى مدفوعات لألجانبإل هى تلك التى تؤدى debtorوالمعاملة المدينة . األجانب

 التجارة فى السلع والخدمات     current accountويتضمن الحساب الجارى   
لعية ( واردات الس دفوعات التحويل) الصادرات وال ةوالم و  . ي دمات فه اب الخ ا حس أم

ة المتخذة فى شكل خدمات                  ة والمدين أى (الذى يضم آافة التعامالت اإلقتصادية الدائن
ادى ر م دمات هى) شكل غي امالت الخ ية لمع ات الرئيس ل، ودخل : والفئ فر والنق الس
وتشير المدفوعات التحويلية . جنبية ومدفوعاتها والمعامالت العسكريةاإلستثمارات األ

ى بالت ا من األجان ات المتحصل عليه ب، والهب ى األجان ة ال دمها الحكوم دخل .  تق وت
ة فى الحساب الجارى فى                   دفوعات التحويلي رادات الم صادرات السلع والخدمات وإي

دفوعات من األجانب      (+) الجانب الدائن    ة   . ألنها تؤدى الى الحصول على م ومن جه
دفوع    دمات وصرف الم لع والخ دخل واردات الس رى ت ب  أخ ى الجان ة ف ات التحويلي

 .ألنها تؤدى الى مدفوعات لألجانب) -(المدين 

 

                                                 
 .١٩٧٥، دار النهضة العربية ، القاهرة ، المدفوعات الدولية وأزمة النقد العالمية: وجيه شندى )١(
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  : WTO ومنظمة التجارة العالمية  GATTإتفاقية الجات 
ى                  فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة لوجود تنظيم تجارى دول

د الحرب ، وأدت المفاوضا         ت يضع أسس جديدة للنظام التجارى العالمى لمرحلة مابع
ا    (GATT)الى صياغة اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة        ة  ٢٣ التى وقعت عليه دول

ين                  .م٣٠/١٠/١٩٤٧فى   وازن ب ق الت ا خاصة لتحقي ة أحكام ذه اإلتفاقي وقد تضمنت ه
 الحماية المناسبة لإلنتاج المحلى وزيادة تدفق التجارة الدولية بين الدول األعضاء 

تنادًاا اإ س ة التج د حري ى قواع رل ذه . رة وإقتصاديات السوق الح د مرت ه وق
ة            اإلتفاقية بجوالت مفاوضات عديدة حتى جولة أوروجواى التى تضمنت إنشاء منظم

ة   ارة العالمي المى     WTOالتج ادى الع ام اإلقتص ى إدارة النظ ام ف ا اله ؤدى دوره  لت
دولى        د ال ندوق النق ن ص ل م ع آ د م ر    IMFالجدي اء والتعمي دولى لإلنش ك ال  والبن

World Bank  دى ارى والنق ام التج ثالث إدارة النظ ات ال ذه المنظم ولى ه ث تت  حي
المى  الى الع ات    . والم ى المنتج ة ف ارة الدولي ر التج دًا لتحري ًا جدي ا تضمنت إتفاق آم

ود          ) إتفاق الزراعة (الزراعية   ة القي يتضمن إجراء تخفيضات فى الدعم والحماية إلزال
 .)٢(،  )١(ق الزراعية العالميةالكمية والتشوهات السعرية فى األسوا

وأهم المبادئ األساسية إلتفاقية الجات التى تحكم السلوك التجارى والمفاوضات بين 
 :الدول األعضاء يمكن إيجازها فيما يلى 

 : Most Favored Nation Principle (MFN)مبدأ الدولة األولى بالرعاية 
ى أن أى        ويستهدف عدم التمييز بين الدول االعضاء فى مجال            التجارة ، بمعن

ة يجب أن     دول األعضاء باإلتفاقي ن ال رى م ة أخ ى دول ة عضو إل ا دول زة تمنحه مي
د ،                        اق جدي ع إتف ة بتوقي ة األعضاء ودون مطالب ى بقي تسرى فورآ وبال أى شروط عل
ولهذا المبدأ بعض اإلستثناءات مثل العالقات التفضيلية التى تربط بعض الدول النامية            

ديم   (قدمة  بالدول المت  ا ق ة      ) ًاالمستعمرة له ل السوق األوروبي والتكتالت اإلقتصادية مث
 .المشترآة وغيرها

 
                                                 

يقة الختامية المتضمنة نتائج جولة الوثمنظمة التجارة العالمية ، لجنة المفاوضات التجارية ،  )١(
 .١٩٩٤إبريل /  نيسان ١٥ ، مراآش ، للمفاوضات التجارية المتعددة األطراف أروجواى

قسم االقتصاد  . اآلثار المتوقعة النضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على القطاع الزراعى )٢(
زراعة والمياه ، الرياض ، صفر الزراعى ، آلية الزراعة ، جامعة الملك سعود ، وزارة ال

١٤١٨. 
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  :Transparencyمبدأ الشفافية  
ل   عرية مث ة الس ود الجمرآي ى القي اد عل ه تفضيل اإلعتم ات (ويقصد ب التعريف

دالً    ) الجمرآية ة ب ل            آأداة للحماي ة مث ة الكمي ود الجمرآي ) ادحصص االستير   ( من القي
ع      ة م د العضو باإلتفاقي ا البل رة يقره ة لفت ة ومؤقت ود معلن ك القي ون تل رط أن تك وبش

فى  المنظمة ويمكن أن تكون هناك إستثناءات من هذا المبدأ عند وجود حالة عجز حاد             
 .شئة اميزان المدفوعات أو فى حاالت اإلغراق المهدد للصناعات الن

 : Negotiationsمبدأ المفاوضات التجارية 
ة      تويات التعريف ربط مس ية ل و األداه األساس اوض ه ون التف ه أن يك د ب ويقص
الجمرآية أو تخفيضها وآذلك لحل المنازعات التجارية بين الدول األعضاء من خالل           

 .محكمة دولية منبثقة من الدول األعضاء بالمنظمة 
 :ومن أهم جوالت المفاوضات

 :)١٩٦٧-١٩٦٤(جولة آيندى 
ا ف    ت أمريك د حاول ام لق دة  ١٩٦٢ى ع ة جدي ادة جول ر  )٢(،)١( قي د أق ، ولق

ارة    ديل التج اعدات تع رة مس ى ألول م ونجرس األمريك  Trade (TAA)الك
Adjustment Assistance    ى تواجه ة الت  تلك المساعدات تقدم للصناعات األمريكي

صعوبات بسبب تحرير التجارة ويستخدم الدعم المقدم فى المساعدة فى إعادة التدريب            
 .يير هيكل الصناعة للتأقلم مع ظروف التجارة وتغ

دى   ة آين ى مفاوضات جول ارآت ف د ش ى ٦٢وق م الموضوعات الت ة وأه  دول
اق                    م اإلتف د ت ة فق ا بالنسبة للرسوم الجمرآي تناولتها هى إجراء مكافحة اإلغراق ، أم

ى     ى إجراء تخفيض جوهرى وصل إل ى  % ٣٥عل ة عل ة الجمرآي دار التعريف ى مق ف
ة      السلع المص  دول المتقدم م              . نعة التى تصدرها ال ة ل إن الجول ك ف ى العكس من ذل وعل

ة                    ى الصادرات من المنتجات الزراعي ة عل ود التجاري تحقق أى تخفيض يذآر فى القي
ة   دول النامي درها ال ى تص راء     . الت ا إج تم خالله نوات ي س س رة خم ددت فت د تح ولق

 ).١٩٧٢-١٩٦٧(التخفيضات فى الرسوم الجمرآية على السلع المصنعة 
                                                 

(1) General Agreement on Tariffs and Trade the Results of The Uruguay 
Round of Multi lateral Trade Negotiations Market Access for Good and 
Services, Geneva, November, 1994.  

(2) World Bank Papers The Uruguay Round and The Developing 
Economics Washington, D.C.1995.  
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 :)١٩٧٩-١٩٧٣(جولة طوآيو 
ة               ر الجمرآي ود غي ة هو القي ى    . لقد آان الموضوع الرئيسى لهذه الجول ه عل ألن

الرغم من أن الرسوم الجمرآية بدأت فى اإلنخفاض على السلع المصنعة إال أن القيود              
ى تحققت من  ا الت اء بعض المزاي ى إلغ ا تسبب ف د مم ى التزاي دأت ف ة ب غيرالجمرآي

 :ولقد نجحت جولة طوآيو فى تحقيق النتائج التالية . فيض فى الرسوم الجمرآيةالتخ
ذ                -١ رة تنفي تخفيض الرسوم الجمرآية على السلع المصنعة إلى الثلث خالل فت

  .تمتد إلى ثمانية سنوات
ة التفضيلية   -٢  Generalized System Of Prefeance  (GSP)األنظم

ى تصدر السلع المصنعة             ة الت ى   للدول النامي ة         إعل ة بالمعامل دول النامي زم ال ال تلت
ة        عترافًااويعد هذا   . بالمثل للدول المتقدمة    واضحًا بحاجة الدول المتقدمة إلى معامل

ة            الدول النامية بصورة تمييزية نظرًا إلنخفاض متوسط دخل الفرد فى الدول النامي
ة     دول المتقدم ة ال      . مقارنة بال دول النامي تبعدت من صادرات ال ى تعامل   ولكن إس ت

ة،      وجات، األحذي ل المنس لع مث ن الس دًا م ة ج ة هام يلية مجموع ة تفض معامل
 .الصناعات اإللكترونية وغيرها، األمر الذى قلل من أهمية هذا اإلتفاق

ى           -٣ ة عل ود المفروض ى القي ات عل راء أى تخفيض ى إج اق عل تم اإلتف م ي ل
 .اميةنالصادرات الزراعية التى تهم الدول ال

دم التف • دأ ع توردة  مب ة والمس ين السلع الوطني ة ب ى المعامل ة ف  Treatmentرق
National : 

ه ال  ى أن وم    بمعن رض رس د أن تف ا بع ة م وز لدول لعة  ًايج ى الس ة عل  جمرآي
ة    إالمستوردة، أن تقوم بفرض ضرائب أو رسوم أخرى أو تشديد فى                جراءات الرقاب

 الحكومية عليها للتحكم فى تجارة السلع المستوردة بالداخل 
ا  ة له ادئ العام ذه المب ى أن ه ارة إل دول اوتجدر اإلش ز لل ى تجي تثناءاتها الت س

ة            ة وبشروط معين ى أن     . األعضاء عدم اإللتزام بها فى حاالت معين وتجدر اإلشارة إل
 :يلى أهم اإلتفاقات التى أسفرت عنها مفاوضات جولة األورجواى ما

 .زراعيةاإلتفاق بشأن تحرير التجارة الدولية للسلع ال) ١(
 .اإلتفاق بشأن التجارة فى الخدمات) ٢(
 .اإلتفاق بشأن إجراءات اإلستثمار المتصلة بالتجارة) ٣(
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 .اإلتفاق بشأن الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية) ٤(
 .اإلتفاق بشأن تحرير التجارة الدولية للمنسوجات والمالبس الجاهزة) ٥(
 . WTOظمة التجارة العالمية اإلتفاق بشأن إنشاء من) ٦(

 : WTOمهام وأهداف منظمة التجارة العالمية 
الثالث إلدارة  ) التجارى ( بمثابة المحور  WTOتعتبر منظمة التجارة العالمية   

دولى       ك ال دولى والبن د ال ندوق النق ب ص ى جان د إل المى الجدي ادى الع ام االقتص النظ
النقدى والمالى العالمى ، ومنظمة التجارة   والتعمير والمنوط بهما إدارة النظام       لإلنشاء

ئون       لطة إدارة الش ا س تقلة وله ة مس ية قانوني ة ذات شخص ة دولي ى منظم ة ه العالمي
 :التجارية العالمية، وتتولى القيام بالمهام التالية

يم       )١( ذها وتنظ ات وتنفي د اإلتفاقي دولى وعق ارى ال ام التج ه للنظ راف والتوجي اإلش
 .الدول األعضاء المفاوضات التجارية بين 

دول   )٢( زام ال دول األعضاء وأل ين ال ا ب ل قيامه ة المحتم وية المنازعات التجاري تس
 .المخالفة باألحكام الصادرة عن المنظمة 

 .مراجعة وتقييم السياسات التجارية المنفذة بالدول األعضاء )٣(
ق               )٤( التعاون مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لإلنشاء والتعمير من أجل تحقي

 اآبر قدر ممكن من التناسق فى رسم السياسات اإلقتصادية العالمية
ادة      ة وزي ة الكامل توى العمال ق مس ة وتحقي توى المعيش ع مس دافها رف ن أه وم
يح           ا يت دمات بم لع والخ ى الس ارة ف اج والتج ال واإلنت ب الفع ى والطل دخل الحقيق ال

اظ ع          ا ودعم        اإلستخدام األمثل للموارد اإلقتصادية العالمية مع الحف ة وحمايته ى البيئ ل
 .البالد النامية واألقل نموآ فى إحتياجاتها التنموية

 :إتفاق الزراعة فى أتفاقية الجات
ر التجارة فى       Fairإستهدفت أتفاقية الجات إنشاء نظام منصف وعادل            لتحري

اوض حول اإللتزامات            ى التف وى السوق باإلضافة إل ى ق المنتجات الزراعية يستند إل
ة ة المتعلق ود الكمي ة لتصحيح وضع القي ة وإجراء تخفيضات تدريجي دعم والحماي  بال

 .والتشوهات السعرية فى األسواق الزراعية العالمية 
 :ويتضمن إتفاق الزراعة ألتزامات محددة بشأن ثالثة مجاالت رئيسية هى 

 Commitments on Domestic Supportالدعم المحلى لإلنتاج الزراعى  )١(
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 . ويتعلق بالواردات Market Access Commitmentsواق النفاذ إلى األس )٢(
 Commitments on Export Subsidiesإلتزامات إعانة دعم التصدير  )٣(

 .وتتعلق بالصادرات
 :)١(المجال األول الدعم المحلى لإلنتاج الزراعى

دعم  رف ال عار   Supportيع دعم أس ة ل دمها الحكوم ى تق دفوعات الت ة الم  بأن
ديم خدمات ب        منتجات زراعية معينة   ل عن    أ بما يفوق سعرها الحقيقى ، أو تق سعار تق

ا   ًا ، أتكلفته ال للمشروعات أو مجان ى رأس الم اهمة ف نح أو قروض أو مس ديم م و تق
ل اإل          ًااإلنتاجية، آما يشمل أيض      ا مث ة عن إيراداته ازل الحكوم اءات الضريبية   تن . عف

ار أآما يقسم الدعم وفقآ ألسلوب تحديده والهدف منه و    ى دعم   ث  سعرى  ة اإلقتصادية إل
Price ، Support   ى دعم السعرى     Income Support ودعم دخل ى ال  ، حيث يعن

ارات  ًا تبعًاتحديد األسعار حكوميآ أو رسميا أو إداري    إلعتبارات إجتماعية وليس إلعتب
ة   ة وظيفت عار عن تأدي از االس ذلك يتوقف جه بية ، وب درة النس ة أو الن ة الحقيقي التكلف

عية فى توجيه الموارد حيث يؤدى هذا الدعم السعرى إلى إرتفاع االسعار وزيادة الطبي
  Market Price Distortionsالضغوط التضخمية والتشوهات السعرية السوقية      

وارد         تخدام الم ى التخصيص وإس وء ف ى س ؤدى إل ادية ت ر إقتص عار غي يادة أس وس
 .اإلقتصادية 

و الذى يقدم إلى فئة من المجتمع وال  فه Income Supportأما الدعم الدخلى 
دمين          زارعين المع يرتبط بسلعة معينة وإنما يهدف لمساعدة فئة أو طبقة معينة مثل الم

ى األ   أ أثيرات عل وال من        و العجزة ، وليس له ت ر مقب ة نظام السوق ، ويعتب سعار وآلي
أنواع الدعم  ومن هنا آان لبعض     . الناحية االقتصادية ومرغوبا من الناحية االجتماعية     

ا أن            فؤأثارها على اإلستغالل الك    الم ، آم  للموارد اإلقتصادية على مستوى الدولة والع
ى األ     ين                لها آثار عل ادل التجارى ب تهلكين، وحجم التب سعار ومستويات المعيشة للمس

 .الدول ، وهو األمر الذى دعا إلى االهتمام بمعالجة موضوع الدعم فى إتفاقية الجات 
  : Market Accessانى  النفاذ إلى األسواق المجال الث

 :هناك ثالثة نقاط رئيسية فى اإللتزامات للوصول إلى األسواق وهى 
 

                                                 
العوامل اإلقتصادية المحددة آلثار تخفيض القيمة الخارجية ، )دآتور(صبحى تادرس فريصة  )١(

 .١٩٦٢، مجلة آلية التجارة ، جامعة االسكندرية ، العدد األول ، يونيه ، للعملة
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 ):  (Tarifficationتحويل القيود غير الجمرآية إلى رسوم جمرآية) ١(
 :وتشمل 

 . Quantitative Restrictionsالقيود الكمية على الواردات  
 . Variable Import Leviesدات الرسوم المتغيرة على الوار 
 . Minimum Import Pricesأسعار اإلستيراد الدنيا  
 . Discretionary Import Licensingتراخيص اإلستيراد التمييزية  
ة    ر الجمرآي دابير غي ات  Tariff Measures-Non الت ا المؤسس وم به ى تق الت

 .التجارية الحكومية 
 .  Voluntary Exports Restraintsالقيود األختيارية على الصادرات  
ة          ة العادي ة خالف الرسوم الجمرآي ة المماثل دابير الحكومي  Similar Borderالت

Measures .  
 بالنسبة للسلع  Tarifficationويتم تحويل هذه القيود إلى رسوم جمرآية 

المحمية بقيود غير جمرآية وتفرض على الواردات منها تعرفة جمرآية مثبتة أو 
 عن طريق تقدير التعرفة الجمرآية المعادلة لكل ناتج  Blinded Tariffsمربوطة 

 واألسعار الخارجية  Internalزراعى بإستخدام الفرق بين األسعار المحلية الداخلية
سعار الخارجية ، وتحول هذه األ)٢((C.I.F)، أو سيف )١( (F.O.B)لهذا المنتج فوب 

 لنفس الفترة ، وتحدد التعرفة الجمرآية الصرف الي العمالت المحلية باستخدام سعر
مبلغ معين لوحدة السلعة   أو Ad ValOremساس قيمة السلعةأ ىما علإالجديدة 

Specific Duty . أما بالنسبة للسلع التى اليوجد عليها رسوم جمرآية مثبتة
 حاليا فان تحديد رسوم جديدة عليها اليخضع للطريقة Not Blinded ) مربوطة(

 بل يتم ربط التعرفة Tarifficationتحيد مكافىء التعرفة الجمرآية السابقة ل
 يكون Ceilingالجمرآية لهذه السلعة على أساس المستويات الحالية أو بتحديد سقف 

أعلى من التعرفة الحالية، وبصفة عامة تتحدد مستويات هذه التعرفة الجمرآية من 
مح للدول التى تقوم بتحويل ويس  .Accession Processخالل مفاوضات االنضمام 

 جمرآية بعمل إجراءات وقائية خاصة  إلى رسوم القيود غير الجمرآية على السلع

                                                 
(1) (F.O.B) Free On Board.  
(2) (C.I.F) Cost, Insurance and Freight.  
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Special Safeguard  من خالل فرض رسوم جمرآية إضافية على وارداتها من
 Trigger Volumeهذه السلع عندما يتجاوز حجم الواردات الحجم الالزم للتدخل الوقائى 

. Trigger Price أسعار الواردات عن السعر الالزم للتدخل الوقائىعندما تنخفض أو
ويجب على الدول المستوردة أن ترسل إخطارًا إلى لجنة الزراعة بمنظمة التجارة 
العالمية بنيتها إلتخاذ أى إجراء وقائى خاص وأن تكون أسعارها المرجعية الالزمة 

 .للتدخل معلنة
 المنصوص عليها فى النفاذ إلى األسواق       وعلى الرغم من أن جميع اإللتزامات     

ت        ة أعطي دول النامي واء، إال أن ال د س ى ح ة عل ة والنامي دول المتقدم ى ال ق عل تطب
الفرصة فى أثناء المفاوضات لفرض سقف أعلى مربوط للتعرفة على السلع الزراعية       

ة بتعرف   ة أو المحمي ر جمرآي ة غي ةهالخاضعة لحماي ر مربوط توى .  غي ون مس ويك
وط  هفة الذى يمثلالتعر ة      Ceiling Binding السقف المرب ى مستوى للتعرف  هو أعل

دل                       ذا السقف بمع زم خفض ه ى  % ٢٤يمكن تطبيقة فى أى سنة من السنوات ويل عل
نوات) ١٠(مدى عشر  ة . س إن اإلجراءات الوقائي ة ف ق سقف التعرف ة تطبي ى حال وف

 . ال تنطبقالخاصة، وإلتزامات الحد األدنى من النفاذ إلى األسواق 

 :  Tariff Reduction)١(تخفيض التعرفة الجمرآية) ٢(
ان مفروض                 ى آ ع السلع الت ى جمي  ًاويقصد بذلك تخفيض التعرفة الجمرآية عل

م                    ة وت ر جمرآي ود غي ا قي عليها رسوم جمرآية من قبل، وآذلك السلع التى آانت عليه
ة ى رسوم جمرآي ا إل بة التخفيض . تحويله غ نس ى مدى % ٣٦وتبل ى ٦عل نوات ف  س

ة  دول المتقدم دى % ٢٤(ال ى م ة١٠عل دول النامي ى ال نوات ف ى )  س د أدن بح
Minimum Cut  ة   ) للدول النامية% ١٠(للدول المتقدمة % ١٥  Tariffلكل تعرف

Line.  
دول األ    ة ال ارة العالمي ة التج ب منظم ا تطال ذا وبينم وم  ه د الرس اء بتحدي عض

ا،        ًايضها وفق الجمرآية على جميع السلع الزراعية وتخف      امج المشار إليه  للنسب والبرن
ا    المية له دول اإلس وم      اإال أن ال ة ولح روبات الكحولي بة للمش ك بالنس ن ذل تثناء م س

 .الخنزير التى يمنع إستيرادها ألسباب دينية

                                                 
 . ، مرجع سابقاالقتصاد الدولىدومينيك سالفاتور ،  )١(
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ات    ة الج ام إتفاقي آ ألحك ة وفق ذآر أن دير بال ن الج تمر ) م١٩٤٧(وم ى أس والت
ار ة التج ى إطار منظم ا ف ل العمل به ة للتحل دول النامي ة لل اك مرون إن هن ة ف ة العالمي

ديل اإللتزامات مع تعويض         . المؤقت من إلتزامات الثبيت الجمرآى     ه يمكن تع ا أن آم
ه ،                   ة عن مستوى التثبيت المتفق علي األطراف المتضررة من زيادة التعرفة الجمرآي

يس تعو                ذا التعويض ل ا    وذلك بمشاورات تتم بين األطراف المتضررة ، وه يضا مادي
ود أخرى                      ى بن ديم تخفيضات عل ة بتق ة الجمرآي ة التعرف ادة هيكل أنما هو تعويض بإع

ة تعويض              ا األطراف األخرى باإلتفاقي ى أن تقبله اذ صادرات         ًاوتثبيتها عل ا عن نف  له
 .سلعها المطلوب زيادة التعريفة الجمرآية عليها 

ا                  ا الشرقية قامت بإع إن معظم دول أوروب ذا الشأن ف ا     وفى ه ة تعرفته دة هيكل
ة مصر                  ا أن جمهوري بعدما تحولت من اإلقتصاد المرآزى إلى السوق المفتوحة ، آم

م خالل   ١٩٧٠العربية قامت بتعديل جدول تعرفتها المثبتة بالجات عند انضمامها عام           
ر              تطبيق مراحل اإلصالح اإلقتصادى حيث تمت زيادة نسبة الربط الجمرآى على أآث

ل خف ٥٠من   لعة مقاب ى نحو   س ام  25ض التثبيت الجمرآى عل ك خالل ع لعة وذل  س
 .م ١٩٩٣

 :  Minimum Accessالحد األدنى للنفاذ إلى األسواق  )٣(
د عن                 لعة بمعدالت تزي تيراد للس اك اس ستهالك  من اال  % ٣عندما ال يكون هن

تيراد حصة  زم السماح بإس ه يل ل من % ٣ بة بنس Traffic Quota فإن ى األق عل
ة مخفضة       اإلستهالك الم  with reduced حلى لسنة األساس فى ظل رسوم تعريفي

tariff rates       ا ة المسموح به زداد الكمي م  ت ى  إ ث ى فى     % ٥ل من اإلستهالك المحل
 .نهاية فترة التطبيق

 إلتزامات إعانة أو دعم الصادرات :المجال الثالث
 Subsidies Export on Commitment  

ات الخاصة بإعان ى اإللتزام دعم  وتعن ة ال يض قيم لعة  تخف ل س ة التصدير لك
ة                  دول المتقدم ذا التخفيض فى ال % ٣٦المالى المباشر للصادرات منها، وتبلغ نسبه ه

رة األساس          ى مدى     ) م١٩٩٠ -١٩٨٦(من مستوى الدعم فى فت % ٢٤( سنوات    ٦عل
دى  ى م ة١٠عل دول النامي نوات لل ة  )  س ة الصادرات المدعوم يض آمي تم تخف ا ي آم

بة  ة، % ٢١بنس دول المتقدم ة% ١٤(لل دول النامي ة ) لل بة مئوي ى أساس نس ك عل وذل
تواها                . سنوية متساوية  ة عن مس د الصادرات المدعوم دما تزي وفى حاالت خاصة عن
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اس    رة األس ى فت رة   ) م١٩٩٠ – ١٩٨٦(ف تخدم الفت ه تس دء ) م١٩٩٢-١٩٩١(فإن لب
ة             رة  التخفيضات على أن يبقى المستوى الذى يصل إليه الدعم فى نهاي ة    .  الفت وفى حال

ديم                ه ال يجوز تق ة فإن ى تصدرها الدول لعة من السلع الت َا ألى س عدم وجود دعم حالي
 .بر ذلك مخالفا لإللتزاماتتدعم لهذه السلعة مستقبال حيث يع

 :وتخضع األنواع التالية من دعم الصادرات لإللتزام بالتخفيض 
ناعة أو شرآة أو منتجى أحد الدعم الحكومى المباشر سواء آان ماليًا عينيًا لص -١

المنتجات الزراعية، أو جمعية تعاونية، أو جمعية لمنتجى منتج معين، أو هيئة 
 .تسويق

البيع أو التصرف فى المخزون الحكومى غير التجارى من السلع المماثل والذى  -٢
 .يتم دفعة من قبل المشترين فى األسواق المحلية للسلع المماثلة

مويل التصدير للسلع الزراعية سواء آانت مصروفات المدفوعات الحكومية لت -٣
الميزانية، أو مدفوعات الدعم الممولة من حصيلة رسم يفرض على المنتج 

 .الزراعى أو على ناتج زراعى يشتق منه الناتج التصديرى
خالف خدمات ( المدفوعات الحكومية لتخفيض تكاليف تسويق الصادرات  -٤

 .دوليين، والدول النامية مستثناه من هذا اإللتزاموتكاليف النقل والشحن ال) الترويج
رسوم الشحن والنقل الداخليين على شحنات الصادرات التى تقدمها الحكومة  -٥

بشروط أفضل من الشروط الخاصة بالشحنات المحلية، والدول النامية مستثناه من 
 .هذا اإللتزام

 . أو سلع للتصديرالدعم الحكومى للسلع الزراعية المرتبط بإدخالها فى منتجات -٦
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 الفصل الثانى
 ةــابقـــات الســـالدراس

ذا الفصل   اول ه م الدراسات والبحوث اإلقتصادية ستعراضًاايتن ًا أله  مرجعي
ى توصلت                  أالتى   ائج الت ة المصرية والنت ة الزراعي جريت في مجال التجارة الخارجي

ا توصلت                   ى مدى م ائج      إليها هذه الدراسات وذلك حتى يتسنى الوقوف عل ه من نت إلي
ة  ة الحالي د الدراس رات تفي دد  . ومؤش ى ع تعراض المرجع ًا ) ٣٣(ويتضمن اإلس بحث
 ).٢٠١١(حتى عام) ١٩٧٥(مرتبة ترتيبًا زمنيًا بداية من عام 

 في دراسة ايكونومتريه للتجارة الخارجية لبعض       )١()١٩٧٥ ،جمعه(فقد أشار   
ائج المتحق          ى أن النت تاني          الحاصالت البستانية المصرية إل ة في تجارة التصدير البس ق

ك                      ا وذل ة المرجوه منه ال القومي وغ األم اييس في بل المصري قد أخفقت بمختلف المق
داث         د إح ديالت بقص بعض التع ة ب ة المختص لطات الحكومي دخل الس رار ت م تك رغ
اق المتكرر                ذا االخف تأثيرات مواتية في بعض األنشطة المتصلة بهذه التجارة ويمثل ه

غامضة وقد أمكن ارجاع هذا الوضع إلى قصور المعرفة المنظمة بالنظام      حالة عملية   
ى               ؤثرة عل التسويقي وبطبيعة ردود فعله على مختلف تغيرات الظروف المحيطة والم

ى دعم                    . بعض مكوناته  ذا النظام وإل أداء ه ؤ ب ى صعوبة التنب وقد أدي هذا القصور إل
يله وتتوجه هذه الدراسة نحو االسهام        فاعلية قرارات السياسة االقتصادية الالزمة لتعد     
ق        . في التعيين المنطقي لهذه الحالة العملية الملتبسة       وترآزت مشكلة الدراسة في تحقي

ة باإل ة آامل ويقي  معرف ام التس ببية ألداء النظ ات الس ي العالق اهدة ف ات المش نتظام
ون ق     ة ، لتك ية احتمالي ارات رياض ورة عب ي ص رية ف تانية المص ات البس ة للمنتج ابل

ؤ            ة التنب راض العملي ي األغ تخدامها ف ن اس ع ويمك ة الواق ي مواجه ا ف ق منه للتحق
ة لتفسير                    دخل األنظم ذه الدراسة هو م وتطبيقات السياسة ، والمنهاج المستخدم في ه
وذج         وين نم ل وتك ار متكام ي إط اط ف ذا النش دة له ة العدي ات المتداخل لوك المكون س

دخل  تخدام م م اس ام ث ومتري للنظ ام  ايكون ى النظ اة عل ارب محاآ راء تج ل إلج  التمثي
ات السياسة                 دائل توليف رات ب إلجراء االستبيانات المطلوبة عن أدائه تحت مختلف تغي
لعة     اول س ى تن د اقتصرت الدراسة عل د الكمي فق ة ولغرض التحدي والظروف األولي

 . بستانية مصرية واحدة هي البرتقال الطازج
                                                 

 ،دراسة ايكونومترية للتجارة الخارجية لبعض الحاصالت البستانية المصرية: محمد زآي جمعة )١(
 . ١٩٧٥ جامعة عين شمس ، ،رسالة دآتوراه ، آلية الزراعة 
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ة ارت دراس طفى ،  (وأش ة مص ة )١()١٩٧٨فتحي ي دراس اهمة ف ى المس  إل
ادرات األرز   ى ص ؤثر عل ي ت ل الت م العوام ى أه وف عل ة للوق واق الخارجي األس
دخل                    ة تعظيم ال ى وضع خطة تصديرية لمحاول المصري لهذه األسواق آما تهدف إل
ارة     ي للتج وذج نقل ذلك وضع نم ذا المحصول وآ ن ه ة المصدرة م ن الكمي ي م الكل

المي   ألرز الع ة ل ة   الدولي ت الدراس د بين ية وق اليب الرياض تخدام األس اج أباس ن اإلنت
رة    الل الفت ادة خ ي الزي ذ ف د اخ ن األرز ق المي م و ) ١٩٧٥ – ١٩٥٢( الع دل نم بمع

در بنحو             % ٦٫٨سنوي بلغ نحو     ذي ق من المتوسط السنوي إلنتاج العالم من األرز وال
لإلنتاج في الخمس    مليون طن متري خالل هذه الفترة وبلغ المتوسط السنوي    ٢٥٥٫٣

 مليون طن متري وبدراسة اإلنتاج على       ٣١٨نحو  ) ١٩٧٥ –١٩٧١( سنوات األخيرة 
اج األرز         ي إنت ل المرآز األول ف يا تحت ارة أس ين ان ق د تب ارات فق تج إمستوي الق ذ تن

دها نحو  رة % ٨٥وح ي الفت ألرز ف المي ل اج الع أثر ) ١٩٧٥ – ١٩٧١(من اإلنت ويت
ة                  إنتاج هذه القارة بدرجة      ة في منطق ة بسبب الظروف الجوي ات في الغل رة بالتقلب آبي

جنوب شرق القارة أما الرقعة المزروعة باألرز فتتميز باالستقرار النسبي وتأتي قارة            
ألرز حيث                   أ المي ل اج الع ا في اإلنت مريكا الجنوبية في المرتبة الثانية من حيث أهميته

ا   )١٩٧٥ – ١٩٧١(ل الفترة من المتوسط العالمي لإلنتاج خال    % ٣٫٢تنتج حوالي    ، أم
تج نحو         اج األرز اذ تن قارة إفريقيا فتحتل المرآز الثالث على المستوي العالمي في إنت

رة         % ٢٫١ ألرز خالل ذات الفت دير        . من اإلنتاج العالمي ل ة تق وقامت الدراسة بمحاول
ا         ؤثرة فيه هي  دول الطلب اإلجمالية على األرز المصري ، وتبين ان أهم العوامل الم

ى سعر التصدير              أسعار التصدير المصرية، ونسبة سعر تصدير األرز المصري إل
لكل من األرز األمريكي واألرز االيطالي، وتمكنت الدراسة من عمل نموذج لتخطيط            
ل              ة النق ك األرز المصري بطبيع برامج النقل للتجارة الدولية لألرز العالمي بما في ذل

ي تعمل       أ وآانت نتيجة النموذج بالنسبة لمصر  ا والت ي يجب التصدير إليه ن الدول الت
ات      % ٢٨٫٣على تدنيه هذه المسافات هي ليبيا ، والسودان ويصدر لها            ة آمي من جمل

ا نحو                   األرز المصري المصدر ، وسوريا ، واألردن ، ولبنان ، وفلسطين ويصدر له
ا حوالي             % ١٧  من جملة صادرات األرز المصري ودول أوروبا الشرقية ويصدر له
 . من جملة الصادرات المصرية من األرز% ٤٫٧

                                                 
 قياسية للتجارة الخارجية لمحصول األرز دراسة اقتصادية: فتحية مصطفي السيد مصطفي  )١(

 جامعة عين ، آلية الزراعة، قسم االقتصاد الزراعي،وراه رسالة دآت،مصر العربية بجمهورية
 . ١٩٧٨ ،شمس
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ة   ارت دراس ام، (وأش ة     )١()١٩٨٤إم ى التنمي ة عل ارة الخارجي ر التج ى أث إل
ى الهيكل المحصولى واألسعار                ا عل الزراعية وذلك بتحليل تطور الصادرات وأثاره
عار      ى، واألس د األجنب يلة النق ى حص ا عل واردات وأثره ور ال ل تط ة وتحلي المزرعي

اج الزراعى          المحل اليف اإلنت ة، وتك تثمارات الزراعي وإستخدم البحث عدة      . ية، واإلس
اى، واألنحراف              أساليب إحصائية منها تحليل اإلنحدار، تحليل التباين، وتقدير مربع آ

ية    ام القياس ارى، واألرق رات      . المعي ض المؤش دير بع ى تق ة إل ذه الدراس دفت ه وه
ار الصادرات         رة       اإلقتصادية لتحليل تطور وآث ة خالل الفت ). ١٩٨٠-١٩٧٠(الزراعي

دار          نويًا،   ١٦٫٩٢حيث أن قيمة الصادرات تتجه نحو اإلنخفاض بمق ون دوالر س  ملي
ى األسواق   رات ف كان، والتغي ادة الس ا زي ة منه ة وخارجي باب داخلي ك ألس ويرجع ذل
عرية         تالالت الس رية، واإلخ ة المص ات الزراعي ى المنتج ب عل ة ذات الطل الخارجي

 ومن ناحية أخرى تبين من الدراسة أن هناك إتجاها عاما نحو زيادة األسعار               المحلية،
ول،    اطس، الف ن، األرز، البصل، البط ن محاصيل القط ة المصري م ة بالجني الجاري
دالت          ادة بمع و الزي ه نح ة تتج واردات الزراعي ين أن ال ا تب فى، آم ال، اليوس البرتق

ؤدى ل ا ي ى الصادرات مم ادة ف وق الزي ة تف زان التجارى مرتفع ى المي ادة العجز ف زي
بتها نحو                    غ نس ة حيث تبل ى السلع الغذائي % ٨٠الزراعى، وتتمثل معظم الواردات عل

 .من إجمالى قيمة الواردات الزراعية
ة    الل دراس ن خ والحي (وم عر    )٢()١٩٨٦الص ة س ار سياس ت أث ى تناول  الت

ين ان سياسة ة المصرية تب ة الزراعي ارة الخارجي ى التج  سعر الصرف الصرف عل
ادة                      ك نظرًا لزي ا االقتصاد المصري وذل اني منه ي يع ة الت تمثل أحد المشكالت الهام
ة        ارة الخارجي ت التج د آان ا وق روض منه ن المع ة ع الت األجنبي ة للعم ب الدول طل

 مليون ٥١٣الزراعية تمثل المصدر االساسي للعمالت األجنبية فقد بلغ عائدها حوالي   
و  ل نح ن% ٥٨٫٥دوالر تمث الل   م ة لمصر خ الت األجنبي الي متحصالت العم  إجم

 ٢٤٧، بينما آانت تكلفة الواردات الزراعية والغذائية حوالي  )١٩٧٣ –١٩٦٠(الفترة  
رة            % ١٥مليون دوالر تمثل نحو      نفس الفت ة آمتوسط ل من مدفوعات العمالت األجنبي

ة حوالي                 ة الزراعي ه التجارة الخارجي من  % ٤٨٫١وبذلك بلغ متوسط صافي ما قدمت
                                                 

، المؤتمر الدولى  أثر التجارة الخارجية على التنمية الزراعية :) دآتور(شوقى عبدالخالق إمام  )١(
  .١٩٨٤ية والبحوث واإلجتماعية والسكانية ، مارس ، التاسع لإلحصاء والحسابات العلم

آثار سياسة سعر الصرف على التجارة الخارجية الزراعية : حمدي عبده على الصوالحي )٢(
 . ١٩٨٦ ، جامعة الزقازيق، آلية الزراعة ، قسم االقتصاد الزراعي ،رسالة دآتوراه . المصرية
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رة    ي ذات الفت ة ف الت األجنبي الت العم رة  ) ١٩٧٣ – ١٩٦٠( متحص الل الفت وخ
ة              ) ١٩٨٤ –١٩٧٤( ة الزراعي حدث تحول ملحوظ في هيكل وحجم التجارة الخارجي

ام  ذ ع تخدامات ١٩٧٤المصرية فمن د االس ة اح ة الزراعي ارة الخارجي  أصبحت التج
ع متوس    د ارتف ي مصر فق ة ف الت األجنبي ية للعم ة  الرئيس واردات الزراعي ة ال ط قيم

والي  ى ح ة إل ل ٣٢٧٠والغذائي ون دوالر تمث دفوعات % ٢٥٫٥ ملي الي م ن إجم م
رة   الل الفت ة خ الت األجنبي د   )١٩٨٤ –١٩٨٠( العم ط عائ ض متوس ا انخف ، بينم
و   ى نح ة إل والي  ٥٩٥الصادرات الزراعي ل ح ون دوالر تمث الي %٧٫١ ملي ن إجم م

 .الفترة متحصالت العمالت األجنبية في نفس 
االقتصادية لصادرات    ثارقياس اآل   )١()١٩٩٠الششتاوي،  (أوضحت دراسة   

ى            زارعين في مصر والعمل عل ى الم دخول    إالحاصالت الزراعية عل ع ال ادة توزي ع
اع بمستوي المعيشة للمنتجين         اج واالرتف ادة اإلنت لصالح المزارعين لتكون حافزًا لزي

ات  سي أهداف جانبيه ، مثل دراسة اإل       الزراعيين ، وقد صاحب هذا الهدف الرئي       مكاني
ل   ة العوام ب المحصولي ، ودراس ة التصديرية للترآي ة للحاصالت الزراعي اإلنتاجي
المحددة لحجم الصادرات من الحاصالت الزراعية ، المصرية موضع الدراسة لرسم            
ع        ذلك وض ة وآ الت الزراعي ك الحاص جيع تل بة لتش ديرية المناس ة التص السياس

تراتيجا ن   س ا يمك ة لم ادرات     أية عام ة للص ارة الخارجي تقبل التج ه مس ون علي ن يك
ك بغرض تعظيم حصيلة                     ة موضع الدراسة ، وذل المصرية من الحاصالت الزراعي

اج وتصدير         أوأوضحت الدراسة    . الدولة من الصادرات الزراعية    م مشكالت إنت ن أه
ي       ة وه ات اإلنتاجي ي المعوق ت ف د تمثل ة ق الت الزراعي دل  نخاالحاص اض مع ف

ي،  اع الزراع ة للقط تثمارات الموجه اج ، ااالس ودة اإلنت اض ج ة انخف اع تكلف رتف
اإلنتاج، السياسة السعرية، بينما تمثلت المشكالت التسويقية والتصديرية في إنخفاض            
ا القصور في اإلعالن الخارجي،                  آفاءة بعض الخدمات التسويقية والتصديرية ومنه

ات ا   ات والمعلوم ور البيان زة      قص ين األجه يق ب دم التنس ديرية ، ع ويقية والتص لتس
نيعي         ديري والتص اط التص ل النش دم تكام ديرية، ع ويقية والتص ة والتس اإلنتاجي

 .وإستراتيجية التسويق

                                                 
ر االقتصادية لصادرات بعض الحاصالت الزراعية األثا: )دآتور (محمد سعيد أمين الششتاوى )١(

،  جامعة بنها، آلية الزراعة بمشتهر، قسم االقتصاد الزراعي، رسالة دآتوراه،المزارعين على
١٩٩٠ . 
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ا،       (ستهدفت دراسة    او و النج ل وأب ادل         )١()١٩٩١تري ل معدالت التب ى تحلي  إل
ة خ       ة والزراعي رية اإلجمالي ة المص ارة الخارجي دولي للتج رة ال  – ١٩٧٤(الل الفت

دولي           ) ١٩٨٩ ادل ال وآذا إستعراض العوامل والسياسات المؤثرة والمتأثرة بمعدل التب
ل والسياسات   ك العوام لبيات تل ات وس ى إيجابي دف التعرف عل ة به ارة الخارجي للتج
يًا                    ًا ورئيس ي تلعب دورًا هام ألخذها في االعتبار عند وضع السياسات التصديرية الت

را دعيم ب ي ت ح  ف ى المالم دف التعرف عل ك به ي مصر وذل ة اإلقتصادية ف مج التنمي
رية   ة المص ارة الخارجي ية للتج واردات    . الرئيس ة ال ادرات وقيم ة الص ين ان قيم وتب

ًا               دًا معنوي ًا متزاي ًا عام د أخذت اتجاه ذلك          إالمصرية ق رة الدراسة آ حصائيًا خالل فت
ريه ا ادرات المص عار الص ية ألس ام القياس ت األرق بة تجه ا بالنس ادة، أم و الزي  نح

ثم اتجهت   ) ١٩٨٤ – ١٩٨٢( للواردات المصرية فقد اتجهت نحو التناقص في الفترة       
ين التجارة           . ١٩٨٥بتداءًا من عام    انحو اإلرتفاع    ة ب ل العالق آما تناولت الدراسة تحلي

ن         ل م ة آ بية لقيم ة النس ة األهمي ك بدراس ري وذل ومي المص دخل الق ة وال الخارجي
ادرات ادرات        الص ة الص بة قيم ين أن نس ومي وتب دخل الق ى ال ة إل واردات الكلي  وال

 .المصرية إلى الدخل القومي قد أخذت اتجاهًا نحو التراجع
أن القطن يمثل المحصول التصديري األول  إلى )٢()١٩٩١فضل اهللا، (ويشير 

وحظ     )١٩٨٨ – ١٩٧٤( في هيكل الصادرات الزراعية المصرية خالل الفترة       د ل ، وق
ي رة،     ف ة آبي اقص بدرج ى التن ه إل ات المصدرة من رض الكمي رة تع نوات األخي  الس

ل      زم لتموي ة تل الت أجنبي ن عم ه م ة الحصول علي ن للدول ا يمك اض م الي انخف وبالت
تهلكة        ة والمس ات المنتج ى الكمي رف عل ث التع تهدف البح ة، وإس ات التنمي عملي

ات السعرية وقي             ه، ودراسة األوضاع والعالق ي      والمصدرة من اس دوال الطلب المحل
ى صادرات القطن           أثير عل ة ذات الت رات العالمي م المتغي المي، بجانب دراسة أه والع
و        درة نح ة والمص ات المنتج ن الكمي ًال م اه آ ة اتج د أوضحت الدراس المصري وق
ة                   ادة وبمعدالت معنوي ًا نحو الزي تهلكة محلي االنخفاض في حين اتجهت الكميات المس

                                                 
االقتصادي لمعدالت  التحليل :)دآتور(النجا  بوأ، صبحي أحمد )دآتور(عبدالرحمن محمد تريل  )١(

 المجلة ، الجمعية المصرية لالقتصاديين الزراعيين ، لمصريةالدولي للتجارة الخارجية ا التبادل
 . ١٩٩١ مارس ،العدد األول ، المجلد األول ،المصرية لالقتصاديين الزراعيين 

دراسة تحليلية للطلب الداخلي والخارجي على القطن المصري : صالح علي صالح فضل اهللا  )٢(
 ، الجمعية المصرية لالقتصاديين الزراعيين، االمتغيرات المحلية والعالمية المؤثرة عليه وأهم

 . ١٩٩١ مارس ، العدد األول،المجلد األول ، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
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توى    د مس ائيا عن ة     % ٠٫١إحص رات المحلي م المتغي ة أن أه ن الدراس ين م د تب ، وق
تهلكة               ات المس والدولية المؤثرة على الكميات المصدرة من القطن المصري هي الكمي
والي    رات ح ك المتغي ث فسرت تل ة حي دول المنافس ن ال ات المصدرة م ًا والكمي محلي

ات المصدرة من القطن خالل فت                  % ٨٢ ة في الكمي رات الحادث رة الدراسة،   من التغي
ة                      ة الطلب في األسواق المختلف ار مرون وتوصي الدراسة بانه يجب األخذ في االعتب
بية لألقطان المصرية       زة النس تفادة من المي ه واالس ة ل د تخطيط  التجارة الخارجي عن

 . طويلة التيلة في األسواق الخارجية
 التعرف    والتى تهدف إلى   )١()١٩٩١عبد النبي والسيد،    (بينما أشارت دراسة    

ي    وة ف واطن الضعف والق د م ب تحدي ى جان ز مصر التنافسي إل ددات مرآ ى مح عل
ية   وة التنافس ددات الق اس       . مح بي ومقي عر النس اس الس ن مقي ل م تخدام آ م اس د ت وق

ات       اءة أداء العملي اس آف دير ومقي ات التص اء بمتطلب اج للوف بي لإلنت تقرار النس االس
وذج إحصائي يت         ائج            التصديرية وتم صياغة نم ين من نت ثالث، وتب اييس ال ضمن المق

ز التنافسي لصادرات     ددة للمرآ ل المح أثير العوام دم ت وذج اإلحصائي األول ع النم
د ومستوي                  مصر من المحاصيل موضع الدراسة نظرًا لضعف آل من معامل التحدي
وذج اإلحصائي                     ائج النم ين من نت المعنوية باستثناء محصول البطاطس ، في حين تب

اني ا ال ،    الث واق تصدير البرتق ي أس ي صالح مصر ف يس ف ة ل عر بصفة عام ن الس
ع مصر بمرآز           ي حين تتمت ا ، ف دول المنافسة له ورن بأسعار ال ا ق والبطاطس إذا م
ات        اءة أداء العملي ير آف اطم وتش ب والطم ولى العن بة لمحص عار بالنس ي لألس تنافس

اءة التص                ه يجب االستمرار في تحسين أداء آف اة احتياجات     التصديرية ان دير ومراع
ع    ا تتمت ال والبطاطس بينم بة لمحصولى البرتق واق التصديرية بالنس ات األس ومتطلب

 . مصر بميزة نسبية في هذا الشأن بالنسبة لكل من العنب والطماطم
ى صادرات بعض      )٢ ()١٩٩١مصيلحي ،  (      إستهدفت دراسة    التعرف عل

ة          الخضر والفاآهة للدول العربية واألجنبية       بهدف توفير السيولة من العمالت األجنبي

                                                 
 دراسة تطبيقية إحصائية لمرآز: )دآتور(، أحمد أحمد محمد السيد )دآتور(محمد إمام عبد النبي  )١(

 الجمعية المصرية لالقتصاديين ،مصر التنافسي لبعض الصادرات الزراعية غير التقليدية
 .  ١٩٩١ مارس ، العدد األول، المجلد األول، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي ،الزراعيين

دراسة اقتصادية للتسويق الخارجي للحاصالت البستانية : )دآتور(محمد أمين مصيلحي  )٢(
المجلة المصرية  ، الجمعية المصرية لالقتصاديين الزراعيين،مصر العربية لجمهورية

 .  ١٩٩١ مارس ،ول  العدد األ،ول  المجلد األ،لالقتصاديين الزراعيين
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بعض     اج ل ة واإلنت احة واإلنتاجي ى المس التعرف عل دأ ب د ب ة وق ة التنمي ة لعملي الالزم
يل الخضر       عارها لمحاص ادرات وأس ة الص ة وقيم ة آمي ر، ودراس يل الخض محاص
آالبصل والثوم والبطاطس ، ومحاصيل الفاآهة آالبرتقال والليمون، وقدرت الدراسة            

ادة أو اإلنخفاض في حجم              اال ة الزي تجاه العام لكمية وقيمة وأسعار الصادرات لمعرف
ا     د          إالصادرات، وم ة وخاصة عن د المستويات اإلحصائية المألوف ة عن ذا آانت معنوي
آما تعرضت الدراسة األسواق التصديرية وحجم آل سوق من        % ٥مستوي معنوي   

من آل منتج تصديري سواء بالنسبة      خالل دراسة األهمية النسبية الستيعاب آل سوق        
 .لكمية أو قيمة الصادرات
 تطور صادرات مصر من البطاطس           )١ ()١٩٩٣عثمان ،   (وتناولت دراسة   

تقبل               إلى األسواق العالمية وعوامل التأثير على تلك الصادرات لوضع تصور عن مس
وق األ  ع الس ر توس ة، وأث ديرية هام لعة تص اطس آس ى البط ترآة عل ة المش وربي

د بينت الدراسة       . ادرات البطاطس المصرية إلى تلك السوق     ص ا هي       أوق ارة أورب ن ق
دا  الم، وأن قبرص وهولن ي الع تيرادًا وتصديرًا للبطاطس ف ًا واس ارات إنتاج ر الق اآب

الم             ا بينت الدراسة      . ومصر من أآثر الدول تخصصًا في تصدير البطاطس في الع آم
ه ل  أ اطس تتج ن البط ا أوضحت   ن الصادرات المصرية م زمن، آم رور ال د بم لتزاي

ة  دول   أالدراس ى ال ة وإل دول األوربي ن ال ة م ى مجموع اطس إل ن مصر تصدر البط
ا   ة آم اطس        أالعربي ديرية للبط واق التص م األس ن أه ر م زي يعتب وق االنجلي ن الس

آثر من نصف صادرات مصر من البطاطس وأن              أالمصرية، حيث يستوعب وحدة     
ستيرادًا للبطاطس المصرية ، إال أن الصادرات    اق العربية   السعودية تعتبر أهم األسوا   

المصرية إلى السعودية قد تدهورت في نهاية التسعينات مما يتطلب بالضرورة دراسة 
د بينت        أأسباب ذلك التدهور سواء إلى السعودية      ة، وق دول العربي ا من ال ى غيره و إل

حصول األوروبي في السنة ن صادرات مصر ألوروبا تتأثر أساسا بحالة الم       أالدراسة  
رية، وأن        يفية المص روة الص اج الع ى إنت افة إل ابقة باإلض ول  االس اض المحص نخف

را بنسبة              % ١األوروبي بنسبة    ى انجلت %. ١٫٥يترتب عليه زيادة صادرات مصر إل
دير        ي تص ر ف افس األول لمص ر المن رص تعتب ذلك ان قب ة آ حت الدراس وأوض

                                                 
 الجمعية ،دراسة تحليلية للصادرات المصرية من البطاطس: )دآتور(مصطفي عبدالغني عثمان  )١(

  ،العدد الثاني،  المجلة المصرية لالقتصاديين الزراعيين،المصرية لالقتصاديين الزراعيين
 . ١٩٩٣سبتمبر 
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بانيا      ل بمرور               البطاطس إلى أوروبا، أما اس ة مصدرة للبطاطس تق ا آدول إن أهميته  ف
ذا       توردة له ة مس ا آدول اقص ودخوله اطس للتن ن البط ا م اه إنتاجه ة اتج زمن نتيج ال

 . المحصول
ة  ت دراس دين، (تناول ة  )١ ()١٩٩٥نورال ارة الخارجي ل األداء للتج  تحلي

زان ا             ا و ةالزراعية المصري  راهن للمي ل الوضع ال ك الدراسة تحلي لتجاري  ستهدفت تل
ة           ة الكلي ارة الخارجي ل التج ي هيك ل ف باب الخل ة أس ي ، ودراس ام والزراع الع
ا تجارة                     ي يمكن ان تتعرض له ة والت ار المحتمل رات واآلث والزراعية، ودراسة التغي
ي        دهور ف باب الت ل أس ع تحلي ة م ارة العالمي ر التج ل تحري ي ظ ة، ف مصر الخارجي

دولي لتجارة مصر الخار     ادل ال ي    معدالت التب رة ف ات الكبي د أسباب التقلب ة وتحدي جي
ة المصري      ة التوصل             ةحصيلة التجارة الخارجي دخل ضمن أهداف الدراسة محاول  وي

ة   ةإلى مقترحات بشأن رفع مساهمة التجارة الخارجية المصري     في تمويل خطط التنمي
 االقتصادية واالجتماعية في مصر وإلقاء الضوء على أهم التحديات التي تواجه تجارة
تح                ة، نظم التسويق الخارجي، ف مصر الخارجية الزراعية وأهمها السياسات الزراعي

ة المصري      دة للصادرات الزراعي اس      ةأسواق جدي ا ، قي ادة النصيب السوقي له  ، وزي
رية،         ة المص واردات الزراعي ادرات وال اءة للص ة والكف ايير الربحي م مع دير أه وتق

ة  ارت الدراس ة الأوأش ادرات الزراعي والي  ن الص ل ح رية تمث ن % ٤٧٫٥مص م
رة        نويًا للفت ط س ك آمتوس رية وذل لعية المص ادرات الس الي الص  – ١٩٨٢( إجم

ة                ). ١٩٩٢ ومن أهم ما أوصت به الدراسة ضرورة أن تصبح الصادرات بصفة عام
ة واضحة                  ا إستراتيجية دقيق والزراعية منها على وجه الخصوص صناعة مخطط له

د     المالمح ، تقوم على أساس اإلن      اج بع تاج من أجل التصدير وليس تصدير فائض اإلنت
وق آل من الصادرات            . الوفاء بمتطلبات اإلستهالك المحلى    آما إتضح من الرسالة تف

ايير         والواردات الزراعية على آل من الصادرات والواردات الكلية المصرية وفقًا لمع
اءة األ          ة       داالكفاءة التسويقية والتصديرية ، األمر الذى يعكس آف ء فى التجارة الخارجي

الزراعية المصرية ، هذا ألنه من المتوقع أن يبدأ إصالح ميزان المدفوعات المصرية     
 .من إصالح الميزان التجارى الزراعى المصرى

                                                 
، دراسة تحليلية للتجارة الخارجية الزراعية المصرية: عبدالحكيم محمد إسماعيل نور الدين  )١(

 . ١٩٩٥ ، جامعة الزقازيق ،  آلية الزراعة،قسم االقتصاد الزراعي، رسالة دآتوراه
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ة  او تهدفت دراس ان ،  (س اوي وعثم راهن   )١()١٩٩٦الطم ع ال ل الوض  تحلي
ة ب        دول العربي ى ال ة إل لع الزراعي م الس رية أله ارة المص ى   للتج رف عل دف التع ه

لع، ورسم سياسة تصديرية              ايجابيات وسلبيات السياسات الزراعية المصرية لهذه الس
الي وضع                       ة وبالت دول العربي ل ال ا من قب ى محددات الطلب عليه ناجحة والتعرف عل

د حجم                 إتصور عن    ة وتحدي دول العربي ى ال ة إل مكانية تنمية صادرات مصر الزراعي
ى ع   ا حت ع عليه ب المتوق ل   ام، و٢٠٠٠ام الطل لوب التحلي ى أس ة عل دت الدراس عتم

ة      رات موضع الدراس ة للمتغي ل الزمني ات السالس ي لبيان ائي الوصفي والكم االحص
دول         ب ال ى طل ؤثرة عل ل الم ادية للعوام رات االقتص م المؤش تخالص أه دف اس به
ي     دار ف ل االنح لوب تحلي تخدم أس ا اس ة آم لع موضع الدراس ن مصر للس ة م العربي

ي مختلف  ات الت ل والتوقع ائج التحلي ة ، واتضح من نت ة واللوغارتيمي الصور الخطي
اطم والبصل          ال والطم اجريت بالدراسة لصادرات مصر إلى الدول العربية من البرتق

ام             ة       ٢٠٠٠واألرز ان الكميات المتوقع تصديرها من هذه السلع ع دول العربي ى ال م إل
ى الترتيب       ألف طن لكل     ٩٧٫١٧،  ٧٤٫١١،  ١٨٫١،  ٣٠٫٧حوالي   ا عل ويستدل  .  منه

ذا         ٢٠٠٠من هذه األرقام المتوقعة عام       ة فى ه  أن الكميات المصدرة إلى الدول العربي
ة                      ذه الحاصالت ونظرٌا للعالق اج ه بية لمصر فى إنت الوقت ال تتناسب مع الميزة النس
ة                 دول العربي ى ال ذه الحاصالت إل دول المنافسة فى تصدير ه التنافسية بين مصر وال

اه              فإن م مراع ا ت ك إذا م  هناك إمكانية لزيادة الصادرات منها إلى األسواق العربية وذل
ة       : عدة عوامل هى     ٌا ، وتخطيط التجارة الخارجي ترشيد الكميات المستهلكة منها محلي

ات                 ادة الكمي ا يحقق زي ة بم ا فى األسواق العربي ة الطلب عليه ٌا لمرون لهذه السلع وفق
 . مع أنماط اإلستهالك وأذواق المستهلكين فى الدول العربيةالمصدرة منها وبما يتالءم

بدراسة تحليلية للتجارة الخارجية الزراعية      )٢()١٩٩٧سحر البهائى،   (وقامت  
ارة  اع التج ل أوض ة وتحلي تهدفت دراس ادية ، وإس تالت االقتص ع التك رية م المص

تالت االقتصادية الرئيسية ، و    ة المصرية مع التك ة الزراعي ي الخارجي ي تمثلت ف الت
ا  االتحاد األ  ة            )٣(وربي، االفت ة التجارة الحرة األمريكي ة منطق ا (، إتفاقي اد   )النافت ، االتح

                                                 
تنمية الصادرات  :)دآتور(، مصطفي عبدالغني عثمان )دآتور(محمد نور الدين الطماوي  )١(

 المجلة المصرية ، الجمعية المصرية لالقتصاديين الزراعيين،إلى الدول العربية ريةالمص
 . ١٩٩٦ مارس ، العدد األول، المجلد السادس،لالقتصاد الزراعي

(2) (EFTA): European Free Trade Association.  
 التكتالت دراسة تحليلية للتجارة الخارجية الزراعية المصرية مع: سحر إبراهيم البهائي )٣(

 . ١٩٩٧ ، جامعة االسكندرية، آلية الزراعة، رسالة ماجستير،االقتصادية
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يا           وب شرق آس اد دول جن ائج   )اآلسيان (السوفيتي السابق، االيكو، إتح ، وأوضحت نت
تالت         ى التك رية إل ة المص ادرات الزراعي ة الص بة قيم ط نس اقص متوس ة تن الدراس

 االقتصادية من 
رة           % ٤٩٫٦ حوالى ة خالل الفت -١٩٧٤(من متوسط قيمة الصادرات الزراعي

والى  ) ١٩٨٤ ى ح رة  % ٣٦٫٧إل الل الفت امالت  ان، و)١٩٩٤-١٩٨٥(خ اض مع خف
 ترآز  هأما فيما يتعلق بالترآز الجغرافي فقد أظهرت نتائج       . الترآز السلعي للصادرات  

م       وروبي وبع  الصادرات الزراعية المصرية في دول االتحاد األ       ة وت دول العربي ض ال
ة  تخدام طريق ا أن        )١((A.P.D.M) اس ين منه تقرار وتب دم االس ة ع اس درج لقي

تقرارًا في      أمعامالت عدم االستقرار لقيمة إجمالي الصادرات الزراعية آانت           ر اس آث
رة األ ة   ) ١٩٨٤-١٩٧٤ (ىولالفت الفترة الثاني ة ب م  )١٩٩٤-١٩٨٥(مقارن ا ت ، آم

دة ا تخدام ع دائأس اليب آب د  س لوب م ل أس اح للتصدير مث ائض المت ة الف ؤ بكمي ل للتنب
زدوج ـي الم ــــــلوب التمهيد اآلس ــــ وأس Extrapolationاالتجاه العام الخطي للتنبؤ     
 Double Smoothing. 

ة   ن دراس الم ،  (وم ة س ى  )٢()١٩٩٩فتحي ى   اوالت اء الضوء عل تهدفت إلق س
وب والبقول       ة الرئيسية في          التجارة الخارجية لبعض محاصيل الحب ذور الزيتي ات والب ي

ة                    دول العربي زان التجاري لل ائض في المي الدول العربية ، وتحديد مقدار العجز أو الف
ك                        ة لتل ة العربي ى حجم التجارة البيني ذا الوقوف عل ك المحاصيل ، وآ المختلفة من تل

ائج ال  ير النت ارة وتش ك التج ي لتل ع الفعل ة والواق ث اإلمكاني ن حي خاصة المحاصيل م
وب   ي للحب اري العرب الميزان التج رة   أب ي خالل الفت تطاعت ف د إس دول ق م ال ن معظ

رة     ) ١٩٩٥ – ١٩٩٢( ي الفت ا ف ًا بينم ت فائض ل وحقق ا ب ة وارداته  – ١٩٨٢( تغطي
ا من          ) ١٩٩٥ ة وارداته م تستطع تغطي رًا ول فقد حققت معظم الدول العربية عجزًا آبي

دول             الحبوب، أما بالنسبة للبقوليات ففي خال        م تستطيع ال ثالث للدراسة ل رات ال ل الفت
رًا من                      ي حققت فائضًا آبي دا سوريا الت ا ع العربية تغطية وارداتها وحققت عجزًا فيم
رة      الل الفت اري خ ا التج ي ميزانه زًا ف ت عج ة حقق ذور الزيتي ذلك الب ول ، وآ البق

 .المذآورة
                                                 

(1)(A.P.D.M): Average Percentage Deviation Method. 
، التجارة البينية العربية للحبوب والبقول وبعض البذور الزيتية: )دآتور(فتحية رضوان سالم  )٢(

 العدد ، المجلد التاسع،ة المصرية لالقتصاد الزراعي المجل،الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي
 .  ١٩٩٩ سبتمبر ،الثاني
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دآور ،    (ستهدفت دراسة    ا ة          )١()٢٠٠٠م ر اتفاقي ى أث ى     الوقوف عل الجات عل
م ثالث محاصيل تصديرية ،                   التجارة الخارجية الزراعية المصرية وتمت دراسة أه
تالت     ة والتك ارة الخارجي ري للتج ار النظ اول اإلط اطس ، وتن ن ، األرز ، البط القط
ة                ة والغذائي ة الزراعي االقتصادية واالستعراض المرجعي ، وتطور التجارة الخارجي

ا                المصرية ألهم الصادرات الزرا    ان له ة الجات آ ة ، وأوضحت الدراسة أن إتفاقي عي
ة              ك االتفاقي ار تل م تظهر آث ا ل تأثيرَا ملموسَا على صادرات البطاطس المصرية ، بينم

ة  ا ، و  ألخرىعلى المحاصيل ا   ستهدفت الدراسة تقدير حجم التجارة الخارجية الزراعي
ت على بعض الصادرات   المصرية قبل وبعد تطبيق اتفاقية الجات، وتأثير اتفاقية الجا      

ام            ى ع ة حت بعض السلع الزراعي ك الصادرات ل ع بحجم تل الزراعية المصرية والتوق
ة      ٢٠٠٥ دير حال ه تق م في ذى ت ي ال لوب التحليل ات واألس ة الج ق اتفاقي ل تطبي ي ظ  ف

ة             ام واألرز المصري والبطاطس آدال ى الصادرات، حيث اخذ القطن الخ الطلب عل
ة  آ ومتغير الزمن ومتغير    لكل من السعر بالجنية للطن     خر صورى يعكس تطبيق اتفاقي
ة    ذ القيم ث يؤخ ات حي فر(الج نوات ) ص ة) ١٩٩٤ – ١٩٨٩(للس نوات١والقيم   للس

ن واألرز      ). ١٩٩٨ – ١٩٩٥( ن القط درة م ات المص ع بالكمي ة للتوق ي محاول وف
ام               ى ع ثالث حت ة       ٢٠٠٥والبطاطس وقيمة الصادرات من السلع ال م استخدام معادل  ت

تجاه الزمنى العام وآذلك معادلة محددات الصادرات المصرية من القطن واألرز                اال
ات والتجارة           أوالبطاطس وبد  ت مصر في االلتزام بتطبيق بنود االتفاقية العامة للتعريف

ة التجارة العالم          ) الجات( د منظم ارًا من    ) (WTOة  ي والتي تولت إدارتها فيما بع اعتب
ذا                ويكون هذا التطبيق     ١٩٩٥يناير   ى ه رة عشر سنوات ، وعل على مراحل خالل فت
 وتناول أهم   ٢٠٠٥ساس يكون التطبيق الكامل لجميع بنود االتفاقية اعتبارًا من عام           األ

ارب دول       ث تج الم حي ي الع ادية ف تالت االقتص ة    أالتك ا منطق ة ومنه ا الالتيني مريك
 . LAFTAالتجارة الحرة ألمريكا الالتينية

 ستهدفت ا التى )٢()٢٠٠١ محمد، وعبدالمطلب،    سماح( الدراسات   ىوفى إحد 
ك من                    اج وتصدير العنب المصري وذل التعرف على أهم إمكانيات تنمية وتشجيع إنت

                                                 
أثر اتفاقية الجات على التجارة الخارجية الزراعية : )دآتور( فهمي علي محمد مدآور )١(

 . ٢٠٠٠ ، جامعة عين شمس، آلية الزراعة، رسالة ماجستير،المصرية
ممكنات تنمية وتشجيع : )دآتور(عبدالمطلب حمد عبدالحافظ ، م)دآتور(سماح آامل محمد  )٢(

 الجمعية المصرية ،وتصدير العنب المصري في ظل المتغيرات العالمية والمحلية إنتاج
 ،ول العدد األ، المجلد الحادي عشر، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي،لالقتصاد الزراعي

 . ٢٠٠١مارس 
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خالل دراسة الوضع اإلنتاجي واالستهالآي والتسويقي للعنب، وأيضا دراسة الوضع       
ة       ادية العالمي رات االقتص ل المتغي ي ظ ب ف ن العن رية م ادرات المص ي للص التنافس
ة        رة الدراس الل فت ائي خ وذج إحص ق نم م تطبي داف ت ذه األه ق ه ة، ولتحقي والمحلي

رر   ) ١٩٩٩ – ١٩٨٠( ة التح ل مرحل ي قب رتين األول ى فت ي قسمت إل ة والت اإلجمالي
ادي  رر  ) ١٩٨٩ – ١٩٨٠(االقتص د التح ة بع من  ) ١٩٩٩ – ١٩٩٠(والثاني وتض

ى المرآز التنا              ا عل ة محددات، يفترض تأثيره فسي للعنب وهي السعر        النموذج ثالث
اءة أداء                     اج، آف تقرار النسبي في اإلنت اس االس ات التصدير لقي النسبي ، الوفاء بمتطلب
ى المرآز              العملية التصديرية ويوضح تأثير سياسة اإلصالح االقتصادي في مصر عل
تثمرين   ين المس ض المنتج ة بع ة حال ن دراس ًال ع ب فض ول العن ي لمحص التنافس

 . باألراضى الجديدة

ة ا تهدفت دراس د ، (س ام محم ى )١()٢٠٠١أنع وء عل اء الض ور   إلق تط
ق     د تطبي ل وبع ري قب اديات األرز المص ة بإقتص ادية المرتبط رات االقتص المتغي

ا      ى مدى      اسياسات اإلصالح االقتصادي في مصر، آم ستهدفت الدراسة التعرف عل
 الزراعة  إستجابة صادرات األرز المصرى لإلصالحات االقتصادية سواء في قطاع        

ي والعرض            ل االستهالآي المحل وذج التحلي أو قطاع التجارة الخارجية وقد تضمن نم
م استخدام أسلوب          د ت ي والمخزون والصادرات للمحصول وق  Two Stageالمحل

Least square ة، وأآدت   أ وتم الحصول على تقديرات آثر دقة في الصورة المختزل
ترة الدراسة للمتغيرات االقتصادية المرتبطة    نتائج تحليل التقديرات اإلحصائية خالل ف     

ك       ى تل ادي عل ات اإلصالح االقتص ابي لسياس ر ايج اك اث اديات األرز أن هن باقتص
الفترة                     ة ب ة بالمقارن رة الثاني ا خالل الفت و آل منه المتغيرات، حيث تفوق معدالت النم

أل    ي ل وذج القياس ادالت النم ائي لمع دير اإلحص ائج التق حت نت ي، وأوض رز األول
ي              أالمصري   اج المحل ة اإلنت ن الكمية المعروضة من األرز المصري تزيد بزيادة آمي

ة صادرات          يعزرنخفاض السعر الم  او  للطن من األرز ، آما أنها تنخفض بزيادة آمي
 . رتفاع سعر التصديرااألرز و

                                                 
لتحرر االقتصادي على إنتاج وصادرات األرز أثر سياسة ا: )دآتور(نعام عبدالفتاح محمد أ )١(

 ، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، الجمعية المصرية لالقتصاديين الزراعيين،المصرى
 . ٢٠٠١ سبتمبر، العدد الثاني،المجلد الحادي عشر
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ة  ن دراس ين م ن، (تب احة  )١()٢٠٠٢شنيش دير المس ى تق دف إل ى ته  والت
ب ة المصرية وهيالمحصولية المناس ارة الخارجي ذرة : ة من محاصيل التج ح، ال القم

ي إقتصادي    لوب علم ا ألس اطس، وفق ن، األرز، البط كر، القط الصفراء، قصب الس
ر    ذار المبك ن اإلن وع م زراعيين آن ين ال ة والمنتج ن الدول ل م ق مصلحة آ ليم تحق س

ى مستوي قطاع الزراعة أو                  رار اإلقتصادي سواء عل  المستوي   لمساعدة متخذي الق
در بحوالي                     ى أن المساحة المناسبة لمحصول القمح تق القومي، وتوصلت الدراسة إل

اهز          ا مليون فدان تحقق نسبة      ٢٫٣٥ ي من المحصول تن داني    % ٧٠آتفاء ذات د ف وعائ
ذرة الصفراء بنحو                   ٢٢٣٣ درت المساحة المحصولية المناسبة لل ا ق  ١٤٠ جنيهًا بينم

ي  اء ذات بة اآتف ق نس دان يحق داني حوالي ألف ف د ف ى ٢١٣٢، % ١٠وعائ ًا عل  جنيه
ذرة الصفراء بنحو                . التوالي   درت المساحة المحصولية المناسبة لل  ألف   ١٤٠بينما ق

والى،     جنيهًا٢١٣٢، %١٠آتفاء ذاتى وعائد فدانى بحوالى افدان يحقق نسبة     ى الت عل
درت        كر ق ول قصب الس بة لمحص ولية المناس احة المحص ح أن المس ين أتض ى ح ف

والى ب ق اال ٣١٠ح دان، تحق ف ف بة   أل ذاتى بنس اء ال دانى % ١٠٢آتف د ف وعائ
جنيهٌا، أما بخصوص المساحة القطنية المثلى فقدرت بحوالى مليون فدان تحقق    ٥٧٢٠

درت المساحة         ٣٠٤٠ مليون قنطار وعائد فدانى      ٢فائض تصدير نحو     ا ق ٌا، بينم  جنيه
والى      ول األرز بح ن محص بة م ولية المناس ائض     ١٫٢المحص ق ف دان تحق ون ف ملي

و   دانى نح د ف ن ، ٤١٦تصديرى وعائ ف ط رٌا  ٢٤٠٠ أل والى، وأخي ى الت ٌا عل  جنيه
دان،    ٢٢٠قدرت المساحة المحصولية المناسبة من محصول البطاطس بحوالى           ألف ف

 .  جنيهٌا على التوالى٦٨٨٨ ألف طن، ٤٥٠تحقق فائض تصديرى وعائد فدانى نحو 
ارت  ا أش د، (آم اب أحم ى  )٢()٢٠٠٣رح دف إل ة ته ى دراس ى  ف رف عل التع

رات              ر المتغي التغيرات التي حدثت في هيكل التجارة الخارجية الزراعية المصرية وأث
ارة     تقبل التج ى مس رات عل ك المتغي أثر تل ؤ ب ة التنب ا ومحاول ة عليه ة والعالمي المحلي

رية ، و  ة المص ة الزراعي ل الوصفي والكم   االخارجي ى التحلي ة عل دت الدراس ي عتم

                                                 
دراسة اقتصادية لتقدير المساحة المحصولية المناسبة : )دآتور(عبدالستار أحمد شنيشن  )١(

 المجلة المصرية ، الجمعية المصرية لالقتصاديين الزراعيين،التجارة الخارجية لمحاصيل
 . ٢٠٠٢ مارس، العدد األول، المجلد الثاني عشر،لالقتصاد الزراعي

التغيرات في هيكل التجارة الخارجية الزراعية المصرية في  :)دآتور(رحاب سعيد إبراهيم أحمد ) ٢(
 جامعة ،الزراعة آلية ، رسالة ماجستير،مية المعاصرةضوء بعض المتغيرات المحلية والعال

 .٢٠٠٣ ،عين شمس



   

 

٤١

تخدام  ديره بإس ة وتق ادالت اآلني وذج المع رات اإلقتصادية 2sls)(ونم اول المتغي  وتتن
دير اإلحصائي               العالمية ذات العالقة بهيكل التجارة الخارجية المصرية ، وتناولت التق
رة     للنموذج االقتصادي القياسي الكلي لمتغيرات التجارة الخارجية الزراعية خالل الفت

تخدام وأوضحت ) ٢٠٠١–١٩٨١( وذج اإلقتصادي القياسي الزراعي بإس ائج النم نت
ادرات          ن الص رد م يب الف ط نص ل متوس ع أن يص ن المتوق ه م ة ان ادالت اآلني المع

رد من           ٢٠١٠ جنيهَا عام    ٤٢الزراعية إلى حوالي     ، في حين يصل متوسط نصيب الف
لفرد  جنيهًا في نفس العام ويصل متوسط نصيب ا٢٦٦الواردات الزراعية إلى حوالي 

 ٢٠١٠ جنيهًا خالل عام ١٩٤من عجز الميزان التجاري الزراعي المصري إلى نحو   
ام                 ة ع  ٢٠١٠واعتمادًا على هذه النتائج فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات الزراعي

 .  مليار جنيهًا٣نحو 
ا تهدف دراسة     ار اإلقتصادية     )١()٢٠٠٣ سالى العوضى، (آم اس اآلث ى قي إل

رات العالم اءة  للمتغي رات آف دير مؤش طة تق ة بواس ى صادرات مصر الزراعي ة عل ي
ن    ادرات القط ددة لص ل المح ية والعوام درة التنافس اس الق ة، وقي ارة الخارجي التج

ًا     ) النصيب السوقى   (والبطاطس واألرز، وتحليل طلب التصدير        ا عالمي ين  . عليه وتب
اك   وحظ أن هن د ل ذا وق لع، ه ذه الس ادرات ه ى لص ز الجغراف ى االترآ تقرار ف س

ى       ة ف ة الزراعي ارة الخارجي اءة التج بة لكف نًا بالنس ن واألرز ، وتحس ادرات القط ص
رة  ا) ٢٠٠٠-١٩٩٥(الفت ا قبله ة بم م  .مقارن ا ت ية اآم زة تنافس ود مي دم وج تنتاج ع س

سعرية فى تصدير القطن بينما توجد هذه الميزة فى تصدير البطاطس واألرز ، ومن                 
و    يب الس ادة النص ع زي ن واألرز والمتوق واق    اقى للقط ى األس اطس ف ة للبط نخفاض

ى األسواق          العالمية ، وتوصى الدراسة بتنشيط وترآز صادرات القطن والبطاطس إل
 .األوربية وصادرات األرز إلى األسواق العربية 

ة     تهدف دراس ا تس د،  (آم ادية     )٢()٢٠٠٤أحم رات اإلقتص ر المتغي اس أث قي
ة ال  ارة الخارجي ى التج ة عل ة  العالمي اس درج ن خالل قي ك م ة المصرية، وذل زراعي

ة       واردات الزراعي ادرات وال تقرار للص دم اإلس ة ع ى ودرج لعى والزمن ز الس الترآ

                                                 
المتغيرات اإلقتصادية العالمية وآثارها على التجارة الخارجية : هشام أحمد عبدالرحيم أحمد )١(

، جامعة قناة  آلية الزراعة، قسم اإلقتصاد الزراعى، رسالة ماجستير،المصرية الزراعية
 .٢٠٠٤ ، اإلسماعليةالسويس،

،  رسالة دآتوراه،دراسة اقتصادية لصادرات القطن المصري: )دآتور(حازم توفيق الزنفلي ) ٢(
 .٢٠٠٥قسم االقتصاد الزراعي ، آلية الزراعة بمشتهر ، جامعة بنها ، 
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ة      واقها الخارجي ى أس ادرات المصرية ف وقى للص ل النصيب الس . المصرية، وتحلي
ة           ى السلع موضوع الدراسة        ) WTO(وعند قياس أثر قيام منظمة التجارة العالمي عل

ى صادرات               فقد تب  لبية عل ين وجود آثار إيجابية على صادرات القطن والبطاطس وس
ذرة              ى واردات القمح وال لبية عل األرز وإيجابية على واردات دقيق القمح والسكر وس
درتها     ادة ق رية لزي ادرات المص ودة لص فات الج ام بص ة باإلهتم ى الدراس وتوص

ى س  اد عل دم األعتم ة، ع واق الخارجي ى األس ية ف ب التنافس تيراد لتجن د لإلس وق وحي
 .خطر التقلبات اإلقتصادية والسياسية 

 أن التصدير يعد عنصرًا هامًا لتحقيق التنمية        )٢()٢٠٠٥الزنفلي،  (آما أوضح   
الزم              ي ال د األجنب ة من النق اإلقتصادية بإعتباره أحد المكونات الرئيسية لحصيلة الدول

إلختالل في الميزان التجاري ونظرًا لتمويل برامج التنمية اإلقتصادية وسبيل إصالح ا  
إن                ذا ف ي ، ل ألهمية محصول القطن آمحصول تصديري ودوره في توفير النقد األجنب
ا، وتنحصر مشكلة             ى تحقيقه ة إل ي تسعي الدول تنمية صادراته تعتبر أحد األهداف الت
ى إنخفاض صادراته                    هذه الدراسة في أن الواقع التصديري للقطن المصري يشير إل

ا     فضًال  عن أن الكميات المصدرة لبعض األسواق الهامة ال تتصف باإلستمرارية ، آم
ذه األسواق                  تيعابية له ة اإلس ة بالطاق ة بالمقارن وتهدف  . أنها قد جاءت متواضعة للغاي

ة الوضع       الل دراس ن خ ن المصري م اديات القط ى إقتص رف عل ى التع ة إل الدراس
و     م األس ي أه ي ف زه التنافس ه ومرآ ديري ل رات   التص ل والمتغي م العوام اق وأه

ى  د البحث عل د إعتم ى الصادرات المصرية من القطن ، وق ؤثرة عل اإلقتصادية الم
ى              ة باإلضافة إل ة والدولي ة المحلي ل الجهات المختلف ة المنشورة من قب البيانات الثانوي
ى الوصفى مع             نهج التحليل إستمارة إستبيان لشرآات تصدير األقطان وتم إستخدام الم

ائية  اإل اليب اإلحص بعض األس تعانة ب ب     . س ى للطل دير القياس ة التق ن دراس ين م وتب
ى          ر ف تجابة التغي دى إس ن م ر ع ة تعب رى أن المرون ن المص ى القط ارجى عل الخ
ت           د بلغ ن ق ن القط ى م روض المحل ى المع ر ف رية للتغي ة المص ادرات القطني الص

تزداد الصادرات  % ١٠أى أنه بزيادة المعروض المحلى من األقطان بنسبة         % ١٫٨٣
ى   % ١٨٫٣القطنية بنسبة   لنفس العام، ومن أهم توصيات الدراسة تشجيع المنتجين عل

تنباط أصناف              زراعة األصناف األآثر طلبًا لتلبية إحتياجات التصدير والعمل على إس
 .جديدة تتميز بقصر موسمها اإلنتاجى وإرتفاع إنتاجيتها وجودة خواصها
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ار   د أش دآور ، (وق ارة    )١( )٢٠٠٦م ع التج ى وض وء عل اء الض ى إلق  إل
دار عشر سنوات             ى م تقبل   )٢٠٠٤-١٩٩٥(الخارجية والزراعية المصرية عل ، ومس

ة       ادية الدولي رات اإلقتص وء التغي ى ض رية ف ة المص ة الزراعي ارة الخارجي التج
ة ،       رة العربي ارة الح اطق التج ى من وء عل اء الض ث إلق ذا البح اول ه رة وتن المعاص

اول هيكل    ) الكوميسا(  وجنوب أفريقيا وإتفاقية شرق  د تن ، والعديد من اإلتفاقيات ، وق
رة     : التجارة الخارجية المصرية من عدة جوانب منها    زان التجارى المصرى للفت المي

ر  )٢٠٠٤-١٩٩٥( ح أث د أوض رى وق ذائى المص ى والغ زان الزراع ل المي ، وهيك
ل الصادرات الزراعية المصريه     اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة على أهم محاصي      

ال،     راء، البرتق وليا الخض ل، الفاص اطس، البص ن، األرز، البط ى القط ة ف والمتمثل
ٌا    رين عام دتها عش ة م لة زمني ى سلس ك عل ب، وذل ى ) ٢٠٠٤-١٩٨٥(العن ك عل وذل

ا      د      . فترتين قبل وبعد تطبيق اإلتفاقية لتوضيح آثاره م توصيات الدراسة تحدي ومن أه
ى          . ة والمحافظة عليها واإلهتمام بها وتنميتها     األسواق الهام  ائج الت م النت وآانت من أه

ة      ة الزراعي ارة الخارجي ل التج ى هيك رف عل الل التع ن خ ة م ا الدراس توصلت إليه
رة  ارة الح اطق التج ى دول من دول ه م ال الم أن أه ر ودول الع ين مص رية ب المص

د     ى وق اد األوروب ا ، اإلتح ة، ودول الكوميس نهج  عتم االعربي ى الم ة عل دت الدراس
زمن                 أثير ال ة ت ادالت الرياضية لمعرف التحليلى الكمى والوصفى حيث إستخدمت المع

 .على قيمة الواردات والزراعية مع الدول سالفة الذآر
د ،    ( الدراسات    ىوفي إحد  اه           )٢()٢٠٠٧مقل ادالت اإلتج دير مع د تق أتضح عن

ة الصادرات المصري         األلف طن          من الزه    ةالزمني العام أن آمي ة ب ات الزين ور ونبات
دل      اقص مع ى تن وقيمة الصادرات منها تتزايد سنويًا ، في حين أشارت نتائج البحث إل

ة بمرور           ةالتغيرات الحادثة في سعر الصادرات المصري         ات الزين  من الزهور ونبات
الزمن ، األمر الذي يوحي بوجود خلل هام في السياسة السعرية التصديرية المصرية       

ة صادراتها                  المتب ادة آمي ه رغم زي عة بالنسبة لنباتات الزينة وزهور القطف ، حيث أن

                                                 
مستقبل التجارة الخارجية الزراعية المصرية فى ضوء ): دآتور(فهمى على محمد مدآور ) ١(

 آلية ، قسم اإلقتصاد الزراعى،رسالة دآتوراه، لية المعاصرةالدو التغيرات اإلقتصادية
 .٢٠٠٦ ، جامعة عين شمس،الزراعة

األهمية التنافسية لصادرات مصر البستانية من : ، وآخرون)دآتور( صالح محمود مقلد )٢(
 المجلة المصرية لالقتصاد ، الجمعية المصرية لالقتصاديين الزراعيين،الزينة ونباتات الزهور
 . ٢٠٠٧ ديسمبر ، العدد الرابع، المجلد السابع عشر،اعيينالزر
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وتشير ) ٢٠٠٥ – ١٩٩١(إال أن معدل زيادة األسعار آان متناقصًا خالل فترة البحث 
ى   ث إل ائج البح ري  أنت ور المص ديرية للزه رات التص ل الفت وق ةن أفض ى الس  إل

ين شه            األ ا ب راوح فيم ي تت اير وحت    وروبي هي الفترة الت ايو ، في حين          ىر ين  شهر م
ي            أن  أتبين   يج العرب فضل الفترات التصديرية لصادرات الزهور إلى أسواق دول الخل

ى               ائج إل فضل  أن  أهي شهور فبراير، إبريل، يونيو، أآتوبر، ديسمبر، آما أشارت النت
ى األسواق ا         راوح        ألخرى الفترات التصديرية للزهور المصرية إل ي تت رة الت  هي الفت

تفادة القصو              ب ق االس ي شهر مارس ولتحقي ى       ىين شهر ديسمبر وحت  من التعرف عل
ة من حيث          ةأفضل الفترات التصديرية للصادرات المصري      من الزهور ونباتات الزين

اج وتصدير الزهور،                       تاء في إنت رة فصل الش ى فت ز عل الكمية فإن ذلك يتطلب الترآي
لهذه الفترة ومحاولة التصدير فى    وذلك من خالل التوسع في حجم المساحة المزروعة         

الل      ن خ ة م دة الفداني ة الوح ع إنتاجي ة رف ى أهمي ذا باإلضافة إل رة ، ه ذه الفت ر ه غي
 . إستخدام األساليب الحديثة في العملية اإلنتاجية

ة او تهدفت دراس د، (س ي   )١()٢٠٠٧محم ع التنافس ى الوض رف عل التع
ستخدم البحث اسوق السعودي، وقد للصادرات المصرية من أهم السلع الزراعية في ال       

م إستخدام            أدوات التحليل الوصفي والكمي التي تؤدي إلى تحقيق هدف البحث حيث ت
دل  وذج مع وذج  انم ي السوق السعودي ، ونم ة ف لع الزراعي م الس راق السوق أله خت

ة في                      م السلع الزراعي اس الموقف التنافسي للصادرات المصريه من أه التنافسية لقي
عودي وأوضحت النتائج أهمية السوق السعودي للصادرات المصريه حيث        السوق الس 

% ٦٤٫٧من صادرات مصر من المانجو الطازجة ، وحوالي % ٧٩٫٣يستوعب نحو 
ة  ة الطازجة، وقراب من صادرات الليمون الطازج ، % ٥١٫٥من صادرات الفراول

والي  و  % ٣٧٫٨وح ة، ونح اطم الطازج ن صادرات الطم ن صادرات % ٢١٫٧م م
من صادرات % ٤٫٦من صادرات األرز االبيض، ونحو % ٥٫٤لبصل، وما يوازي ا

ك آمتوسط سنوي            % ٢العنب الطازج، وحوالي     ال الطازج، وذل من صادرات البرتق
د النصيب السوقي لصادرات             )٢٠٠٥ – ٢٠٠٣(للسنوات ائج تزاي ، آما أوضحت النت

عودي        وق الس ي الس ريه ف ة المص لع الزراعي م الس ة،  للفرا% ٨٦٫٣أه ة الطازج ول

                                                 
دراسة تحليلية لتنافسية الصادرات المصرية من أهم : ، وآخرون )دآتور(مد علي إبراهيم مح )١(

 المجلة ، الجمعية المصرية لالقتصاديين الزراعيين،لسوق السعوديا يالمصرية ف السلع
 . ٢٠٠٧ ديسمبر ، العدد الرابع،السابع عشر المجلد ،المصرية لالقتصاديين الزراعيين
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ازج،  % ٦٩٫٦ ل الط ازج،  % ٥٩٫٣للبص ال الط ازج  % ٢٨٫٤للبرتق ون الط لليم
لع  او بعض الس وقي ل اض النصيب الس ازج، % ١٫٥نخف ب الط اطم % ١٫٢للعن للطم

ًا،        % ١٫٧الطازجة،   ًا او جزئي انجو آمتوسط سنوي      % ٣٫٤لألرز المضروب آلي للم
 ). ٢٠٠٥ – ٢٠٠٣(للسنوات 

اني   (وأآدت دراسة     ى    )١()٢٠٠٩، والخطيب ،     اليم ة     أ عل ن التجارة الخارجي
ومي المصري وهي تترآز في                   الزراعية المصرية تلعب دورًا هامًا في االقتصاد الق
ال والبطاطس والبصل                  ا القطن واألرز والبرتق عدد من الحاصالت التصديرية أهمه

والي   ا ح ة صادرات مصر منه غ متوسط قيم ي بل و٨٫٥والت ل نح ون دوالر تثم   ملي
ة نحو        % ٦٫٧ ون دوالر خالل   ٤٤٫٧من متوسط قيمة الصادرات الزراعية البالغ  ملي
رة ح       ). ٢٠٠٧ –١٩٨٠( الفت ن القم ل م ي آ ة ف ر الزراعي ز واردات مص ا تترآ آم

ون دوالر    ٥٨٫١والذرة حيث بلغ متوسط قيمة واردات مصر من آل منها حوالي               ملي
رة  س الفت الل نف ار وت  . خ ة أث ث دراس تهدف البح د أس ة وق ة المالي داعيات االزم

اليب        ن أس دد م ى ع تنادًا إل ام اس وي اله اع الحي ذا القط ى ه ة عل ادية الحالي واالقتص
التحليل الوصفي والكمي واستنادًا إلى البيانات التي تم تجميعها من مصادرها المختلفة     

 . ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٧المحلية والدولية خالل عامي 
ة منصور ،       (وأآدت دراسة    د شهد     )٢()٢٠٠٩سالم ، وفاطم الم ق ى أن الع  عل

يجاد نوع من عدم االستقرار والتذبذب      إونة األخيرة أزمة مالية عالمية أدت إلى        في اآل 
ي            ديد ف وف الش ن الخ ة م ود حال ى وج ة ، وإل ة العالمي واق المالي ي األس اط  أف وس

ك األ               ؤثر تل ع أن ت تثمار ، ومن المتوق تقبل االقتصاد واالس ة  المستثمرين بشأن مس زم
تثمار األ     عل ا االس ن أهمه دة م وات ع ر قن ر عب ادرات   ى مص ر والص ي المباش جنب

م الحاصالت     ية أه ى تنافس ؤثرة عل ل االقتصادية الم ل العوام د تحلي المصرية ، ويع
ر األ      ي من      البستانية التصديرية المصرية، وآذلك دراسة اث دة والت ة الجدي ة العالمي زم

ذه              المنتظر أن تؤدي إلى ارتفاع معدالت التضخم         ا محور ه الم ، هم ة في الع  والبطال

                                                 
 األزمة المالية العالمية: )دآتور(، طارق توفيق الخطيب )دآتور(ماني عبدالتواب عبدالعزيز الي )١(

 المؤتمر السابع عشر ، جوانب زراعية،قطاع التجارة الخارجية المصرية وتداعيتها على
 .  القاهرة، الدقي،٢٠٠٩ أآتوبر ١٤/١٥لالقتصاديين الزراعيين 

أثر األزمة العالمية على  :)دآتور(ر فاطمة عبدالشافى منصو، )دآتور(وليد يحيي سالم  )٢(
 المؤتمر السابع عشر لالقتصاديين الزراعيين ،الصادرات المصرية من أهم الحاصالت البستانية

 . القاهرة، الدقي،م٢٠٠٩ أآتوبر ١٤/١٥
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د       ى الم رية عل ادرات المص ية للص درة التنافس اس الق م قي د ت ة وق ير ىالدراس  القص
ادرات تت  ة الص ائج أن قيم ن النت ين م ل ، وتب عر أوالطوي رف، وس عر الص ثر بس

عر     ين س ية ب ة عكس ود عالق ت وج ث ثب ة، حي تثمارات المتاح م االس التصدير، وحج
ة ال  رف، وقيم عر        الص ت س رة تثبي ى فت البة إل ارة الس ذه اإلش ع ه ادرات، وترج ص

 . الصرف وهي فترة ما قبل التحرر االقتصادي الكامل
ر        )١()٢٠٠٩العوضي، وداليا هالل ،     (بينت دراسة    أن تجمع الميرآسور يعتب

د قامت                  ة، وق من أآبر التجمعات االقتصادية بالنسبة لحجم التجارة في السلع الزراعي
ع   ر بتوقي ام    مص ور ع ع الميرآس اري م اق إط ي  ٢٠٠٤اتف دخول ف زم ال ، وتعت

اق تفضيلي، األ     ع     مفاوضات للتوصل إلى اتف ذي من المتوق ادة    أمر ال ى زي ؤدي إل ن ي
ن يخلق العديد   أخر من الممكن    حجم الواردات الزراعية من التجمع، وعلى الجانب اآل       

ة المصرية   ادرات الزراعي رص للص ن الف د . م ة إأوق ارت الدراس ى ش زان أل ن المي
غ في المتوسط نحو               زًا بل  ٩٤٨٫٥الزراعي بين مصر ودول الميرآسور قد حقق عج

مليون جنيه سنويًا، ولم تتعد نسبة تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية من             
ن القطن يعتبر أهم الصادرات الزراعية      أوأشارت الدراسة إلى    % ٥الميرآسور نسبة   

ة صادراته بحوالي           المصرية لهذا التكتل ،    در قيم ل          ٢ حيث تق ا يمث ه أو م ون جني  ملي
و  الل     % ٤٣٫٣نح ور خ رية للميرآس ة المص ادرات الزراعي ة الص الي قيم ن إجم م

رة  ب األخر ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥الفت ى الجان ى أ وعل ة إل وم األأشارت الدراس ار ن لح بق
ة المصرية من الميرآسور خالل نفس ال  واردات الزراعي م ال د أه رة، والضان تع فت

 مليون جنيه ، آما اشارت النتائج إلى انه في ٣٥٢٫٢ة وارداتها بحوالي محيث تقدر قي
قامة منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الميرآسور فان ذلك من شأنه ان يؤدي              إحالة  

ة لمصر بنحو  ي حصيلة الرسوم الجمرآي ى انخفاض ف نويًا ٢٨٫٩إل ه س ون جني  ملي
   .٢٠٠٧ – ٢٠٠٥خالل نفس الفترة 

ة   ت دراس رون (ألق ى وآخ ا ان    )٢()٢٠٠٩ ،موس ائق مؤداه ى حق الضوء عل
ة         ات المالي م القطاع ي معظ ادة ف طرابات ح رض الض د تع المي ق اد الع االقتص

                                                 
 ثار المتوقعة التفاقاآل): دآتور(لحميد هالل ، داليا عبدا)دآتور(عباس فتحي العوضي  )١(

 المؤتمر السابع عشر لالقتصاديين ،الميرآسور على التجارة الخارجية الزراعية المصرية
 .  القاهرة، الدقي ،م ٢٠٠٩ أآتوبر ١٤/١٥الزراعيين 

أثر : )دآتور( السيد محمد السيد ،)دآتور(، وأحمد بدير السعدى )دآتور(مراد ذآي موسي  )٢(
المؤتمر  ،العالمية على آل من معدالت التجارة الخارجية العالمية والمصرية األزمة المالية

 .   القاهرة، الدقي،٢٠٠٩ أآتوبر ١٤/١٥السابع عشر لالقتصاديين الزراعيين 
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ة         ة ، حيث ألقت األزم واالقتصادية لتضرب الرآائز االقتصادية في ظل نظام العولم
متقدم والنامي ، حيث تراجع       المالية األمريكية بظاللها على اقتصاديات العالم بشقيه ال       

ن    المي م اد الع و االقتص دل نم ام % ٥٫٢مع و  ٢٠٠٧ع ى نح ام % ٥ إل  ، ٢٠٠٩ع
ى            ة إل و التجارة الدولي ام     % ٩٫٤وتراجع معدل نم و       ٢٠٠٨خالل ع ا تراجع نم  ، آم

ى  ٢٠٠٧عام % ٥٫٩صادرات الدول المتقدمة من     ام  % ٤٫٣ إل  وصادرات  ٢٠٠٨ع
ة من       ام   % ٩٫٥الدول النامي ى    ٢٠٠٧ع ام   % ٤٫٣ إل دل       ٢٠٠٨ع اطؤ مع ذلك تب ، وآ

ن   ة م دول المتقدم واردات لل و ال ى % ٤٫٥نم دول  % ١٫٩إل رة ، ولل س الفت خالل نف
ة من  ى % ١٤٫٢النامي د واجه اإلقتصاد المصري % ١١٫٧إل رة وق خالل نفس الفت

اد تحديًا آبيرًا نتيجة تأثير تلك األزمة على االقتصاد الحقيقي بسبب التباطؤ في االقتص     
ًا بالنسبة للقطاعات ذات التوجه الخارجي                    أثير جلي العالمي فمن الطبيعي ان يكون الت
ة في                   ة التجارة الدولي د أهمي والتي تعمق في االندماج في االقتصاد العالمي نتيجة تزاي
ام    ي ظل نظ دولي ف ع ال ي المجتم راط مصر ف رعة انخ امي س رة وتن نوات االخي الس

المي من      العولمة ، فمن المتوقع انخفا  % ٧٢ض معدل اندماج مصر في االقتصاد الع
ام  ى ٢٠٠٧/٢٠٠٨ع ام % ٥٣٫٥ إل ادرات ٢٠٠٩/٢٠١٠ع بة الص ع نس  ، وتراج

ن  الي م ي اإلجم اتج المحل ى الن لعية إل ة % ٤٫١الس ى ٢٠٠٧بداي ة % ٢٫٧ إل نهاي
ة ٢٠٠٨ ة المالي داعيات األزم باب وت ى أس رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ا ه ، آم

اس           العالمية، وأه  م الجهود الدولية المبذولة لمواجهتها، والتعرف على أهم مؤشرات قي
ة    ى ظل األزم ة ف ارة الخارجي دالت التج ى مع المى والمصرى عل أداء اإلقتصاد الع
ادرات  ن الص ل م ة آ ادة هيكل رورة إع ة بض ت الدراس ة ، وأوص ة والعالمي المالي

رات ا        ة    والواردات القومية والزراعية فى ضوء آل من المتغي ة واألزمات المالي لدولي
ى                        ار الهزات اإلقتصادية عل ل من أث ا يقل ا بم اءة توزيعه ى آف المعاصرة، والعمل عل

 . اإلقتصاد المصرى
د        )١()٢٠٠٩ أمل رمضان، (وقامت دراسة     بإلقاء الضوء على آيفية تعظيم عائ

ة      واق العالمي ى األس ادرات ف ذه الص تقبل ه رية ومس ة المص ادرات الزراعي الص
ت الدراسة على أهم المحاصيل التصديرية وهى األرز ، البطاطس، البصل ،                وأشتمل

والى   ا التصديرية ح ل قيمته ى تمث ر والت ابونج، الزعت يح الب ال، الش ن % ٤٠البرتق م

                                                 
بعض  مستقبل الصادرات لبعض الحاصالت الزراعية فى ضوء: أمل آامل عيد رمضان )١(

 جامعة قناة ،آلية الزراعة،  قسم اإلقتصاد الزراعى،آتوراة رسالة د،المتغيرات العالمية
  . ٢٠٠٩ ،السويس
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ائج أن أسواق        ). ٢٠٠٦-٢٠٠١(الصادرات الزراعية آمتوسط للفترة      م النت وآانت أه
و   توعب نح ة تس دول العربي ن جم% ٧٣٫١، % ٤٨٫٥ال ادرات األرز  م ة ص ل

ة تستوعب نحو              من صادرات    % ٧٤٫٣وصادرات البصل، آما أن األسواق األوربي
و  اطس، ونح و  % ٤٠٫٥ البط ال، ونح ادرات البرتق ن ص ادرات  % ٧٩٫٤ م ن ص م

وبإعادة توزيع آمية صادرات هذه المحاصيل       ). ٢٠٠٦-٢٠٠١(الزعتر خالل الفترة    
ى فى     % ٣٠تبين زيادة العائد التصديرى إلى للبابونج ،         التوزيع الفعل للزعتر مقارنة ب

 . ٢٠٠٦عام 

 تحليل التجارة الخارجية الزراعية وما   ) ١()٢٠٠٩اللقة،  (ستهدفت دراسة   اآما  
ة والسعة                  ة المصرية والعالمي يواجهها من مشاآل ، وبيان وضع الصادرات الزراعي

ا              المى ، آم اء  إ  أيضاً  ستهدفت الدراسة   االسوقية لتلك المحاصيل بالنسبة للسوق الع لق
الضوء على أهم العوامل الداخلية والخارجية التى تؤثر على أهم الصادرات الزراعية  

ة  واق العالمي ى األس ا ف ات له دير المرون لوبى . المصرية وتق ة أس تخدمت الدراس وإس
طات     دير المتوس ل تق ى مث فى والكم ل الوص ابى (التحلي ى–حس ل ) هندس ، معام

اه الز ادالت االتج تالف، مع يطة  االخ ة البس ة الخطي ة االنحداري ام، العالق ى الع من
اين            ين متوسطين، واختالف التب والترآز السلعي    . والمتعددة، وتحليل معنوية الفرق ب

للصادرات الزراعية المصرية للوقوف على أهم المعوقات التي تعترض تنمية وزيادة           
ز ا      رك لتعزي اور التح ل ومح وض الني ر ودول ح ين مص اري ب ادل التج اون التب لتع

ي            ا يل اون      : التجاري المصري مع تلك الدول، وقد أوصت الرسالة بم اق التع توسيع آف
 االقتصادي والزراع

ق            ل عن طري المصري على المستوي الثنائي مع آل دولة من دول حوض الني
عقد اتفاقيات تجارية تفضيلية لزيادة حجم التجارة البينية بينهما، وتغيير هيكل التوزيع            

لترآز السلعي لتجارة مصر الكلية والزراعية، واالهتمام بالتواجد السلعي         الجغرافي وا 
 . للمنتج المصري في جميع أسواق تلك الدول

                                                 
 ،المعوقات التجارية التى تواجه الصادرات الزراعية المصرية: محمد رمضان إسماعيل اللقة )١(

 . ٢٠٠٩ ، جامعة الزقازيق،لزراعة آلية ا، قسم اإلقتصاد الزراعى ،رسالة دآتوراه
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ة  ارت دراس دالعظيم،(وأش ة  ) ١()٢٠٠٩ عب ب المتعلق ض الجوان ى بع إل
ى            باألوضاع اإلقتصادية والتصديرية للمنتجات الزراعية المصنعة، وذلك للتعرف عل

درتها   ةوتطوير الصادرات لهذه المنتجات الزراعية المصنع  إمكانيات تنمية    ادة ق ، وزي
ذه        . التنافسية فى األسواق العالمية    وتناولت الدراسة بعض مؤشرات القدرة التنافسية له

ى              ة باإلضافة إل الحاصالت ومقارنتها مع الدول المنافسة لها فى أهم أسواقها الخارجي
ى         دراسة المحددات الخارجية للطلب على هذ      ه المنتجات وأهم المشاآل والتحديات الت

ادرات ذه الص ة ه ه تنمي ارجى  اوبدر. تواج ب الخ ى الطل ؤثرة عل ل الم ة العوام س
ة آانت              للمنتجات الزراعية المصنعة موضع الدراسة تبين أنه بالنسبة للمعلبات الغذائي

قية طن، السعر النسبى، وإتفا/ تنحصر تلك العوامل فى سعر التصدير المصرى دوالر
ك                رد وذل المشارآة األوروبية المصرية، وإتفاقية التجارة الحرة، ومتوسط نصيب الف

وتبين من خالل الدراسة أن أهم المشاآل التى تواجه الصادرات           . بالنسبة للطلب الفرد  
من المنتجات الزراعية المصنعة هى السياسات السعرية المتبعة، عدم معرفة المنتجين 

و ايير الج ى  والمصدرين بمع ويقية، باإلضافة إل ات التس اب المعلوم ة، وغي دة العالمي
دول         ها ال ى تفرض روط الت ود والش ة والقي واق الخارجي ى األس دة ف ة المتزاي المنافس

 .المستوردة 
ة    تهدفت دراس د إس ارة، (وق ة     )٢()٢٠١١عم اع الحالي ى األوض رف عل التع

ى ال      وضع الحالي للزراعة مع     للتجارة العربية الكلية والزراعية والبينية والتعرف عل
ادل التجاري                 ى حجم التب ًا عل بيان أثر المتغيرات االقتصادية المعاصرة عربيًا وعالمي
ة وأسباب انخفاض حجم            ام التجارة العربي ات أم العربي ، ودراسة المشاآل والمعوق
ى   ة عل رة العربي ارة الح ة التج ر منطق ة اث ة ، فضًال عن دراس ة البيني ارة العربي التج

ى              بعض ا  لمجموعات السلعية الغذائية من خالل نموذج آنى قياسي ، وإلقاء الضوء عل
ة             العوامل المؤثرة على التجارة الزراعية العربية في ظل منطقة التجارة الحرة العربي

ب   وذج الطل تخدام نم ا باس اس أثره رى ، وقي دافها . الكب ة أه ق الدراس ى تحق وحت
د من            إعتمدت على المتاح من البيانات المنشورة      ي تصدرها العدي  وغير المنشورة الت

                                                 
 ،التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية المصنعة الزراعية: لعظيم إيهاب محمد صبرى عبدا )١(

 . ٢٠٠٩ ، جامعة عين شمس، آلية الزراعة، قسم اإلقتصاد الراعى،رسالة ماجستير
الدول  دراسة تحليلية اقتصادية للتجارة الزراعية بين :عادل محمد فتحي عبد الرازق عمارة )٢(

 قسم االقتصاد ، رسالة ماجستير،دولية المعاصرةاإلقليمية وال العربية في ظل التغيرات
 . ٢٠١١ ، جامعة بنها، آلية الزراعة بمشتهر،الزراعي
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ات               المنظمات ، والتي من أهمها بيانات مجلس الوحدة االقتصادية العربية ، وآذا الهيئ
 . والمؤسسات القومية والدراسات واألبحاث السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة

ة بموضوع الدراسة           اوفى ضوء ما سبق من       ستعراض للبحوث والدراسات المتعلق
 :ستخالص النقاط التاليةامكن ي
ا، نظرًا         -١ قصور تجارة التصدير البستانى فى مصر عن تحقيق اآلمال المرجوة منه

ؤ               ى صعوبة التنب ا أدى إل لقصور المعرفة المنظمة بالنشاط التسويقى الزراعى، مم
 .هداء هذا القطاع، وعدم فاعلية قرارات السياسة االقتصادية الالزمة لتعديلأب
ة االقتصادية                  زيادة الوار  -٢ رامج التنمي ى تستخدم فى ب دات من السلع الرأسمالية الت

 .من عوامل الزيادة فى الصادراتًا  هامتعتبر عامًال
 يمثل أحد المشكالت الهامة فى االقتصاد المصرى،        هالزال سعر الصرف وسياسات    -٣

 . لزيادة طلب الدولة من العمالت األجنبية عن المعروض من هذه العمالتًانظر
ة                  ضر -٤ ة العمالت وعودة الثق ى قيم اظ عل ورة عودة التوازن ألسعار الصرف للحف

 .فى البورصات المالية العالمية 
اع سعر الصرف ، خاصة مع                  -٥ دفها الحد من إرتف ة ه ضرورة إتباع سياسات نقدي

 .تأثر أسعار أهم السلع الغذائية بزيادة سعر الصرف 
ات والبح    -٦ از متخصص للدراس وير جه ة وتط ة  ضرورة إقام ال تنمي ى مج وث ف

ويق        ى التس بة وحت احات المناس د المس ن تحدي ة م ة، بداي ادرات الزراعي الص
 .الخارجى

ة                   -٧ اج وتصدير الحاصالت الزراعي م مشكالت إنت ى أن أه تشير أغلب الدراسات إل
تتلخص فى إنخفاض معدالت اإلستثمار فى قطاع الزراعة، إنخفاض جودة اإلنتاج           

اع تكلفت وض السياسهوإرتف ويقية   ، غم دمات التس اءة الخ اض آف عرية، إنخف ة الس
ات والمعلومات       والتصديرية، القصور فى اإل  عالن الخارجى، ضعف قاعدة البيان

ة بالتصدير    زة المعني ين األجه يق ب اون والتنس اب التع ويقية والتصديرية، غي التس
 .الزراعى 

ة من القم              -٨ ا الزراعي ى   آانت صادرات القطن المصرى تفوق إجمالى وارداته ح حت
ة واردات              ١٩٧٢عام    م، وبعد هذا التاريخ لم تعد صادرات القطن قادرة على تغطي

رة  ة خالل الفت ح ودقيق ارى المصرى ) ١٩٨٤-١٩٧٤(القم زان التج وأصبح المي
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ى         مستمراً يحقق عجزاً  د عل ا يزي ى م ار دوالر  ٣٫٩ وصل متوسطه السنوى إل  ملي
 ) . ١٩٨٤-١٩٨١(خالل الفترة 

ل ا -٩ د أفض ب تحدي ة يج ادرات الزراعي د الص بها لتواج ديرية وأنس رات التص لفت
ى النصيب السوقى          ى المحافظة عل المصرية فى أهم األسواق العالمية، والعمل عل

 .للصادرات الزراعية فى األسواق العالمية 
اءة التسويقية وأداء                -١٠ تعتبر البنية األساسية التسويقية من أهم العوامل المحددة للكف

ة          التجارة الخارجية   الزراعية، لذا فإنه من الضرورى زيادة اإلستثمارات الموجه
رى والبحرى   د والشحن الب زين والتبري ل والتخ هيالت النق ين الطرق وتس لتحس

 .والجوى
ادة           -١١ ع الهيكل التصديرى، مع إع ى تنوي وم عل ة تق ضرورة تبنى إستراتيجية قومي

ة              ة الزراعي خاصة مع دول   النظر فى التوزيع الجغرافى لتجارة مصر الخارجي
من % ٦٥اإلتحاد األوروبى والواليات المتحدة األمريكية والتى تستوعب حوالى 

 .صادرات مصر الزراعية 
ل               -١٢ از النق العمل على زيادة اإلستثمارات الزراعية خاصة فى مجاالت تطوير جه

 .والشحن والتخزين المبرد ومحطات الفرز والتعبئة بما يخدم قطاع التصدير
كلة آل من الصادرات والواردات القومية والزراعية فى ضوء         ضرورة إعادة هي   -١٣

اءة        ى آف ل عل رة، والعم ة المعاص ات المالي ة واألزم رات الدولي ن المتغي ل م آ
ى اإلقتصاد              توزيعها بما يقلل من آثار األزمات اإلقتصادية العالمية واإلقليمية عل

 .المصرى 
 .المحافظة عليها وتنميتهااإلهتمام بمعرفة أهم األسواق الخارجية والعمل على  -١٤
ضرورة أن تصبح الصادرات بصفة عامة والزراعية منها على وجه الخصوص  -١٥

اس         ى أس وم عل ح، تق حة المالم ة واض تراتيجية دقيق ا إس ة، له ناعة ُمخطط ص
ات   اء بمتطلب د الوف اج بع ائض اإلنت يس تصدير ف ن أجل التصدير، ول اج م اإلنت

 .اإلستهالك المحلى 
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 الباب الثانى
 الزراعية المصريةوهمية اإلقتصادية للتجارة الخارجية األ

 فى  هامًايمثل قطاع التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية دورًا
 حيث تساهم حصيلة الصادرات المصرية بشكل فعال فى ،اإلقتصاد القومى المصرى

 تقليل العجز فى الميزان التجارى المصرى الناجم عن الزيادة المضطردة فى
 وتحاول الدولة تنمية الصادرات الكلية بصفة ،الواردات وخاصة الواردات الزراعية 

عامة من خالل دعم القدرة التسويقية والتصديرية لكل من الصادرات الزراعية وغير 
الزراعية وسبيلها فى ذلك العمل على فتح أسواق جديدة من خالل تعزيز العالقات 

ويترآز . )١(إلقتصادية بعقد إتفاقيات تجارة حرة معهاالتجارية مع الدول أو التكتالت ا
نشاط قطاع التجارة الخارجية الزراعية فى عدد من المحاصيل التصديرية الرئيسية 

 وهى من أهم المحاصيل التصديرية الهامة والتى سوف نستعرضها فى هذا الجزء،
. ا بزيادة صادرتهانظرًا ألن السياسة اإلقتصادية المصرية تهدف إلى تعظيم العائد منه

 أن زيادة صادرات تلك المحاصيل لألسواق الخارجية ترتبط إرتباطا وثيقا الإ
باألحداث والمتغيرات اإلقتصادية الدولية التى من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر 

ويحتوى هذا الباب على فصلين األول يتناول تطور  .على الدول النامية ومنها مصر
درات والواردات الكلية والزراعية والميزان التجارى والزراعى قيمة آل من الصا

 وأيضًا األهمية النسبية إلجمالى الصادرات الزراعية إلى الصادرات الكلية ،المصرى
واألهمية اإلقتصادية للصادرات من المحاصيل الزراعية موضع الدراسة بالنسبة إلى 

فصل الثانى يتناول تطور  وال،آل من الصادرات الكلية والصادرات الزراعية 
الصادرات ألهم المحاصيل الزراعية موضع الدراسة من حيث الكمية والقيمة وسعر 

 ويشمل أيضًا معالم معادالت األتجاه الزمنى العام لتطور آمية وقيمة ،التصدير 
  ) . ٢٠٠٩ -١٩٩٥(وسعر التصدير ألهم الصادرات المصرية خالل فترة الدراسة 

                                                 
 األثار المتوقعة التفاق: )دآتور(، داليا عبدالحميد هالل )دآتور(عباس فتحي العوضي )1(

، المؤتمر السابع عشر لالقتصاديين الميرآسور على التجارة الخارجية الزراعية المصرية
 .م ، الدقي ، القاهرة٢٠٠٩ أآتوبر ١٤/١٥لزراعيين ا
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 الفصل األول
 ر التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصريةتطو

يعد قطاع التجارة الخارجية من أآثر القطاعات اإلقتصادية أهمية فى المقتصد            
ة        ة الالزم الت األجنبي ى العم ول عل ى للحص در الرئيس كل المص و يش المصرى فه

ة      رادات التصدير مصد        ،إلستيراد متطلبات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعي ل إي ر  وتمث
ا          ة إنفاقه ة لمواجه هامًا إلستيراد السلع الغذائية األساسية وتمويل الموازنة العامة للدول
زان             العام بشقية الجارى واإلستثمارى هذا بجانب تقليص عجز الميزان التجارى والمي

) ٢٠٠٩-١٩٩٥(وقد تم إستخدام بيانات فترة زمنية من         . التجارى الزراعى المصرى  
رات و  الث فت ى ث مت إل ى قس -٢٠٠٥ (،) ٢٠٠٤-٢٠٠٠ (،) ١٩٩٩-١٩٩٥(ه

ى   ،) ٢٠٠٩ ة عل ات العالمي ة والتقلب ادية والزراعي ات اإلقتص ر السياس تعكس أث  ل
 .الصادرات الزراعية المصرية

 :تطور قيمة الصادرات والواردات الكلية والميزان التجارى المصرى 
 :تطور قيمة الصادرات الكلية) ١(

دول     ة بج ات الدراس حت بيان عار    ) ١(أوض ة باألس ادرات الكلي ة الص أن قيم
ة   رة الكلي الل الفت ة خ تمر ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(الجاري اد المس مت باإلزدي ى ،إتس ا ف  بينم

غ نحو          ) ١٩٩٩-١٩٩٥(الفترة األولى    تراوحت قيمة الصادرات الكلية بين حد أدنى بل
ام  ٤٫٤ ى ع ار دوالر ف و ،١٩٩٩ملي غ نح د أقصى بل ار٥٫٣ وح ام  ملي ى ع  دوالر ف

رة          ،١٩٩٧ ًا خالل الفت ة صعودًا وهبوط ة الصادرات الكلي ذبت قيم ة تذب  وبصفة عام
 .األولى 

ة      ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(أما فى الفترة الثانية      رة الثالث د  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(وآذا الفت فق
أخذت آالهما ذات اإلتجاه المتقلب زيادة ونقصان وقد تراوحت قيمة الصادرات الكلية 

غ نحو           ى بل ام         ٦٫٤المصرية بين حد أدن ار دوالر فى ع غ       ،٢٠٠٠ملي  وحد أقصى بل
 .٢٠٠٤ مليار دوالر عام ١٠٫٥نحو 

د بحوالى        أما الفترة الثالثة فقد تراوحت قيمة الصادرات الكلية مابين حد أدنى ق
ام  ١٣٫٨ ى ع ك ف ار دوالر وذل د أقصى ٢٠٠٥ ملي ار٢٦٫٢ وح ام      ملي ى ع دوالر ف
نوى  ٢٠٠٨ ط س ار دوالر٢٠٫٢ بمتوس فة ع ، ملي ثالث    وبص رات ال ذت الفت ة أخ ام

و       ا ط بنح در المتوس ث ق نوى حي ط الس ة المتوس ى قيم د ف ا متزاي  ، ٧٫٨ ، ٤٫٩تجاه
ثالث األ      ٢٠٫٢ ى  مليار دوالر للفترات ال ة  ،ول ى الترتيب بمتوسط         ، والثاني ة عل  والثالث

 .  مليار دوالر١٠٫٩عام سنوى للفترة الكلية بلغ نحو 
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مصرية باألسعار الجارية خالل الفترة تطور التجارة الخارجية ال :)١(جدول 
)1995 - 2009.( 

بالمليون دوالر:    القيمة  

 السنوات
قيمة 

الصادرات 
 الكلية

قيمة الواردات
 الكلية

الميزان 
التجارى الكلى

قيمة 
الصادرات 
 الزراعية

قيمة 
الواردات 
 الزراعية

الميزان 
التجارى 
 الزراعى

1995 4957.0 11739.00(6782) 536.1 3369.60 (2833.5)

1996 4608.5 14106.60(9498.1) 521.1 3863.18 (3342) 

1997 5345.4 15564.80(10219.4) 442.3 3458.60 (3016) 

1998 5128.0 16899.0011771)( 571.8 3556.94 (2985.2)

1999 4445.0 17007.60(12563) 585.8 3664.97 (3079) 

(3051.3) 3582.66 531.4 (8046.6) 15063.4 4896.78 المتوسط

2000 6387.6 17861.40(11474) 518.1 3532.32 (3014.2)

2001 7068.2 16441.30(9373) 620.5 3337.54 (2717) 

2002 6643.4 14644.20(8000.8) 771.8 3437.97 (2666.2)

2003 8205.2 14821.00(6615.8) 937.7 2740.92 (1803.2)

2004 10452.5 17975.20(7523) 1314.3 3013.92 (1699.6)

 (2380) 3212.53 832.49 (8597)16348.62 7751.38 المتوسط

2005 13833.4 24192.80(10359) 1168.9 3947.78 (2778.9)

2006 18455.1 30441.00(11986) 1087.5 3920.38 (2832.9)

2007 19223.8 37100.00(17876) 1502.6 5439.77 (3937.2)

2008 26223.8 48381.50(22158) 1821.6 8645.01 (6823.4)

2009 23100.0 44900.00(21800) 4521.9 7604.69 (3082.7)

 (3891) 5911.52 2020.5 (16836)20167.2237003.06 المتوسط

(3107.4) 4235.57 1128.13 )(10938.4622805.0311159.8المتوسط العام

www://http: sit Web ,Database Results,  FAOSTAT  .:  جمعت وحسبت من    :المصدر  
FAO. org 
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 :تطور قيمة الواردات الكلية) ٢(
ات جدول  ى ) ١(تشير بيان ى المتوسط ف د بلغت ف ة ق واردات الكلي ة ال أن قيم

رة  و ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(الفت ار دوالر ١٥٫٠٦نح ة    .  ملي مت قيم رة إتس ذه الفت ى ه وف
غ نح                ى بل ين حد أدن ار   ١١٫٧و  الواردات الكلية باإلزدياد المطلق حيث تراوحت ب  ملي

  . ١٩٩٩ مليار دوالر فى عام ١٧ وحد أقصى بلغ نحو ، ١٩٩٥دوالر فى عام 
ة  رة الثاني ى الفت ا ف ة ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(أم واردات الكلي ة ال غ متوسط قيم د بل فق

و  ار دوالر ١٦٫٣٤نح عودًا     ، ملي ة ص واردات الكلي ة ال ذبت قيمم ة تذب فة عام  وبص
غ       ، ٢٠٠٢ مليار دوالر عام     ١٤٫٦وهبوطًا حيث بلغ الحد األدنى نحو         وحد أقصى بل

  .٢٠٠٤ مليار دوالر عام ١٨نحو 
ة        رة الثالث واردات        ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(أما بالنسبة للفت ة ال ام لقيم غ المتوسط الع بل

ة نحو  ار دوالر ٣٧الكلي رة نحو .  ملي ذه الفت ى خالل ه د األدن غ الح ار ٢٤٫٢وبل  ملي
ام  و    ٢٠٠٥دوالر ع غ نح ى بل د األقص ام   ٤٨٫٤ والح ار دوالر ع ا ، ٢٠٠٨ملي  أم

ة   رة الكلي ة ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(بالنسبة للفت واردات الكلي ة ال ام لقيم غ المتوسط الع د بل فق
 . مليار دوالر٢٢٫٨نحو 

 :قيمة العجز فى الميزان التجارى الكلى )٣(
اً  زًا دائم ى عج ارى الكل زان التج ق المي ة حق رة الدراس الل فت -١٩٩٥( خ

رات ،)٢٠٠٩ توى الفت ى مس ا عل دًا  أم ًا متزاي ز إتجاه ذا العج ذ ه د أخ ة فق الزمني
ى  رة األول تمرار خالل سنوات الفت در العجز بحوالى ) ١٩٩٩-١٩٩٥(بإس  ٦٫٨إذ ق

ام    ١٢٫٦ وبلغ حده األعلى ، ١٩٩٥مليار دوالر فى عام    ار دوالر فى ع  ، ١٩٩٩ ملي
ة   رة الثاني ى الفت ا ف ة ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠( أم ز ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(والثالث ذب العج د تذب  فق

ة نحو                       رة الثاني ى فى الفت غ العجز حده األدن ى أخرى وبل صعودًا وهبوطًا من سنة إل
 ، ٢٠٠٠ مليار دوالر فى عام      ١١٫٥ وحده األقصى    ٢٠٠٣ مليار دوالر فى عام      ٦٫٦

در الحد األدنى بنحو             ار دوالر فى   ١٠٫٤وفى الفترة الثالثة وفى ظل هذا التقلب ق  ملي
ام  د األقصى للعجز ب، ٢٠٠٥ع و  والح غ نح ام ٢٢٫٢ل ى ع ار دوالر ف  ، ٢٠٠٨ ملي

رات                  دًا خالل فت زًا متزاي وبصفة عامة فقد حقق الميزان التجارى الكلى المصرى عج
ى  ثالث األول ة ال ة ،الدراس ة ، الثاني و ، الثالث نوى نح غ متوسطة الس  ، ٨٫٦ ، ٨ إذ بل

رة     ، مليار دوالر للفترات الثالث على الترتيب        ١٦٫٨ ة   أما بالنسبة للفت -١٩٩٥( الكلي
و   ) ٢٠٠٩ ى نح ارى الكل زان التج ى المي ز ف غ العج د بل ار دوالر ١١٫٢فق د ، ملي  وق
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ة   ى ظل أن قيم ة ف ى قصور الصادرات القومي ام األول إل ى المق ذا العجز ف يرجع ه
ل سوى  ة ال تمث رة  % ٤٨الصادرات الكلي ة لمتوسط فت واردات الكلي ا لل ن نظيرته م

زان التجارى         عاآسة بذلك التأثير  ،الدراسة   ى المي ة عل ة الجات العالمي السلبى إلتفاقي
دعم                دريجى لل اء الت للدول النامية ومنها جمهورية مصر العربية والذى يتمثل فى اإللغ
عار         اع أس ى إرتف ؤدى إل ذى ي ناعية وال دول الص ى ال زراعيين ف ين ال دم للمنتج المق

زان     وما ينتج عن( إستيراد الغذاء فى الدول النامية باإلزدياد    ى مي ار ضارة عل ه من آث
 ).المدفوعات

ى    ارى الزراع زان التج ة والمي واردات الزراعي ادرات وال ة الص ور قيم تط
 :المصرى

 :تطور قيمة الصادرات الزراعية) ١(
ى جدول  واردة ف ائج ال ى ) ١(تشير النت ة عل ة الصادرات الزراعي ى أن قيم إل

ى نحو     المستوى القومى باألسعار الجارية تراوحت بين حد أد        ون دوالر    ٤٤٢٫٣ن  ملي
ام   ٥٨٥٫٨ وحد أقصى بلغ نحو ، ١٩٩٧فى عام   وبصفة  . ١٩٩٩ مليون دوالر فى ع

ى          رة األول ًا فى الفت ة صعودًا وهبوط -١٩٩٥(عامة تذبذبت قيمة الصادرات الزراعي
 أما فى الفترة الثانية    ، مليون دوالر    ٥٣١وبلغ المتوسط العام لهذه الفترة نحو       ) ١٩٩٩

د  ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠( غ الح د بل اد فق و اإلزدي ة نح ة الصادرات الزراعي د إتجهت قيم فق
و  ى نح ام ٥١٨٫١األدن ون دوالر ع و ، ٢٠٠٠ ملي غ نح د األقصى بل  ١٣١٤٫٣ والح
ة نحو           ،٢٠٠٤عام   مليون دوالر  رة الثاني ون دوالر ٨٣٣ وبلغ المتوسط العام للفت .  ملي

ادة     فقد أخذت ه ) ٢٠٠٩-٢٠٠٤(أما بالنسبة للفترة الثالثة      اه المتقلب زي رة اإلتج ذه الفت
و   غ نح ى بل د أدن ين ح ة ب ة الصادرات المصرية الزراعي د تراوحت قيم ونقصان وق

 مليون دوالر ١٠٨٧٫٥ وحد أقصى بلغ نحو ، ٢٠٠٩ مليون دوالر فى عام   ٤٥٢١٫٩
 بمتوسط عام   ، مليون دوالر    ٢٠٢١ وبلغ المتوسط للفترة الثالثة نحو       ، ٢٠٠٦فى عام   

 ) .٢٠٠٩-١٩٩٥( مليون دوالر للفترة الكلية ١١٢٨بلغ حوالى 
 :تطور قيمة الواردات الزراعية) ٢(

ة       ) ١(ستقراء بيانات جدول    اب رات    يتضح أن قيمة الواردات الزراعي خالل الفت
ثالث  اه   ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( ،)٢٠٠٤-٢٠٠٠(، )١٩٩٩-١٩٩٥(ال ذت اإلتج د أخ ق

واردات ال     ة ال د تراوحت قيم ادة ونقصان وق رة  المتقلب زي ى الفت ة المصرية ف زراعي
غ نحو     ،١٩٩٥دوالر فى عام  مليار  ٣٫٤األولى بين حد أدنى بلغ نحو         وحد أقصى بل

واردات      . ١٩٩٦ دوالر فى عام      مليار ٣٫٩ ة ال ى لقيم غ الحد األدن وفى الفترة الثانية بل
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ار  ٣٫٥ والحد األقصى بلغ نحو   ، ٢٠٠٣ مليار دوالر فى عام      ٢٫٧الزراعية نحو     ملي
غ الحد األقصى نحو             ، ٢٠٠٠ عام   دوالر ام      ٣٫٩ وفى الفترة الثالثة بل ار دوالر ع  ملي
ة أخذت       ، ٢٠٠٨ مليون دوالر عام     ٨٫٦ والحد األقصى بلغ نحو      ٢٠٠٦  وبصفة عام

و     در المتوسط بنح ث ق نوى حي ة المتوسط الس ى قيم ًا ف ًا متقلب ثالث إتجاه رات ال الفت
ثالث   ٥٫٩ ، ٣٫٢ ،٣٫٦ ى الترتيب    مليار دوالر للفترات ال رة    ، عل ام للفت  وبمتوسط ع

 .  مليار دوالر٤٫٢الكلية بلغ نحو 
 :تطور قيمة العجز فى الميزان التجارى الزراعى) ٣(

دول   واردة بج ات ال ارت البيان د   ) ١(أش ى ق ارى الزراع زان التج ى أن المي إل
 ، مليار ٣٫١قدر بحوالى   ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(حقق عجزًا دائمًا خالل فترة الدراسة الكلية        

نوات      ًا خالل س ًا متقلب ز إتجاه ذا العج ذ ه د أخ ة فق رات الجزئي توى الفت ى مس ا عل أم
ام     مليار ٢٫٨إذ قدر بحوالى    ) ١٩٩٩-١٩٩٥(الفترة األولى     آحد  ١٩٩٥ دوالر فى ع

ى، و   أدن ده األقصى نح غ ح ام  ٣٫٣ وبل ى ع ار دوالر ف رة  ١٩٩٦ ملي ى الفت ك ف  وذل
ة        ،األولى   رة الثاني ه نحو           ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠( أما فى الفت ى ل غ الحد األدن ار   ١٫٧فبل  ملي

غ نحو      ، ٢٠٠٤دوالر عام    ام    ٣ والحد األعلى بل ار دوالر فى ع ا فى   ، ٢٠٠٠ ملي  أم
ة  رة الثالث و   ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(الفت ه نح ى ل د األدن غ الح د بل ام ٢٫٨فق ى ع  ، ٢٠٠٥ ف

و     غ نح ى بل د األعل ام   ٦٫٨والح ى ع ار دوالر ف ذت   ، ٢٠٠٨ ملي ة أخ فة عام  وبص
ار  ٣٫٩ ، ٢٫٤ ، ٣٫١رات الثالث إتجاهًا متقلبًا بين الصعود والهبوط حيث بلغ  الفت  ملي

ب   ى الترتي ثالث عل رات ال ط الفت ى   ،دوالر لمتوس ز ف ل أن العج ذا فحسب ب يس ه  ل
ى   % ٢٢الميزان التجارى الزراعى قد قل خالل الفترة الثانية بنسبة   رة األول  ،عن الفت

ى   بتة لتصل إل ا زادت نس ة %٦٣٫٥بينم رة الثالث ة ، خالل الفت رة الكلي بة للفت  وبالنس
 .  مليار دوالر ٣٫١فقد بلغ المتوسط العام نحو ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(

 :اإلتجاه الزمنى العام لتطور الصادرات والواردات الكلية والزراعية المصرية
 :اإلتجاه الزمنى العام لتطور قيمة الصادرات الكلية ) ١(

دول  ير الج ا) ٢(يش ى أن الص ًا   إل ذت إتجاه د أخ رية ق ة المص درات الكلي
ة     رة الدراس الل فت اعديًا خ طة    ،)٢٠٠٩-١٩٩٥(تص ة المتوس ت القيم ث بلغ  حي
ار دوالر ١٠٫٩٣للصادرات الكلية المصرية نحو        دل     ، ملي ى أن مع ل إل  ويشير التحلي
والى  غ ح د بل نوى ق ادة الس نويًا١٤٨٨٫٩الزي ون دوالر س ة ، ملي دت المعنوي  وتأآ

ة  اإلحصائية ل توى معنوي د مس ديرات عن وذج  ،% ٥لتق يرية للنم وة التفس ن الق ا ع  أم
% ٨٢ إلى أن حوالى     ٠٫٨٢اإلحصائى المقدر فتشير قيمة معامل التحديد  البالغة نحو          
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أثير         ى ت ود إل من التغيرات فى قيمة الصادرات الكلية المصرية خالل فترة الدراسة تع
اقى     ،عنصر الزمن    بعض ال    % ١٨ أما الب م يأخذها          فيرجع ل ى ل رات األخرى الت متغي

ار  ى اإلعتب وذج ف اين  ،النم ل التب ديرا ت تحلي ير تق وذج  F وتش ة النم ى معنوي  إل
توى  د مس تخدم عن ة ،% ٥المس ة الصادرات الكلي ى قيم نوى ف و الس دل النم غ مع  وبل

والى  رية ح رة    % ١٣٫٦المص الل الفت ادرات خ ك الص نوى لتل ط الس ن المتوس م
 .المذآورة

 :اه الزمنى العام لتطور الصادرات الزراعية اإلتج) ٢(
دول  ير الج ًا    ) ٢(يش ذت إتجاه د أخ ة المصرية ق ادرات الزراعي ى أن الص إل

رة الدراسة               اد خالل فت  حيث بلغت     ،)٢٠٠٩-١٩٩٥(تصاعديًا حيث إتسمت باإلزدي
ة   ادرات الزراعي طة للص ة المتوس و  القيم رية نح ون دوالر١١٢٨٫١ المص .  ملي

ة        وبدراسة اإلتجا  ة المصرية تأآدت المعنوي ه الزمنى العام لتطور الصادرات الزراعي
ة     ،% ٥اإلحصائية للتقديرات عند مستوى معنوية       ة الصادرات الزراعي  وإتسمت قيم

الغ نحو             وى إحصائيًا والب رة        ١٦٦٫٩باإلزدياد السنوى المعن ون دوالر خالل الفت  ملي
ى أن       ٠٫٥٣حو  فى حين جاءت قيمة معامل التحديد ن      ) . ٢٠٠٩-١٩٩٥( دل عل  وهذا ي

ل    % ٥٣ ى عام ع إل ة المصرية ترج ى الصادرات الزراعي ؤثرة عل ل الم ن العوام م
اقى العوامل األخر        ات ب زمن فقط مع ثب اين    . ى ال ل التب ديرات تحلي ى   Fوتشير تق  إل

ة               ،% ٥معنوية النموذج المستخدم عند مستوى        و السنوى فى قيم دل النم غ مع د بل  وق
ك الصادرات          % ١٤٫٨المصرية نحو    الصادرات الزراعية    من المتوسط السنوى لتل

 ) .٢٠٠٩-١٩٩٥(الزراعية خالل الفترة الكلية 
 :اإلتجاه الزمنى العام لتطور الواردات الكلية) ٣(

ين من جدول                   ة تب واردات الزراعي ام لتطور ال ) ٢(بدراسة اإلتجاه الزمنى الع
نوى    اد الس مت باإلزدي ة إتس واردات الكلي ة ال و  أن قيم الغ نح ائيًا والب وى إحص المعن

ة ٢٢١٣٫٥١ رة الكلي الل الفت ون دوالر خ ة ،)٢٠٠٩-١٩٩٥( ملي دت المعنوي  وتأآ
ة    توى معنوي د مس ديرات عن ائية للتق وذج   ،%٥اإلحص يرية للنم وة التفس ن الق ا ع  أم

ى أن حوالى       ٠٫٧١اإلحصائى المقدر فتشير قيمة معامل التحديد البالغة نحو          % ٧١ إل
رات     أثير عنصر                      من التغي ى ت ود إل رة الدراسة تع ة خالل فت واردات الكلي ة ال فى قيم

فيرجع إلى بعض المتغيرات األخرى التى لم يأخذها النموذج % ٢٩ أما الباقى   ،الزمن
ار ى اإلعتب اين ،ف ل التب ديرات تحلي ير تق د  F وتش تخدم عن وذج المس ة النم ى معنوي  إل

ة            ،%٥مستوى   و السنوى فى قيم دل النم ة حوالى         وقد بلغ مع واردات الكلي % ٩٫٧ ال
 .خالل الفترة المذآورة
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 :اإلتجاه الزمنى العام لتطور الواردات الزراعية ) ٤(
ائج      ارت نت د أش ة فق واردات الزراعي ور ال ام لتط ى الع اه الزمن ة اإلتج بدراس

نوياً    ٢٤٦٫٤التحليل إلى أن معدل الزيادة السنوى قد بلغ نحو           ذا    .  ألف دوالر س يس ه ل
ل أ والى فحسب ب ل ح ة تمث ة الصادرات الزراعي واردات % ٢٦٫٤ن قيم ة ال ن قيم م

ة       ى أن حوالى    ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(الزراعية لمتوسط الفترة الكلي ذا يعن من  % ٧٣٫٦وه
ا من قطاعات أخرى خارج القطاع الزراعى تم تغطيته ة ي واردات الزراعي ة ال . قيم

ة     توى معنوي د مس ديرات عن ائية للتق ة اإلحص دت المعنوي وة  ،% ٥وتأآ ن الق ا ع  أم
 إلى ٠٫٤٢التفسيرية للنموذج اإلحصائى المقدر فتشير قيمة معامل التحديد البالغة نحو 

ود             % ٤٢أن حوالى    رة الدراسة تع من التغيرات فى قيمة الواردات الزراعية خالل فت
زمن      رات األخرى            ،إلى تأثير عنصر ال ى بعض المتغي اقى فيرجع إل ا الب  وتشير  ، أم

د مستوى      Fلتباين  تقديرات تحليل ا   وذج المستخدم عن ة النم غ   ،% ٥ إلى معنوي د بل  وق
 . خالل الفترة المذآورة% ٥٫٨معدل النمو السنوى فى قيمة الواردات الكلية حوالى 

  
 ١٩٩٥(تجاه الزمنى العام لتطور الصادرات الكلية والزراعية للفترة اإل :)٢(جدول 

- ٢٠٠٩ . ( 

معدل النمو  المتوسط R² F معادلة اإلتجاه العام المتغير
%السنوى

  س1488.7 + 970.8=  ص  الصادرات الكلية
       )-0.55)    (7.6( * * 0.82(57.84) ** 10939 13.6 

  س١٦٦٫٩ + ٢٠٦٫٩٢=  ص  الصادرات الزراعية
         )-0.52)      (3.82( * 0.53(14.55)  **1128.1314.8 

  س٢٢١٣٫٥١ + ٥٠٩٦٫٩= ص  الواردات الكلية
      )1.4)        (5.58( * 0.7131.14) (** 22805.89.7 

 س246.11  + 2266.7= ص  الواردات الزراعية
      )3.11( *)     3.07( * 0.429.42) (** 4235.575.8 

 . غير معنوى  N.S ، % ١معنوى عند ** ، %  ٥معنوى عند * 
 :حيث أن 

 )١٥ ،...............،٢، ١(الزمن : س   .رقيمة الصادرات بالمليون دوال: ص 
 )  B(معامل اإلنحدار

 ١٠٠ ×ــــــــــــــــــــــــــــــ  =  معدل النمو 
  المتوسط السنوى          
. Web sit,Database Results, FAOSTATwww://http   :: جمعت وحسبت من :المصدر

FAO.org  
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 )مليون دوالر(                     الواردات الكلية             ــــــــ الصادرات الكلية--------

 
 االتجاه الزمنى العام للواردات والصادرات الكلية في مصر  خالل الفترة :)١(شكل 

)٢٠٠٩-١٩٩٥ .(     
 

 )مليون دوالر(    الواردات الكلية         ـــــــ الصادرات الكلية-------

 
االتجاه الزمنى العام للواردات والصادرات الزراعية في مصر خالل  :)٢(شكل 

     .) 2009-1995 (الفترة
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األهمية النسبية للصادرات الزراعية المصرية فى الدخل القومى والزراعى 
 :المصرى

 :األهمية النسبية للصادرات الزراعية المصرية فى الدخل القومى ) ١(

ومى فى               تعد دراسة وتحليل م    دخل الق ة فى ال دى مساهمة الصادرات الزراعي
ومى    دخل الق ا   ،غاية األهمية لبيان األهمية النسبية لتلك الصادرات فى ال  ومدى تأثيره

ة    ة الكلي رات القومي ى المتغي ادل ف دول  ،المتب ائج ج ير نت ذا وتش ة ) ٣( ه ى أن قيم إل
ة ال ادرات الزراعي ت األ الص ث بلغ ومى حي دخل الق ب وال بية تتناس ة النس همي

ى       ل% ٠٫٧للصادرات الزراعية فى الدخل القومى نحو         رة األول -١٩٩٥(متوسط الفت
ة  لم% ٠٫٩٣زدادت ولكن بنسبة ضئيلة لتصل إلى نحو  ا، و )١٩٩٩ توسط الفترة الثاني

ة   ا، و)٢٠٠٤-٢٠٠٠( رة الثالث الل الفت ا خ ى  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(زدادت أيض ل إل لتص
د األهمي       ،%١٫٥نحو   ذلك تزاي رات             عاآسة ب بية ولكن بنسب ضئيلة خالل الفت ة النس

 .الثالث للصادرات الزراعية المصرية فى الدخل القومى 

 :األهمية النسبية للصادرات الزراعية المصرية فى الدخل الزراعى ) ٢(

ة          ) ٣(تشير النتائج الواردة بجدول      بية للصادرات الزراعي ة النس إلى أن األهمي
ة         تسمت باال ارى  لدخل الزراعى المص  المصرية فى ا   رة الكلي  ،زدياد على مستوى الفت

تجاه المتقلب   اال) ١٩٩٩-١٩٩٥(أما بالنسبة للفترات الجزئية فقد أخذت الفترة األولى         
زيادة ونقصان وقد تراوحت األهمية النسبية للصادرات الزراعية فى الدخل الزراعى           

ام  % ٣٫٣بين حد أدنى بلغ نحو       غ نحو     ، ١٩٩٧فى ع ام   % ٥٫٣وحد أقصى بل فى ع
دًا حيث بلغت نحو            ، ١٩٩٥ ام   % ٣٫١ أما الفترة الثانية فقد أخذت إتجاهًا متزاي فى ع
ة           ، ٢٠٠٤فى عام   % ١١زدادت لتصل إلى    ا و ،٢٠٠٠ رة الثاني غ متوسط الفت ا بل  بينم

بية        ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( أما بالنسبة للفترة الثالثة      ،%٥٫٧نحو   ة النس د تراوحت األهمي فق
غ  د أقصى بل ين ح ام % ١٧٫٥ب غ  ،٢٠٠٨ع ى بل د أدن ام % ٧٫١ وح غ ٢٠٠٦ع  وبل

ة          ،%١٠٫٧المتوسط للفترة الثالثة نحو      رة الكلي بية بالنسبة للفت ة النس  وقد بلغت األهمي
 %.٧٫٣نحو) ٢٠٠٩-١٩٩٥(
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 بالنسبة للدخل القومى  الزراعية المصريةللصادراتاألهمية النسبية  :)3(جدول 
 ) . 2009-1995(والزراعى المصرى خالل الفترة 

 بالمليون دوالر/القيمة

 قيمة الدخل السنوات
 القومى

 قيمة الدخل
 الزراعى

قيمة 
الصادرات 
الزراعية

 نسبة
الدخل 
 الزراعى

للدخل القومى
(%) 

 نسبة
الصادرات 
 الزراعية

للدخل القومى
(%) 

 نسبة
الصادرات 
 الزراعية

للدخل الزراعى
(%) 

1995 60160 10106.9 536.1 ١٦٫٨ 0.9 5.3 
1996 67630 11699.99 521.1 ١٧٫٣ 0.8 4.5 
1997 78430 13333.1 442.3 ١٧ 0.6 3.3 
1998 84830 14505.9 571.8 ١٧٫1 0.7 3.9 
1999 90710 15692.83 585.8 ١٧٫٣ 0.6 3.7 
 4.1 0.7 ١٧٫١ 531.4 13067.8 76352 المتوسط
2000 99840 16673.3 518.1 ١٦٫٧ 0.5 3.1 
2001 97630 16206.6 620.5 ١٦٫٦ 0.6 3.8 
2002 87850 14495.3 771.8 ١٦٫٥ 0.9 5.3 
2003 82920 13515.96 937.7 ١٦٫٣ 1.1 6.9 
2004 78850 11985.2 1314.3١٥٫٢ 1.7 11 
 5.7 0.9 ١٦٫٣ 832.5 14575.3 89418 المتوسط
2005 89670 13360.8 1168.9١٤٫9 1.3 8.7 
2006 107490 15156.1 1087.5١٤٫١ 1.01 7.2 
2007 130480 18397.7 1502.6١٤٫١ 1.2 8.2 
2008 162820 21492.3 1821.6١٣٫٢ 1.1 8.5 
2009 188980 25890.3 4521.9١٣٫٧ 2.4 17.5 
 10.7 1.5 2020.5١٣٫9 18859.4 135888 المتوسط

 7.3 1.1 1128.1١٥٫٤ 15500.8 100552.7المتوسط العام

. Web sit,abase ResultsDat, FAOSTATwww://http   : جمعت وحسبت من:المصدر
FAO. org  
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 :اإلتجاه الزمنى العام لتطور الناتج المحلى اإلجمالى والزراعى المصرى
 :الناتج المحلى اإلجمالى المصرى  )١(

اتج المحلى              ) ٤(تشير النتائج الواردة بجدول      ادة السنوى فى الن إلى أن معدل الزي
والى  اإلجم غ ح د بل ة اإلحصائية  ٦٢٩٩٫٨٦الى ق دت المعنوي نويًا وتأآ ون دوالر س  ملي

در          % ٥للتقديرات عند مستوى معنوية      ، أما عن القوة التفسيرية للنموذج اإلحصائى المق
د والبالغة نحو           رات فى    % ٦٤ إلى أن حوالى   ٠٫٦٤فتشير قيمة معامل التحدي من التغي

أثير عنصر            قيمة الناتج المحلى اإلجمالى من س      نة ألخرى خالل فترة الدراسة تعود إلى ت
ل   ديرات تحلي ائج تق رات األخرى، وتشير نت ى بعض المتغي اقى فيرجع إل ا الب زمن أم ال

 %.٥ إلى معنوية النموذج المستخدم عند مستوىFالتباين 
 :الناتج المحلى الزراعى المصرى  )٢(

دول    ات الج ل بيان ير تحلي نوى  ) ٤(يش ادة الس دل الزي ى  أن مع اتج الزراع للن
و   غ نح د بل رى ق نويًا  ٦٣٦٫١المص ون دوالر س ة ، ملي دت المعنوي ًا تأآ  وأيض

وذج          ،% ٥اإلحصائية للتقديرات عند مستوى معنوية       وة التفسيرية للنم  أما بالنسبة للق
ة مع     ى أن قيم ائج إل ارت النت در فأش ائى المق و    اإلحص ت نح ى بلغ د والت ل التحدي ام

رة           من  % ٥٠ إلى أن نحو     ،٠٫٥٠ ومى خالل فت التغيرات فى قيمة الدخل الزراعى الق
ى بعض    ،تعود إلى تأثير عنصر الزمن    ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(الدراسة   ود إل  أما الباقى فيع

رات األخرى  اين  ،المتغي ل التب دير لتحلي ائج التق ير نت وذج F  وتش ة النم ى معنوي  إل
 %.٥المستخدم عند مستوى 

 

للفترة  ر الناتج المحلي اإلجمالى والزراعياإلتجاه الزمنى العام لتطو :)٤(جدول 
)1995-2010.( 

معدل 
 المتغير معادلة اإلتجاه العام F R² المتوسط النمو

١٠٠٥٥٢٫٧ ٦٫٢ (23.5) ** 0.64 س٦٢٩٩٫٨٦ +٥٠١٥٣٫٨١=  ص
       )4.25( *)       4.85( * 

 الناتج المحلي اإلجمالي

١٥٥٠٠٫٨ ٤٫١ (13.14) **   س636.1 + 10412.3= ص 0.5
     )6.52( * *)   3.62( * 

 الناتج المحلي الزراعي

 . غير معنوى  N.S ، % ١معنوى عند ** ، %  ٥معنوى عند * 
 :حيث أن 

 )١٥ ،...............، ٢، ١(الزمن : س   .قيمة الصادرات بالمليون دوالر: ص 
 )  B(معامل اإلنحدار

 ١٠٠ ×ــــــــــــــــــــــــــــ  =  معدل النمو 
           المتوسط السنوى

 .Web sitDatabase Results,FAOSTAT,www://http   : جمعت وحسبت من  :المصدر
FAO.org  
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 )مليون دوالر(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-١٩٩٥(االتجاه االزمنى لعام للناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة  :)٣(شكل 

٢٠٠٩(.                                      

 
 

)مليون دوالر(  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .)٢٠٠٩-١٩٩٥(االتجاه الزمنى العام للناتج الزراعي خالل الفترة  :)٤(شكل 
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(%) 
 
 
 
 
 
 
 

 
نسبة الناتج المحلى الزراعي من الناتج المحلى اإلجمالى خالل الفترة  :)٥(شكل 

)٢٠١٠-١٩٩٥                            ( 

 
 :لنسبية لقيمة الصادرات ألهم المحاصيل الزراعيةاألهمية ا

 : القطن -١
ة صادرات القطن المصرى ) ٥(يوضح الجدول  بية لقيم ة النس تطور األهمي

رة    )  2009-1995(بالنسبة إلى قيمة الصادرات الكلية ونظيرتها الزراعية خالل الفت
و     غ نح ة بل ى الصادرات القومي ة يتضح أن نصيب صادرات القطن ف % 3.11ومن

ى    رة األول ة     ).  1999-1995(للفت رة الثاني ا فى الفت د إرتفعت   )  2004-2000(أم فق
 آما يتضح من الجدول إنخفاض نسبة مساهمة القطن         ،% 3.75هذه النسبة لتصل إلى     

رة   % 0.78فى الصادرات الكلية خالل الفترة الثالثة حيث بلغ          ك الفت . فقط آمتوسط لتل
د بلغت خالل         أما بالنسبة لمساهمة قيمة صاد      ة فق رات القطن فى الصادرات الزراعي

ى نحو رة األول ى المتوسط% 27.85 الفت بة . ف د إرتفعت نس ة فق رة الثاني ى الفت ا ف أم
ى  ة صادرات القطن ف اهمة قيم ىمس ة لتصل إل ة الصادرات الزراعي  ،%34.8 قيم

د بلغت فى المتوسط نحو               ة فق رة الثالث ت %. 10وإنخفضت مساهمة القطن للفت دل ويس
ى صادرات القطن المصرى خالل                    ة عل رات الدولي من ذلك مدى األثر السلبى للمتغي

ويستدل من ذلك على تعرض اإلنتاج للتقلبات الشديدة من عام ألخر حيث              . تلك الفترة 
يؤدى ذلك إلى تأثير سلبى على المرآز التنافسى لصادرات القطن المصرى حيث أن       
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روض من  ام المع ى إنتظ اعد عل ك ال يس ة  ذل ات المتاح تقرار الكمي دم إس د أدى ع ه وق
القطن وإنخفاض   ة ب احة المزروع اقص المس ة تن للتصدير من القطن المصرى نتيج
ك               ة من األقطان وذل ات األسواق الخارجي اء بمتطلب ى الوف درة عل ى عدم الق إنتاجه إل

دم السماح بتصدير       ١٩٩٥بصدور قرار الحكومة المصرية فى نهاية أآتوبر عام          م بع
القطن  األ ر ب ا أض ة مم ازل المحلي ات المغ اء بإحتياج د الوف رية اإل بع ان المص قط

وء   ة للج ى اآلن نتيج رار حت ذا الق يئة له ار الس تمرت اآلث د الضرر وأس المصرى أش
اعد   ا س ة أخرى مم ن دول منتج تيراد م ا باإلس ويض إحتياجاته توردة لتع دول المس ال

رار   على دخول أقطان منافسة لتلك األسواق وإستمرت        ذا الق بعد ذلك حتى بعد الغاء ه
. 
 : األرز -٢

األهمية النسبية لقيمة صادرات األرز المصرى بالنسبة لقيمة      ) ٥(يبين الجدول   
رة      ة خالل الفت ة والزراعي ه يتضح اإلنخفاض    )  2009-1995(الصادرات الكلي ومن

غ متوسطه                  ة حيث بل ة صادرات األرز فى الصادرات الكلي ا النسبى فى مساهمة قيم
بية            % 1.9السنوى نحو    ة النس ة إنخضت األهمي رة الثاني ى وفى الفت خالل الفترة األول

ى  ألرز لتصل إل ة بلغت نحو ،% 1.8ل رة الثالث ى الفت ى المتوسط % 1.6 وف ا . ف أم
غ           د بل ة فق ادرات الزراعي الى الص ى إجم ادرات األرز ف ة ص بية لقيم ة النس األهمي

تجهت ا وفى الفترة الثانية فقد      ،ترة األولى   خالل الف % 17.5متوسطها السنوى حوالى    
زدادت مساهمة   ا و ،فى المتوسط   % 17.9النسبة نحو الزيادة الطفيفة حيث بلغت نحو        

رتفاع أسعار وآميات  خالل الفترة الثالثة نتيجة الًااألرز فى الصادرات الزراعية نسبي
 .رةلمتوسط تلك الفت%  18.33األرز المصدرة حيث بلغت النسبة حوالى 

 : البطاطس -٣
إلى إنخفاض األهمية النسبية لقيمة صادرات البطاطس    ) ٥(يشير ذات الجدول    

 ،)2009-1995(المصرية بالنسبة إلى قيمة الصادرات الكلية والزراعية خالل الفترة 
فى % 1.29ومنه يتضح أن نصيب صادرات البطاطس فى الصادرات الكلية بلغ نحو 

غ متوسط نصيب صادرات                . المتوسط خالل الفترة األولى    د بل ة فق رة الثاني أما فى الفت
ة لتصل         ًازدادت نسبي ا ثم   ،لمتوسط هذه الفترة    % ٠٫٥البطاطس نحو    رة الثالث  فى الفت

الى        %. ٠٫٦إلى   بينما بلغت متوسط األهمية النسبية لقيمة صادرات البطاطس فى إجم
و    ة نح ادرات الزراعي ة الص الل الف% 6.5 ،% 5.1 ،% 11.8قيم ى  خ رات األول ت

 .والثانية والثالثة على الترتيب
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األهمية النسبية لقيمة صادرات محاصيل الدراسة إلى قيمة الصادرات  :)٥(جدول 
 ) . 2009-1995(الكلية والزراعية فى مصر خالل الفترة 

ط الفترةمتوس ةاألهمية النسبيالبيــان
)1995-

1999 ( 

ط الفترةمتوس
)1995-

1999( 

ط الفترةمتوس
)2005-

2009( 

ط الفترةمتوس
)1995-

2009( 

 2.54 0.78 3.11 3.11 بالنسبة للصادرات القومية القطن

 24.2 10.00 27.85 27.85بالنسبة للصادرات الزراعية 

 1.77 1.6 1.9 1.9 بالنسبة للصادرات القومية األرز

 17.9 18.33 17.5 17.5بالنسبة للصادرات الزراعية 

 0.8 0.6 1.29 1.29 صادرات القوميةبالنسبة للالبطاطس

 7.8 6.5 11.8 11.8بالنسبة للصادرات الزراعية 

 0.63 0.89 0.50 0.50 بالنسبة للصادرات القوميةالبرتقال

 6.02 8.6 4.5 4.5ة للصادرات الزراعيةببالنس 

 0.29 0.29 0.28 0.28 بالنسبة للصادرات القوميةالبصل

 2.7 2.65 2.6 2.6يةبالنسبة للصادرات الزراع 

 0.14 0.38 0.01 0.01 بالنسبة للصادرات القومية 

 1.33 3.5 0.11 0.11بالنسبة للصادرات الزراعية العنب

 0.05 0.08 0.04 0.04 بالنسبة للصادرات القوميةالفاصوليا

 0.50 1.06 0.40 0.40بالنسبة للصادرات الزراعية 

 0.02 0.01 0.03 0.03 بالنسبة للصادرات القومية 

 0.21 0.12 0.30 0.30بالنسبة للصادرات الزراعية الثوم

 0.05 0.12 0.006 0.006 بالنسبة للصادرات القوميةالفراولة

 0.40 1.05 0.05 0.05بالنسبة للصادرات الزراعية 

 0.02 0.03 0.03 0.03 بالنسبة للصادرات القوميةالطماطم

 0.24 0.28 0.30 0.30بالنسبة للصادرات الزراعية 

 بالملحق ) 1( جمعت حسبت من جدول :المصدر
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 : البرتقال -٤
ة          ) ٥(يوضح جدول    ى الصادرات القومي األهمية النسبية لصادرات البرتقال إل

رة     الل الفت ة خ ا الزراعي رة     )  2009-1995(ونظيرته الل الفت ة خ ين أن ة يتب ومن
ى        ) 1995-1999( ال إل ة نحو       بلغ متوسط نصيب صادرات البرتق  الصادرات القومي

ا   ،%0.52حوالى  ) 2004-2000( بينما بلغ متوسط نظيرتها خالل الفترة        ،0.5%  أم
ة صادرات    ،%0.89فى الفترة الثالثة فقد بلغ نحو   بية لقيم  وفيما يختص باألهمية النس

غ متوسطها السنوى نحو         د بل ة فق خالل  % 4.5البرتقال إلى قيمة الصادرات الزراعي
د           ،ىالفترة األول  ة فق رة الثاني ادة حيث بلغت نحو              ا أما فى الفت تجهت النسبة نحو الزي

ط% 4.96 ى المتوس الل   ا، وف ة خ ادرات الزراعي ى الص ال ف اهمة البرتق زدادت مس
الفترة الثالثة نتيجة إلرتفاع آًال من آميات وأسعار صادرات البرتقال المصدرة حيث             

ا يدل على تحسن أوضاع صادرات  لمتوسط تلك الفترة مم  % 8.6بلغت النسبة حوالى    
 .البرتقال بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية

 : البصل -٥
السابق يتضح أن األهمية النسبية لقيمة صادرات البصل        ) ٥(من بيانات جدول    

و  ت نح ة بلغ رة الدراس الل فت ة خ ادرات الكلي ة الص ى قيم  ،%0.30 ،% 0.28إل
ى التر   0.29% ثالث عل رات ال ط الفت رة      لمتوس الل فت ام خ ط الع غ المتوس ب وبل تي

ة صادرات البصل بالنسبة             % . 0.29الدراسة نحو    بية لقيم وفيما يتعلق باألهمية النس
 حيث  ،لقيمة الصادرات الزراعية فقد إتسمت تلك النسبة بالتذبذب خالل فترة الدراسة     

والى     ط ح ى المتوس ت ف ى  % 2.6بلغ رة األول والى ،للفت ة  % 2.8 ح رة الثاني  ،للفت
د يرجع    % . 2.7وقد بلغ المتوسط العام لفترة الدراسة نحو    . للفترة الثالثة % 2.65 وق

ى صاحبت                       ة الت ال وعدم العناي د اإلهم ك بع تج وذل ة البصل المن ذلك إلنخفاض نوعي
 .عملية إنتاجة مما أدى إلى فقد ما آان يتمتع به البصل المصرى من جودة وشهرة 

 : العنب -٦
ة          األه) ٥(يوضح جدول    مية النسبية لصادرات العنب بالنسبة للصادرات الكلي

رة   الل الفت ة خ و    ،) 2009-1995(والزراعي ى نح رة األول ط الفت غ متوس ث بل  حي
ة ،0.01% رة الثاني ة ،%0.04 والفت رة الثالث ام ،%0.38 والفت ط الع غ المتوس   وبل
عية خالل   وفيما يتعلق بقيمة صادرات العنب بالنسبة لقيمة الصادرات الزرا        . 0.14%

 للفترة األولى،% 0.11نفس الفترات فيشير الجدول إلى أن األهمية النسبية بلغت نحو           
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غ المتوس   % 3.5 للفترة الثانية، % 0.4 رة الدراسة نحو     للفترة الثالثة وقد بل ام لفت ط الع
١٫٣٣%. 

 : الفاصوليا الخضراء -٧
دول  بية لصادرات الفاصوليا الخضراء لم ) ٥(يوضح ج ة النس ط األهمي توس

ة حيث                 ة والصادرات الزراعي الفترات الثالث وذلك بالنسبة لكل من الصادرات الكلي
ة نحو                ى الصادرات القومي فى  % 0.04بلغت األهمية النسبية لصادرات الفاصوليا إل

ى، رة األول ى   ا والفت ة لتصل إل رة الثاني ى الفت بيا، و% 0.03نخفضت ف ت نس  ًارتفع
ى  رة الثا% 0.08لتصل إل ةخالل الفت و . لث ة نح رة الدراس بة لمتوسط فت وبلغت النس

ة ،% 0.05 بية لصادرات الفاصوليا للصادرات الزراعي ة النس ا يتصل باألهمي  وفيم
ت    رات فبلغ س الفت الل نف ى  % 0.4خ رة األول ط الفت رة  % 0.3،لمتوس ط الفت لمتوس

ة، و     % 1.06 الثاني ة نح رة الدراس ط فت بة لمتوس ت النس ة وبلغ رة الثالث ط الفت  لمتوس
0.5%. 
 : الثوم -٨

دول  ة خالل  ) ٥(يوضح ج وم للصادرات الكلي بية لصادرات الث ة النس األهمي
رة الدراسة نحو                وهى نسبة ضئيلة      % 0.02الفترة المشار إليها حيث بلغت خالل فت

و     ت نح ث بلغ ة حي رة الدراس الل فت ا تناقصت خ ة ويالحظ أنه رة % 0.03للغاي للفت
وم       هوتتشاب. للفترة الثالثة % 0.01 ية،للفترة الثان % 0.02 األولى، ة صادرات الث  أهمي

ث     ن حي ة م ادرات القومي ا للص ة لمثيلته ادرات الزراعي ت  اللص ث بلغ ها حي نخفاض
ى   % 0.3 رة األول ة  % 0.2 ،للفت رة الثاني در المتوسط   % 0.12 ،للفت ة وق رة الثالث للفت

 % .0.21العام لفترة الدراسة نحو 
 : الفراولة -٩

دول  ح ج ة  األ) ٥(يوض ادرات الكلي ة للص ادرات الفراول بية لص ة النس همي
رة  الل الفت ة خ ظ ) 2009-1995(والزراعي ث يالح بية احي ة النس اض األهمي نخف

ك بالنسبة لكل                  ة بمحاصيل الدراسة وذل توياتها بالمقارن لصادرات الفراولة ألدنى مس
ولة حيث نخفاض قيمة صادرات الفرامن الصادرات القومية والزراعية وذلك نتيجة ال

اع  الزالت الفراولة المصرية غير قادرة على المنافسة فى السوق العالمى نتيجة اال     رتف
السعرى لها بالمقارنة بالدول المنافسة وإن آانت مواعيد ظهور الفراولة المصرية فى            

ستعراض بيانات الجدول يالحظ أنها بلغت اوب. اق العالمية تعطى لها ميزة نسبية األسو
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ة           لمت% 0.05نحو   ة الصادرات القومي ذلك إنخفضت    . وسط فترات الدراسة من قيم آ
 حيث بلغت   ،ة صادرات الفراولة بالنسبة للصادرات الزراعية خالل نفس الفترات          مقي

 % .0.4النسبة لمتوسط الفترة الكلية نحو 
 : الطماطم -١٠

دول   ادرات    ) ٥(يوضح ج بة للص اطم بالنس ادرات الطم بية لص ة النس األهمي
ة وا ا،لالكلي ار إليه رة المش ة خالل الفت بية زراعي ة النس  حيث يالحظ إنخفاض األهمي

ومى أو    توى الق ى المس واء عل ى الصادرات المصرية س اطم ف ة صادرات الطم لقيم
ا                   ،الزراعى   ا سواء فيم اطم المصرية من مزاي  وذلك على الرغم مما تتصف به الطم

ام            القرب          ،يتعلق بمواعيد إنتاجها حيث تتوافر معظم شهور الع ع مصر ب ا أن موق  آم
ن  ة يمك ة واألوربي دول الخليجي ن ال ا م ادة الصادرات منه ى زي هم ف ويالحظ .  أن يس

اطم بالنسبة للصا         رات الدراسة        إنخفاض قيمة صادرات الطم ة خالل فت . درات القومي
و   ت نح ث بلغ ى، % 0.03حي رة األول ط الفت ة، % 0.01 لمتوس رة الثاني ط الفت  لمتوس

ط الفت% 0.03 بة لمتوس اطم بالنس ادرات الطم ة ص ت قيم ذلك إنخفض ة آ رة الثالث
و        ى نح رة األول ط الفت ت لمتوس ث بلغ ة حي ادرات الزراعي % 0.12 ،% 0.30للص

ام نحو           % 0.28 لمتوسط الفترة الثانية،   لمتوسط الفترة الثالثة ولم يتجاوز المتوسط الع
0.24. % 
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 الفصل الثانى
  المصرية تطور الصادرات ألهم الحاصالت الزراعية
ة       دون نجاح التصدير    ،قطاع الصادرات هو المحرك الرئيسى لعملية التنمي  وب

 والترآيز على زيادة الصادرات والنفاذ إلى       ،تنحصر أفاق التنمية وتقل فرص العمالة       
اد        روف اإلقتص بة لظ رية بالنس ايا المص ن القض د م ر يع و أم ة ه واق الخارجي األس

اع رى وأوض تقبلية ألن هالمص ادى    المس و اإلقتص ق النم ى تحقي ر ف ة مص فرص
د    ة تعتم ديات التنمي ة تح ع في    اومواجه ى التوس دير وعل ى التص يًا عل اد أساس . هعتم

ا                   ى من أهمه د من العوامل والت وتتوقف قيمة الصادرات السلعية المصرية على العدي
أثر               ،الكميات المصدرة    ه حيث تت  وأسعارها العالمية ونظام سعر الصرف المعمول ب

 . ثرًا شديدًا بتطور أسعار تبادل العمالت القابلة للتحويل تأ
ز  ذا الج اول ه ى   ويتن رات الت از للتغي ارة بإيج م الحاصالت  اء اإلش ت أه نتاب

 ،القطن (وهى محاصيل  وقد تم إختيار عشرة)  2009-1995(الزراعية خالل الفترة 
ال، البطاطس،األرز ب، البصل، البرتق وم، الفاصوليا، العن ة ال، الث اطم،فراول )  الطم

ة المصرية              وهى تمثل أهم المحاصيل التصديرى فى قطاع التجارة الخارجية الزراعي
ة المصرية،   من% ٦١٫٣حيث تمثل نحو     بالنسبة  % ٦٫٣ و  قيمة الصادرات الزراعي

للصادرات الكلية المصرية وذلك خالل فترة الدراسة وأيضًا ألن السياسة اإلقتصادية              
ادة صادراتها،       ظالمصرية تهدف إلى تع    ا بزي ى        يم العائد منه ل عل ذا التحلي  وينطوى ه

ذآر     الفة ال لع س عر التصديرى للس ط الس ة ومتوس ة وقيم ور آمي ة تط آ ،دراس  وأيض
ى               ة عل ة والزراعي ى الصادرات القومي دراسة األهمية النسبية لصادرات هذه السلع إل

م      السواء وآذلك معادالت األتجاه الزمنى العام لتطور آمية وقيم         ة وسعر التصدير أله
 .الصادرات المصرية خالل نفس الفترة الزمنية 

 : تطور صادرات القطن -١
رة         ) ٦(يوضح جدول     1995(التغيرات التى أنتابت صادرات القطن خالل الفت

ن    ) 2009 - ة الصادرات م ت آمي ث بلغ تقرار حي دم اإلس ذب وع مت بالتذب د إتس وق
رة        62.1القطن نحو    ى  ألف طن لمتوسط الفت رة         137.3 ،األول  ألف طن لمتوسط الفت

 ألف طن   92.6 وبمتوسط عام بلغ نحو      ، ألف طن لمتوسط الفترة الثالثة     78.6 ،الثانية  
ائج               ،إلجمالى الفترة    ة صادرات القطن فتشير النت  وبدراسة اإلتجاه الزمنى العام لكمي

 % ٤٣ تعنى أن حوالى ٠٫٤٣أن قيمة معامل التحديد والبالغة نحو ) ٨(جدول 

 



 .)٢٠٠٩-١٩٩٥( آميات وقيم وأسعار أهم الصادرات الزراعية المصرية خالل الفترة: )٦( جدول
 طن/دوالر :مليون دوالر      السعر  : ألف طن         القيمة:  الكمية

 البصل البرتقال البطاطس األرز القطن البيان
 سعر قيمة آمية سعر قيمة آمية سعر قيمة آمية سعر قيمة آمية سعر قيمة آمية السنة
1995 67.415 152.216 2257.9 156.756 56.728 361.9 418.744 102.116 243.9 41.97 12.986 309.4 115.582 17.224 149.0 
1996 23.29 91.83 3942.9 325.621 116.188 356.8 411.173 79.909 194.3 53.598 17.328 323.3 104.009 10.897 104.8 
1997 41.791 110.223 2637.5 201.308 71.266 354.0 232.963 41.249 177.1 44.301 14.088 318.0 103.961 12.812 123.2 
1998 66.258 158.173 2387.2 421.729 134.396 318.7 228.467 43.224 189.2 217.627 60.787 279.3 150.56 18.802 124.9 
1999 111.535 238.16 2135.3 306.727 87.499 285.3 255.569 46.034 180.1 53.435 16.421 307.3 105.957 9.492 89.6 
 118.3 13.8454 116.014 307.5 24.322 82.1862 202.0 62.5064 309.383 330.0 93.2154 282.428 2672.2 150.12 62.0578المتوسط
2000 63.222 132.272 2092.2 389.862 112.227 287.9 156.63 27.39 174.9 86.445 16.556 191.5 147.258 12.367 84.0 
2001 81.609 186.003 2279.2 650.307 132.908 204.4 185.505 29.75 160.4 257.862 50.622 196.3 166.357 14.212 85.4 
2002 161.12 329.698 2046.3 452.455 103.348 228.4 229.382 42.617 185.8 126.727 26.541 209.4 293.429 23.557 80.3 
2003 196.822 365.865 1858.9 572.268 148.016 258.6 296.287 43.972 148.4 166.774 39.185 235.0 320.233 33.007 103.1 
2004 183.727 483.023 2629.0 806.929 223.967 277.6 381.51 67.23 176.2 258.262 76.875 297.7 350.571 36.491 104.1 
 93.6 23.9268 255.57 234.1 41.9558 179.214 168.9 42.1918 249.863 250.9 144.093 574.364 2180.4 299.372 137.3المتوسط
2005 96.749 180.547 1866.1 1017.37 294.252 289.2 392.178 77.446 197.5 214.165 74.914 349.8 300.996 31.003 103.0 
2006 55.189 132.8 2406.3 917.243 288.015 314.0 367.134 65.35 178.0 282.698 65.272 230.9 204.654 23.9 116.8 
2007 128.335 152.969 1192.0 1123.49 379.958 338.2 389.698 108.092 277.4 271.551 99.143 365.1 201.235 36.086 179.3 
2008 97.172 185.365 1907.6 173.419 88.737 511.7 397.944 176.148 442.6 454.401 238.935 525.8 103.321 41.559 402.2 
2009 15.441 87.494 5666.3 560.43 445.21 794.4 215.078 145.406 676.1 821.812 494.749 602.0 235.151 168.56 716.8 
 288.0 60.2216 209.071 475.9 194.603 408.925 324.9 114.488 352.406 394.6 299.234 758.39 1881.4 147.835 78.5772المتوسط
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 )٢٠٠٩-١٩٩٥(المصرية خالل الفترة آميات وقيم وأسعار أهم الصادرات الزراعية :)٦( تابع جدول
طن/دوالر:مليون دوالر     السعر :ألف طن         القيمة: الكمية  

 الطماطم الفراولة الثوم الفاصوليا الخضراء العنب البيان

 سعر قيمة آمية سعر قيمة آمية سعر قيمة آمية سعر قيمة آمية سعر قيمة آمية السنة

1995 1.142 0.466 408.1 11.313 3.514 310.6 2.864 1.186 414.1 0.717 0.401 559.3 9.696 1.862 192.0 
1996 1.304 0.912 699.4 8.266 2.229 269.7 7.161 2.772 387.1 0.426 0.178 417.8 10.726 1.555 145.0 
1997 0.83 0.498 600.0 5.122 1.15 224.5 4.883 1.928 394.8 0.6 0.266 443.3 12.353 1.297 105.0 
1998 0.78 0.507 650.0 5.438 1.568 288.3 3.159 1.071 339.0 0.727 0.311 427.8 19.486 2.306 118.3 
1999 0.891 0.451 506.2 3.798 0.949 249.9 2.914 0.777 266.6 0.854 0.337 394.6 5.344 0.99 185.3 

 149.1 1.602 11.521 448.6 0.2986 0.6648 360.3 1.5468 4.1962 268.6 1.882 6.7874 572.7 0.5668 0.9894 المتوسط

2000 4.587 1.875 408.8 4.718 1.065 225.7 3.514 0.866 246.4 0.338 0.117 346.2 1.745 0.454 260.2 
2001 4.552 1.294 284.3 8.178 2.802 342.6 4.288 0.988 230.4 1.24 0.319 257.3 4.51 1.117 247.7 
2002 5.993 1.817 303.2 6.85 1.942 283.5 3.051 1.309 429.0 2.27 0.893 393.4 3.76 0.941 250.3 
2003 7.416 2.93 395.1 5.829 2.045 350.8 7.136 3.349 469.3 2.823 1.469 520.4 3.224 0.819 254.0 
2004 15.349 11.44 745.3 9.236 4.657 504.2 4.272 2.331 545.6 3.445 2.135 619.7 7.188 1.643 228.6 

 248.1 0.9948 4.0854 427.4 0.9866 2.0232 384.2 1.7686 4.4522 341.4 2.5022 6.9622 510.8 3.8712 7.5794 المتوسط

2005 24.602 16.833 684.2 10.847 5.64 520.0 1.894 0.913 482.0 3.054 1.739 569.4 18.47 3.753 203.2 
2006 27.81 21.917 788.1 24.704 11.591 469.2 2.031 0.849 418.0 12.676 6.364 502.1 6.732 1.541 228.9 
2007 53.697 59.688 1111.628.53 18.621 652.7 4.145 1.861 449.0 21.613 12.061 558.0 19.891 4.077 205.0 
2008 49.74 91.926 1848.122.802 44.432 1948.67.361 4.777 649.0 9.284 32.806 3533.63.172 4.565 1439.2
2009 135.586225.3771662.23.447 3.152 914.4 2.865 4 1396.2 66.992 86.51 1291.323.867 19.887 833.2 

 581.9 1290.914.42646.7646 22.723827.896 678.8 2.48 3.6592 901.0 16.6872 83.14821426.518.066 58.287 المتوسط
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و       :)٦(شكل  ن محص ادرات م ة الص ام لقيم ى الع اه الزمن ن االتج ورة (ل القط الص

   .)٢٠٠٩ -١٩٩٥( خالل الفترة  )التربيعية
 

أثير عنصر                  ى ت ود إل رة الدراسة تع ة صادرات القطن خالل فت من التغيرات فى آمي
ة       ،فيعود إلى عوامل أخرى     % ٥٧الزمن أما الباقى      حيث بلغت     F ويؤآد ما سبق قيم

غ ن    ٠٫٠١ وهى معنوية عند مستوى معنوية       ٤٫٦١ ا  % . ٣٫١حو   ومعدل النمو بل وفيم
ذبت                     ا تذب ى أنه ات إل رة فتشير البيان يتعلق بقيمة الصادرات من القطن خالل نفس الفت

ون دوالر  150.1بين الزيادة والنقصان خالل تلك الفترات الثالثة حيث بلغت نحو         ملي
ة،    299.4 وتزايدت لنحو    ،فى المتوسط للفترة األولى      رة الثاني ك للفت  مليون دوالر وذل

ة         148صت لنحو     ثم تناق  رة الثالث ون دوالر لمتوسط الفت الى     ، ملي ام إلجم  وبمتوسط ع
و  غ نح رة بل ون دوالر199الفت دول .  ملي ائج ج د ) ٩(وتشر نت ل التحدي ة معام أن قيم

ود             % ٣٧ تعنى أن نحو     ٠٫٣٧البالغة نحو    ة صادرات القطن تع رات فى قيم من التغي
اقى        زمن والب ى عوامل     % ٦٣لتأثير عنصر ال ود إل وذج فى          أخر  يع م يأخذها النم ى ل

ار،اال اين عتب ل التب ديرات تحلي ة نحوF وتشير تق وذج ٤٫٦١ والبالغ ة النم ى معنوي  إل
 % .١المستخدم عند 

د        أما ى إنتابت آل من       ا بالنسبة لسعر صادرات القطن فق رات الت نعكست التغي
و       ط نح ى المتوس غ ف ث بل ديرى حي عر التص ى الس ة عل ة والقيم  ،2672.2الكمي

ن/  دوالر1881.4 ،2180.4 ب،  للط ى الترتي ثالث عل رات ال ام   للفت ط ع  وبمتوس



 

 

٧٥

ا  آما  . طنلل/  دوالر 2244.7إلجمالى الفترة بلغ نحو      ة   ) ١٠(ئج جدول    تشير نت أن قيم
من التغيرات فى سعر التصدير     % ٢٨ تعنى أن نحو     ٠٫٢٨معامل التحديد البالغة نحو     

 .يعود إلى عوامل أخرى% ٧٢لمحصول القطن تعود إلى عنصر الزمن والباقى 
 :  تطور صادرات األرز -٢

دول   رات ج حت مؤش مت   ) ٦(أوض ن األرز إتس درة م ة المص أن الكمي
رات  758.4 ، 574.4 ، 282.4 حيث بلغت فى المتوسط نحو       ،باإلزدياد  ألف طن للفت

غ نحو             ا تشير     ، ألف طن    538.4الثالث على الترتيب وبمتوسط عام للفترة آلها بل  آم
غ نحو       ) ٧(جدول   نتائج   د تبل ة معامل التحدي ى أن قيم ى أن حوالى    ٠٫٤٦إل ذا يعن  وه
% ٥٤من التغيرات فى آمية صادرات األرز ترجع إلى عنصر الزمن والباقى            % ٤٦

ى عوامل أخرى      ود إل ابين    . يع ل الت ديرات تحلي ة نحو   Fوتشير تق ى  ٥٫١٥ والبالغ  إل
د  تخدم عن وذج المس ة النم و الس% ١معنوي دل النم غ نحو ومع خالل % ٧٫٥٦نوى بل

 .فترة الدراسة
اد حيث بلغت                     ة الصادرات من األرز األبيض إتسمت باإلزدي أما بالنسبة قيم

و  ام 299.2 ، 144.1 ، 93.2نح ط الع غ المتوس ثالث وبل رات ال ون دوالر للفت  ملي
ائج             ، مليون دوالر    ١٧٨٫٨للفترة آلها نحو     وذج فتشير نت وة التفسيرية للنم  أما عن الق

غ نحو          ) ٨(ول  جد د تبل رات فى      % ٥٥ أى أن    ، ٠٫٥٥أن قيمة معامل التحدي من التغي
اقى               زمن والب أثير عنصر ال ى عوامل      % ٤٥قيمة صادرات األرز تعود إلى ت ود إل تع

اين       . أخرى لم يأخذها النموذج فى اإلعتبار      ل التب ة نحو     Fوتشير تقديرات تحلي  والبالغ
د     ١٦ تخدم عن وذج المس ة النم ى معنوي نوى    ،% ١ إل و الس دل النم غ مع % ٦٫٦ وبل

 . إلجمالى الفترة
 آما تبين أن السعر التصديرى لألرز إتسم بالتذبذب حيث بلغ فى المتوسط نحو

ى   /  دوالر330  رة األول اقص لنحو   ،طن للفت رة   /  دوالر250.9 وتن طن لمتوسط الفت
ًا    / ر   دوال 394.6 ثم تزايد فى الفترة الثالثة لنحو        ،% 24الثانية بنقص قدرة     طن محقق
ا نحو               % 57بذلك زيادة قدرها     رة آله  325.2آما بلغ السعر التصديرى لمتوسط الفت

ة نحو         ) ٩(آما تشير النتائج بجدول     . طن/ دوالر  ٠٫٧٨أن قيمة معامل التحديد والبالغ
من التغيرات فى السعر التصدير لألرز تعود إلى تأثير عنصر           % ٧٨تعنى أن حوالى    
اقى     ى عوامل أخرى          %٢٢الزمن والب ود إل ة         .  تع ا سبق قيم د م  حيث بلغت     Fويؤآ

والى  توى    ٢١٫٧٤ح د مس ة عن ى معنوي نوى     ، ٠٫٠١ وه و الس دل النم غ مع د بل  وق
 .خالل الفترة الكلية% ٤٫٢٩
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األتجاه الزمنى العام لتطور آميات الصادرات المصرية من أهم السلع  :)٧(جدول 
 )ألف طن: كمية ال ( .)٢٠٠٩ -١٩٩٥(الزراعية خالل الفترة 

 نوع المتغير
 المعادلة

معدل  R² F المعادلة
 النمو

 ٢س١٫٩+ س ٣٤٫٦ + ١٩٫٨-= ص  تربيعية آمية صادرات القطن
        )٢٫٨٥)*  (٣٫٠٢)    (٠٫٤٩* ( 

٣٫١*٠٫٤٣٤٫٦١ 

 
 

 آمية صادرات البطاطس

 
 
 خطية

  س٥٠٫٩ - ٤٦٢٫١ = )١(ص
           )٢٫٥٨) **  (٧٫٠٦* ( 
  س١٨٫٤ + ١٩٩٫٩= ) ٢(ص

            )٢٫٠١) *  (٣٫٥٢* ( 

٠٫٦٩
 
 
٠٫٣٤

٦٫٦٥**
 
 
٤٫١* 

١٦٫٤٥
 
 
٧٫٩١

٢س٦٫١ -س ١٣٨٫٣٢ + ٦٣٫٧٦-=ص  تربيعية آمية صادرات األرز
       )١٫٦) *    (٢٫٢)    (٠٫٢٩( 

٧٫٥٦*٠٫٤٦٥٫١٥

 س٣٥٫٩٦  + ٦٢١٫٢٦-=ص  خطية آمية صادرات البرتقال
          )٤٫٦ ()   ٠٫٨٩* ( 

٨٫٧**٠٫٦٢٢١٫٤ 

 ٢س٢٫٤٥ - س ٤٨٫٧ +٦٫١= ص  تربيعية آمية صادرات البصل
       )٢٫٢٩) *  (٢٫٧٧)  (٠٫١* ( 

٤٫٩٥*٠٫٤٧٥٫٣٥

 ٢س١٫٠٨+ س ١١٫١٥ - ٢٢٫٥= ص  تربيعية آمية صادرات العنب
     )٤٫٤١) *  (٢٫٧٨)   (١٫٦* ( 

٢٫٧٢**٠٫٨٤٣٠٫٧

  س٩٠٧٫٤ + ٣٣٤٫٥٤=ص  خطية آمية صادرات الفاصوليا
        )٢٫١)    (٠٫٨٥* ( 

٥٫١ *٠٫٢٥٤٫٤ 

 ٢س٠٫٠١١+ س ٠٫٢١ - ٤٫٨١= ص  تربيعية آمية صادرات الثوم
 )٠٫٤٠)   (٠٫٤٣) *  (٢٫٧٨( 

٠٫٠١٥٠٫٠٩٤٠٫٥ 

  س٢٤٤٤ – ١١١٠٨٫٧=ص  خطية آمية صادرات الفراولة
      )٢٫٩٥   (   )١٫٥* ( 

١٠٫٧**٨٫٧ ٠٫٤

 ٢س٠٫٢٠+ س ٢٫٨٨ - ١٦٫٥٢=ص  تربيعية ات الطماطمآمية صادر
 )١٫٩٣)   (١٫٦٩) *  (٢٫٧٨( 

٣٫٢ ٠٫٢٧٢٫١٨ 

 . غير معنوي.N.S،  % ١معنوي عند   **  ،% ٥معنوي عند * 
تم تقدير الكمية لمحصول البطاطس فى الصورة الخطية وتم تقسيم الفترة الكلية إلى فترتين وذلك ألن 

 :ة حيث أن النموذج أصبح أآثر معنوي
 ).٢٠٠٩-٢٠٠٠(الفترة الثانية ) ٢(  ).١٩٩٩-١٩٩٥(الفترة األولى  )١(

 ).٢٠٠٩-١٩٩٥(سعر الصادرات المصرية لمحاصيل الدراسة خالل الفترة  آمية أو قيمة أو: ص
 معامل التحديد: R²    .عنصر الزمن :  س

. Web sit,Database Results, FAOSTAT www://http   : جمعت وحسبت من :المصدر
FAO.org  
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تجاه الزمنى العام لتطور قيم الصادرات المصرية من أهم السلع اإل :)٨(جدول 
 )مليون دوالر: القيمة ( . )٢٠٠٩ -١٩٩٥(الزراعية خالل الفترة 

 نوع المتغير
 المعادلة

معدل  R² F المعادلة
 النمو

 ٢س٣٫٨٨ -س٦٥٫٤  +٣٫٣٥-=ص  تربيعية قيمة صادرات القطن
            )٦٫٦١) *  ( ٢٫٦٨)  (٠٫٠٤** (
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الصورة (رز ام لقيمة الصادرات من محصول األلعاالتجاه الزمنى ا :)٧(شكل 
   . )٢٠٠٩ -١٩٩٥(الفترة   خالل) التربيعية

 

 : تطور صادرات البطاطس-٣
رات             ) ٦(تشير بيانات جدول     إلى أن الكمية المصدرة من البطاطس خالل الفت

و      ت نح ث بلغ تقرار حي دم اإلس ذب وع مت بالتذب ثالث إتس ن 309.38ال ف ط  ، أل
ى     وازى                249.86 وتناقصت لتصل إل ا ي ة بم رة الثاني م   ،% 19.2 ألف طن فى الفت  ث

درها        352.4تزايدت لتصل إلى     ادة ق ة    % 41 ألف طن بنسبة زي رة الثالث لمتوسط الفت
 . ألف طن 303.88 وبمتوسط عام للفترة آلها بلغ نحو ،عن الثانية 

ر                    يم الفت م تقس د ت ة صادرات البطاطس فق ام لكمي ى الع ة وبدراسة اإلتجاه الزمن
ى  رتين األول ى فت ة إل ة ) ١٩٩٩-١٩٩٥(الكلي ك ألن ) ٢٠٠٩-٢٠٠٠(والثاني وذل
د            ،النموذج أصبح أآثر معنوية       وتشير النتائج للفترة األولى إلى أن قيمة معامل التحدي

ى            % ٦٥ إلى أن حوالى     ٠٫٦٩والبالغة نحو    ود إل ة البطاطس تع من التغيرات فى آمي
م يأخذها              تعود  % ٣١تأثير عنصر الزمن والباقى      ى ل ى بعض العوامل األخرى الت إل

ار   ى اإلعتب وذج ف اين  ،النم ل التب ديرات تحلي ائج تق ارت نت و  F وأش ت نح ى بلغ  والت
و نحو     % . ١ إلى معنوية النموذج المستخدم عند  ٦٫٦٥ دل النم غ مع % ١٦٫٤٥آما بل

د   فقد بلغت قيمة معام   ) ٢٠٠٩-٢٠٠٠(أما بالنسبة للفترة الثانية     . للفترة األولى  ل التحدي
ذه         % ٣٤ أى أن حوالى     ٠٫٣٤نحو   من التغيرات فى آمية الصادرات من البطاطس له

 ،يعود لتأثير بعض العوامل األخرى         % ٦٦الفترة يعود لتأثير عنصر الزمن والباقى       
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و السنوى     ، ٠٫٠١ وهى معنوية عند مستوى ٤٫١ نحو  Fوبلغت قيمة دل النم وبلغ مع
 .٧٫٩١نحو 

ون  114.5 ، 42.2 ، 62.5ناظرة لتلك الصادرات نحو آما بلغت القيمة الم   ملي
ب  ى الترتي ثالث عل رات ال ث  ،دوالر للفت ذب أيضًا حي ة بالتذب ك القيم د إتسمت تل  وق

ى بنسبة              ة عن األول رة الثاني ة عن        % 32تناقصت فى الفت رة الثالث دت فى الفت م تزاي ث
ين من جدو              ،% 171الثانية   ام تب ى الع اه الزمن ة معامل     ) ٨(ل   وبدراسة اإلتج أن قيم

و   ة نح د والبالغ والى ٠٫٣٧التحدي ادرات   % ٣٧ أن ح ة ص ى قيم رات ف ن التغي م
زمن  أثير عنصر ال ى ت ود إل اقى ،البطاطس تع ل % ٦٣ والب ى بعض العوام ود إل يع

رى  ة   . األخ بق قيم د ماس والى   Fويؤآ ت ح ث بلغ د   ، ٤٢٫١٤ حي ة عن ى معنوي  وه
 .إلجمالى الفترة % ٧٫٣ نحو  وبلغ معدل النمو السنوى، ٠٫٠١مستوى 

ى           ًاتسم أيض اأما السعر التصديرى فقد      رة األول ان متوسط الفت  بالتذبذب حيث آ
ى          /  دوالر 202 ة إل رة الثاني اقص ليصل فى الفت م تن نقص   /  دوالر168.9طن ث طن ب
ى              % 16 همقدار ة ليصل إل رة الثالث طن بنسبة    /  دوالر 324.9ثم تزايد السعر فى الفت

ا نحو          ،% 92زيادة قدرها    رة آله ام للفت  231 وبلغ السعر التصديرى فى المتوسط الع
ائج جدول                    . طن/ دوالر در فتشير نت وذج اإلحصائى المق وة التفسيرية للنم ا عن الق أم

ة نحو          ) ٩( د البالغ ى أن حوالى       ٠٫٧٩أن قيمة معامل التحدي رات    % ٧٩ تعن من التغي
ترجع  % ٢١الزمن بينما الباقى    فى السعر التصدير للبطاطس ترجع إلى تأثير عنصر         

ة     . إلى عوامل أخرى لم يأخذها النموذج فى اإلعتبار           حيث بلغت     Fويؤآد ماسبق قيم
و السنوى           ، ٠٫٠١ وهى معنوية عند مستوى معنوية       ٢٣٫٠٧نحو   دل النم غ مع د بل  وق
 .إلجمالى الفترة % ٧٫٧٥نحو 
 : تطور صادرات البرتقال-٤

ة المصدر  ) ٦(يوضح جدول    ال    أن الكمي اد  اة من محصول البرتق  ،تسمت باإلزدي
و    ط  نح ى المتوس ت ف ث بلغ رات   408.9 ، 179.2 ، 82.2حي الل الفت ن خ ف ط  أل

ادة حوالى           دار زي ى وب        % 118الثالث على الترتيب بمق ة عن األول رة الثاني دار  مللفت ق
درة   ادة ق ة% 128زي رة الثالث وذج المستخدم فتشير . للفت يرية للنم وة التفس ا عن الق  أم
ى أن حوالى        ٠٫٦٢أن قيمة معامل التحديد تبلغ نحو       ) ٧(نتائج جدول    % ٧٦ وهذا يعن

اقى                      زمن والب أثير عنصر ال ود لت ال تع ة صادرات البرتق % ٢٤من التغيرات فى آمي
 ،٠٫٠١ وهى معنوية عند مستوى       ٢١٫٤  نحو F وقد بلغت قيمة     ،يعود لعوامل أخرى    

 .الى الفترةإلجم% ٨٫٧وقد بلغ معدل النمو السنوى نحو 
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  .)٢٠٠٩ -١٩٩٥(خالل الفترة  ) التربيعية

 
ال           اد حيث        اتآما تبين أن قيمة الصادرات لمحصول البرتق سمت أيضًا باإلزدي

ت  الل ال 194.6 ، 41.96 ، 24.3بلغ ون دوالر خ ب    ملي ى الترتي ثالث عل رات ال فت
 ،%363.7 وللفترة الثالثة زيادة قدرها نحو      للفترة الثانية، % 72.5بنسبة زيادة حوالى    

د بلغت نحو            ) ٨(آما أشارت النتائج بجدول      ذا   ٠٫٧٤إلى أن قيمة معامل التحديد ق  وه
اقى                  % ٧٤يعنى أن حوالى     زمن والب أثير عنصر ال ى ت ود إل ة تع من التغيرات فى قيم

 .%٢٢٫٣وقد بلغ معدل النمو السنوى نحو .  يعود إلى عوامل أخرى %٢٦
ى         ت ف ث بلغ ذب حي مت بالتذب د إتس ال فق ادرات البرتق عر ص بة لس ا بالنس أم

طن  /  دوالر234.1طن وتناقصت لنحو    /  دوالر307.5المتوسط للفترة األولى نحو   
ى    ة لتصل إل رة الثالث ى الفت دت ف م تزاي بة ز/  دوالر 475.9ث ن وبنس درها ط ادة ق ي

) ٩(آما تشير النتائج بجدول   . طن/  دوالر 339.2وبمتوسط عام للفترة الكلية     % 103
و  ة نح د والبالغ ل التحدي ة معام والى ٠٫٨أن قيم ى أن ح ى % ٨٠ تعن رات ف ن التغي م

تعود إلى عوامل % ٢٠السعر التصدير للبرتقال تعود إلى تأثير عنصر الزمن والباقى 
ا سبق قيم      . أخرى د مستوى        ٢٣٫٣ حيث بلغت حوالى        Fة  ويؤآد م ة عن  وهى معنوي
 .خالل الفترة الكلية% ٣٫٨٨ وقد بلغ معدل النمو السنوى ، ٠٫٠١

)مليون دوالر(  
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 :صل تطور صادرات الب-5
دول  رات ج حت مؤش ل  ) ٦(أوض ول البص ن محص درة م ة المص أن الكمي

 209 ،255.6 ، 116إتسمت بالتذبذب للفترات الثالث حيث بلغت فى المتوسط نحو     
درها           ى ق  ونسبة  ،% 120ألف طن على الترتيب وبنسبة زيادة للفترة الثانية عن األول

درها   ة ق ن الثاني ة ع رة الثالث اقص للفت ير % . 18تن دول وتش ائج بج ة ) ٧(النت أن قيم
ى أن حوالى       ٠٫٤٧معامل التحديد والتى تبلغ نحو        ة        % ٤٧ تعن رات فى آمي من التغي

زمن      ر ال ى عنص ود إل ل تع ن البص ادرات م اقى الص ل   % ٥٣والب ى عوام ود إل تع
وذج    ٥٫٣٥ والتى بلغت نحو  F وتشير تقديرات تحليل التباين  أخرى، ة النم ى معنوي  إل

 .خالل الفترة الكلية % ٤٫٩٥وقد بلغ معدل النمو السنوى نحو % . ١المستخدم عند 
 مليون دوالر للفترة األولى وأزداد 13.9أما بالنسبة لمتوسط القيمة فقد بلغ 

 وبلغ ،% 72.7مليون دوالر للفترة الثانية بمقدار زيادة قدرة  23.9 ليصل إلى
 ،%152ادة قدرة مليون دوالر بمقدار زي ٦٠٫٢المتوسط للفترة الثالثة حوالى 

 آما أشارت النتائج بجدول ، مليون دوالر32.7والمتوسط العام للفترة الكلية بلغ نحو 
من % ٦٠ وهذا يعنى أن حوالى ٠٫٦إلى أن قيمة معامل التحديد قد بلغت نحو ) ٨(

يعود % ٤٠التغيرات فى قيمة صادرات البصل تعود إلى تأثير عنصر الزمن والباقى 



 

 

٨٣

 وهى معنوية عند ٨٫٩٥ والتى بلغت نحو Fيؤآد ذلك قيمة و. إلى عوامل أخرى
 % .١٦٫٥٣وقد بلغ معدل النمو السنوى نحو % ١مستوى معنوية 

رة              غ المتوسط للفت أما بالنسبة لسعر صادرات البصل فقد إتسم بالتذبذب حيث بل
ى  ى ،طن/  دوالر118.3األول اقص إل م إزداد  /  دوالر93.6 وتن ة ث رة الثاني طن للفت
ى ليصل  دارها /  دوالر288إل ادة مق بة زي ة بنس رة الثالث  والمتوسط ،%208طن للفت

ائج بجدول    . طن/  دوالر 166.6العام للفترة الكلية بلغ حوالى       ة  ) ٩(وتشير النت أن قيم
ة نحو  د والبالغ ى أن حوالى ٠٫٧٦معامل التحدي ى السعر % ٧٦ تعن رات ف من التغي

. تعود إلى عوامل أخرى   % ٢٤والباقى  ن  التصدير للبصل تعود إلى تأثير عنصر الزم      
د مستوى          ١٨٫٧ حيث بلغت حوالى        Fويؤآد ما سبق قيمة      ة عن  ، ٠٫٠١ وهى معنوي

 .خالل الفترة الكلية% ١٣٫٠٨وقد بلغ معدل النمو السنوى 

 
)مليون دوالر(  
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 :  تطور صادرات العنب -٦
دول  ائج ج ير نت مت ) ٦(تش رى إتس ب المص ادرات العن ات ص ى أن آمي إل

ثالث     58287 ، 7579.4 ، 989.4باإلزدياد حيث بلغت فى المتوسط       رات ال  طن للفت
در بنحو                ى ق ادة    و% 66على الترتيب بمقدار زيادة للفترة الثانية عن األول درت الزي ق

وذج      ،% ٦٩للفترة الثالثة عن الثانية بمقدار زيادرة قدرة     وة التفسيرية للنم ا عن الق  أم
غ نحو     ) ٧(المستخدم فتشير نتائج جدول      د تبل ى   ٠٫٨٤أن قيمة معامل التحدي ذا يعن  وه

زمن                  % ٨٤أن حوالى    أثير عنصر ال ود لت ة صادرات العنب تع من التغيرات فى آمي
ة  ، لعوامل أخرى  يعود% ١٦والباقى   د    ٣٠٫٧ نحو  F وقد بلغت قيم ة عن  وهى معنوي
 .إلجمالى الفترة% ٢٫٧٢ وقد بلغ معدل النمو السنوى نحو ، ٠٫٠١مستوى 

اد حيث بلغت فى                      د إتسمت أيضًا باإلزدي أما بالنسبة لقيمة صادرات العنب فق
و    ثالث نح رات ال ط للفت ى  83148.2 ، 3871.2 ، 566.8المتوس ف دوالر عل  أل

غ                ا ادة بل دار زي ى بمق درت  % 583لترتيب حيث إزدادت فى الفترة الثانية عن األول وق
ة بنحو            ة عن الثاني ة صادرات           ،% 204الزيادة للفترة الثالث ام لقيم غ المتوسط الع  وبل

رة     ون دوالر     29.2نحو   ) 2009-1995(العنب للفت ائج بجدول        .  ملي ا أشارت النت آم
ى أن حوالى        ٠٫٧٩ بلغت نحو    إلى أن قيمة معامل التحديد قد     ) ٨( من  % ٧٩ وهذا يعن

اقى               زمن والب ود  % ٢١التغيرات فى قيمة صادرات العنب تعود إلى تأثير عنصر ال يع
ل أخرى  ى عوام ة . إل ك قيم د ذل ى بلغت نحو Fويؤآ د ٢٢٫٩ والت ة عن  وهى معنوي

 % .١٤٫٣وقد بلغ معدل النمو السنوى نحو % ١مستوى معنوية 

ى،      /  دوالر 572.7قد بلغ فى المتوسط نحو      أما بالنسبة للسعر ف    رة األول طن للفت
ى       ،طن للفترة الثانية    /  دوالر 510.8 ثم تناقص ليصل إلى     1426.5 ثم إزداد ليصل إل

ة       / دوالر رة الثالث ة     ،طن لمتوسط الفت رة الكلي ام للفت غ  ) 2009-1995( وبمتوسط ع بل
ة       أن قيم  ) 9(وتشير النتائج بجدول    . طن/ دوالر 836.66نحو   د والبالغ ة معامل التحدي
ى       % ٨٤ تعنى أن حوالى     ٠٫٨٤نحو   ود إل من التغيرات فى السعر التصدير للعنب تع

ى عوامل أخرى        % ١٦تأثير عنصر الزمن والباقى      ة         . تعود إل ا سبق قيم د م  Fويؤآ
د مستوى       ١٠٫٥٨حيث بلغت حوالى       ة عن و     ، ٠٫٠١ وهى معنوي دل النم غ مع د بل  وق

 .ترة الكليةخالل الف% ٨٫٥٨السنوى 
)مليون دوالر(  
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الصورة (االتجاه الزمنى العام لقيمة الصادرات من محصول العنب  :)١١(شكل 
   .)٢٠٠٩ -١٩٩٥(خالل الفترة  ) التربيعية

 
 : تطور صادرات الفاصوليا -٧

 ألف  6.79أن آمية الصادرات من الفاصوليا بلغت نحو        ) ٦(تشير نتائج جدول    
ط الفت  ن لمتوس والى   ط ا بح در قيمته ى تق ون دوالر 1.88رة األول ت  ، ملي ا بلغ  بينم

و   ة نح رة الثاني ا للفت ا قيمت 6.96نظيرته ف طن وبم ون دوالر 2.5 ه أل ى ، ملي ا ف  أم
ا حوالى           18.07الفترة الثالثة فقد بلغت فى المتوسط نحو         در قيمته  16.7 ألف طن وتق

ك أن متوسط السعر            . مليون دوالر  ى ذل رات        ولقد ترتب عل غ خالل الفت التصديرى بل
و   ثالث نح ة      /  دوالر901 ، 341.4 ، 268.6ال مت آمي م إتس ب آ ى الترتي ن عل ط

ة       ط الكمي ن متوس ائيآ م وى إحص نوى المعن اد الس وليا باإلزدي ن الفاص ادرات م الص
ا إتسمت   ، ألف طن   10.6والبالغة نحو  )  2009-1995(المصدرة خالل الفترة   بينم
ة الصادرات باإلزد و    قيم ة نح رة والبالغ نفس الفت طة ل ة المتوس ن القيم نوى م اد الس ي

ون دوالر7.02 رة       .  ملي ى الفت غ ف ث بل نويآ حي زداد س ة ي ديرى فأن عر التص ا الس أم
 ومتوسط  طن،/ دوالر341.4  وبلغ المتوسط للفترة الثانيةطن،/دوالر   828.6األولى

غ نحو     والمتوسط العام    طن،/ دوالر 901السعر للفترة الثالثة بلغ       503.7للفترة آلها بل
 .طن/ دوالر
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ائج جدول                    ة صادرات الفاصوليا فتشير نت ام لكمي ى الع اه الزمن وبدراسة اإلتج
و   ) 7( غ نح د تبل ل التحدي ة معام ى أن قيم والى  ٠٫٢٥إل ى أن ح ذا يعن ن % ٢٥ وه م

اقى               زمن والب ود  % ٧٥التغيرات فى آمية صادرات الفاصوليا ترجع إلى عنصر ال يع
اين         .  أخرى   إلى عوامل  ل التب ديرات تحلي ة نحو      Fوتشير تق ة     ٤٫٤ والبالغ ى معنوي  إل

ة     غ نحو      ٠٫٠١النموذج المستخدم عند مستوى معنوي و السنوى بل دل النم % ٥٫١ ومع
ة الصادرات         ) 8(وتشير نتائج جدول    . خالل فترة الدراسة   د لقيم أن قيمة معامل التحدي

و  غ نح ن الفاصوليا بل ن ا% ٤٠ أى أن ، ٠٫٤٠م أثير عنصر م ى ت ود إل رات تع لتغي
ار          % ٦٠الزمن والباقى    وتشير  . تعود إلى عوامل أخرى لم يأخذها النموذج فى اإلعتب

د         ٤٫٠٧ والبالغة نحو    Fتقديرات تحليل التباين     % ٥ إلى معنوية النموذج المستخدم عن
رة  % ٢٠٫٢٢ وبلغ معدل النمو السنوى      ، ائج بجدول       . إلجمالى الفت أن ) 9(وتشير النت
و   ق ة نح د والبالغ ل التحدي ة معام والى  ٠٫٤٤يم ى أن ح ى  % ٤٤ تعن رات ف ن التغي م

اقى     زمن والب أثير عنصر ال ى ت ود إل عر التصدير للفاصوليا تع ى % ٥٦الس ود إل تع
ة        . عوامل أخرى    ا سبق قيم د       ١٠٫٦ حيث بلغت حوالى        Fويؤآد م ة عن  وهى معنوي

 . الفترة الكليةخالل% ٧٫٣ وقد بلغ معدل النمو السنوى ، ٠٫٠١مستوى 
 

 )مليون دوالر(
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 : تطور صادرات الثوم-8

أن آمية الصادرات من الثوم خالل الفترة األولى بلغت  ) ٦(تشير بيانان جدول   
ا   ، ألف طن  4.2ى المتوسط نحو  ف ا بلغت نظيرته ة نحو     بينم رة الثاني  ألف  ٤٫٤٥ للفت

ا  . ألف طن4.10 ألف طن لمتوسط الفترة الثالثة وبمتوسط عام بلغ نحو 3.66  طن، أم
 قد بلغت نحو Fأن قيمة  ) 7(عن القوة التفسيرية للنموذج المستخدم فتشير نتائج جدول         

و ا       ، ٠٫٠٩٤ دل النم ى أن         % ٠٫٠٥لسنوى نحو      وقد بلغ مع ذا يعن رة وه الى الفت إلجم
امالت                        ة لمع م تظهر معنوي ذلك ل وم ونتيجة ل لعة الث هناك تقلبات شديدة فى تصدير س
ة أو       ة أو التربيعي دوال الخطي ور ال ن ص ورة م ى أى ص ام ف ى الع اه الزمن اإلتج

ج       ة لتش ات الدول ام سياس دم إهتم س ع ا يعك ة مم رة الدراس الل فت ة خ يع اللوغاريتمي
 .تصدير الثوم 

اد حيث بلغت نحو                    د إتسمت باإلزدي وم فق وفيما يتعلق بقيمة الصادرات من الث
ط   2.48 ، 1.77 ، 1.55 ثالث وبمتوس رات ال ب خالل الفت ى الترتي ون دوالر عل  ملي

ة      غ نحو   ) 2009-1995(عام للفترة الكلي ون دوالر  1.93بل ائج    .  ملي ا أشارت النت آم
ة مع) ٨(بجدول  ى أن قيم د بلغت نحو إل د ق ل التحدي والى ٠٫٤٣ام ى أن ح ذا يعن  وه

اقى             % ٤٣ زمن والب أثير عنصر ال ى ت ود إل وم تع ة صادرات الث من التغيرات فى قيم
 وهى معنوية عند مستوى     ٤٫٤٨ نحو   Fوبلغت  قيمة    . يعود إلى عوامل أخرى     % ٥٤

 % .٦٫٧٤وقد بلغ معدل النمو السنوى نحو % ١معنوية 

بة  ا بالنس ا أم عر ص م أيض   لس د إتس وم فق و   ًادرات الث غ نح ث بل اد حي  باإلزدي
طن على الترتيب خالل الفترات الثالث وبمتوسط       /  دوالر 678.8 ، 384.2 ، 360.3

و   غ نح ا بل رة آله ام للفت ن /  دوالر474.4ع دول  . ط ائج بج ير النت ة ) ٩(وتش أن قيم
ة نحو  د والبالغ ى أن حوالى ٠٫٦٧معامل التحدي رات % ٦٧ تعن ى السعر من التغي ف

ى عوامل أخرى        % ٣٣التصدير للثوم تعود إلى تأثير عنصر الزمن والباقى          . تعود إل
د مستوى      ١٢٫٢٦ حيث بلغت حوالى     Fويؤآد ما سبق قيمة      ة عن  ، ٠٫٠١ وهى معنوي

 .خالل الفترة الكلية% ٧٫٩٢وقد بلغ معدل النمو السنوى 
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)مليون دوالر(  
 
 
 
 
 
 
 
 

خالل ) الصورة التربيعية(درات من محصول الثوم االتجاه العام للصا :)13(شكل 
     .)٢٠٠٩ -١٩٩٥(الفترة 

 

 :  تطور صادرات الفراولة -٩
رات      الل الفت ة خ ن الفراول ادرات المصرية م ة الص ائج أن آمي أوضحت النت

ى المتوسط   ثالث بلغت ف ب 22723.8 ، 2023 ، 664.8ال ى الترتي در ، طن عل  تق
والى   ا بح ب    27896 ، 98606 ،298.6قيمته س الترتي ى نف ف دوالر عل غ ، أل  وبل

ديرى  عر التص ط الس س /  دوالر1290.9 ، 427.4 ، 448.6متوس ى نف ن عل ط
اد السنوى                      ،الترتيب   ة الصادرات إتسمت باإلزدي ة وقيم ل أن آمي ذا فحسب ب يس ه  ل

رة     298.6 ،طن  664.8 حيث بلغ آل منهما نحو ك للفت ى الترتيب وذل  ألف دوالر عل
غ حوالى         ،األولى   ى      968.6، طن    2023.2والمتوسط للفترة الثانية بل  ألف دوالر عل

ى   27896، طن 22723.3 والمتوسط للفترة الثالثة بلغ نحو ،الترتيب   ألف دوالر عل
 طن 8470.6 أما الفترة آلها لمتوسط الكمية والقيمة المناظرة لها بلغت نحو    ،الترتيب  

 . ألف دوالر 9272.07 ،
غ نحو          ) ٧(بجدول  وتشير النتائج    ى   ٠٫٤٠أن قيمة معامل التحديد والتى تبل  تعن

والى  ى عنصر  % ٤٠أن ح ود إل ة تع ن الفراول ة الصادرات م ى آمي رات ف ن التغي م
 والتى F وتشير تقديرات تحليل التباين ،تعود إلى عوامل أخرى    % ٦٠الزمن والباقى   

لغ معدل النمو السنوى     بوقد  % . ١ إلى معنوية النموذج المستخدم عند       ٨٫٧بلغت نحو   
ائج بجدول        . %١٠٫٧نحو   د بلغت         ) ٨(آما أشارت النت د ق ة معامل التحدي ى أن قيم إل
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و  والى ٠٫٣٩نح ى أن ح ذا يعن ة  % ٣٩ وه ة صادرات الفراول ى قيم رات ف ن التغي م
 Fوبلغت  قيمة    . يعود إلى عوامل أخرى     % ٦١تعود إلى تأثير عنصر الزمن والباقى       

ة ع     ٨٫٢نحو   ة        وهى معنوي د مستوى معنوي و السنوى نحو            % ١ن دل النم غ مع د بل وق
دول  % . ١١٫٤ ائج بج ير النت و    ) ٩(وتش ة نح د والبالغ ل التحدي ة معام  ٠٫٢٦أن قيم

والى  ى أن ح أثير    % ٢٦تعن ى ت ود إل ة تع عر التصدير للفراول ى الس رات ف ن التغي م
ة     . تعود إلى عوامل أخرى      % ٧٤عنصر الزمن والباقى     ا سبق قيم د م  حيث  Fويؤآ

والى  توى ٤٫٦بلغت ح د مس ة عن نوى ، ٠٫٠١ وهى معنوي و الس دل النم غ مع د بل  وق
 .خالل الفترة الكلية% ٧٫٢
 :الطماطم   تطور صادرات -١٠

دول  رات ج حت مؤش مت  ) ٦(أوض اطم إتس ن الطم ادرات م ة الص أن آمي
 ألف طن للفترة األولى وتناقصت لتصل         11.5بالتذبذب حيث بلغت فى المتوسط نحو       

 ألف طن خالل الفترة 14.43 ثم تزايدت لتصل إلى    ، ألف طن للفترة الثانية      4.09ى  إل
ا عن   .  ألف طن  10.01بلغت نحو )  2009-1995( وبمتوسط عام للفترة ،الثالثة  أم

غ       ) ٧(القوة التفسيرية للنموذج المستخدم فتشير نتائج جدول         د تبل أن قيمة معامل التحدي
ى أن حوالى٠٫٢٧نحو   ذا يعن اطم % ٢٧  وه ة صادرات الطم ى آمي رات ف من التغي

 نحو   F وقد بلغت قيمة     ،يعود لعوامل أخرى    % ٧٣تعود لتأثير عنصر الزمن والباقى      
 .إلجمالى الفترة% ٣٫٢ وقد بلغ معدل النمو السنوى نحو ، ٢٫١٨

 )مليون دوالر(
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ى      1.6آما بلغت قيمة تلك الصادرات نحو         ون دوالر األول  994.8 ونحو  ، ملي
 مليون دوالر للفترة الثالثة وبمتوسط عام 6.76ألف دوالر للفترة الثانية ثم زادت لنحو 

و  ا نح رة آله ون دوالر 3.12للفت دو، ملي ائج بج ارت النت ا أش ة ) ٨(ل  آم ى أن قيم إل
من التغيرات فى قيمة    % ٦٣ وهذا يعنى أن حوالى      ٠٫٦٣معامل التحديد قد بلغت نحو      

زمن   أثير عنصر ال ى ت ود إل اطم تع اقى صادرات الطم ل % ٣٧والب ى عوام ود إل يع
ة      ١٠٫٢٦ نحو   Fوبلغت  قيمة    . أخرى د مستوى معنوي ة عن غ   % ١ وهى معنوي د بل وق

  .%١٨٫٩معدل النمو السنوى نحو 
و    ث بلغت نح اد حي د إتسمت باإلزدي اطم فق عر صادرات الطم بة لس ا بالنس أم

رة       /  دوالر581.9 ، 248.1 ،149.1 ام للفت ط ع رات وبمتوس ثالث فت الل ال ن خ ط
أن قيمة معامل التحديد    ) ٩(وتشير النتائج بجدول    . طن  /  دوالر 326.4الكلية بلغ نحو    
اطم      من ال % ٣٦ تعنى أن حوالى     ٠٫٣٦والبالغة نحو    تغيرات فى السعر التصدير للطم

ا سبق     . تعود إلى عوامل أخرى     % ٦٤تعود إلى تأثير عنصر الزمن والباقى        ويؤآد م
 وقد بلغ معدل النمو ، ٠٫٠١ وهى معنوية عند مستوى ٧٫٣ حيث بلغت حوالى Fقيمة 

 .خالل الفترة الكلية% ٨٫١السنوى 

)مليون دوالر(  
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 الباب الثالث
 مؤشرات الكفاءة اإلقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية

يتناول هذا الباب قياس معامل عدم اإلستقرار للصادرات والواردات القومية 
-1995(ات أهم السلع التصديرية خالل الفترة والزراعية وأيضًا اإلستقرار فى صادر

 وتناول أيضًا إستعراضًا ألهم المؤشرات الدالة على الكفاءة اإلقتصادية ،) 2009
 .لقطاع التجارة الخارجية الزراعية فى مصر

 :اإلستقرار اإلقتصادى للصادرات الزراعية: أوًال 
السعر التصديرى يعد قياس وتحليل الصادرات سواء من حيث الكمية والقيمة و

لسلعة ما خالل فترة زمنية معينة أحد المؤشرات الهامة للحكم على مدى إستقرار 
السياسات التصديرية لهذه السلعة وأيضًا اإلستقرار فى الصادرات الزراعية بصفة 
عامة آما أن تحقيق مستوى معين من الصادرات ال يتم فقط لتحقيق عائد مناسب 

ولكن البد أيضًا من إستقرار هذا العائد ويعد معامل عدم  ،خالل فترة زمنية معينة 
اإلستقرار من المؤشرات الهامة التى تقيس درجات التذبذب فى آميات 

 ويتم حساب معامل عدم اإلستقرار من خالل المعادلة ،وأسعارالصادرات المصرية 
 :التالية 

 ^ | ص-ص| 
 ١٠٠×ــــــــــــــــــــــ = معامل عدم اإلستقرار 

 ^ص                                      
 :حيث أن 

 . والتى تم جمعها من إحصاءات التجارة الخارجية،) الفعلية(القيم الحقيقية  =ص

 وهى التى يتم حسابها عن طريق إيجاد معادلة ،) التقديرية(القيم اإلتجاهية   =^ص
 .اإلتجاه العام للقيم الفعلية

ر الحالة المثلى إلستقرار الصادرات عندما يكون ووفقًا للمقياس السابق تعتب
 .معامل عدم اإلستقرار مساويًا للصفر 

-1995(ولمعرفة اإلستقرار فى صادرات أهم السلع التصديرية خالل الفترة 
تم قياس معامالت عدم اإلستقرار لكل من قيمة الصادرات والواردات الكلية )  2009

 آما قدرت معامالت عدم اإلستقرار لكل من .وقيمة الصادرات والواردات الزراعية

 



 

 

٩٢

 والسعر التصديرى ألهم الصادرات الزراعية موضع الدراسة آما ،آمية الصادرات 
 :هو موضح فيما يلى 

 :معامالت عدم اإلستقرار للصادرات والواردات الكلية والزراعية المصرية
 :معامالت عدم اإلستقرار لقيمة الصادرات الكلية المصرية : أوًال

للفترة األولى ) ١٠(قدر معامل عدم اإلستقرار للصادرات الكلية بجدول 
 حيث آانت الصادرات الكلية تتسم بعدم اإلستقرار ١٩٨٫٥بنحو ) ١٩٩٩-١٩٩٥(

خالل هذه الفترة وبالنسبة للسنوات فى هذه الفترة فقد بلغ معامل عدم اإلستقرار أقصاه 
 فكانت قيمة ١٩٩٨ أما فى عام ، ٢٦٣٫١ حيث قدر فى هذا العام بنحو ١٩٩٥فى عام 

الصادرات الكلية أآثر إستقرار فى هذه الفترة حيث قدر معامل عدم اإلستقرار بنحو 
بحوالى ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(الثانية  آما قدر معامل عدم اإلستقرار فى الفترة ،٢٫٩٦
 وآانت أآثر اإلستقرار لقيمة الصادرات الكلية،وهذه الفترة آانت تتسم ب ٢٨٫٦
 عدم اإلستقرار  حيث قدر معامل٢٠٠٠وات إستقرارًا خالل هذه الفترة هى سنة السن

وفى الفترة الثالثة . ٣٩٫٢ أقل إستقرار بنحو ٢٠٠٢ وآان عام ،١٩٫٧فيها بحوالى 
 وهذه الفترة آانت أآثر إستقرار ١٢٫٨قدر هذا المعامل بنحو ) ٢٠٠٩ - ٢٠٠٥(

واضح فى الوضع التصديرى مقارنة بالفترات السابقة ويدل ذلك على تحسن 
 .بإنخفاض معامالت عدم اإلستقرار فى الفترة الثالثة 

 :معامالت عدم اإلستقرار لقيمة الواردات الكلية المصرية : ثانيًا
أن معامل عدم اإلستقرار ) ١٠(يتضح من تطور البيانات الواردة بالجدول 

 وآانت ،) ١٩٩٩-١٩٩٥( للفترة األولى ٣٣٫٨لقيمة الواردات الكلية قدرت بنحو 
 حيث قدر المعامل فى هذه ١٩٩٩أآثر السنوات إستقرارًا خالل هذه الفترة هى سنة 

أآثر إستقرارًا عن الفترة ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠( وآانت الفترة الثانية ، ٥٫٤السنة بنحو 
 وآانت أآثر ، ٢٦٫١األولى حيث قدر معامل عدم اإلستقرار لهذه الفترة بنحو 

 حيث قدر معامل عدم اإلستقرار ٢٠٠٠هذه الفترة هى سنة السنوات إستقرارًا فى 
آانت أآثر السنوات إستقرارًا فى هذه ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( وفى الفترة الثالثة ، ٢٫٧بنحو 

 وبلغ معامل عدم ٣٫٨ حيث قدرمعامل عدم اإلستقرار بنحو ٢٠٠٦الفترة سنة 
  .٢٤٫٣اإلستقرار للفترى الثالثة بنحو 

 



 

 

٩٣

إستقرار التجارة الكلية والزراعية المصرية خالل الفترة معامالت عدم  :)١٠(جدول 
)٢٠٠٩ -١٩٩٥.( 

الصادرات  السنوات
 الكلية

الواردات 
 الكلية

الصادرات 
 الزراعية

الواردات 
 الزراعية

1995 263.1 61.1 1255.4 34.3 
1996 130 48.5 332.5 40.2 
1997 530 32.9 53.9 15.2 
1998 2.96 21.3 25.9 9.5 
1999 31.3 5.4 5.7 4.9 
 20.8 334.7 33.8 191.5 المتوسط
2000 19.7 2.7 34.3 5.6 
2001 25.18 20.1 35.02 16.3 
2002 39.25 35.7 31.2 18. 8 
2003 33.96 40.7 27.2 38.8 
2004 24.9 33.9 9.7 36.2 
 23.1 27.5 26.1 28.6 المتوسط
2005 10.2 17.8 28 20.6 
2006 9.27 3.8 39.2 24.9 
2007 4.6 9.6 23.2 0.42 
2008 32 34.2 14.2 51.4 
2009 8.17 17.3 97.5 27.7 
 25 40.4 13 12.8 المتوسط

 23 134.2 24.3 77.6 المتوسط العام
. Web sit,atabase Results, FAOSTAT www://http  :جمعت وحسبت من : المصدر

AO.org  



 

 

٩٤

 : عدم اإلستقرار لقيمة الصادرات الزراعية المصرية معامالت: ثالثًا
بنحو ) ١٠(قدر معامل عدم اإلستقرار للصادرات الزراعية المصرية بجدول 

وآانت أآثر السنوات إستقرارًا خالل هذه  ،)١٩٩٩-١٩٩٥( للفترة األولى ٣٣٤٫٧
رة  ولكن هذه الفت، ٥٫٧ حيث بلغ معامل عدم اإلستقرار نحو ١٩٩٩الفترة هى سنة 

آانت تتسم قيمة الصادرات الزراعية بعدم اإلستقرار ويرجع السبب األساسى فى عدم 
 وفى ،إستقرار قيمة الصادرات الزراعية إلى تأثير التقلبات السعرية للصادرات 

أآثر إستقرارًا حيث بلغ نحو آان معامل اإلستقرار ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(الفترة الثانية 
 حيث بلغ معامل ٢٠٠٤ًا فى هذه الفترة هى سنة  وآانت أآثرالسنوات إستقرار،٢٧٫٥

فقد بلغ معامل ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( أما بالنسبة للفترة الثالثة ، ٩٫٧عدم اإلستقرار نحو 
 وآانت أآثر السنوات إستقرارًا خالل الفترة الثالثة هى ، ٤٠٫٤عدم اإلستقرار نحو 

 .٠٫٢٨مل عدم اإلستقرار فيها بنحو  حيث قدر معا٢٠٠٥سنة 
 :معامل عدم اإلستقرار لقيمة الواردات الزرعية المصرية : رابعًا

أآدت النتائج لقيم معامالت عدم اإلستقرار الخاصة بقيمة الواردات الزراعية 
آانت أآثر إستقرارًا حيث بلغت قيمة المعامل نحو ) ١٩٩٩-١٩٩٥(أن الفترة األولى 

بلغ  حيث ١٩٩٩ة  وآانت أآثر السنوات إستقرارًا خالل هذه الفترة هى سن٢٠٫٨
فقد بلغ معامل ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠( أما فى الفترة الثانية ،٤٫٩معامل عدم اإلستقرار نحو 

لغ  حيث ب٢٠٠٠ وآانت أآثر السنوات إستقرارًا هى سنة ، ٢٣٫١عدم اإلستقرار نحو
فقد بلغت ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(أما بالنسبة للفترة الثالثة .  فى هذه السنة٥٫٦المعامل نحو 
 وآانت أآثر السنوات إستقرارًا فى هذه الفترة ٢٥م اإلستقرار حوالى قيمة معامل عد

أما على . ٠٫٤٢مل عدم اإلستقرار نحو  حيث بلغت فيها قيمة معا٢٠٠٧هى سنة 
 .٢٣فقد بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار حوالى ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(مستوى الفترة الكلية 

 :ل الزراعية معامالت عدم اإلستقرار الكمى للصادرات من المحاصي
 : القطن  -١

بحساب معامالت عدم اإلستقرار لكمية صادرات القطن المصرى خالل الفترة 
يتبين أن ) ١١(وآما يتضح من تطور البيانات الواردة بالجدول ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(

صادرات القطن المصرى آانت تميل لإلستقرار خالل فترة الدراسة حيث قدر قيمة 
) ١٩٩٩-١٩٩٥(درات القطن فى الفترة األولى معامل عدم اإلستقرار لكمية صا

فكانت أقل إستقرارًا مقارنة ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(أما بالنسبة للفترة الثانية . ٣٣بحوالى 
 وفى الفترة ، ٦٦٫٥بالفترة األولى حيث بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار فيها نحو 

 أن هذه  أى٣٣فقد بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار نحو ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(الثالثة 
أما بالنسبة للفترة الكلية فقد بلغت . الفترة آانت أآثر إستقرار عن الفترة السابقة لها

 .٤٤٫١قيمة معامل عدم اإلستقرار حوالى 



 

 

٩٥

معامالت عدم إستقرار آميات الصادرات الزراعية المصرية من  :)١١(جدول 
 ).٢٠٠٩ -١٩٩٥(محاصيل الدراسة خالل الفترة 

 العنبالفراولة الثوم البصلالفاصولياالطماطمالبطاطساألرزلالبرتقا القطن السنوات

1995 1.05 199.638.346.4 97.9 16.6 632.7 67.8 100.797.2 

1996 66.5 929.710.442.4 105 42.6 952.5 19.8 100.497.1 

1997 42.2 51.6 40.0220.12123.866.8 395 45.3 100.698.4 

1998 11.7 235.212.122.4 232.866.8 2114.7 64.2 100.798.6 

1999 43.3 46.9 26.514.1 14.2477.9 550.3 67.5 101 98.6 

 100.798 52.9 929 114.754.1 292.625.529.1 33 المتوسط

2000 21.6 36.6 14.847.9 73.8 74.03 470.9 60.7 100.393.4 

2001 2.13 50 30.538.8 34.0256.9 371.4 51.6 101.493.9 

2002 87 39 16.125.0446.8 65.4 554.9 65.01 102.792.6 

2003 121.331.5 1.3 4.1 57.1 72.2 489.7 19.7 103.491.6 

2004 100.37.4 30.12.2 7.5 57.7 449.5 51.2 104.383.7 

 102.491.04 49.6 467.3 65.2 43.8 18.623.6 32.9 66.5 المتوسط

2005 2.3 31.9 53.924.7 128.452.3 310.6 78.4 104 75.4 

2006 43.3 19.3 30.715.6 20.4 4.8 147.2 77.2 117.173.8 

2007 28.2 29.7 51.321.6 127.7833.8 117.9 53.2 130.152.1 

2008 5.5 7.7 77.923.1 64.7 10.2 1.47 15.3 113.457.9 

2009 85.4 79.6 32 34.1 154.887.1 111.3 66.7 200 9.1 

 132.953.7 58.2 137.7 197.6 99.2 49.223.8 33.7 33 المتوسط

 80.9 112 53.6 511.3 105.7 86 119.731.125.5 44.1 المتوسط العام

. Web sit,Database Results,FAOSTATwww://http   ::  جمعت وحسبت من :المصدر
FAO.org  

 
 
 
 



 

 

٩٦

 :البرتقال  -٢
أآدت النتائج لقيم معامالت عدم اإلستقرار الخاصة بكمية الصادرات من 
البرتقال المصرى أن صادرات البرتقال قد تعرضت لعدم اإلستقرار خالل الفترة 

 ، ٢٩٢٫٦حيث بلغ متوسط معامل عدم اإلستقرار لها نحو ) ١٩٩٩-١٩٩٥(األولى 
 أآثر إستقرار نظرًا إلنخفاض معامل آانت) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(بينما فى الفترة الثانية 

 أما ، لمتوسط الفترة الثانية ٣٢٫٩عدم اإلستقرار لها والذى بلغ فى المتوسط نحو 
 وعلى مستوى ٣٣٫٧بالنسبة للفترة الثالثة فقد بلغ قيمة معامل عدم اإلستقرار نحو 

 .١١٩٫٧فترة الدراسة فقد بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار حوالى 
 :األرز  -٣

إلى أن آميات تصديراألرز المصرى ) ١١(ير النتائج الواردة بالجدول تش
حيث بلغت قيمة معامل ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(آانت تميل لإلستقرار خالل فترة الدراسة 

 أما على ،٢٥٫٥نحو ) ١٩٩٩-١٩٩٥(عدم اإلستقرار فى المتوسط للفترة األولى 
 حيث بلغت قيمة ١٩٩٦ة مستوى الفترة األولى فكانت أآثر السنوات إستقرارًا هى سن

فقد ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠( أما بالنسبة للفترة الثانية ،١٠٫٤معامل عدم اإلستقرار لها نحو 
 وآانت أآثر السنوات إستقرارًا ،١٨٫٦بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار لها نحو 

 حيث بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار فيها نحو ٢٠٠٣خالل هذه الفترة هى سنة 
فقد بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار نحو ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(رة الثالثة وفى الفت . ١٫٣
فقد بلغت قيمة معامل عدم ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(وعلى مستوى الفترة الكلية  . ٤٩٫٢

 .٣١٫١اإلستقرار نحو 
 :البطاطس  -٤

أآدت النتائج لقيم معامالت عدم اإلستقرار بكمية الصادرات من محصول 
) ٢٠٠٩-١٩٩٥(طس خالل فترة الدراسة البطاطس أن آمية الصادرات من البطا

آانت أآثر إستقرارًا نظرًا إلنخفاض قيمة معامل اإلستقرار لها والذى بلغ فى المتوسط 
وآانت أآثر السنوات ) ١٩٩٩-١٩٩٥( وذلك بالنسبة للفترة األولى ٢٩٫١نحو 

مة معامل عدم  والتى بلغ فيها قي١٩٩٩إستقرار خالل الفترة األولى هى سنة 
فكانت الكميات ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠( أما بالنسبة للفترة الثانية ،١٤٫١ار نحو اإلستقر

 ٢٣٫٦المصدرة من البطاطس تميل لإلستقرار حيث بلغت قيمة المعامل لهذه الفترة 
 حيث بلغت قيمة معامل عدم ٢٠٠٤وآانت أآثر السنوات إستقرارًا هى سنة 



 

 

٩٧

لكمية الصادرات من آما قدر معامل عدم اإلستقرار . ٢٫٢اإلستقرار فيها نحو 
 وآانت أآثر السنوات ٢٣٫٨بحوالى ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(البطاطس للفترة الثالثة 

ت قيمة معامل عدم اإلستقرار  حيث بلغ٢٠٠٦إستقرارًا فى الفترة الثانية هى سنة 
فقد بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(أما بالنسبة للفترة الكلية . ١٥٫٦
 . ٢٥٫٥نحو 
 :م  الطماط-٥

إلى أن آمية صادرات الطماطم فى الفترة األولى ) ١١(تشير نتائج جدول 
قد تعرضت لعدم اإلستقرار فى الكميات المصدرة حيث بلغ متوسط ) ١٩٩٩-١٩٩٥(

 وخالل هذه الفترة آانت أآثر السنوات إستقرار هى ١١٤٫٧عدم اإلستقرار لها نحو 
 أما بالنسبة للفترة ، ١٤٫٢٤حو  حيث بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار ن١٩٩٩سنة 

فقد آانت هذه الفترة تميل لإلستقرار حيث بلغ عدم اإلستقرار ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(الثانية 
 حيث بلغ ٢٠٠٤ وآانت أآثر السنوات إستقرارًا خالل هذه الفترة هى سنة ٤٣٫٨نحو 
مة معامل عدم بلغت قي) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( وفى الفترة الثالثة ،٧٫٥مل نحو المعا

 وآانت أآثر السنوات إستقرارًا خالل هذه الفترة هى سنة ،٩٩٫٢ار نحو اإلستقر
قدرت ) ٢٠٠٩-١٩٩٥( وعلى مستوى فترة الدارسة ، ٢٠٫٤ حيث بلغت قيمة ٢٠٠٦

  .٨٦قيمة معامل عدم اإلستقرار بحوالى 
 :الفاصوليا الخضراء  -٦

فيما يختص بمدى إستقرار أو عدم إستقرار الكميات المصدرة من الفاصوليا 
 ٥٤٫١إلى أن معامل عدم اإلستقرار قد بلغ نحو ) ١١(الخضراء فتشير نتائج جدول 

وآانت أآثر السنوات إستقرارًا خالل هذه الفترة ) ١٩٩٩-١٩٩٥(خالل الفترة األولى 
 أما بالنسبة للفترة الثانية ، ١٦٫٦ حيث بلغ معامل عدم اإلستقرار فيها ١٩٩٥هى سنة 

 ، آمتوسط لهذه الفترة ٦٥٫٢ عدم اإلستقرار نحو فبلغت قيمة معامل) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(
 ١٩٧٫٦فقد بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار نحو ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(وفى الفترة الثالثة 

حيث آانت صادرات الفاصوليا تعانى من عدم اإلستقرار خالل هذه الفترة هى سنة 
 . ٤٫٨ حيث بلغت قيمة المعامل نحو ٢٠٠٦

 : البصل -٧
) ١١(ستقرار لكمية الصادرات المصرية من البصل بجدول قدر معامل عدم اإل

-٢٠٠٠( والفترة الثانية ،)١٩٩٩-١٩٩٥(متوسط الفترة األولى  ل٩٢٩بحوالى 



 

 

٩٨

 أما بالنسبة للفترة ،٤٦٧٫٣فقد بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار إلى نحو ) ٢٠٠٤
 وآانت ١٣٧٫٧فقد بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار نحو ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(الثاالثة 

 حيث بلغت قيمة معامل عدم ٢٠٠٨أآثر السنوات إستقرارًا خالل هذه الفترة هى سنة 
 وقد عانت الصادرات المصرية من البصل خالل فترة ،١٫٤٧اإلستقرار لها نحو 

 .الدراسة بعدم اإلستقرار فى الكميات المصدرة 
 : الثوم -٨

ية الصادرات من أآدت النتائج لقيم معامالت عدم اإلستقرار الخاصة بكم
 خالل الفترة األولى ٥٢٫٩محصول الثوم أن قيمة معامل عدم اإلستقرار بلغت نحو 

 ١٩٩٦وآانت أآثر السنوات إستقرارًا خالل هذه الفترة هى عام ) ١٩٩٩-١٩٩٥(
بلغ معامل ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠( وفى الفترة الثانية ، ١٩٫٨حيث بلغت قيمة المعامل نحو 

 حيث بلغت ٢٠٠٣وأآثر السنوات إستقرارًا آانت سنة  ، ٤٩٫٦عدم اإلستقرار نحو 
) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( أمل بانسبة للفترة الثالثة ، ١٩٫٧قيمة معامل عدم اإلستقرار نحو 

 وآانت أآثر السنوات إستقرار هى ٥٨٫٢فقد بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار نحو 
كلية  وعلى مستوى الفترة ال، ١٥٫٣ حيث بلغت قيمة المعامل نحو ٢٠٠٨سنة 

 .٥٣٫٦فقد بلغت قيمة المعامل نحو ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(
 : الفراولة -٩

فيما يختص بمدى إستقرار أو عدم إستقرار آميات التصدير للفراولة فتشير 
إلى أن صادرات الفراولة قد عانت من عدم اإلستقرار خالل فترة ) ١١(نتائج جدول 

ر فى الفترة األولى حيث بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرا) ٢٠٠٩-١٩٩٥(الدراسة 
فقد بلغت ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠( أما بالنسبة للفترة الثانية ، ١٠٠٫٧نحو ) ١٩٩٩-١٩٩٥(

فقد ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( وفى الفترة الثالثة ، ١٠٢٫٤قيمة معامل عدم اإلستقرار نحو 
 وبالنسبة للفترة الكلية فقد بلغت قيمة ،١٣٢٫٩بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار نحو 

  .١١٢قرار نحو معامل عدم اإلست
 : العنب -١٠

إلى أن قيمة معامل عدم اإلستقرار قد ) ١١(أشارت النتائج الواردة بجدول 
-٢٠٠٠( وفى الفترة الثانية ،)١٩٩٩-١٩٩٥( خالل الفترة األولى ٩٨بلغت نحو 

 أما بالنسبة للفترة الثالثة ،٩١ معامل عدم اإلستقرار نحو فقد بلغت قيمة) ٢٠٠٤
 وهذا يعنى أن ٥٣٫٧لغت قيمة معامل عدم اإلستقرار حوالى فقد ب) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(



 

 

٩٩

 أما على مستوى الفترة الكلية أآثر إستقرار عن الفترات السابقة،هذه الفترة آانت 
فقد بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار لكمية الصادرات من العنب ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(

 .٨٠٫٩نحو 

 :صيل الزراعية المصريةمعامالت عدم اإلستقرار السعرى للصادرات من المحا
 : القطن -١

إلى أن أسعار التصدير لمحصول القطن المصرى ) ١٢(تشير نتائج جدول 
 وعلى مستوى ،)٢٠٠٩-١٩٩٥(فترة الدراسة الكلية آانت أآثر إستقرار خالل 

) ١٩٩٩-١٩٩٥(ترة األولى الفترات الجزئية فكانت قيمة معامل عدم اإلستقرار للف
 حيث ١٩٩٧السنوات إستقرارًا خالل هذه الفترة هى سنة  وآانت أآثر ،١٧حوالى 

) ٢٠٠٤-٢٠٠٠( أما بالنسبة للفترة الثانية ،٠٫٤در معامل عدم اإلستقرار بنحو ق
 وآانت أآثر السنوات إستقرارًا لهذه ، ١٢٫٧فبلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار نحو 

ترة الثالثة  وفى الف،١٫٩ حيث بلغت قيمة المعامل نحو ٢٠٠١الفترة هى سنة 
 وآانت أآثر السنوات ١٩٫٣بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار نحو ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(

 وعلى ، ٦٫٤ حيث قدرت قيمة المعامل بنحو ٢٠٠٨إستقرارًا خالل هذه الفترة هى 
وهذا يدل  . ١٦٫٣فقد بلغت قيمة المعامل بنحو ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(مستوى الفترة الكلية 

 .لقطن آان يميل لإلستقرار طوال فترة الدراسة على أن سعر التصدير لمحصول ا
 : البرتقال -٢

إلى أن قيمة معامل عدم اإلستقرار قد بلغت نحو ) ١٢(أشارت النتائج الواردة بجدول 
وخالل هذه الفترة آانت أسعار تصدير ) ١٩٩٩-١٩٩٥( وذلك للفترة األولى ١٩٫٤

  عام٢٫٥م اإلستقرار نحو ل عدالبرتقال المصرى أآثر إستقرار حيث بلغت قيمة معام
قد بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠( وفى الفترة الثانية ،١٩٩٨
 حيث ٢٠٠٤هى سنة   وآانت أآثر السنوات إستقرارا خالل هذه الفترة٣٠٫٨نحو

فقد قدرت ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( أما فى الفترة الثالثة ،١٥٫١بلغت فيها قيمة المعامل نحو 
 وآانت أآثر السنوات إستقرار هى سنة ٢٤٫٨ستقرار بنحو قيمة معامل عدم اإل

 أما على مستوى فترة الدراسة ،٣٫٩يمة المعامل فيها نحو  حيث بلغت ق٢٠٠٥
وهذا يد على . ٢٥يمة معامل عدم اإلستقرار بنحو فقد قدرت ق) ٢٠٠٩-١٩٩٥(

 .تحسن الوضع التصديرى للبرتقال المصرى خالل فترة الدراسة



 

 

١٠٠

الت عدم إستقرار أسعار الصادرات الزراعية المصرية من معام :)١٢(جدول 
 .)٢٠٠٩-١٩٩٥(الدراسة خالل الفترة محاصيل 

 العنبالفراولة الثوم البصلالفاصولياالطماطماألرزالبطاطسالبرتقال القطن السنوات

1995 18.7 32.8 112.5 45.136.8 873.4 186.6 88.9 43.4 66.5 

1996 45.9 31.4 46.1 49.17.2 175.1 260.7 50.7 4.2 120.6

1997 0.4 22.8 17.5 29.239 36.9 655.6 34.2 7.4 54.4 

1998 6.4 2.5 12.1 10.937.2 24.9 738.2 2.1 0.96 41.2 

1999 13.7 7.6 3.5 3.5 9.2 15.8 452.1 27.7 9.3 4.9 

 57.5 13.1 40.7 458.64 225.2 27.625.9 38.3 19.4 17 المتوسط

2000 12.8 35.7 14.4 6.8 18.3 37.7 225.6 39.6 22.5 32.3 

2001 1.9 37.1 28.03 35.95.3 20.1 140.8 48.3 43.9 58 

2002 9 35.7 22.6 31.20.6 38.2 78.6 11 16.3 59.5 

2003 14.4 30.4 42.7 25 5 37.5 89.7 9.8 8.1 51.8 

2004 25.4 15.1 36.2 21.519.1 19.7 63 2 26 16.4 

 43.6 23.4 22.1 119.5 30.6 24.19.7 28.8 30.8 12.7 متوسطال

2005 7.6 3.9 33 23.132.1 25.1 40.5 19 13 29 

2006 23.7 38.8 42.9 18.327.3 38.3 41.3 33.9 2.5 23.8 

2007 36.2 6.5 16 15.138 21 92.9 33 6 0.5 

2008 6.4 30.3 27.4 21.126.7 118.3 294.9 8.3 0.7 56.8 

2009 22.4 44.4 84.9 78.921.4 4.7 544.2 87.4 9.3 32.9 

 28.6 6.3 36.3 202.8 41.5 31.329.1 40.8 24.8 19.3 المتوسط

 43.2 33.0614.2 260.3 99.1 27.621.5 36 25 16.3المتوسط العام

. Web sit,Database Results,FAOSTATwww://http   : جمعت وحسبت من  :المصدر
FAO.org 

 
 
 



 

 

١٠١

 : البطاطس-٣
) ١٢(قدر معامل عدم اإلستقرار لسعر تصدير محصول البطاطس بجدول 

 وخالل هذه الفترة آانت ،)١٩٩٩-١٩٩٥(توسط الفترة الألولى  لم٣٨٫٣بحوالى 
 اإلستقرار  حيث بلغت قيمة معامل عدم١٩٩٩أسعار التصدير أآثر إستقرارًا فى عام 

) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(الثانية  بينما قدر المعامل لمتوسط الفترة ،٣٫٥عام نحو فى هذا ال
 ٢٠٠٠م  وآانت أسعار تصدير البطاطس تميل لإلستقرار أآثر فى عا،٢٨٫٨بحوالى 

فقد بلغ ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( أما بالنسبة للفترة الثالثة ،١٤٫٤حيث بلغ المعامل نحو 
 وآانت أآثر السنوات ، ٤٠٫٨معامل عدم اإلستقرار لسعر تصدير البطاطس نحو 

 ، ١٦ حيث بلغت قيمة المعامل فيها نحو ٢٠٠٧إستقرارًا خالل هذه الفترة هى سنة 
فقد بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(أما على مستوى الفترة الكلية 

 .٣٦نحو 
 : األرز-٤

أآدت النتائج لقيم معامالت عدم اإلستقرار الخاصة بأسعار تصدير محصول 
رز أن أسعار صادرات األرز آانت تميل لإلستقرار خالل الفترات الثالث حيث األ

 ٢٧٫٦نحو ) ١٩٩٩-١٩٩٥(بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار فى الفترة األولى 
 حيث بلغت قيمة معامل ١٩٩٩وآانت أآثر السنوات إستقرار لهذه الفترة هى سنة 

 معامل بلغت قيمة) ٢٠٠٤-٢٠٠٠ ( وفى الفترة الثانية، ٣٫٥عدم اإلستقرار فيها نحو 
 وآانت أآثر السنوات إستقرارًا لهذه الفترة هى سنة ،٢٤٫١عدم اإلستقرار حوالى 

 )٢٠٠٩-٢٠٠٥( أما بالنسبة للفترة الثالثة ،٦٫٨ بلغت قيمة المعامل نحو  حيث٢٠٠٠
 وآانت أآثر السنوات إستقرار خالل هذه الفترة ،٣١٫٣فقد بلغت قيمة المعامل نحو 

 وعلى مستوى الفترة الكلية ،١٥٫١ حيث بلغت قيمة المعامل نحو ٢٠٠٧سنة هى 
  . ٢٧٫٦فقد بلغت قيمة المعامل نحو ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(
 : الطماطم -٥

فيما يختص بمدى إستقرار أو عدم إستقرار أسعار التصدير للطماطم فتشير 
رة إلى أن صادرات الطماطم آانت تميل لإلستقرار خالل فت) ١٢(نتائج جدول 

 ،٢١٫٥مة معامل عدم اإلستقرار نحو حيث بلغت قي) ٢٠٠٩-١٩٩٥(الدراسة الكلية 
 لمتوسط ٢٥٫٩أما على مستوى الفترات الجزئية فقد بلغ معامل عدم اإلستقرار نحو 

وآانت أآثر السنوات إستقرار لهذه الفترة هى سنة ) ١٩٩٩-١٩٩٥(الفترة األولى 



 

 

١٠٢

 أما بالنسبة للفترة ،٧٫٢ه السنة بنحو م اإلستقرار لهذ حيث قدر معامل عد١٩٩٦
ه الفترة  وآانت هذ٩٫٧فقد بلغ معامل عدم اإلستقرار حوالى ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(الثانية 

 هى أآثر السنوات إستقرارًا فى هذه الفترة ٢٠٠٢ وآانت سنة أآثر الفترات إستقرارًا،
مة  بلغت قيفقد) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( وفى الفترة الثالثة ،٠٫٦ حيث بلغت قيمة المعامل نحو
وآانت أآثر السنوات إستقرار خالل هذه الفترة . ٢٩٫١معامل عدم اإلستقرار نحو 

 .٢١٫٤ حيث بلغت قيمة المعامل نحو ٢٠٠٩هى سنة 
 : الفاصوليا الخضراء-٦

إلى أن أسعار التصدير لمحصول الفاصوليا ) ١٢(تشير النتائج الواردة بجدول 
ة الدراسة خاصًة خالل الفترة األولى من آانت تعانى من عدم اإلستقرار خالل فتر

خالل الفترة األولى  ٢٢٥الدراسة حيث بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرار نحو 
بلغت قيمة معامل عدم ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠( وفى الفترة الثانية ،)١٩٩٩-١٩٩٥(

 ، وآانت هذه الفترة هى أآثر إستقرارًا من الفترات األخرى ٣٠٫٦اإلستقرار نحو 
يث بلغت قيمة المعامل  ح٢٠٠٤السنوات إستقرارًا لهذه الفترة هى سنة وآانت أآثر 

فقد قدر معامل عدم ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( أما بالنسبة للفترة الثالثة ،١٩٫٧حوالى 
 ٢٠٠٩ وآانت أآثر السنوات إستقرار للفترة الثالثة هى سنة ، ٤١٫٥اإلستقرار بنحو 

) ٢٠٠٩-١٩٩٥(مل للفترة  وبلغ المعا،٤٫٧بلغ معامل عدم اإلستقرار نحو حيث 
 ويرجع السبب األساسى فى عدم اإلستقرار فى سعر صادرات ٩٩٫١حوالى 

الفاصوليا خالل فترة الدراسة إلى عدم إستقرار الكميات المصدرة بالمقارنة بتأثير 
 .التقلبات السعرية ألسعار التصدير 

 : البصل -٧
ر التصدير لمحصول أآدت النتائج لقيم معامالت عدم اإلستقرار الخاصة بسع

 ،البصل أن أسعار التصدير قد عانت من عدم اإلستقرار خالل فترة الدراسة الكلية 
، )٢٠٠٤-٢٠٠٠ (،)١٩٩٩-١٩٩٥(حيث بلغت قيم المعامل للفترات الثالث 

 وآانت أآثر السنوات ، على الترتيب ٢٠٣ ،١١٩٫٥، ٤٥٨٫٦نحو ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(
مة معامل عدم  حيث بلغت قي٢٠٠٦ ،٢٠٠٥إستقرارًا خالل فترة الدراسة هى 

ويرجع السبب فى عدم اإلستقرار فى سعر .  على الترتيب٤١، ٤٠٫٥اإلستقرار نحو 
تصدير البصل إلى عدم اإلستقرار فى الكميات المصدرة من ةهذا المحصول وتأثير 

 .التقلبات السعرية وأسعار التصدير



 

 

١٠٣

 : الثوم -٨
بحوالى ) ١٢(صول الثوم بجدول قدر معامل عدم اإلستقرار لسعر تصدير مح

وآانت أآثر السنوات إستقرار خالل ) ١٩٩٩-١٩٩٥( لمتوسط الفترة األولى ٤٠٫٧
 أما بالنسبة للفترة ، ٢٫١ حيث بلغت قيمة المعامل حوالى ١٩٩٨هذه الفترة هى سنة 

 وآان سعر التصدير ٢٢٫١فقد بلغ معامل عدم اإليتقرار نحو ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(الثانية 
 ٢٠٠٤ستقرار أآثر هذه الفترة حيث آانت أآثر السنوات إستقرار هى سنة يميل لإل

بلغت قيمة ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( وفى الفترة الثالثة ، ٢حيث بلغت قيمة المعامل نحو 
 وآانت أآثر السنوات إستقرارًا خالل هذه الفترة هى ٣٦٫٣معامل عدم اإلستقرار نحو 

 أما على مستوى الفترة الكلية ، ٨٫٣ حيث بلغ معامل عدم اإلستقرار نحو ٢٠٠٨سنة 
  .٣٣٫١فقد بلغت قيمة معامل عدم اإلستقرارنحو ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(
 : الفراولة -٩

إلى أن أسعار تصدير الفراولة آانت أآثر ) ١٢(أشارت النتائج الواردة بجدول 
إستقرارًا خالل فترة الدراسة نظرًا إلنخفاض معامل عدم اإلستقرار لها والذى بلغ فى 

أما على مستوى ،) ٢٠٠٩-١٩٩٥( لمتوسط فترة الدراسة ١٤٫٢وسط نحو المت
نحو ) ١٩٩٩-١٩٩٥(الفترات الجزئية فقد بلغ معامل عدم اإلستقرار للفترة األولى 

 وآانت معظم سنوات هذه الفترة تميل لإلستقرار حيث بلغ المعامل للسنوات ، ١٣٫١
 ، على الترتيب ٩٫٣ ، ٠٫٩٦ ، ٧٫٤ ، ٤٫٢ نحو ١٩٩٩، ١٩٩٨ ، ١٩٩٧ ،١٩٩٦

 ٢٣٫٤فقد بلغ معامل عدم اإلستقرار نحو ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(أما بالنسبة للفترة الثانية 
 ، ٢٠٠٢وآانت معظم سنوات هذه الفترة تمل لإلستقرار حيث بلغ المعامل للسنوات 

-٢٠٠٥( وفى الفترة الثالثة ، على الترتيب ٢٦ ، ٨٫١ ، ١٦٫٣ نحو ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٣
 وهذه الفترة آانت أآثر إستقرارًا حيث آانت ٦٫٣عامل نحو بلغت قيمة الم) ٢٠٠٩

جميع النوات فيها تميل لإلستقرار ويدل ذلك على تحسن واضح فى الوضع 
 .التصديرى لمحصول الفراولة

 : العنب -١٠
إلى أن أسعار تصدير محصول العنب آانت ) ١٢(تشير النتائج الواردة بجدول 
حيث بلغت قيمة معامل عدم ) ٢٠٠٩-١٩٩٥ (تميل لإلستقرار خالل فترة الدراسة

 وآانت أآثر السنوات إستقرار ، ٥٧٫٥نحو ) ١٩٩٩-١٩٩٥(اإلستقرار للفترة األولى 
 وفى الفترة ، ٤٫٩ حيث بلغت قيمة المعامل لها نحو ١٩٩٩للفترة األولى هى سنة 



 

 

١٠٤

ر  وآانت أآثر السنوات إستقرا٤٣٫٦بلغت قيمة المعامل نحو ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(الثانية 
 أما بالنسبة للفترة الثالثة ، ١٦٫٤ حيث بلغ معامل عدم اإلستقرار نحو ٢٠٠٤هى سنة 

 وآانت أآثر السنوات إيتقرارًا ٢٨٫٦فقد بلغت قيمة المعامل نحو ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(
 أما على مستوى ، ٠٫٥ حيث بلغت قيمة المعامل نحو ٢٠٠٧فى هذه الفترة هى سنة 

 . ٤٣٫٢غت قيمة المعامل نحو فقد بل) ٢٠٠٩-١٩٩٥(الفترة الكلية 

 :مؤشرات الكفاءة اإلقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية: ثانيًا 
يهدف هذا الجزء إلى التعرف على آل من نسبة الصادرات الزراعية إلى آل 
من الصادرات الكلية والناتج المحلى الزراعى والناتج المحلى اإلجمالى وأيضآ نسبة 

للواردات الزراعية ونصيب الفرد من الصادرات تغطية الصادرات الزراعية 
والواردات الزراعية وآذلك الميل المتوسط والميل الحدى والمرونة الدخلية لكل من 

 .التصدير واإلستيراد الزراعى 
 : نسبة تغطية الصادرات الكلية إلى الواردات الكلية -١

ت الكلية قدرت تشير النتائج إلى أن نسبة قيمة الصادرات الكلية إلى الواردا
 وذلك لمتوسط الفترة الثانية،% ٤٧٫٥٣ و ،لمتوسط الفترة األولى % ٣٣٫١٤بحوالى 

لمتوسط % ٤٥٫٢٤، وبلغت نحولمتوسط الفترة الثالثة% ٥٥٫٠٥وإزدادت لتصل إلى 
 .عام للفترة الكلية 

 : نسبة تغطية الصادرات الكلية إلى الناتج المحلى اإلجمالى -٢
 ،لمتوسط الفترة األولى% ١٠ذه النسبة قدرت بنحو أوضحت المؤشرات أن ه

 لمتوسط الفترة الثالثة،% ١٥حوالى  ولمتوسط الفترة الثانية،% ١٠ بنحو بينما قدرت
 % .١١وبلغت النسبة المتوسط العام للفترة الكلية 

 : نسبة تغطية الواردات الكلية إلى الناتج المحلى اإلجمالى -٣
آمتوسط الفترة % ٢٠ وتوسط الفترة األولى،لم% ٢٠ة بنحو قدرت هذه النسب

 % .٢٣ وبلغت النسبة للفترة الكلية نحو ،آمتوسط للفترة الثالثة %  ٣٠ ونحو ،الثانية
 : نسبة تغطية الصادرات الزراعية إلى الصادرات الكلية -٤

لمتوسط الفترة % ٠٫١١بنحو أوضحت المؤشرات أن هذه النسبة قدرت 
لمتوسط % ٠٫١٠ وحوالى ،% ٠٫١٠ها للفترة الثانية بنحو  بينما قدرت نظيرتاألولى،

 .للفترة الكلية% ٠٫١٠ة وبلغت نحو الفترة الثالث



 

 

١٠٥

 : نسبة تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية -٥
ترة  وحدث تحسن فى الف،لمتوسط الفترة األولى % ١٥قدرت هذه النسبة بنحو 

 وبلغ المتوسط ، لمتوسط الفترة الثالثة %٣٤ وحوالى ،%٢٦الثانية حيث آانت النسبة 
 عاآسة بذلك تحسن ملموس فى قيمة الصادرات الزراعية وإزدياد ،% ٢٧العام نحو 

 .مساهمتها فى تغطية الواردات الزراعية 
 : نسبة الصادرات الزراعية إلى الناتج المحلى اإلجمالى -٦

لى ضئيلة للغاية فى تبين أن نسبة الصادرات الزراعية إلى إجمالى الناتج المح
ط الفترة األولى لمتوس% ٠٫٢٠جميع الفترات حيث قدر متوسط هذه النسبة بحوالى 

لمتوسط الفترة الثالثة وهذا % ١٫٢٠ وحوالى ،لمتوسط الفترة الثاتنية% ٠٫٢٠ ًاوأيض
يعنى أن متوسط ما يتم تصديره من إجمالى الناتج المحلى ال يتناسب ومكانة 

 .ى اإلقتصاد القومى الصادرات الزراعية ف
 : نسبة الواردات الزراعية إلى الناتج المحلى اإلجمالى -٧

تشير النتائج أن نسبة قيمة الواردات الزراعية إلى الناتج المحلى قدرت بحوالى 
 ،متوسط الفترة الثالثة % ٤ ،متوسط الفترة الثانية % ٤ ،آمتوسط للفترة األولى % ٥

وهذا يعنى أن قيمة الواردات الزراعية % ٤٫٣ا نحو وبلغ المتوسط العام للفترة آله
تزيد عن نظيرتها للصادرات مما يعنى أنها تستقطع جزء آبير من الناتج المحلى 

 .لإلقتصاد المصرى 
 : نصيب الفرد من الصادرات والواردات الزراعية -٨

يمثل نصيب الفرد المصرى من قيمة الصادرات الزراعية مؤشرًا فى غاية 
 دوالر ٨٫٣لإلستدالل على آفاءة القطاع التصديرى حيث يقدر بحوالى األهمية 

 دوالر آمتوسط للفترة ١١٫٧٦ زاد إلى حوالى ،)١٩٩٩-١٩٩٥(آمتوسط للفترة 
) . ٢٠٠٩-٢٠٠٤( دوالر للفترة ٢٥٫٩٤وإرتفع بدرجة أآبر لنحو ) . ٢٠٠٤-٢٠٠٠(

 دوالر ٥٥٫٧٧لى بينما قدر متوسط نصيب الفرد من قيمة الواردات الزراعية بحوا
 ثم إرتفع ، دوالر ٤٥٫٨٦ وإنخفض فى الفترة الثانية لحوالى ،آمتوسط للفترة األولى 

 دوالر فى الفترة الثالثة وهذا يعنى أن نصيب الفرد من قيمة ٧٦٫٣٢ليصل إلى 
الواردات الزراعية يزيد آثيرا عن نصيبه من الصادرات الزراعية ويدل ذلك على 

ية للتجارة الزراعية وذلك على الرغم من التحسن الملحوظ ضعف الكفاءة اإلقتصاد
 .فى زيادة نصيب الفرد من الصادرات 



 

 

١٠٦

 : الميل المتوسط للتصدير واإلستيراد الكلى -٩
إلى أن الميل المتوسط للتصدير قد إتسم بالثبات خالل ) ١٣(تشير نتائج جدول 

 ، ٦٫٥٦لغ نحو  حيث ب،) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(والثانية ) ١٩٩٩-١٩٩٥(الفترة األولى 
، ١٩٫٧٨، مقابل نحو )٢٠٠٩-٢٠٠٥( للفترة الثالثة ١٥٫٣ وبلغ نحو رتين، للفت٨٫٨٧
 . للميل المتوسط لإلستيراد للفترات الثالث على الترتيب على الترتيب٢٧٫٤٤، ١٨٫٤١

 : الميل الحدى للتصدير واإلستيراد الكلى -١٠
 لمتوسط ٠٫٠١حوالى أن الميل الحدى للتصدير بلغ ) ١٣(تشير نتائج جدول 

 ويعنى ذلك أنه بزيادة قيمة الناتج المحلى اإلجمالى بمقدار ،)٢٠٠٩-١٩٩٥(الفترة 
آما بلغ الميل .  وحدة٠٫٠١لصادرات الكلية بمقدار وحدة واحدة تؤدى إلى زيادة قيمة ا

 ) .٢٠٠٩-١٩٩٥( لمتوسط الفترة الكلية ٠٫٠٢الحدى لإلستيراد الكلى حوالى 
 :سط للتصدير واإلستيراد الزراعى  الميل المتو-١١

 ،٤٫١٥سط للتصدير الزراعى بلغ نحو  أن الميل المتو)١٣(تشير نتائج جدول 
 آما بلغ الميل المتوسط لإلستيراد ، ٦٫٧٣ على الترتيب وإلجمالى الفترة ١٠ ، ٦٫٠٣

 على نفس الترتيب للفترات الثالث وبلغ نحو ٣٠٫٩ ، ٢٢٫١٨ ، ٢٨الزراعى نحو 
 .فترة الكلية   لل٢٧٫٠٣

 : الميل الحدى للتصدير واإلستيراد الزراعى -١٢
 ، ٠٫١٩- ،٠٫٠٢دى للتصدير الزراعى بلغ نحو أوضحت النتائج أن الميل الح

 بلغ نحو) ٢٠٠٩-١٩٩٥(لفترة  وإلجمالى ا، للفترات الثالث على الترتيب ٠٫٣٦
 على ٠٫٢٤ ، ٠٫١ ، ٠٫٠٣آما بلغ الميل الحدى لإلستيراد الزراعى نحو . ٠٫٢٧-

 .  للفترة الكلية٠٫٥نفس الترتيب للفترات الثالث وبلغ نحو 



 

 

١٠٧

بعض مؤشرات الكفاءة اإلقتصادية للتجارة الخارجية الكلية والزراعية  :)١٣(جدول 
 ) .٢٠٠٩-١٩٩٥(المصرية خالل الفترة 

 البيان
متوسط الفترة

)١٩٩٥-
١٩٩٩( 

متوسط الفترة
)٢٠٠٠-

٢٠٠٤( 

متوسط الفترة
)٢٠٠٥-

٢٠٠٩( 

متوسط الفترة
)١٩٩٥-

٢٠٠٩( 
 ٠٫٤٨ ٠٫٥٥ ٠٫٤٧ ٠٫٣٣ واردات قومية /صادرات آلية
 ٠٫١ ٠٫١٥ ٠٫١ ٠٫٠٦٤ الناتج المحلى اإلجمالى/صادرات آلية
 ٠٫٢٣ ٠٫٢٧ ٠٫١٨ ٠٫١٩ الناتج المحلى اإلجمالى/واردات آلية

 ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١٠٥ ٠٫١١ صادرات آلية/صادرات زراعية
 ٠٫٢٥ ٠٫٣٣ ٠٫٢٧ ٠٫١٥ اعيةواردات زر/صادرات زراعية
 ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٠٫٠١ الناتج المحلى اإلجمالى/صادرات زراعية
 ٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ٠٫٠٥ الناتج المحلى اإلجمالى/واردات زراعية
 ٠٫١٢- ٠٫١٢- ٠٫١- ٠٫١٣- الناتج المحلى اإلجمالى/ميزان تجارى 

 ١٤٩٫١ ٢٦١٫٠١ ١٠٩٫٩٨ ٧٦٫٣ نصيب الفرد من الصادرات الكلية بالدوالر
 ٣١٥٫١٥ ٤٧٨٫٤ ٢٣٣٫١ ٢٣٣٫٩٥ نصيب الفرد من الواردات الكلية بالدوالر
 ١٥٫٣ ٢٥٫٩ ١١٫٨ ٨٫٣ نصيب الفرد من الصادرات الزراعية بالدوالر

 ٥٩٫٣ ٧٦٫٣ ٤٥٫٩ ٥٥٫٨نصيب الفرد من الواردات الزراعية بالدوالر
 ١٠٫١٩ ١٥٫١٣ ٨٫٨٧ ٦٫٥٦ )١(الميل المتوسط للتصدير الكلى

 ٢١٫٨٨ ٢٧٫٤٤ ١٨٫٤١ ١٩٫٧٨ ميل المتوسط لإلستيراد الكلىال
 ٠٫٣ ٠٫١ ٠٫٣- ٠٫٠٣- )٢(الميل الحدى للتصدير الكلى
 ٠٫٤ ٠٫١٥ ٠٫١٥- ٠٫١٤ الميل الحدى لإلستيراد الكلى

 ٦٫٧٣ ١٠ ٦٫٠٣ ٤٫١٥ الميل المتوسط للتصدير الزراعى
 ٢٧٫٠٣ ٣٠٫٩ ٢٢٫١٨ ٢٨ الميل المتوسط لإلستيراد الزراعى

 ٠٫٢٧ ٠٫٣٦ ٠٫١٩- ٠٫٠٢ يل الحدى للتصدير الزراعىالم
 ٠٫٥ ٠٫٢٤ ٠٫١ ٠٫٠٣ الميل الحدى لإلستيراد الزراعى

 التغير في قيمة الصادرات الكلية في فترة معينة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  الميل الحدي للتصدير الكلى ) ١(

  التغير في قيمة الناتج القومي في نفس الفترة                                                     

 قيمة الصادرات الكلية في فترة معينة    
 ١٠٠ × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  الميل المتوسط للتصدير الكلى ) ٢(

  قيمة الناتج القومي في نفس الفترة                                                         
 بالملحق ) ٢( جمعت حسبت من جدول :المصدر



 

 

١٠٨

 الباب الرابع

 تطور أهم الصادرات الزراعية المصرية فى األسواق الخارجية

ية ألهم الصادرات الزراعية المصرية  هذا الباب على األهمية النسبيتناول
أيضًا يتناول و. )٢٠٠٩-١٩٩٥(مستوردة خالل الفترة محل الدراسة ألهم الدول ال

خدام النماذج التحليلية تقدير دوال الطلب على صادرات البرتقال المصرى بإست
 فى حين يتناول دور الشرآات العاملة فى مجال تصدير الحاصالت ،المختلفة

 .صرية وذلك من خالل إستمارة إستبيان مصممة لهذا الغرض الزراعية الم
 :ية المصرية ألهم الدول المستوردةاألهمية النسبية ألهم الصادرات الزراع :أوًال

 األهمية النسبية للصادرات الزراعية المصرية ألهم الدول الجزءيتناول هذا 
مصرية خالل الفترة الالمستوردة العربية واألوروبية ونصيب آل دولة من الصادرات 

)٢٠٠٩-١٩٩٥(. 
 :األهمية النسبية للدول المستوردة للقطن المصرى 

األهمية النسبية لصادرات القطن المصرى حيث ) ١٤(أظهرت نتائج جدول 
 أهم الدول يبين الجدول تطور األهمية النسبية للصادارت المصرية من القطن إلى

. )٢٠٠٩-١٩٩٥(رة الدراسة وهى ل فت واألوروبية وذلك خال،المستوردة العربية
وأن الهند تأتى فى المرتبة األولى من بين أهم الدول المستوردة للقطن المصرى حيث 

وتأتى إيطاليا فى . %١٩٫٧ا خالل فترة الدراسة حوالى آانت األهمية النسبية له
وتأتى ،خالل نفس الفترة % ١٤٫٥٣ حوالى لثانية حيث بلغت أهميتها النسبيةالمرتبة ا

 خالل فترة %٨٫٠٦ت األهمية النسبية لها نحو وريا فى المرتبة الثالثة حبث بلغآ
 وتأتى ترآيا فى المرتبة الرابعة حيث بلغت األهمية النسبية لمتوسط فترة ،الدراسة 

 %.٧٫٩٦الدراسة لها حوالى 
 :األهمية النسبية للدول المستوردة لألرز المصرى 

النسبية لتطور صادرات األرز المصرى فى األهمية ) ١٥(أظهرت النتائج بجدول 
أهم الدول المستوردة لألرز حيث تبين وجود أهم أربع دول تستحوذ على النصيب األآبر 
من الصادرات المصرية ، حيث تعتبر السعودية من أآبر األسواق المستوردة لألرز 

-١٩٩٥(وذلك لمتوسط فترة الدراسة % ٢٢٫٨٧المصرى وبلغت األهمية النسبية لها 
وتأتى ترآيا فى المرتبة الثانية حيث آانت األهمية النسبية لها خالل فترة ). ٢٠٠٩

، وتأتى ليبيا لتحتل المرتبة الثالثة حيث آانت األهمية النسبية % ١٤٫٦٤الدراسة حوالى 
خالل فترة الدراسة، وتأتى األردن فى المرتبة % ١١٫٢٢لصادرات األرز فيها حوالى 

 .وذلك خالل فترة الدراسة % ٧٫٨٧همية النسبية لها حوالى الرابعة حيث بلغت األ

 



 

 

١٠٩

 تطور األهمية النسبية لقيمة الصادرات المصرية من القطن ألهم الدول :)١٤(جدول 
 .)٢٠٠٩ -١٩٩٥(خالل الفترة 

 نواتــــــــالس الهند إيطاليا آوريا ترآيا

١٩٩٥ ١٣٫٥ ١٨٫٥١ ١١٫١ ١٢٫٦ 

١٩٩٦ ١٫١٩ ١٣٫٧ ١٩٫٥٧ ١٠٫٦٩ 

١٩٩٧ ١١٫٧٨ ٢٥٫٢٤ ١٠٫٣٤ ١٣٫٥٥ 

١٩٩٨ ١٥٫٧٣ ٢٧٫٢٣ ٣٫٠٥ ١٢٫٦٨ 

١٩٩٩ ١٤٫٥٣ ٢٦٫١٥ ٩٫٢٨ ١٣٫٨١ 

٢٠٠٠ ١٧٫٦ ١٨٫٣٦ ٥٫٩١ ١١٫٣٨ 

٢٠٠١ ١٧٫٦٧ ١٩٫٩١ ٦٫٠٧ ٨٫١٧ 

٢٠٠٢ ١٧٫٧٦ ١٥٫٥٢ ٩٫٠٩ ٥٫٧٦ 

٢٠٠٣ ٢٦٫٣٥ ١٣٫٣٨ ٩٫٧ ٤٫١٨ 

٢٠٠٤ ١٦٫٤٧ ٧٫٣٧ ١٠٫٣٧ ٦٫٧٣ 

٢٠٠٥ ٢٧٫٩٥ ٩٫٢٦ ٤٫٧٨ ٤٫٤ 

٢٠٠٦ ٣٢٫٩ ١١٫٥٤ ٥٫٥٧ ٥٫٥٧ 

٢٠٠٧ ٣٢٫٥ ٩٫٤٣ ٤٫٩٣ ٧٫٥٣ 

٢٠٠٨ ١٩٫٦٨ ٤٫٦٧ ٣٫٠١ ٥٫١١ 

٢٠٠٩ ٢٦٫٥٦ ٣٫٢٨ ٤٫١٣ ٨٫٤٨ 

١٩٫٧ ١٤٫٥٣ ٨٫٠٦ ٧٫٩٦ 
األهمية النسبية إلجمالى صادرات

 )٢٠٠٩-١٩٩٥(الدول للفترة 

 بالملحق ) ٣( جمعت حسبت من جدول  :المصدر

 
 



 

 

١١٠

 يمة الصادرات المصرية من األرز ألهم الدولتطور األهمية النسبية لق :)١٥(جدول 
 .)٢٠٠٩ -١٩٩٥(خالل الفترة 

السعودية ترآيا ليبيا األردن  السنوات

١٩٩٥ ٣٩٫٣٥ ٦٫٨٢ ١٥٫٦١ ٥٫٧١ 

١٩٩٦ ١٦٫١ ٦٫٨١ ٥٫٣٩ ٢٠٫٦٨ 

١٩٩٧ ٢٤٫٣٣ ٣٠٫٤٩ ٨٫٨ ٢٣٫٠٩ 

١٩٩٨ ١١٫٨٨ ٢٦٫٤٥ ٤٫٦٧ ٦٫٦١ 

١٩٩٩ ٢١٫٧٦ ٢٤٫٣١ ٠٫٣٢ ٩٫٥٧ 

٢٠٠٠ ٢٧٫٥٣ ١٤٫٤٨ ٢٧٫٥٤ ٢٫٦١ 

٢٠٠١ ٢١٫٦٥ ١٤٫٢ ١٠٫٥١ ٣٫٦٦ 

٢٠٠٢ ٢٠٫٨٩ ١٥٫١ ٩٫٢٣ ١٢٫٠٧ 

٢٠٠٣ ٢٢٫٤٦ ١٩٫٩ ١٧٫٨١ ٧٫٨٦ 

٢٠٠٤ ٢٥٫٠٦ ١١ ٤٫٩٦ ٥٫٧٤ 

٢٠٠٥ ٢١٫٣١ ١١٫٩٣ ١٤٫٨٨ ٤٫١٨ 

٢٠٠٦ ٢٤٫٨٤ ١٣٫٥ ٩٫٨٩ ٨٫٩ 

٢٠٠٧ ١٩٫٢٧ ١٤٫٣٤ ١٨٫٩٦ ٦٫٩٧ 

٢٠٠٨ ٣٤٫٦٦ ١٩٫٩ ١٧٫٥٤ ١٠٫٨٧ 

٢٠٠٩ ٢٥ ١١٫٥٧ ٤٫٧٩ ٧٫٠٤ 

٢٢٫٨٧ ١٤٫٦٤ ١١٫٢٢ ٧٫٨٧ 
األهمية النسبية إلجمالى صادرات

 )٢٠٠٩-١٩٩٥(الدول للفترة 

 بالملحق) ٤( جمعت وحسبت من جدل :المصدر



 

 

١١١

 :األهمية النسبية للدول المستوردة للبطاطس 
األهمية النسبية لصادرات البطاطس حيث يبين ) ١٦(أوضحت بيانات جدول 
بية للصادارت المصرية من البطاطس إلى أهم الدول الجدول تطور األهمية النس

وأن اليونان تأتى فى . )٢٠٠٩-١٩٩٥(ل فترة الدراسة وهى المستوردة  وذلك خال
المرتبة األولى من بين أهم الدول المستوردة للبطاطس المصرى حيث آانت األهمية 

رتبة الثانية  وتأتى إيطاليا فى الم،% ١٧٫٦٧النسبية لها خالل فترة الدراسة حوالى 
وتأتى المملكة ،خالل نفس الفترة % ١٥٫٥٨ حوالى تها النسبيةحيث بلغت أهمي

خالل فترة % ١١٫٨٧ها نحو المتحدة فى المرتبة الثالثة حبث بلغت األهمية النسبية ل
 وتأتى لبنان فى المرتبة الرابعة حيث بلغت األهمية النسبية لمتوسط فترة ،الدراسة

 % .١١٫١الدراسة لها حوالى 
 :األهمية النسبية للدول المستوردة للبرتقال 

األهمية النسبية لصادرات البرتقال المصرى حيث ) ١٧(أظهرت نتائج جدول 
يبين الجدول تطور األهمية النسبية للصادارت المصرية من البرتقال إلى أهم الدول 

). ٢٠٠٩-١٩٩٥(المستوردة العربية، واألوروبية وذلك خالل فترة الدراسة وهى 
وأن أوآرانيا تأتى فى المرتبة األولى من بين أهم الدول المستوردة للبرتقال المصرى 

وتأتى السعودية %. ٣٢٫٨٥حيث آانت األهمية النسبية لها خالل فترة الدراسة حوالى 
، خالل نفس الفترة% ٣١٫٧٣ية حوالى فى المرتبة الثانية حيث بلغت أهميتها النسب

فى المرتبة الثالثة حبث بلغت األهمية النسبية لها نحو وتأتى المملكة المتحدة 
خالل فترة الدراسة، وتأتى الصين فى المرتبة الرابعة حيث بلغت األهمية % ١٦٫٢٥

 %.١٣٫٢٦النسبية لمتوسط فترة الدراسة لها حوالى 
 :األهمية النسبية للدول المستوردة للبصل 

ر صادرات البصل المصرى األهمية النسبية لتطو) ١٨(توضح بيانات الجدول 
إلى أهم الدول المستوردة للبصل حيث تبين وجود أهم أربع دول تستحوذ على 
النصيب األآبر من الصادرات المصرية للبصل، وتعتبر السعودية من أآبر األسواق 

وذلك لمتوسط فترة % ٤١٫٢المستوردة للبصل المصرى وبلغت األهمية النسبية لها 
وتأتى الكويت فى المرتبة الثانية حيث آانت األهمية ). ٢٠٠٩-١٩٩٥(الدراسة 

، وتأتى لبنان لتحتل المرتبة الثالثة %٥٫٩٩النسبية لها خالل فترة الدراسة حوالى 
خالل نفس الفترة، % ٥٫٧٧حيث آانت األهمية النسبية لصادرات األرز فيها حوالى 

% ٣٫٨٥ لها حوالى وتأتى اليونان فى المرتبة الرابعة حيث بلغت األهمية النسبية
 .وذلك خالل فترة الدراسة



 

 

١١٢

تطور األهمية النسبية لقيمة الصادرات المصرية من البطاطس ألهم  :)١٦(جدول 
 .)٢٠٠٩ -١٩٩٥(خالل الفترة  الدول

المملكة المتحدة اليونان إيطاليا لبنان  السنوات

١٠٫٦٧ ٢٣٫٦٢ ١١٫١٦ ٨٫٥ ١٩٩٥ 

١٢٫٥٨ ٩٫١٨ ٧٫١٤ ٢٣٫٣٣ ١٩٩٦ 

١٣٫٠٧ ٣٨٫٤٩ ٢١٫٢١ ١٣٫٢ ١٩٩٧ 

١١٫٧٥ ٣٠٫٣٤ ١٧٫٢١ ٨٫٢٤ ١٩٩٨ 

١٣٫٦٤ ٧٫٣٥ ٢١٫٩٦ ١٥٫٣٨ ١٩٩٩ 

٢٠٠٠ ١٫٢٢ ٩٫٠٥ ٥٫٦٥ ١٫٢٦ 

١٧٫٠١ ٢١ ٢٥٫٣٢ ٢٠٠١ ٦٫٣٦ 

١١٫٤٤ ١٠٫٠٩ ٢٠٫٠٤ ٢٤٫٣٢ ٢٠٠٢ 

١٩٫٥١ ٢٦٫٦ ١١٫٥ ٣٫٦ ٢٠٠٣ 

١٥٫٨٧ ٨٫٧٣ ٥٫٨ ٣١٫٤٥ ٢٠٠٤ 

٢٠٫٠٧ ٩٫٢٥ ٧٫٠٦ ٢٠٠٥ ٢٥٫٦ 

٢٦٫٥٧ ٣٫٩ ٥٫٥٢ ٢٤٫٠٣ ٢٠٠٦ 

٢٢٫٣٨ ٥٫٣٤ ٢١٫٥٧ ١٥٫٨٥ ٢٠٠٧ 

١١٫١٨ ٤٫٣١ ١٢٫٤١ ١٣٫٤٦ ٢٠٠٨ 

١٠٫٤٤ ٦٫٤٧ ١٤٫٠٣ ٢٠٫٨٢ ٢٠٠٩ 

١٥٫٥٨ ١١٫١ ١١٫٨٧ ١٧٫٦٧
األهمية النسبية إلجمالى صادرات

 )٢٠٠٩-١٩٩٥(الدول للفترة 

 بالملحق ) ٥( جمعت حسبت من جدل :المصدر

 
 
 



 

 

١١٣

 الصادرات المصرية من البطاطس ألهم تطور األهمية النسبية لقيمة :)١٧(جدول 
 ).٢٠٠٩ -١٩٩٥(خالل الفترة  الدول

الصين المتحدة المملكة السعودية وآرانياأ  السنوات

١٧٫١ ٨١٤٫٨ ٢٦٫٨ ١٢٫١٣ ١٩٩٥ 

٢٣٫١ ٤١٠٫٨ ٢٢٫٥ ١٢٫٦ ١٩٩٦ 

٢٠٫٢ ٢٢٧٫٨ ١٦٫٦ ٦٫٨ ١٩٩٧ 

٧٣٢٫٤ ٤٫٥ ٠٫٨٠ ٣٫٣ ١٩٩٨ 

١١٫٩ ١٩٩٩ ١٫٧٢ ١٩ ٠٫١٠ 

٢٠٠٠ ٥٨٫٦ ١٨٫٣ ٠٫٦٧ ١٫٧ 

٤٫٩٨ ٦٢٫٨٩ ٥٫٨ ٠٫٤٠ ٢٠٠١ 

٢٢٫٨٦ ٠٫٥٥ ٥٫٧ ٤٢٫٥٨ ٢٠٠٢ 

٨٫٥٨ ٢٠٠٣ ١٫٤ ٤٤٫٥ ١٠٫٥ 

١٠٫١٢ ٢٣٫١٦ ٢٦٫٧ ٢٠٠٤ ٠٫٣٥ 

١٣٫٣ ٣٣٫٩٥ ١٠٫٩ ٢٠٠٥ ١٫٦٥ 

١٥٫٤ ٢٠٠٦ ٧٫٩٦ ٢١ ٧٫٦ 

١٠٫٨ ٢٤٫٦٥ ١٦٫٥٥ ٢٠٠٧ ٣٫٥٣ 

١١٫٨ ٣٥٫٥٨ ١٩٫٧٦ ٢٠٠٨ ٤٨٫٢ 

١٧٫٣ ٤٠٫٩٣ ٢١٫٢ ٤٤٫٨٨ ٢٠٠٩ 

١٣٫٢٦ ٣١٫٧٣ ١٦٫٢٥ ٣٢٫٨٥
األهمية النسبية إلجمالى صادرات

 )٢٠٠٩-١٩٩٥(الدول للفترة 

  بالملحق) ٦( جمعت حسبت من جدل :المصدر
 



 

 

١١٤

تطور األهمية النسبية لقيمة الصادرات المصرية من البصل ألهم  :)١٨(جدول 
 ).٢٠٠٩ -١٩٩٥(خالل الفترة  الدول

السعودية الكويت لبنان اليونان  تالسنوا

١٩٩٥ ٢٣٫٨٦ ٧٫٥٣ ١٠٫٥٨ ٧٫٩٨ 

١٩٩٦ ٥٣٫٧٧ ٨٫٧٩ ٦٫٠٩ ٤٫٩٨ 

١٩٩٧ ٣٢٫٢١ ٥٫٩٤ ٩٫٦٥ ٩٫٣٩ 

١٩٩٨ ١٢٫٧٣ ٢٫٩٩ ٩٫٦٢ ٩٫٩ 

١٩٩٩ ٤٤٫٩ ٤٫٢٥ ١٦٫٩٧ ٥٫٧٢ 

٢٠٠٠ ٦٢٫٧٥ ٤٫٥٣ ٨٫٣ ١١٫٤٧ 

٢٠٠١ ٥٢٫٤٣ ٢٫٣٦ ١٥٫٩٢ ٧٣٦٨ 

٢٠٠٢ ٥٣٫٩٧ ٤٫٢ ٥٫٤٢ ٣٫٧٢ 

٢٠٠٣ ٣٠٫٢٨ ٤٫٠٢ ٥٫٤٣ ٤٫٣١ 

٢٠٠٤ ٢٩٫٤٥ ٤٫٩ ١٤٫٩٨ ٦٫٩ 

٢٠٠٥ ٤٤٫٤٦ ١١٫٧٩ ٤٫٤٣ ٠٫٤٨ 

٢٠٠٦ ٣٨٫٤٨ ٩٫٨١ ٣٫٩ ٢٫٨ 

٢٠٠٧ ١٠٫٦٤ ٠٫٨٦ ٥٫٣٦ ٥٫٦٦ 

٢٠٠٨ ١٥٫٦٨ ٣٫١٩ ٣٫٤٥ ٣٫٢٧ 

٢٠٠٩ ٥٨٫٨ ٧٫٥٥ ٢٫١٧ ١٫٠٧ 

٤١٫٢ ٥٫٩٩ ٥٫٧٧ ٣٫٨٥ 
األهمية النسبية إلجمالى صادرات

 )٢٠٠٩-١٩٩٥(الدول للفترة 

 الملحق ب) ٧( جمعت حسبت من جدل :المصدر



 

 

١١٥

 :األهمية النسبية للدول المستوردة للعنب 
األهمية النسبية لصادرات العنب المصرى فى ) ١٩(أوضحت نتائج جدول 

وآان النصيب األآبر ) ٢٠٠٩ -١٩٩٥(اسة رأسواقه الخارجية وذلك خالل فترة الد
لدولة المملكة المتحدة حيث آانت األهمية النسبية لصادرات العنب المصرى فيها 

 تليها فى المرتبة الثانية هولندا حيث بلغت األهمية النسبية ،% ٤٢٫٩٦لغت حوالى ب
 وتأتى الكويت فى المرتبة الثالثة والتى ،% ٢٤٫٣٤لمتوسط فترة الدراسة لها نحو

 وتأتى السعودية فى المرتبة الرابعة حيث بلغت ،% ١٫٨٨بلغت أهميتها النسبية نحو
 .ذلك خالل فترة الدراسةو% ٠٫٦٢األهمية النسبية لها نحو 

 :األهمية النسبية للدول المستوردة للفاصوليا 
األهمية النسبية لتطور صادرات الفاصوليا ألهم ) ٢٠(أظهرت نتائج جدول 

الدول المستوردة للفاصوليا من مصر حيث تبين وجود أهم أربع دول تستحوذ على 
 من أآبر األسواق النصيب األآبر من الصادرات المصرية، حيث تعتبر إيطاليا

وذلك لمتوسط % ١١٫٨٧المستوردة للفاصوليا المصرى وبلغت األهمية النسبية لها 
وتأتى هولندا فى المرتبة الثانية حيث آانت األهمية ). ٢٠٠٩-١٩٩٥(فترة الدراسة 

، وتأتى المملكة المتحدة لتحتل % ٩٫٨٢النسبية لها خالل فترة الدراسة حوالى 
% ٩٫٥آانت األهمية النسبية لصادرات الفاصوليا فيها حوالى المرتبة الثالثة حيث 

خالل فترة الدراسة ، وتأتى فرنسا فى المرتبة الرابعة حيث بلغت األهمية النسبية لها 
 .وذلك خالل فترة الدراسة% ٤٫٢١حوالى 

 :األهمية النسبية للدول المستوردة للثوم 
ت الثوم حيث يبين األهمية النسبية لصادرا) ٢١(أوضحت بيانات جدول 

الجدول تطور األهمية النسبية للصادارت المصرية من الثوم إلى أهم الدول المستوردة  
وأن إيطاليا تأتى فى المرتبة األولى ). ٢٠٠٩-١٩٩٥(وذلك خالل فترة الدراسة وهى 

من بين أهم الدول المستوردة للثوم المصرى حيث آانت األهمية النسبية لها خالل 
، وتأتى هولندا فى المرتبة الثانية حيث بلغت أهميتها % ٣٨٫١٥ة حوالى فترة الدراس

خالل نفس الفترة ،وتأتى فرنسا فى المرتبة الثالثة حبث بلغت % ٩النسبية  حوالى 
خالل فترة الدراسة، وتأتى المملكة المتحدة فى % ٨٫٥األهمية النسبية لها نحو 

% ٦٫٧٢متوسط فترة الدراسة لها حوالى المرتبة الرابعة حيث بلغت األهمية النسبية ل
 .وذلك خالل متوسط فترة الدراسة



 

 

١١٦

 تطور األهمية النسبية لقيمة الصادرات المصرية من العنب ألهم الدول :)١٩(جدول 
 ).٢٠٠٩ -١٩٩٥(خالل الفترة 

السعودية الكويت المملكة المتحدة هولندا  السنوات

١٩٩٥ ٤١٫٦٣ ٤٫٩٤ ٩٫٠١ ٠٫٨٦ 

١٢٫٠٦ ٠٫٣٣ ١٩٩٦ ٧٥٫١١ ٦٫٨ 

١٤٫١٦ ١٫٢٦ ١٩٩٧ ٧٤٫٨٥ ٧٫١٣ 

١١٫٦٤ ٣٫٣٥ ١٩٩٨ ٦٢٫١٣ ١٫٣٨ 

١٥٫٧٤ ٠٫٢٢ ١١٫٠٩ ١٩٩٩ ٦٥٫٨٥ 

٣٤٫٨٨ ٣٫٧٣ ١٫٠٧ ٢٠٠٠ ٥١٫٤١ 

١٣٫٢١ ٤٫١٧ ١٫٤٧ ٢٠٠١ ٥٧٫٦٩ 

٢٠٫٤٧ ٠٫٧٧ ٣٫١٤ ٢٠٠٢ ٦٣٫١٣ 

٢٠٠٣ ٣٩٫٢٢ ١٩٫٨ ٤٫١٦ ١٫٦٤ 

٢٢٫٥٤ ١٫٠١ ١٫٨٢ ٢٠٠٤ ٤٢٫٥ 

٢٠٠٥ ٤٥ ٢٧ ٠٫٥ ٠٫٥٩ 

٢٠٠٦ ٣٤٫١٤ ٣٥٫١ ١٫٥٤ ٠٫٤٤ 

١٢٫٣٨ ١٫٣٥ ٠٫٦٢ ٢٠٠٧ ٣٤٫٨٥ 

٣٢٫٥٧ ٢٫٥٧ ٠٫٧٨ ٢٠٠٨ ٥٨٫٨٧ 

٢٣٫٢٩ ١٫٧٤ ٠٫٤٧ ٢٠٠٩ ٣٨٫٧٩ 

٢٤٫٣٤ ١٫٨٨ ٠٫٦٢ ٤٢٫٩٦ 
األهمية النسبية إلجمالى صادرات

 )٢٠٠٩-١٩٩٥(الدول للفترة 

 بالملحق ) ٨( جمعت حسبت من جدل :المصدر

 
 



 

 

١١٧

نسبية لقيمة الصادرات المصرية من الفاصوليا ألهم تطور األهمية ال :)٢٠(جدول 
 .)٢٠٠٩ -١٩٩٥(خالل الفترة  الدول

المملكة المتحدة فرنسا إيطاليا هولندا  السنوات

١٩٩٥ ٠٫٥٧ ٣٦٫١ ٥٫١٨ ٥٫٨٣ 

٤١٫٩٥ ٦٫٦ ٧٫٧٢ ١٩٩٦ ٣٫٧٧ 

١٠٫٨٣ ٥٠٫٥٢ ١٩٫٩ ١٨٫١٧ ١٩٩٧ 

١٤٫٤٨ ١٩٫٨٣ ٤٫٩ ١٩٩٨ ٢١٫٣ 

١٩٩٩ ٣٧٫٢ ٧٫٥٩ ١٨٫٩٧ ٥٫١٦ 

١٢٫٧٧ ١٢٫٣ ٦٫٦٧ ٣٦٫٤٣ ٢٠٠٠ 

٢٨٫٩٨ ٦٫٥٣ ٣٫٧٥ ٠٫٨٢ ٢٠٠١ 

١٢٫٦٧ ٨٫١٩ ٢٫٨٣ ٣٩٫٩٦ ٢٠٠٢ 

١٠٫٢٧ ٨٫٣١ ٣٫٦٧ ٣٦٫٥٣ ٢٠٠٣ 

٤٣٫٢٩ ٨٫١ ٨٫٢ ٣٫٦٥ ٢٠٠٤ 

٣١٫٨٨ ١٧ ٨٫٣٧ ٣٫٩٤ ٢٠٠٥ 

٢١٫٢١ ١١٫٨٦ ٦٫٤١ ١٥٫٤١ ٢٠٠٦ 

١١٫٠٩ ٩٫٦١ ٢١٫٨٤ ٨٫٧٤ ٢٠٠٧ 

٢٠٠٨ ٢٫٤ ٢٫٠٢ ٤٫٦٢ ١٫٨٤ 

٢٠٠٩ ١٫٨١ ٠٫٠٦ ١٫١٧ ٠٫٢٩ 

١١٫٨٧ ٩٫٨٢ ٩٫٥ ٤٫٢١
األهمية النسبية إلجمالى صادرات

 )٢٠٠٩-١٩٩٥(الدول للفترة 

 بالملحق ) ٩( جمعت حسبت من جدل :المصدر

 
 



 

 

١١٨

 تطور األهمية النسبية لقيمة الصادرات المصرية من الثوم ألهم الدول :)٢١(جدول 
 ).٢٠٠٩ -١٩٩٥(خالل الفترة 

المملكة المتحدة هولندا افرنس  السنوات إيطاليا

٣٫٧٩ ٩٫٢٧ ٢٫٤٥ ١٩٩٥ ٤٠٫١٣ 

١٤٫٩٤ ٠٫٧٦ ٤٫١١ ١٩٩٦ ٥٥٫٥٩ 

١٢٫٧٩ ٠٫٨٨ ٣٫٨٦ ١٩٩٧ ٣٥٫٦٥ 

٢١٫٣٨ ١٫٣١ ٢٫٢٤ ١٩٩٨ ٤٩٫٩٥ 

١٤٫٨ ٣٠ ٠٫٥١ ١٩٩٩ ٢٥٫٣٥ 

٥٫٣١ ٢٫٦٦ ٠٫٣٥ ٢٠٠٠ ٤٩٫٤٢ 

٢٫١٣ ٥٫٣٦ ٣٫٥٤ ٢٠٠١ ٥٦٫٤٨ 

٢٠٠٢ ٨٣٫٤٢ ٣٫١ ٤٫٥٨ ٢٫٣ 

١٫٤٣ ١٫٤٩ ٣٣٫٣ ٢٠٠٣ ٥٣٫٨١ 

٣٫٩٥ ٨٫٥٤ ٢٫٣ ٢٠٠٤ ٣٨٫٢٧ 

٢٠٠٥ ٥٢٫٤٦ ٧ ١٢٫٦ ٠٫٥٥ 

١٦٫٦ ١٣٫١ ٢ ٢٠٠٦ ٤٧٫٣٥ 

١٣٫٧٦ ٧٫٤ ١٫١٣ ٢٠٠٧ ٢٩٫١٢ 

١٢٫٤٦ ٤٫٣١ ٤٫٢٣ ٢٠٠٨ ١٣٫٧١ 

٢٣٫٣٥ ٦٫٩ ٩٫٥٨ ٢٠٠٩ ١٩٫٢ 

٣٨٫١٥ ٩ ٨٫٥ ٦٫٧٢ 
األهمية النسبية إلجمالى صادرات

 )٢٠٠٩-١٩٩٥(الدول للفترة 

 بالملحق ) ١٠(بت من جدل جمعت حس: المصدر



 

 

١١٩

 :األهمية النسبية للدول المستوردة للطماطم  

أن األهمية النسبية لتطور صادرات الطماطم فى ) ٢٢(تشير بيانات الجدول 

 على النصيب يث تبين وجود أهم أربع دول تستحوذأهم الدول المستوردة للطماطم ح

سعودية من أآبر األسواق  حيث تعتبر ال،بر من الصادرات المصرية للطماطماألآ

متوسط فترة الدراسة وذلك ل% ٣٠٫٢المستوردة للطماطم وبلغت األهمية النسبية لها 

وتأتى هولندا فى المرتبة الثانية حيث آانت األهمية النسبية لها . )٢٠٠٩-١٩٩٥(

 وتأتى المملكة المتحدة  لتحتل المرتبة الثالثة ،%١٧٫٥٣خالل فترة الداسة حوالى 

 ،خالل نفس الفترة % ٦٫٨٤ة لصادرات األرز فيها حوالى  األهمية النسبيحيث آانت

وذلك % ٣٫٢ت األهمية النسبية لها حوالى وتأتى الكويت فى المرتبة الرابعة حيث بلغ

 .خالل فترة الدراسة

 :األهمية النسبية للدول المستوردة للفراولة 

اولة حيث األهمية النسبية لصادرات الفر) ٢٣(أوضحت بيانات جدول 

لفراولة إلى أهم يبين الجدول تطور األهمية النسبية للصادارت المصرية من ا

وأن ). ٢٠٠٩-١٩٩٥( وذلك خالل فترة الدراسة وهى الدول المستوردة

السعودية تأتى فى المرتبة األولى من بين أهم الدول المستوردة للفراولة حيث 

، وتأتى المملكة %١٥٫٧٨الى  خالل فترة الدراسة حوآانت األهمية النسبية لها

خالل نفس % ١٤نسبية حوالى المتحدة فى المرتبة الثانية حيث بلغت أهميتها ال

، وتأتى هولندا فى المرتبة الثالثة حبث بلغت األهمية النسبية لها نحو الفترة

، وتأتى الكويت فى المرتبة الرابعة حيث بلغت  فترة الدراسةخالل%  ٥٫٧٤

 %.٤٫١٤وسط فترة الدراسة لها حوالى األهمية النسبية لمت



 

 

١٢٠

تطور األهمية النسبية لقيمة الصادرات المصرية من الطماطم ألهم  :)٢٢(جدول 
 .)٢٠٠٩ -١٩٩٥(الل الفترة خ الدول

المملكة المتحدة الكويت هولندا السعودية  السنوات

١٩٩٥ ٥٠٫٧٥ ٠٫٦٤ ٤٫٧٨ ٠٫٢١ 

١٤٫٠٢ ٠٫١٣ ١٩٩٦ ٧٥٫٣ ٠٫١٩ 

١٩٩٧ ٨١٫٧ ١٫٧ ٨٫٤٣ ٠٫٧٧ 

١٩٩٨ ٨٩٫٩٨ ٠٫٤٨ ٧٫١١ ٠٫١٣ 

١٩٩٩ ٨٣٫٧٤ ٢٫٨٣ ٧٫١٧ ١٫١١ 

١٢٫٣٣ ١٫١ ٦٫٦١ ٢٠٠٠ ٦١٫٤٥ 

٢٠٠١ ٦٩٫١١ ٤٫١٢ ٣٫٣١ ٧٫١٦ 

٢٠٠٢ ٤٫٤٩ ٦٫١٦ ١٫٣٨ ١٠٫٢ 

١٥٫٧٥ ٤٫٤ ١١٫٨٤ ٢٠٠٣ ٤١٫٠٣ 

١٨٫٣٨ ٠٫٣ ١٥٫٣٤ ٢٠٠٤ ٥٥٫٩ 

١٠٫٥٢ ٢٫٣٧ ٤٫٢٤ ٢٠٠٥ ٢٣٫١٥ 

٢١٫٧٤ ٢٫٣٤ ٢٩٫٦٦ ٢٠٠٦ ١٢٫٥٢ 

١٨٫٦٢ ٧ ٦٫٥ ٢٠٠٧ ٨٫٥٤ 

٢٠٠٨ ٣١٫٤٥ ٤٩٫٧ ٤٫٥٥ ١٤٫٦٢ 

٢٠٠٩ ١٢٫٦٩ ١٩ ٠٫٦٥ ٥٫٣٨ 

١٧٫٥٣ ٣٫٢ ٦٫٨٤ ٣٠٫٢ 
األهمية النسبية إلجمالى صادرات

 )٢٠٠٩-١٩٩٥(الدول للفترة 

 بالملحق ) ١١( جمعت حسبت من جدل :المصدر

 
 
 



 

 

١٢١

لة ألهم اولقيمة الصادرات المصرية من الفرتطور األهمية النسبية  :)٢٣(جدول 
 ).٢٠٠٩ -١٩٩٥(خالل الفترة  الدول

الكويت هولندا المملكة المتحدة السعودية  السنوات

٠٫٢٥ ٤٫٥ ١٩٩٥ ٧٦٫٨ ٢ 

٠٫٨١ ٩٫٨ ١٩٩٦ ٧٢٫١ ٢٫٢ 

١٩٩٧ ٣٧٫٩٧ ١٫٨٨ ٠٫٥ ٥ 

٠٫٣٢ ٧١٫١ ١٩٩٨ ٦٢٫٧ ٠٫٣٢ 

٠٫٥٩ ٥ ١٩٩٩ ٢٦٫٤ ١٫٧٨ 

٠٫٨٥ ٠٫٨٥ ٢٠٠٠ ١٦٫٢٤ ٦٫٨٤ 

٢٠٠١ ١٠٫٣٤ ١٩٫١٢ ٤٫٧ ٣٫٧٦ 

٢٠٠٢ ٢٥٫٣١ ٨٫١٧ ١٫٩ ٥٫٣٨ 

٥٫٣٨ ٣٫٣٤ ٢٠٠٣ ٢٣٫٩ ٢٫١٨ 

٥٫٩٥ ٤ ٢٠٠٤ ١٠٫٥ ١٫٧ 

٢٫٠١ ٩٫٢٦ ٢٠٠٥ ٢٥٫٢٤ ٢٫٤ 

٣٫٨٢ ٦٫٧٣ ٢٠٠٦ ٣٣٫٥٣ ٥٫٤ 

١٠٫٩٥ ٢٫٩٢ ٢٠٠٧ ٣٠ ٦ 

٧٫٩٨ ٥٫٢٦ ٢٠٠٨ ١٩٫١ ٢٠٫١٤ 

٥٫٦٥ ٢٫٤٦ ٢٠٠٩ ١٠٫٢٩ ١٤٫٤٤ 

٥٫٧٤ ٤٫١٤ ١٥٫٧٨ ١٤ 
اتاألهمية النسبية إلجمالى صادر

 )٢٠٠٩-١٩٩٥(الدول للفترة 

 بالملحق ) ١٢( جمعت حسبت من جدل  :المصدر

 
 



 

 

١٢٢

 : المصرىتقدير دوال الطلب على صادرات البرتقال :ثانيًا
تعتبر الحاصالت البستانية أحد محاور التنمية الزراعية فى مصر وتعد تنمية 

اعية فى الصادرات الزراعية من أهم أهداف مخططى السياسات اإلقتصادية الزر
مصر، والتى من أهم مالمحها التوسع فى إنتاج وتصدير المحاصيل المختلفة التى 
تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية فى األسواق العالمية خاصة محاصيل الفاآهة 

 )Competitive Advantage(والخضر، وجدير بالذآر أن مفهوم الميزة التنافسية 
 عديدة للميزة التنافسية الكلية للدولة  إصطالح إقتصادى، وقد أعطيت تعريفات  

والتعريف العملى األآثر إستخدامًا هو الذى وضعتة اللجنة األمريكية للميزة التنافسية 
 ة،ـــــقدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات تقابل أختيار األسواق الدولي: للصناعة وهو

ويعتبر البرتقال من ، )١(وفى نفس الوقت تحافظ أو تزيد الدخل الحقيقى لمواطنيها
المحاصيل التصديرية الواعدة والتى يزداد الطلب عليها فى األسواق الخارجية وأيضًا 

 .ههناك ميزة نسبية فى إنتاج هذا المحصول وتصدير

ويهدف هذا الجزء إلى التعرف على نتائج تقدير دوال الطلب على صادرات 
ة لمحصول البرتقال فى أهم البرتقال المصرى وذلك للتعرف على األوضاع التصديري

 ، نموذج اإلحالل،النموذج المباشر(ية بإستخدام النماذج التحليلية األسواق العالم
التعرف على  والتعرف على نتائج هذا التقدير وأيضًا ،)نموذج النصيب السوقى

 لمحصول البرتقال أسواق الدول المستوردةالخاصة بكل نموذج فى أهم المرونات 
تقال المصرى فى السوق  أهم الدول المنافسة لصادرات البروآانت .المصرى

ب  جنو،المغرب: لسوق الروسىوفى ا. يا سور، جنوب أفريقيا ،لبنان : السعودى هى
أخيرًا و.  المغرب، جنوب أفريقيا،أسبانيا: سوق المملكة المتحدةوفى .  ترآيا ،أفريقيا 

 . ترآيا، أسبانيا،ب أفريقيا جنو: أهم الدول المنافسة لمصر فى سوق أوآرانيا هى 

   :  نماذج التقدير
تم التقدير القياسى لدوال الطلب على االبرتقال فى الدول األآثر إستيرادًا 

 : بإستخدام النماذج التحليلية الثالث التالية 

                                                 
الصادرات الزراعية المصرية فى ظل سياسة التحرر اإلقتصادى ): "دآتور(محمد زآى جمعه  )١(

 الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد ،"آيف تنمو
 .١٩٩٧األول، العدد األول، مارس 



 

 

١٢٣

 : Direct Model   النموذج المباشر -أ
ادرات مية الصيتم تقدير هذا النموذج للتعرف على تأثير السعر المطلق على آ

 والمتغيرات الموجودة فى هذا النموذج هى تغيرات ،إلى أسواق الدول المستوردة
 وآمية اإلنتاج للدولة المصدرة ،ها تربط العالقة بين سعر التصديرمباشرة حيث أن

حيث أن الكمية التى تستوردها أى دولة تتوقف على آل من فائض اإلنتاج فى الدولة 
والمرونة فى هذا النموذج تبين مدى . ر فى الدولة المصدرة وسعر التصدي،المصدرة 

 .ول المستوردة التى شملها التحليل المصدرة لدى المستهلكين فى الد السلعةأهمية

 :  )١( الصياغة الرياضية للنموذج-١
      تم تقدير دوال الطلب على الواردات الكلية من المحصول فى الدول المستوردة 

 : يل بإستخدام المعادلة التالية التى تضمنها التحل

)١................... ( Qit = (Pit, Sit-1)  

 حيث

 Qit = الدولة آمية الواردات الكلية من المحصول فىiفى السنة  t      

  Pit  =  متوسط سعر إستيراد المحصول بالدوالر فى الدولة iفى السنة  t      

Sit-1 =لف طن فى الدولة  األنتاج المحلى من المحصول باأل iفى السنة  t 

والفروض المحددة لتحقيق معادلة النموذج تتمثل فى أن مرونة العرض 
لواردات المحصول ال نهائية حيث أن متوسط سعر األستيراد ثابت خالل الفترة 
الزمنية لكل دولة مستوردة ، وثبات المتغيرات األخرى أى أن الطلب على الواردات 

ت األخرى التى ال يتضمنها النموذج والتى يعكسها العامل الثابت بالمتغيرا ال يتأثر
ومن تلك المتغيرات النوعية والتغيرات التكنولوجية وغيرها  التى ال يمكن فصل 

 وتحسب مرونة الطب السعرية للدول ،تأثير آل منها على حدة فى هذا النموذج 
تغير فى النموذج مضروبا  بإستخدام معامل األنحدار لمتغير السعر الم Eiالمستوردة

عند متوسطاتها وذلك فى حالة دالة الطلب الخطية فى حين يعتبر P it / Q it  فى  

                                                 
(1) Greene، W., (1992), ET: The Econometrics Toolkit Verion 3.0, New 

York: Econometrics Software, Inc. 



 

 

١٢٤

 إذا آانت دالة الطلب معامل األنحدار لمتغير السعر هو المرونة السعرية مباشرة
 .)١(لوغاريتمية

   Substitution Model      نموذج اإلحالل  -ب
اس تأثير السعر النسبى للدولة المصدرة إلى باقى يتم تقدير هذا النموذج لقي

وأيضًا يقيس العالقة بين آمية صادرات الدولة . الدول المصدرة األخرى المنافسة لها
المصدرة إلى آمية صادرات الدول المصدرة األخرى المنافسة لها فى سوق الدولة 

 .المستوردة 
 : الصياغة الرياضية للنموذج  -١

واردات المحصول فى دولة ما بإعتبار المتغير التابع تقدر دوال الطلب على 
النسبة بين آمية واردات المحصول للدولة المراد قياسة لها الى واردات المحصول 
المستوردة من الدول المنافسة األخرى فى أسواق الدول المستوردة بإستخدامن 

 : المعادلة التالية 
)٢................. ( (q1/ q2) t = f (P1/P2) t  

 :حيث 
q1 = آمية المحصول المصرى المستوردة باأللف طن بواسطة الدولةi فى السنة t   
q2 = إجمالى آمية المحصول المستوردة باأللف طن بواسطة الدولةi فى السنة t   
P1 = الطن / سعر إستيراد المحصول المصرى بالدوالر 
P2 = سين للدولة متوسط سعر إستيراد المحصول بالدوالر لكل المتنافiفى السنة  t   

 : والفروض المحددة والشروط الضرورية فى هذا النموذج ممثلة فى 
على المحصول المصرى  income elasticities تساوى مرونات الدخل  )١

 .والمحصول المستورد من الدول المنافسة األخرى فى أسواق الدولة المستوردة
ل من المحصول والسلع األخرى بين آ  cross elasticities مرونات  التقاطع )٢

وبدون هذة الفروض فإن هناك . فى أسواق الدولة المستوردة مساوية للصفر
 . أخرى يجب أن يحتويها هذا النموذجمتغيرات 

                                                 
(1) Abbot, P. 1998. Elasticities in International Trade. In: Estimating U.S. 

Agricultural Export Demand Elasticities: Econometric and Economic 
Issues. Westview Press. P. 53-86. 



 

 

١٢٥

بإستخدام مرونة اإلحالل  Ei ويمكن حساب المرونة السعرية للدولة المستوردة
 :يلى b1  ار للنسبة السعرية المقدرة بالنموذج والتى يعبر عنها بقيمة معامل األنحد

)٣................. (  Ei = b1 v2 / (v1 + v2)   
 حيث 

v1 =  قيمة واردات المحصول المصرى باأللف دوالر فى الدولةi 
v2 =  قيمة إجمالى واردات المحصول باأللف دوالر فى نفس الدولةi  

رية مباشرة إذا فى حين يعتبر معامل األنحدار لمتغير السعر هو المرونة السع
 : آانت دالة الطلب لوغاريتمية مزدوجة وذلك فى الشكل التالى 

)٤............ (Log (q1 / q2) = a +β1 log (P1 / P2) tр                   
 بين مصر والدول (p1/p2)وقد تم تقدير هذا النموذج لبيان أثر السعر النسبى 

حصول المصرى إلحالل واردات البرتقال المنافسة على إتجاة الدولة المستوردة للم
وإذا .  واردات المحصول المصرى أو العكسمن باقى الدول المنافسة على حساب

آان هناك إرتباط بين السعر النسبى والنوعية النسبية للواردات من المحصول فإن 
المرونة اإلحاللية المقدرة بواسطة النموذج تكون قريبة من الصفر إذا آان األرتباط 

 . موجبا وبالعكس تكون بعيدة عن الصفر إذا آان األرتباط سالبا 
  Market Share Model  : نموذج  النصيب السوقى ) ج

 ذلك النموذج حتى يتم التعرف على الوضع التصديرى لمحصول البرتقاليقدر 
ويستخدم هذا النموذج لتقدير إمكانية تنمية . فى أسواق الدول المستوردةالمصرى 
لتنافسى للصادرات من السلع الزراعية المصرية فى أهم أسواقها الخارجية الوضع ا

وهو يقيس الكمية المصدرة من البرتقال لدولة معينة إلى إجمالى الصادرات من 
بالنسبة للسعر فهو يقيس العالقة بين السعر الذى آذلك  و،البرتقال لجميع الدول

 ،لبرتقال المصرىسعر تصدير اإلى متوسط   المستوردة من مصردولةالتستورد به 
يمكن إضافة متغير النصيب السوقى )  Ei(وللحصول على مرونة النصيب السوقى 

 آمتغير مستقل وسوف تتغير شكل المعادلة وذلك بإستخدام معامل التعديل الجزئى
)µ ( لوصول من النصيب السوقى الفعلى إلى النصيب السوقى األمثل يستخدم لوهو

صدرة تكون ملتزمة بإرتباطات تصدير أخرى فتحدد آمية معينة حيث أن الدولة الم
 من خالل معرفة إستيراد السنة السابقة وذلك فى حالة يتم حسابةو ،للدولة المستوردة 

ستخدم هذا فت الصادرات من محصول معينأن الدولة المستوردة تريد زيادة آمية 



 

 

١٢٦

أن تصل إلى النصيب  سنة إلى المعامل وبذلك يتم زيادة الكمية المستوردة تدريجيا آل
 وفى هذا ،لتى بها إستقرار فى آمية التصديروذلك فى حالة الدول ا ،السوقى األمثل

  حيث أن)²Adjusted R(و ،)²R(النموذج أيضًا تم تقدير معامل التحديد 
)²Adjusted R ( عبارة عن تعديل لمعامل التحديد آخذه فى األعتبار عدد المتغيرات

علية التى إال باإلضافة الف) ²Adjusted R(ولكن ال تتحسن قيمة ) تقلةالمس(المفسرة 
 )²R(ومن الممكن أن يزيد إضافة متغير مفسر من قيمة  ،يضيفها المتغير المفسر

 على المتغير التابع وأنما قد يرجع إلى هولكن ليس بالضرورة أن يكون نابع من تأثير
 التغلب وإستبعاد التأثير الناتج من قادرة على) ²Adjusted R(الصدفة فى حين أن  

ولكن بإعادة توزيع معامل التحديد المعدل هو نفسه معامل التحديد أى أن . الصدفة
 .األخطاء

  :الصياغة الرياضية للنموذج -١
يقدر ذلك النموذج حتى يتم التعرف على االوضاع التصديرية لتلك الحاصالت 

ثم قدرت دوال الطلب على واردات الهامة التاريخية الواعدة فى نفس الوقت ومن 
الدول المستوردة لحاصالت الدراسة بإعتبار أن المتغير التابع يمثل نسبة واردات 
السلعة من مصر الى إجمالى واردات الدولة المستورردة أو ما يعرف بالنصيب 

 : بواسطة المعادلة التالية Market Share  السوقى
 السلع الى الدولة فى السنة آمية الصادرات المصرية باأللف طن من 

  فى السنة  iإجمالى واردات السلعة باأللف طن فى الدولة
)  ٥............ ((q1 / qit) = f (P1 / P0) it                               

 حيث أن 
q1 =  آمية الصادرات المصرية باأللف طن من السلعة الى الدولةI فى السنة t 

Qit = لسلعة باألف طن من السلعة الدولة إجمالى واردات اI فى السنة t P1 
P1 =  متوسط سعر التصدير المصرى من السلع بالدوالر الى الدولة   فى السنة 
P0 =  متوسط سعر تصدير السلعة االمستوردة فى الدولةI فى السنة t  

وفى هذا النموذج يمكن إضافة متغير  النصيبب السوقى فى السنة آمتغير 
 :لتالى تكون معادلة األنحدار الخطية فى الشكل التالى وبا مستقل

)٦ ((q1/Qi)t = µ a + µb (p1/p0) + u (1- µ) (q1/qt) t-1  



 

 

١٢٧

ا يمكن والتى عن طريقها نحصل على معامالت معادلة نموذج نيرلوف ومنه
لسلعة التصديرية  Market share Elastisity (Ei) حساب مرونة النصيب السوقى

 :لدولة امستوردة آما يلى فى ا(p1/p0)ة الى السعر النسبى المصرية بالنسب
)٧.......(                     .Ei = µ b (p1 /p0) t (qt / qi) t 

عند متوسطات ) ٢(فى المعادلة )  P1/P0(معامل األنحدار لمتغير = b حيث
 i للدولة المستوردة  ) Qi q1/(tوالنصيب السوقى ) P1/P0(آل من السعر النسبى 
وهذة المرونة تساوى مرونة الطلب السعرية على السلعة . خالل فترة الدراسة

لواردات الكلية من  أى أن التغيرات فى أجمالى اQالتصديرية وذلك بفرض ثبات 
 تعتبر معدومة بالنسبة للتغيرات الطفيفة فى سعر واردات الدولة من i  السلعة للدولة

 .p1 السلعة التصديرية المصرية 
 -: Direct Model   تقدير النموذج المباشر  نتائج

 :قدر هذا النموذج فى الشكل الخطى بالطرق المختلفة اآلتية 
  Ordinary least Square  ( .o.L.S )  طريقة المربعات الصغرى العادية-١
 General least Square (.G.L S ) طرق المربعات الصغرى العامة -٢

  Cochrane – Oreutt      ( c.o)   -أ          
  Prais – Winsten   (p.w)      -ب         

أن إشارة معامالت اإلنحدار ) ٢٤(تبين من النتائج الموضحة فى الجدول 
 لكل سالبًالدول التى شملها التحليل  لPitالمقدرة للمتغير متوسط السعر اإلستيرادى 

اإلقتصادية فيما عدا فق والمنطق  مما يت المملكة المتحدة، السعودية،يامن روس
 .امل اإلنحدار لمتغير السعر موجبة آانت إشارة معأوآرانيا

) طلب غير مرن(وقدرت جميع المرونات السعرية بأقل من الواحد الصحيح 
 األمر الذى ،%١يراد للدول تحت الدراسة بنسبة مما يدل على أن إرتفاع أسعار اإلست

 وتحقق معظمة ،األسعارندما تنخفض يحقق مكاسب تصدير للدولة المصدرة وتزداد ع
 وتبين من ،نة السعرية مساوية للواحد الصحيحالعائد التصديرى عندما تكون المرو
 ، السعودية، البرتقال المصرى فى آل من روسياالمرونة السعرية المقدرة للطلب على

يؤدى إلى % ١أن إنخفاض متوسط سعر اإلستيراد بنسبة  المملكة المتحدة ،أوآرانيا
% ٠٫٢٥ ،% ٠٫٥٣ ،% ٠٫٤١ ،%٠٫٤٦ الكلى على البرتقال بنسبة زيادة طلبها

 .وذلك على الترتيب
 



 

 

١٢٨

مستوردة خالل معامالت دوال الطلب على البرتقال فى أهم الدول ال ):٢٤(جدول 
 .)٢٠٠٩-١٩٩٥(الفترة 

الدول 
 المستوردة

 ثابت الدالة
α 

 سعر
 1β اإلستيراد

إنتاج العام 
 β2 السابق

 قيمة
R2 

2R ةقيم
 المعدلة

 قيمة
F 

المرونة 
Eالسعرية 

 روسيا
 

١٧٩٫٢ 
)٥٫٢٥* *(

-٠٫٣٥ 
)٠٫٤٦-) **٢٤٫٤( ٠٫٧٤ ٠٫٧٨ - ) **٥٫٢٢ 

 السعودية
 

١٦٠٫٩٧ 
)٤٫١٤** (

-٠٫٢٨ 
)٠٫٤١- ) *٩( ٠٫٣٣ ٠٫٣٨ - ) *٢٫٩٩ 

 أوآرانيا
 

٣٣٨٫٨ 
١٫٢٥ 

٠٫٤٣ 
٠٫٥٣- ) *٢٫٥٥( ٠٫٠٩ ٠٫١٥ - ١٫٦ 

مملكة المتحدةال
 

٣٦٤٫٢ 
)١٠٫٤٤** (

-٠٫٠٧ 
٠٫٢٥- ١٫٩ ٠٫٠٥ ٠٫١١ - ١٫٣٦ 

www://http .حسبت من بيانات الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء  :المصدر
itema/trade/s1p/eg. capmas. msrintranet،ت منظمة الغذاء والزراعة  وبيانا
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  Substitution model : نتائج تقدير نموذج اإلحالل 
فى تقدير ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(بإستخدام بيانات الفترة ) ٢٥(أشارت نتائج جدول 

 سالبة اإلشارة (P1/P2) النسبى المقدرة لمتغير السعر) b1(النموذج أن معامالت اإلنحدار 
، أى أن العالقة عكسية مع المتغير التابع %١ومعنوية إحصائيًا عند مستوى معنوية 

(q1/q2) والذى يوضح نسبة واردات محصول البرتقال من مصر إلى متوسط الواردات 
ا من باقى الدول المنافسة فى أسواق الدول المستوردة ، وذلك فى دولتين من الدول شمله

التحليل وهى روسيا، السعودية مما يوضح أن إنخفاض السعر النسبى يؤدى إلى زيادة فى 
نسبة واردات محصول البرتقال المصرى إلى دولتى روسيا والسعودية، بمعنى أن الدولة 

ردات إالمستوردة تقوم بإحالل واردات محصول البرتقال المصرى على حساب و
فى . نافسين اآلخرين لها فى سوق الدول المستوردةمحصول البرتقال من باقى الدول الم

، فى سوقى أوآرانيا% ٥ستوى معنوية حين آانت العالقة طردية ومعنوية إحصائيًا عند م
 .المملكة المتحدة

وتوضح المرونة السعرية للطلب على صادرات محصول البرتقال المصرى فى 
 من أقل ت المرونة المقدرة آانتأن معامال ،أسواق الدول المستوردة التى شملها التحليل 

 المملكة المتحدة وبلغت ، أوآرانيا، فى آل من روسيا )مرنغير طلب (الواحد الصحيح 
 . على الترتيب٠٫٠٥-، ٠٫٢٢- ، ٠٫١٧-حوالى 

 



 

 

١٢٩

معامالت األنحدار والمرونة السعرية للطلب على البرتقال فى نموذج  ):٢٥(جدول 
 .)٢٠٠٩-١٩٩٥(اإلحالل خالل الفترة 

لدول ا
 المستوردة

 ثابت الدالة
α 

 السعر
 1βالنسبى 

 قيمة
R2 

 قيمة
2R المعدلة

المرونة  Fقيمة 
Eالسعرية 

 روسيا
 

٠٫٠٤ 
١٫٦٨ 

-١٫٢١ 
)٣٫١٣** ( 

٠٫١٧-) **٩٫٨( ٠٫٣٥ ٠٫٤٠ 

 السعودية
 

-٢٫٨ 
١٫٥ 

-٢٫٤ 
)٨٫٥** ( 

٢٫٢٥- ) **٧٢( ٠٫٨٢ ٠٫٨٣ 

 أوآرانيا
 

١٫٣ 
٠٫٥٢ 

١٫٠٤ 
)٣٫٦** ( 

٠٫٢٢- ) **١٣( ٠٫٤٣ ٠٫٤٦ 

 ١٫٩-المملكة المتحدة
٠٫٣٥ 

٠٫٠٥ 
)٢٫٣٤* ( 

٠٫٠٥- ٠٫١٢ ٠٫٠٦- ٠٫١٨ 
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itema/ trade/s1p/eg. apmasC  وبيانات منظمة الغذاء والزراعة)O.A.F (:// http
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فى ) طلب مرن(فى حين بلغ معامل المرونة المقدرة أآبر من الواحد الصحيح 
ة السعر المصرى على  ، بمعنى أنه عند زياد٢٫٢٥-دولة السعودية فقط والتى بلغت نحو 

حساب أسعار المنافسين لمصر يحدث إحالل آميات آبيرة من البرتقال من الدول المنافسة 
بمعنى أن إرتفاع نسبة السعر المصرى إلى . األخرى على حساب البرتقال المصرى
يؤدى إلى إنخفاض الكمية المطلوبة من % ١متوسط سعر الدول المنافسة بمقدار 

مصرى على حساب واردات محصول البرتقال من باقى الدول محصول البرتقال ال
 .فى الدول الثالث األولى % ١المنافسة بنسبة أقل من 

 :نتائج تقدير نموذج النصيب السوقى لمحصول البرتقال 

تقدير النموذج للدول المستوردة التى شملها ) ٢٦(أوضحت نتائج جدول 
 تصدير البرتقال سعر(عر النسبى  قيمة معامالت اإلنحدار لمتغير السأنالتحليل 
 سالبة  ) المستوردةمتوسط سعر الواردات الكلية من البرتقال فى الدول/ المصرى
 فى حين آانت ، أوآرانيا، السعودية، روسيا فى آل من ومعنوية إحصائيًااإلشارة

 .المملكة المتحدةارة وغير معنوية إحصائيًا فقط لدولة موجبة اإلش

ل من الواحد الصحيح  أق المقدرة بواسطة النموذجةلمرون ابلغت قيمة معاملو
 بمقدار زيادة بأنه عند حدوث  والمملكة المتحدةمما يعنى، وأآرانيا،فى دول روسيا



 

 

١٣٠

 أقل منه فى النصيب السوقى للبرتقال إنخفاض يحدث ،فى السعر النسبى% ١
على فى الدول الثالثة % ٠٫٨٧- ،%٠٫٧٦- ،%٠٫٥٢-المصرى يقدر بحوالى 

طلب (أآبر من الواحد الصحيح  المرونة السعرية فى حين بلغت قيمة معامل. الترتيب
% ١ فى المملكة المتحدة مما يدل على أنه عند زيادة السعر النسبى بمقدار) مرن

 %.١٫٢٨بنسبة  النصيب السوقى للبرتقال المصرى ينخفض

 مراعاة وبناءًا على التحليل السابق لنماذج الثالثة يتضح أنه من المضل
السياسة التصديرية الخاصة لمحصول البرتقال المصرى لدولة السعودية حيث أنه 
يتأثر بكل من التغيرات السعرية سواء المصرية أو للدول المنافسة والنصيب السوقى 

 .للبرتقال المصرى فى تلك السوق 

 
ى معامالت األنحدار والمرونة السعرية للطلب على البرتقال المصر ):٢٦(جدول 

 ).٢٠٠٩-١٩٩٥(بإستخدام نموذج النصيب السوقى خالل الفترة 
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١٣١

 :العاملة فى مجال تصدير الحاصالت الزراعية المصريةدور الشرآات : ثالثًا
إلى التعرف على دور الشرآات فى مجال تصدير الجزء يهدف هذا  

 ومقترحات متخذى القرار ،الحاصالت الزراعية المصرية والمشاآل التى تعترضها 
بهذه الشرآات لزيادة صادرتها من الحاصالت الزراعية االمصرية من خالل فتح 

 وزيادة القدرة التنافسية ،يدة للصادرات والمحافظة على األسواق الموجودة أسواق جد
للحاصالت الزراعية المصرية فى األسواق العالمية وذلك من خالل جمع بيانات 

نى وضع إطار للمقترحات والحلول ثإستمارة إستبيان مصممة لهذا الغرض حتى يت
 .م ها زيادة آفاءة هذا القطاع الهاتالتى يمكن بواسط

 :وصف مجتمع الدراسة 
فى تعمل ) شرآة ١٥(أعتمد هذا الجزء على نتائج وعينات عينة عشوائية 

 .مجال تصدير المحاصيل الزراعية
 :مجال التخصص

تجدر اإلشارة إلى أن شرآات تصدير الحاصالت الزراعية المصريه بالعينة 
ع الشرآات تخصص فى إنتاج العديد من الحاصالت وأشارت نتائج العينة أن جمي

  وعدد الشرآات التى تصدر البطاطس،شرآة تتخصص فى تصدير الموالح) ١٥( وعددها
در الخضروات المجمدة  وعدد الشرآات التى تص،شرآات لكل منهم) ٥(والبصل هى 

 .لكل منهم) ١( وعدد الشرآات التى تصدر الفروالة والثوم هى ،شرآة) ٢(هى 
 :مصدر توفير اإلحتياجات التصديرية

 ضحت المؤشرات الميدانية أن المصدر الرئيسى لتوفير اإلحتياجات التصديريةأو
 ،%)٢٥(  وتبلغ األهمية النسبية لها نحوهو المزارع المتخصصة للقطاع الخاص

 باإلضافة إلى مصادر ، %)٢٨( وتبلغ األهمية النسبية لها نحو ومزاع خاصة للشرآة
بلغ  وتوالتجار ،%)١٥( سبية حوالىوتبلغ األهمية النردين ثانوية أخرى مثل المو

 %)١٠( وتبلغ األهمية النسبية نحو  والسماسرة،%)١٢(األهمية النسبية حوالى 
 .%) ١٠( وتبلغ األهمية النسبية نحو والوسطاء

 :مصادر المعلومات التسويقية 
أوضحت النتائج الميدانية أن مصادر المعلومات التسويقية الرئيسية واألآثر شيوعآ 

ويليها المؤتمرات المحلية والدولية ) اإلنترنت(ة المعلومات اإللكترونية هى شبك
السوقية والمعارض أما بالنسبة للمصادر الثانوية للحصول على المعلومات التسويقية و



 

 

١٣٢

 الزيارات  وأخيرًا،مثيل التجارى جهاز الت، والبريد اإللكترونى،هى نقطة التجارة الدولية
 هذا وتجدر اإلشارة ،لتصدير بالشرآة لألسواق الخارجيةواالتسويقية لمديرى التسويق 

 قد حققوا زيادة فى آمية صادراتهم )%٦٧( وهىإلى أن نسبة آبيرة من شرآات العينة
 وأشارت نسبة أخرى من الشرآات ،على مصادر المعلومات سالفة الذآربسبب إعتمادهم 

ونوعية منتجاتهم والثقة بأن الزيادة فى صادراتهم ترجع إلى جودة  )%٢٠ (وهى تمثل
  وتمثل نسبتهم وتوجد نسبة أخرى من الشرآات،الطيبة ومدى اإللتزام بالتعاقداتوالسمعة 

 . لم يحققوا أى زيادة فى صادراتهم )%١٣(
 : المنتجات التصديرية الواعدة 

ى تجعلها تنافس فى تتمتع مصر بالكثير من المميزات الطبيعية واإلقتصادية الت
 والذين  شرآات التصدير بالعينةأن أجمع عدد آبير من وفى هذا الش،مىالسوق العال
  على الكثير من المنتجات والزروع أن هناك إزدياد فى الطلب)%٧٣ (يمثلوا نحو

 والبعض األخر.  والنباتات الطبية والعطرية،طس والبطا، العنب،الواعدة مثل الموالح
 .ط على حاصالت الموالح والبطاطس أشارو إلى أن هناك إزدياد فى الطلب فق)%٢٧(

 :المشاآل والمعوقات التى تواجه المصدرين 
بدراسة المشاآل والمعوقات التى يواجهها المصدرين تبين أن أهمها يمكن 

 :عرضة فى النقاط التالية 
 :قصور المعلومات عن األسواق الخارجية : أوًال

ود مثل تلك دم وج من شرآات العينة تميزت بع)%٨٣ (تجدر اإلشارة إلى أن
علومات الخاصة  بوجود قصور فى الم)%١٧ ( بينما ذآر،المشاآل فى المعلومات

عد قصور المعلومات عن األسواق الخارجية أحد العراقيل حيث ي. باألسواق الخارجية
 أمام نفاذ المنتجات المصرية لتلك األسواق وفى هذا الشأن أشارت نتائج اإلستبيان

 أن أهم أوجه القصور فى أسواق التصدير الخارجية العينةالتى إجريت مع شرآات 
 وإرتفاع تكلفة ،%)٧٠( وتبلغ أهميتها النسبية نحو المعلومات وتوفيرهى عدم دقة

  .%)٣٠( وتبلغ األهمية النسبية نحو عليهاالحصول 
 :المشاآل اإلنتاجية : ثانيًا

ت المصرية لألسواق منتجاتعد المشاآل اإلنتاجية من أهم العراقيل أمام نفاذ ال
عن نظيرتها التسويقية  حيث ال يمكن فصل تكنولوجيا ممكنات اإلنتاج ،الخارجية

 ليس هذا فحسب بل أن النفاذية لألسواق الخارجية يستلزم بالضرورة ،والتصديرية



 

 

١٣٣

اجهة تخصيص مزارع اإلنتاج التصديرى وإستخدام تقنيات عالية الجودة والنوعية لمو
وفى هذا الشأن أوضحت النتائج الميدانية أن الغالبية .  السوقيةاألذواق والتفضيالت

 يعانون من مشاآل )%٧٣(  والذين يمثلوا نحوالعظمى من شرآات التصدير بالعينة
  وهم يمثلون بينما لم يذآر باقى الشرآات،ةتتعلق بالجانب اإلنتاجى للزروع التصديري

 .لجانب اإلنتاجىأى من المشاآل فى ا )%٢٧( نحو
 :تى تتمثل المشاآل اإلنتاجية فى اآلو

 وتبلغ  ألذواق ومتطلبات السوق العالمىعدم جودة التقاوى أو الشتالت وفقًا -١
 .%)٥٣(األهمية النسبية لها نحو 

 .%)٢٦( وتبلغ أهميتها النسبية  إرتفاع أسعار شراء الشتالت والتقاوى-٢

 .%)١٣(سبية وتبلغ أهميتها الن إرتفاع أسعار الزروع آمواد خام -٣

  .%)٥( وتبلغ أهميتها النسبية نحو  عدم وجود مزارع متخصصة للتصدير-٤

  . %)٣( وتبلغ أهميتها النسبية  القيود المفروضة على إستيراد الشتالت أو التقاوى-٥

 :مدى توافر الكميات المتعاقد عليها : ًاثالث
 ، السوق المحلى وفيما يختص بمدى توفير الكميات المتعاقد عليها للتصدير من

 من شرآات العينة بإمكانية تدبير وتوفير متطلبات التصدير )%٨٠ (فقد أشار
 منهم )%٢٠( على حين ذآر،من السوق المحلى بسهولة) تصديريةالتعاقدات ال(

  .بوجود مشاآل فى توفير التعاقدات التصديرية

 :وتتمثل هذه المشاآل فى اآلتى

 وتبلغ األهمية النسبية جيدة المالئمة للسوق المحلىعدم توافر األصناف والنوعية ال-١
 %) .٣٣(نحو 

د الحصاد لمواعيد الطلب الخارجى وتبلغ األهمية النسبيو نحو  وعدم مالئمة ميعا-٢
)٢٦. (% 

 بات السعرية المحلية والعالمية والتقل،فاع أسعار المحصول بالسوق المحلىإرت -٣
 %) .٢٠(وتبلغ أهميتها النسبية نحو 

 وأهميتها النسبية نحو ول المحلى وعدم تماثلة أو تجانسةإنخفاض جودة المحص -٤
)٨ (%. 



 

 

١٣٤

 :المشاآل التصديرية والتسويقية : رابعًا
فى هذا الجزء سوف يتم التعرف على أهم المشاآل التصديرية والتسويقية حيث 

 وجود  ال تعانى من شرآات التصدير بالعينة)%٦٧ (أشارت نتائج اإلستبيان أن
مشاآل مؤثرة فى الجانب التسويقى والتصديرى وربما يرجع ذلك لسمعة الشرآة 

 فى حين أشارت نتائج اإلستبيان إلى أن ،وخبرتها الطويلة فى السوق العالمى 
وجود مشاآل فى الجانب التسويقى والتصديرى من أهمها قصور تعانى من  )%٣٣(

 وتبلغ األهمية النسبية التسويقىلمسلك التخزين على المستويات المختلفة من اخدمات 
 وتبلغ األهمية  عدم توافر العمالة المدربة على عمليات ما بعد الحصاد، %)٧٣(نحو 

  . %)٢٧(النسبية نحو 
 :المشاآل المؤسسية واإلدارية والمالية : خامسًا

 وجود تعانى من من شرآات العينة )%٨٧ (أشارت نتائج اإلستبيان أن حوالى
 .المشاآل التى من شأنها الحد من التنافسية للسلع المصرية العديد من تلك 

  :ومن أهم هذه المشاآل
 وتبلغ أهميتها النسبية نحو المعامالت واإلجراءات البنكية فى اإلئتمان والتمويل -١

)٤٠. (% 
 %) .٣٣( وتبلغ األهمية النسبية نحو الرقابة على الصادرات والحجر الزراعى -٢
  الضرائب وغيرها، الجمارك،رية األخرى آالصحة األجهزة الوزاعراقيل بعض -٣

 %).٢٧(وتبلغ األهمية النسبية نحو 
 وهو عدد قليل من شرآات العينة بعدم وجود أى من تلك )%١٣ (بينما أشار

 .المشاآل المؤسسية أو المالية 
 :مشاآل الشحن الخارجى للصادرات : سادسًا

ك حتى يتمكن المصدر من تعد وسيلة النقل مهمة جدًا فى مجال التصدير وذل
  شرآات العينة  عدد من أشاروصول منتجاته فى التوقيت المناسب وفى هذا الشأن

 .يرى للمنتجات الزراعيةإلى وجود مشاآل تتعلق بالشحن التصد )%٤٧ (ويمثلوا نحو
 : مشاآل الشحن الخارجى للصادرات الزراعية ومن أهم

 .%) ٣٣(سبية  وتبلغ أهميتها النعدم توافر فراغات الشحن -١
 .%) ٢٢(وتبلغ األهمية النسبية وإرتفاع تكاليف فراغات الشحن  -٢



 

 

١٣٥

 .%) ٢٠(وتبلغ األهمية النسبية وعدم إلتزام الشرآات الناقلة  -٣
 .%) ١٨(وتبلغ أهميتها النسبية نحو وعدم توفير تجهيزات مناسبة بالموانئ  -٤
ألهمية النسبية  وتبلغ ا الشرآات الخاصة بالشحن والتفريغسيادة اإلحتكار لبعض -٥

 .%) ٧(نحو 
لى النقل البحرى  من شرآات العينة تعتمد ع)%٥٣ (وتجدر اإلشارة إلى أن

 آوسيلة من وسائل  على النقل الجوى)%٣٤ ( نحو بينما يعتمد،لتصدير منتجاتهم
 من الشرآات يعتمدو على النقل الجوى آوسيلة )%١٣ ( ونحو،الشحن للصادرات

 .لنقل المنتجات التصديرية
 :آراء ومقترحات الشرآات لزيادة الصادرات المصرية لألسواق الخارجية 

أوضحت شرآات التصدير بالعينة أنه من خالل تطبيق بعض النقاط فإنها 
سوف تساعد على النهوض بالصادرات المصرية الزراعية وزيادة تنافسيتها فى 

 :تى ويمكن إيجاز هذه النقاط فى اآلاألسواق الخارجية العالمية 
لتعامل من إزالة المعوقات اإلدارية والمالية وعدم تعدد األجهزة والهيئات أى ا  -١

 .خالل منفذ واحد للمصدر
 .المصدرةتحسين جودة المنتجات   -٢
 .تفعيل اإلتفاقيات التجارية التى تساعد على زيادة التصدير   -٣
 .التسهيالت البنكية واإلئتمانية وتخفيض الرسوم والتمغات   -٤
لبيانات والمعلومات التصديرية بصفة دورية وحديثة عن األسواق توفير قاعدة ا  -٥

الخارجية المختلفة والفرص التسويقية والتصديرية والتى تمثل أحد األسس الهامة 
 .لنجاح عمليات التصدير

توفير الشتالت والبذور من خالل أجهزة حكومية ذات ثقة أو بالقطاع الخاص   -٦
 .ك توفير مستلزمات اإلنتاج األخرى وآذل،حت اإلشراف الجيد لوزارة الزراعةت
 .صرية فى الدول واألسواق المختلفةضرورة إقامة معارض ثابتة للمنتجات الم  -٧
 .ع المحافظة على األسواق الموجودة م،فتح أسواق جديدة   -٨
 .لتسويق المنتجات المصرية بالخارجإنشاء شرآات خاصة   -٩
 .الشحن والنقلرائب وتقليل تكاليف  ضرورة خفض الرسوم والض-١٠
 . العمل على زيادة اإلنتاج القابل أساسآ للتصدير -١١
 . اإلهتمام بإرشاد وتدريب العاملين فى مجال اإلنتاج والتصدير أيضآ -١٢



 

 

١٣٦

 . توزيع شرآات التصدير بالعينة وفقًا لنشاطها التصديرى:)٢٧(جدول 

 م
 

 المحاصيل المصدرة حاليآ إسم الشرآة

اعية لتعبئة الخضرالشرآة العربية الزر ١
 ).أراتكو(والفاآهة 

 الموالح

 الموالح .الجبالى فروت  ٢

 الموالح ).آجرين(مصر الخضراء لإلستثمار الزراعى  ٣

 البصل/الموالح  .جليلة للتصدير  ٤

البصل /البطاطس /الموالح  .سوناك األهلية للتجارة  ٥
 الخضروات المجمدة/

 البصل/البطاطس /موالح ال .الشروق للصناعات الغذائية  ٦

 البطاطس/الموالح  .دالتكس الزراعية  ٧

 الموالح .سالم وعبدالدايم للحاصالت الزراعية  ٨

الخضروات المجمدة/الموالح  .الوالء لفرز وتعبئة الحاصالت الزراعية  ٩

 الموالح .بيراميدز للتصنيع الزراعى ١٠

 الموالح ) .فروتيال(الدولية للصناعات الغذائية ١١

 الفراولة/الموالح  .الدقهلية للتنمية الزراعية ١٢

 البصل/البطاطس /الموالح  .سقارة لتصدير الحاصالت البستانية ١٣

 الموالح .الصفا والمروة للتصدير واإلستيراد ١٤

البصل /البطاطس /الموالح .جودة للحاصالت الزراعية ١٥
 الثوم/

 .نة شرآات التصدير بالعي:المصدر

  



 

 

١٣٧

 الملخص والتوصيات
شهدت العقود الثالث الماضية العديد من التطورات والتغيرات اإلقتصادية 

تجاه اسست منظمة التجارة العالمية، مع حيث ظهرت التكتالت اإلقتصادية العالمية وتأ
الدول وبخطي واسعة نحو التجارة الحرة، ومن ثم تتسابق الدول فيما بينها لزيادة 

 .قالي زيادة القدرة التنافسية في األسوإلك بوضع إستراتيجيات تهدف صادراتها وذ
ولما آان اإلقتصاد المصري جزء ال يتجزأ من اإلقتصاد العالمي فقد تأثرت 

ويعتبر قطاع . قتصادية العالميةة الزراعية المصرية بالمتغيرات االتجارة الخارجي
ية فى مصر ألنه يشكل المصدر التجارة الخارجية من أآثر القطاعات اإلقتصادية أهم

الرئيسى للحصول على العمالت الصعبة الالزمة إلستيراد متطلبات التنمية 
واإلجتماعية ، آما تلعب إيرادات التصدير دورًا هامًا فى تمويل الموازنة  اإلقتصادية

وفى تقليص عجز . العامة للدولة لمواجهه إنفاقها العام بشقية الجارى واإلستثمارى
داء فى قطاع التجارة وتعتبر مؤشرات األ. ن التجارى والزراعى المصرىالميزا

الخارجية من المؤشرات األساسية للتعرف على مدى قدرة القطاع الزراعى على 
 .الوفاء باإلحتياجات الزراعية والغذائية

عتبار التصدير رآيزة أساسية يستند إليها اإلنطالق اإلقتصادى المصرى اوب
لنقدية المستقرة من اإليرادات الخارجية فإن اإلنتاج بهدف التصدير لتوفير المصادر ا

يتم بالكفاءة العالية يستطيع بها أن ينافس فى  أى إعداد إنتاج مخصص للتصدير
 .األسواق العالمية واإلسهام فى رفع معدل النمو اإلقتصادى

عتمدت الدراسة على بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة من قبل اولقد 
جهات المختلفة المحلية والدولية باإلضافة إلى إستمارة إستبيان لشرآات التصدير ال

ستعانة ببعض األساليب ستخدام المنهج التحليلى الوصفى مع اإلاالزراعى وتم 
الباب األول اإلستعراض المرجعى : وتضم الرسالة أربعة أبواب هى. اإلحصائية

وقد إشتمل على اإلقتصاد نظرى حيث أشتمل على فصلين الفصل األول اإلطار ال
الميزة ( نظريات التجارة الدولية وتشمل نظريات التجاريين ، وآدم سميثالدولى و
، )النظرية الحديثة( ، وهكشر أولين)الميزة النسبية(، وديفيد ريكاردو )المطلقة

باإلضافة إلى سوق الصرف األجنبى وشروط التجارة الدولية ومعدالت التبادل الدولى 
يود على تدفق التجارة الدولية والتعريفة الجمرآية األسمية والفعالة، وميزان والق

المدفوعات، آما يتضمن إتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية، وجوالت 
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، )١٩٧٩-١٩٧٣(، جولة طوآيو )١٩٦٧-١٩٦٤(المفاوضات مثل جولة آيندى 
 . وإتفاق الزراعة

دراسات والبحوث  ألهم الويتضمن الفصل الثانى إستعراضًا مرجعيًا
جريت في مجال التجارة الخارجية الزراعية المصرية والنتائج التى أاالقتصادية التى 

توصلت إليها هذه الدراسات وذلك حتى يتسنى لنا الوقوف على ما توصلت إليه من 
بحثا مرتبة ترتيبًا زمنيًا ) ٣٣(نتائج ومؤشرات تفيد الدراسة الحالية، ويتضمن عدد 

 ).٢٠١١( حتى عام) ١٩٧٥( من عام بداية
األهمية االقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية (وتناول الباب الثانى 

تطور قيمة الصادرات والواردات الكلية : فصلين تناول الفصل األول) المصرية
، وآانت من أهم النتائج ) ٢٠٠٩ -١٩٩٥(والميزان التجارى المصرى خالل الفترة 

ية إتسمت باإلزدياد المستمر خالل فترة الدراسة وبمتوسط عام أن الصادرات القوم
والميزان التجارى الكلى قد حقق .  مليار دوالر١٠٫٩سنوى للفترة الكلية بلغ نحو 

جارى ، فقد بلغ العجز فى الميزان الت)٢٠٠٩-١٩٩٥(عجزًا دائمًا خالل فترة الدراسة 
صادرات والواردات الزراعية ، وأيضًا تطور قيمة ال مليار دوالر١١٫٢الكلى نحو 

من قيمة الواردات % ٢٦٫٤حيث تبين أن قيمة الصادرات الزراعية تمثل حوالى 
من % ٧٣٫٦وهذا يعنى أن حوالى ) ٢٠٠٩-١٩٩٥(الزراعية لمتوسط الفترة الكلية 

قيمة الواردات الزراعية يتم تغطيتها من قطاعات أخرى خارج القطاع الزراعى، 
الى الفترة م للصادرات الزراعية والواردات الزراعية إلجمحيث بلغ المتوسط العا

 . مليار دوالر على الترتيب٤٫٢،  مليار دوالر١٫١٢نحو 
أما بالنسبة للميزان التجارى الزراعى فقد أخذ إتجاهًا متقلبًا بين الصعود 

وتناول أيضًا اإلتجاه الزمنى .  مليار دوالر٣٫١والهبوط حيث بلغ إلجمالى الفترة نحو 
 العام لتطور الصادرات والواردات الكلية والزراعية المصرية

وأشار التحليل إلى أن معدل الزيادة السنوى لقيمة الصادرات الكلية والزراعية 
 ألف ١٦٦٫٩ ألف دوالر سنويًا ، ١٤٨٨٫٧والواردات الكلية والزراعية قد بلغ نحو 

، ر سنويًا على الترتيبوال ألف د٢٤٦٫٤،  ألف دوالر سنويًا٢٢١٣٫٥نويًا، دوالر س
وتناول هذا الفصل أيضًا دراسة األهمية النسبية لقيمة الصادرات الزراعية فى الدخل 
القومى وفى الدخل الزراعى حيث بلغت األهمية النسبية للصادرات الزراعية فى 

، واإلتجاه العام لتطور % ٧٫٣، وفى الدخل الزراعى نحو %١٫١الدخل القومى نحو 
 .ى اإلجمالى والزراعى المصرىالناتج المحل
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 ألهم المحاصيل الزراعية وتناول أيضًا األهمية النسبية لقيمة الصادرات
لة، و، الفاصوليا، الثوم، الفرا، العنبالقطن، األرز، البطاطس، البرتقال، البصل(

من % ٦٫٣من قيمة الصادرات الزراعية، و% ٦١٫٣حيث تمثل حوالى ). الطماطم
 .يةقيمة الصادرات الكل

وتناول الفصل الثانى تطور الصادرات ألهم الحاصالت الزراعية المصرية 
حيث تناول تطور آمية وقيمة ومتوسط السعر التصديرى للسلع محل الدراسة 
وأوضحت النتائج أن بعض محاصيل الدراسة إتسمت باإلزدياد وذلك بالنسبة للكمية 

رتقال، العنب، الفاصوليا، الثوم، األرز، الب(والقيمة والسعر خالل فترة الدراسة وهى 
القطن، (، والبعض األخر إتسم بالتذبذب بين الزيادة والنقصان وهى )الفراولة

 .)البطاطس، البصل، الطماطم
 الخارجية مؤشرات الكفاءة اإلقتصادية للتجارة(وتضمن الباب الثالث 

اردات الكلية تقدير معامالت عدم اإلستقرار للصادرات والو: ومنها أوًال) الزراعية
-١٩٩٥(والزراعية المصرية ، حيث قدر معامل عدم اإلستقرار إلجمالى الفترة 

لقيمة أآثر إستقرارأ خالل فترة الدراسة حيث بلغ قيمة معامل عدم اإلستقرار ) ٢٠٠٩
وبالنسبة ألسعار التصدير .  على الترتيب ٤٤٫١  ، ٣١٫١ ، ٢٥٫٥فى المتوسط  نحو 

التصدير لمعظم المحاصيل آانت أآثر إستقرار على مستوى فتشير النتائج أن أسعار 
لة، الطماطم، واالقطن، الفر(م اإلستقرار لكل من الفترة آلها فقد بلغ معامل عد

 .  على الترتيب٢٧٫٦  ، ٢٥ ، ٢١٫٥، ١٤٫٢ ، ١٦٫٣نحو ) البرتقال، األرز
بة مؤشرات الكفاءة اإلقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية وأشتمل على نس

تغطية الصادرات الزراعية إلى آل من الصادرات القومية والواردات الزراعية 
ونصيب الفرد من الصادرات . والناتج المحلى اإلجمالى والناتج المحلى الزراعى

والواردات القومية ونصيب الفرد من الصادرات والواردات الزراعية والتعرف أيضآ 
الحدى للتصدير الزراعى والميل المتوسط على الميل الحدى للتصدير الكلى والميل 

للتصدير الكلى والميل المتوسط للتصدير الزراعى والميل الحدى لإلستيراد الكلى 
والميل الحدى لإلستيراد الزراعى والميل المتوسط لإلستراد الكلى والميل المتوسط 

 .لإلستيراد الزراعى
مصرية فى األسواق ية التطور أهم الصادرات الزراع(وتناول الباب الرابع 

 .)الخارجية
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األهمية النسبية للدول المستوردة ألهم الصادرات الزراعية وآانت أهم الدول : أوًال
، األرز )الهند، إيطاليا، آوريا، ترآيا(المستوردة لمحصول القطن هى 

اليونان، إيطاليا، لبنان، المملكة (، البطاطس )ا، األردنيالسعودية، ترآيا، ليب(
، البصل )حدة ، روسيا، أوآرانياالسعودية، المملكة المت(البرتقال ، )المتحدة

المملكة المتحدة، هولندا، الكويت، (، العنب )السعودية، الكويت، لبنان، اليونان(
إيطاليا، (، الثوم )إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، فرنسا(، الفاصوليا )السعودية

السعودية، هولندا، الكويت، المملكة (طم ، الطما)هولندا، فرنسا، المملكة المتحدة
 ).السعودية، المملكة المتحدة، هولندا، الكويت(لة و، الفرا)المتحدة

تقدير دوال الطلب على صادرات البرتقال المصرى وتجدر اإلشارة إلى أن من  :ثانيـًا
أهم المتغيرات اإلقتصادية العالمية التى لها تأثير على الصادرات الزراعية 

، )أسعار التصدير، أسعار اإلستيراد( العالمية للسلعة ة هى األسعارالمصري
والنصيب السوقى للسلعة المصرية فى األسواق العالمية ، والمنافسة العالمية فى 
 :األسواق العالمية وعلى هذا تم تقدير ثالث نماذج لمحصول البرتقال وهى

السوقى وآان من  نموذج النصيب -٣ نموذج اإلحالل -٢ النموذج المباشر -١
أهم النتائج بالنسبة للنموذج المباشر هى أن المرونة السعرية للطلب على 

، تعنى أن )، المملكة المتحدة، أوآرانياالسعودية روسيا،(البرتقال فى آل من 
يؤدى إلى زيادة طلبها الكلى على % ١نخفاض متوسط سعر اإلستيراد بنسبة ا

. وذلك على الترتيب% ٠٫٢٥، %٠٫٥٣، %٠٫٤١، %٠٫٤٦ال بنسبة البرتق
أما بالنسبة لنموذج اإلحالل فكان من أهم النتائج أن معامالت المرونة المقدرة 

سعودية فقط والتى بلغت فى دولة ال) طلب مرن(آانت أآبر من الواحد الصحيح 
نخفاض نسبة السعر المصرى إلى متوسط سعر الدول ا، بمعنى أن ٢٫٢٥-نحو 

ى إلى زيادة آمية الطلب من محصول البرتقال يؤد% ١المنافسة بمقدار 
الدول المنافسة بنسبة المصرى على حساب واردات محصول البرتقال من باقى 

روسيا، ( واردات آل من ، وآانت المرونة السعرية للطلب على%١أآبر من 
من البرتقال المصرى أقل من الواحد الصحيح ) ، المملكة المتحدةأوآرانيا

.  على الترتيب٠٫٠٥- ،٠٫٢٢-، ٠٫١٧-بلغت حوالى ، و)طلب غير مرن(
وبالنسبة لنتائج نموذج النصيب السوقى فيمكن تفسير المرونات المقدرة بواسطة 

، يحدث تغير أقل فى السعر النسبى% ١ تغير بمقدار النموذج بأنه عند حدوث
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، %٠٫٧٦-، %٠٫٥٢-صرى يقدر بحوالىمنه فى النصيب السوقى للبرتقال الم
أما المرونة . على الترتيب) روسيا، السعودية، أوآرانيا(ى آل من ف% ٠٫٨٧-

 فى سوق المملكة المتحدة فتبين أن حدوث تغير ١٫٢٨-السعرية المقدرة بحوالى 
 تغير معنوى إحصائيًا أآبر منه فى النصيب السوقى هالسعر النسبى يقابل

 .للبرتقال المصرى فى سوق المملكة المتحدة
إستبيان لشرآات التصدير حيث تم زيارة عدد من الشرآات تم إجراء  :ثالثـًا

وأوضحت الشرآات أن هناك بعض المشاآل والعقبات التى ) شرآة١٥(
عدم دقة المعلومات : تواجههم فى التصدير وتتلخص هذه المشاآل فيما يلى 

وبة للتصدير ، عدم توافر الكميات المطلسويقية خاصة عن األسواق الخارجيةالت
، لمدربة على عمليات ما بعد الحصاد، عدم توافر العمالة ات المطلوبةبالمواصفا

عدم . آالصحة والجمارك والضرائب وغيرهاعراقيل بعض األجهزة الوزارية 
، وعدم إلتزام رتفاع تكاليفهاالشحن الخارجى، وتوافر فراغات الشحن فى حالة ا

 .الشرآات الناقلة 
صيات التى يمكن أن تساعد وأوضحت شرآات التصدير أن هناك بعض التو

إزالة المعوقات اإلدارية والمالية ، تحسين : على النهوض بالصادرات الزراعية وهى 
، ئتمانية وتخفيض الرسوم والتمغاتجودة المنتجات المصدرة ، التسهيالت البنكية واال

 .توفير الشتالت والبذور من خالل أجهزة حكومية ذات ثقة ، فتح أسواق جديدة 

 : الدراسةتوصيات
 .د البيانات والمعلومات التصديريةتطوير قواع -١
أهمية رفع الحكومة للقيود عن الصادرات دون رفع القيود الرقابية من أجل  -٢

اليف الشحن الجودة والكفاءة وضرورة خفض الرسوم والضرائب وتقليل تك
 .والنقل البحرى والجوى

 .فائض اإلنتاج العمل على زيادة اإلنتاج من أجل للتصدير وليس تصدير  -٣
 .ختيار الوقت المناسب للتصديرا -٤
تصدير عمل دراسات للتعرف على المنتجات األجنبية وآيفية المنافسة فى  -٥

 .المنتجات المصرية الزراعية
 . العضوية الخالية من المبيدات عروزال تشجيع زراعة وتصدير  -٦
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 .إعداد مواصفات موحدة للسلع تتوافق مع المواصفات الدولية  -٧
، التدريج ، التعبئة ، التخزين على الفرز(بعد الحصاد  عمليات ما ام بتطويراالهتم -٨

 .مع توفير التقنيات الحديثة والعمالة المدربة) المستويات المختلفة للمسلك التسويقى
توفير الشتالت والبذور من خالل أجهزة حكومية ذات ثقة وتحت اإلشراف الجيد  -٩

 .لوزارة الزراعة وبأسعار مخفضة 
، خاصة مع وجود عالقة طردية ودة الصادرات الزراعية البستانيةاإلهتمام بج -١٠

رتفاع السعر يعكس طلبٌا ابين سعر التصدير وقيمة الصادرات مما يعنى أن 
 .رتقاء بجودة المنتج متزايدٌا على المنتج المصرى آما يعكس أثر اال
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 المراجع
 :المراجع العربية 

 :الرسائل والبحوث) أ(
مستقبل الصادرات لبعض الحاصالت " ):٢٠٠٩(آامل عيد رمضان أمل  -١

، رسالة دآتوراة ، قسم اإلقتصاد  "بعض المتغيرات العالمية الزراعية فى ضوء
 .الزراعى، آلية الزراعة، جامعة قناة السويس

المرآز القومي للبحوث، أثر سياسة التحرر "  ):٢٠٠١(أنعام عبدالفتاح محمد  -٢
، الجمعية المصرية " تاج وصادرات األرز المصريإن االقتصادي على

لالقتصاديين الزراعيين، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الحادي 
 .عشر، العدد الثاني

التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية  ":)٢٠٠٩( إيهاب محمد صبرى عبدالعظيم -٣
راعى، آلية الزراعة، ، رسالة ماجستير، قسم اإلقتصاد ال" المصنعة الزراعية
 .جامعة عين شمس 

،  "دراسة اقتصادية لصادرات القطن المصري " ):٢٠٠٥( حازم توفيق الزنفلي -٤
 .رسالة دآتوراه، قسم االقتصاد الزراعي، آلية الزراعة بمشتهر، جامعة بنها

أثار سياسة سعر الصرف على التجارة : " )١٩٨٦(حمدي عبده على الصوالحي  -٥
رسالة دآتوراه، قسم االقتصاد الزراعي، آلية ، "لزراعية المصريةالخارجية ا

 .الزراعة، جامعة الزقازيق
التغيرات في هيكل التجارة الخارجية  "):٢٠٠٣(رحاب سعيد إبراهيم أحمد  -٦

،  "الزراعية المصرية في ضوء بعض المتغيرات المحلية والعالمية المعاصرة
 . عين شمسرسالة ماجستير، آلية الزراعة، جامعة

أثر المتغيرات اإلقتصادية  " ):٢٠٠٣(سالى إبراهيم عبدالجليل العوضى  -٧
، رسالة ماجستير، قسم "العالمية على بعض الصادرات الزراعية المصرية
 .اإلقتصاد الزراعى، آلية الزراعة، جامعة قناة السويس

 الزراعية دراسة تحليلية للتجارة الخارجية " ):١٩٩٧(سحر إبراهيم البهائي  -٨
، رسالة ماجستير، آلية الزراعة، جامعة "المصرية من التكتالت االقتصادية 

 .سكندريةاإل

 



 

 

١٤٤

ممكنات تنمية  "):٢٠٠١(محمد عبدالحافظ عبدالمطلب  وسماح آامل محمد -٩
،  "وتشجيع إنتاج وتصدير العنب المصري في ظل المتغيرات العالمية والمحلية

لزراعيين، المجلة المصرية لالقتصاد الجمعية المصرية لالقتصاديين ا
 .ول العدد األالزراعي، المجلد الحادي عشر،

، أثر التجارة الخارجية على التنمية الزراعية): ١٩٨٤(شوقى عبدالخالق إمام  -١٠
المؤتمر الدولى التاسع لإلحصاء والحسابات العلمية والبحوث واإلجتماعية 

 .والسكانية، مارس
العوامل اإلقتصادية المحددة آلثار تخفيض  :)١٩٦٢(صبحى تادرس فريصة  -١١

، مجلة آلية التجارة، جامعة االسكندرية، العدد األول، القيمة الخارجية للعملة
 .يونيه

دراسة تحليلية للطلب الداخلي  " ):١٩٩١(صالح علي صالح فضل اهللا  -١٢
ثرة والخارجي على القطن المصري وأهم المتغيرات المحلية والعالمية المؤ

، الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلة المصرية لالقتصاد "عليها 
 . مارسالزراعي، المجلد األول، العدد األول،

الصادرات الزراعية المصرية فى ظل سياسة  " ):١٩٩٧(محمد زآى جمعه  -١٣
 الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلة ،" التحرر اإلقتصادى آيف تنمو

 .١٩٩٧قتصاد الزراعي، المجلد األول، العدد األول، مارس المصرية لال
األهمية التنافسية لصادرات مصر البستانية من  " :)٢٠٠٧(صالح محمود مقلد  -١٤

، الجمعية المصرية لالقتصاديين الزراعيين، المجلة "الزهور ونباتات الزينة 
 .ديسمبرالمصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد السابع عشر، العدد الرابع، 

دراسة تحليلية اقتصادية  " :)٢٠١١( عادل محمد فتحي عبد الرازق عمارة -١٥
للتجارة الزراعية بين الدول العربية في ظل التغيرات اإلقليمية والدولية 

، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي، آلية الزراعة بمشتهر،   "المعاصرة
 .جامعة بنها

ثار المتوقعة اآل"): ٢٠٠٩(ا عبدالحميد هالل دالي وعباس فتحي العوضي  -١٦
، المؤتمر السابع "التفاق الميرآسور على التجارة الخارجية الزراعية المصرية

 . أآتوبر١٤/١٥عشر لالقتصاديين الزراعيين، الدقي، القاهرة، 



 

 

١٤٥

األزمة المالية العالمية  "):٢٠٠٩(طارق توفيق الخطيب وعبدالتواب اليماني  -١٧
، جوانب زراعية، المؤتمر "لى قطاع التجارة الخارجية المصرية وتداعيتها ع

 . أآتوبر١٤/١٥السابع عشر لالقتصاديين الزراعيين، الدقي، القاهرة، 
دراسة تحليلية للتجارة  "):١٩٩٥(سماعيل نورالدين إعبدالحكيم محمد  -١٨

لية ، رسالة دآتوراه، قسم االقتصاد الزراعي، آ "الخارجية الزراعية المصرية
 .الزراعة، جامعة الزقازيق

التحليل االقتصادي  "):١٩٩١(صبحي أحمد ابوالنجا و عبدالرحمن محمد تريل -١٩
، الجمعية المصرية "لمعدالت التبادل الدولي للتجارة الخارجية المصرية

لالقتصاد الزراعي، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد األول، العدد 
 .األول، مارس

دراسة اقتصادية لتقدير المساحة  "):٢٠٠٢(دالستار أحمد شنيشن عب -٢٠
، الجمعية المصرية "المحصولية المناسبة لمحاصيل التجارة الخارجية

لالقتصاديين الزراعيين، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الثاني 
 .عشر، العدد األول، مارس

ة لتنافسية الصادرات المصرية من دراسة تحليلي" ):٢٠٠٧(علي إبراهيم محمد  -٢١
، الجمعية المصرية لالقتصاديين "أهم السلع المصرية في السوق السعودي

الزراعيين، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد السابع عشر، العدد 
 .الرابع ، ديسمبر

التجارة البينية العربية للحبوب والبقول وبعض "): ١٩٩٩(فتحية رضوان سالم  -٢٢
، الجمعية المصرية لالقتصاديين الزراعيين، المجلة المصرية "البذور الزيتية 

 . سبتمبرلالقتصاد الزراعي، المجلد التاسع، العدد الثاني،
دراسة اقتصادية قياسية للتجارة  ":)١٩٧٨ (فتحية مصطفي السيد مصطفي -٢٣

م ، رسالة دآتوراه، قس"الخارجية لمحصول األرز بجمهورية مصر العربية
 .االقتصاد الزراعى، آلية الزراعة ، جامعة عين شمس

أثر اتفاقية الجات على التجارة الخارجية  "):٢٠٠٠(فهمي علي محمد مدآور  -٢٤
 . جامعة عين شمس، رسالة ماجستير ، آلية الزراعة،"الزراعية المصرية 



 

 

١٤٦

 مستقبل التجارة الخارجية الزراعية ):٢٠٠٦(فهمى على محمد مدآور  -٢٥
، رسالة دآتوراه، رية فى ضوء التغيرات اإلقتصادية الدولية المعاصرةالمص

 .قسم اإلقتصاد الزراعى، آلية الزراعة، جامعة عين شمس
دراسة تطبيقية  "):١٩٩١(أحمد أحمد محمد السيد ومحمد إمام عبد النبي  -٢٦

،  "إحصائية لمرآز مصر التنافسي لبعض الصادرات الزراعية غير التقليدية
ية المصرية لالقتصاد الزراعي،  المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، الجمع

 .المجلد األول، العدد األول، مارس
دراسة اقتصادية للتسويق الخارجي  "):١٩٩١(محمد أمين مصيلحي  -٢٧

، الجمعية المصرية لالقتصاديين "للحاصالت البستانية لجمهورية مصر العربية
قتصاد الزراعي، المجلد االول، العدد االول، الزراعيين، المجلة المصرية لال

 .مارس
 المعوقات التجارية التى تواجه  "):٢٠٠٩(محمد رمضان إسماعيل اللقة  -٢٨

، رسالة دآتوراة، قسم اإلقتصاد الزراعى، "الصادرات الزراعية المصرية 
 .آلية الزراعة، جامعة الزقازيق

 للتجارة الخارجية لبعض دراسة ايكونومترية ":)١٩٧٥(محمد زآي جمعة  -٢٩
، رسالة دآتوراه، قسم اإلقتصاد الزراعى، آلية "الحاصالت البستانية المصرية 
 .الزراعة، جامعة عين شمس

ثار االقتصادية لصادرات بعض اآل"): ١٩٩٠(محمد سعيد أمين الششتاوي  -٣٠
، رسالة دآتوراه، قسم االقتصاد "الحاصالت الزراعية على المزارعين

 . آلية الزراعة بمشتهر، جامعة بنهاالزراعي،
تنمية  "):١٩٩٦(مصطفي عبدالغني عثمان و محمد نور الدين الطماوي -٣١

لجمعية المصرية لالقتصاد ، ا"الصادرات المصرية إلى الدول العربية
، المجلة المصرية لالقتصاديين الزراعيين، المجلد السادس، العدد الزراعي

 .األول، مارس
أثر األزمة المالية العالمية على آل  "):٢٠٠٩(سي وأحمد بدير مراد ذآي مو -٣٢

، المؤتمر السابع عشر "من معدالت التجارة الخارجية العالمية والمصرية
 . أآتوبر١٤/١٥الزراعيين، الدقي، القاهرة،  لالقتصاديين



 

 

١٤٧

دراسة تحليلية للصادرات المصرية من  "):١٩٩٣( مصطفي عبدالغني عثمان -٣٣
لجمعية المصرية لالقتصاديين الزراعيين، المجلة المصرية ، ا"البطاطس

 .لالقتصاد الزراعي، العدد الثاني، سبتمبر
المتغيرات اإلقتصادية العالمية وآثارها  "):٢٠٠٤(هشام أحمد عبدالرحيم أحمد  -٣٤

، رسالة ماجستير، قسم اإلقتصاد "على التجارة الخارجية الزراعية المصرية 
 .راعة، جامعة قناة السويس، اإلسماعليةالزراعى ، آلية الز

أثر األزمة العالمية  "):٢٠٠٩(فاطمة عبدالشافى منصور  و وليد يحيي سالم-٣٥
، المؤتمر السابع عشر "على الصادرات المصرية من أهم الحاصالت البستانية 

 . أآتوبر١٤/١٥لالقتصاديين الزراعيين، الدقي، القاهرة، 
 :النشرات والدوريات) ب(
. اآلثار المتوقعة النضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على القطاع الزراعى -١

 وزارة الزراعة ، جامعة الملك سعود ، آلية الزراعة،قسم االقتصاد الزراعى
 .١٤١٨ صفر ، الرياض،والمياه 

 أعداد ، الكتاب اإلحصائى السنوى ، الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء -٢
 .مختلفة

 . أعداد مختلفة، الكتاب اإلحصائى السنوى ،) الفاو( منظمة األغذية والزراعة -٣
الوثيقة الختامية المتضمنة  ، لجنة المفاوضات التجارية، منظمة التجارة العالمية-٤

 ١٥ ، مراآش، أروجواى للمفاوضات التجارية المتعددة األطراف نتائج جولة
 .١٩٩٤إبريل / نيسان 

 :وعاتالكتب والمطب) ج(
 ، ملخصات شوم، ترجمة محمد رضا العدل ، االقتصاد الدولى ، دومينيك سالفاتور-١

 .١٩٧٥، القاهرة،دار ماآجروهيل للنشر
 جامعة عين ، آلية التجارة،التسويق الدولى  ،)دآتور( عمر حسن خير الدين -٢

 .١٩٩٦ ،شمس
 التسويق الدولى آليات تفعيل(تسويق الصادرات العربية  ،)دآتور( فريد النجار -٣

 .٢٠٠٢ ، القاهرة، دار قباء للنشر،)ومناطق التجارة الحرة العربية الكبرى



 

 

١٤٨

 ، االسكندرية، مطبعة اإلشعاع الفنية،التجارة الدولية ،)دآتور( محمد سيد عابد -٤
٢٠٠١. 

 ، دار النهضة العربية، المدفوعات الدولية وأزمة النقد العالمية ، وجيه شندى -٥
 .١٩٧٥ ،القاهرة

 :المراجع األجنبية 
1- Abbott, P. 1998. Elasticities in International Agricultural 

Trade. In: Estimating U.S. Agricultural Export Demand 
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Press. 

2- General Agreement on Tariffs and Trade The Results of The 
Urguay Round of Multi lateral Trade Negotiations Market 
Access for Good and Services, Geneva, November, 1994. 

3- Greene, W. (1992). ET: The Econometrics Toolkit Verion 3.0, 
New York: Econometrics Software، Inc. 

4- World Bank Papers The Uruguay Round and The Developing 
Economics Washington, D.C.1995. 

5-www.capmas.gov.eg 
6- www.fao.org 



 

 

١٤٩

 )١(ملحق رقم 
 جامعة الزقازيق
 آلية الزراعة

 قسم اإلقتصاد الزراعى

 ( )رقم اإلستمارة 
 

 إستمارة إستبيان لشرآات تصدير الحاصالت الزراعية
 
 :خ الزيارة يتار

 
 :إسم الشرآة 

 
 :لشرآة عنوان ا

 
 :المحاصيل التى تصدرها 

 
  ما هو المصدر الرئيسى لتوفير اإلحتياجات التصديرية للشرآة ؟-١

    ) .  (                    مزارع متخصصة للقطاع الخاص 
  (                       ) . مزارع الشرآة                  

 مصادر أخرى ؟
- 
- 
 آثر شيوعآ للحصول على المعلومات السوقية  ؟ ماهى المصادر الرئيسية واأل-٢

 ترتب على حسب أهميتها بالنسبة للشرآة
 (                      ) .  اإلنترنت                   



 

 

١٥٠

 (                      ) .   المعارض                   
 (                      ) .   المؤتمرات المحلية والدولية 

 (                      ) .  ارة الدولية                  نقطة التج
 (                      ) .  مكاتب التمثيل التجارى                

 (                      ) . مرآز معلومات هيئة المعارض الدولية 
 وفى حالة وجود مصادر أخرى أذآرها ؟

- 
- 
 درات الشرآة ؟  وهل هذه المعلومات أثرت على صا-٣

 (                 ) .ال (              )                          نعم 
 فى حالة اإلجابة بنعم 

 فما هى نتيجة هذا التأثير ؟
- 
- 
 ما هى السلع والمنتجات التى تقوم الشرآة بتصديرها حاليآ ؟ وما هى األهمية -٤

 النسبية لهذه السلع ؟ 
- 
- 
 
 منتجات التى يزيد الطلب عليها وتتوقع لها زيادة فى المستقبل ؟ ما هى أآثر ال-٥
- 
- 
مشاآل ( هل هناك قصور ومعوقات ومشاآل تواجه عملية التصدير بالشرآة -٦

 ؟) محلية أى داخل السوق المحلى 
 (                 ) .ال (               )                       نعم 

  ى هذه المشاآل ؟فى حالة اإلجابة بنعم فما ه



 

 

١٥١

- 
- 
  هل هناك مشاآل فى توفير الكميات المتعاقد عليها للتصدير بالشرآة ؟ -٧

 (                ) .ال (              )                       نعم 
 فى حالة اإلجابة بنعم فما هى هذه المشاآل ؟ 

- 
-  
  هل هناك مشاآل خاصة بالعملية التسويقية ؟-٨

 ) .  ( تدريج         الفرز وال
 ) .  ( التعبئة                  

 ) .  ( التخزين                 
 ) .  ( العمالة المدربة          

 ) .  ( عمليات ما بعد الحصاد   
 مشاآل أخرى ؟

- 
- 
 ما هى المشاآل المؤسسية واإلدارية والمالية التى  تؤثرعلى نفاذية المنتجات -٩

 اق الخارجية ؟المصرية لألسو
 (                      ) المعامالت واإلجراءات البنكية فى اإلئتمان والتمويل 

 (                      ) الرقابة على الصادرات                              
 (                      ) الحجر الزراعى                                     

 (                      )                                       الضرائب       
 (                      ) الجمارك                                              

 مشاآل أخرى ؟ 
- 

  ما هى وسيلة النقل لألسواق الخارجية ؟-١٠



 

 

١٥٢

 (                  )     نقل بحرى 
              )(          نقل برى   
 (                  ) .     نقل جوى 

  ما هى المشاآل التى تتعلق بالشحن الخارجى للصادرات الزراعية ؟-١١
 )  (    عدم توافر فراغات شحن      

 )  (    إرتفاع تكاليف فراغات الشحن 
 )  ( سيادة اإلحتكار لبعض الشرآات الخاصة بالشحن والتفريغ 

 ).  ( جهيزات المناسبة بموانى التصدير           عدم توفير الت
 مشاآل أخرى ؟

 ماهى آراءك ومقترحاتك لزيادة الصادرات المصرية الزراعية لألسواق -١٢
 الخارجية ؟

- 
- 
 



 ) .٢٠٠٩-١٩٩٥( األهمية النسبية لقيمة صادرات محاصيل الدراسة إلى قيمة الصادرات القومية والزراعية فى مصر خالل الفترة :)١(جدول 
للبرتقال%  للبرتقال% للبصل%  للبصل% للبطاطس% للبطاطس%    للقطن%  للقطن% لألرز%  لألرز%

للصادرات 
 الزراعية

للصادرات 
 القومية

للصادرات 
 الزراعية

للصادرات 
 القومية

للصادرات 
 الزراعية

للصادرات 
 القومية

للصادرات 
 الزراعية

للصادرات 
 القومية

للصادرات 
 ةالزراعي

للصادرات 
 السنة القومية

3.212732 0.347468 2.422232 0.261973 19.04733 2.060036 10.58127 1.144402 28.39231 3.070728 1995 
2.091177 0.236454 3.325312 0.376001 15.33485 1.733948 22.29694 2.521167 17.62254 1.992622 1996 
2.896997 0.239683 3.185521 0.263554 9.327056 0.771673 16.11438 1.333221 24.92318 2.062016 1997 
3.288316 0.366654 10.63115 1.185394 7.559524 0.842902 23.50476 2.620827 27.66317 3.084497 1998 
1.620464 0.213543 2.803376 0.369426 7.858877 1.035636 14.93774 1.968481 40.65843 5.35793 1999 
2.621937 0.28076 4.473518 0.49127 11.82553 1.288839 17.48702 1.91762 27.85192 3.113559  المتوسط
2.386816 0.193609 3.195288 0.25919 5.286236 0.4288 21.65967 1.756951 25.52833 2.070762 2000 
2.29044 0.20107 8.158365 0.716194 4.794582 0.420899 21.41978 1.880366 29.9767 2.631547 2001 
3.052287 0.354593 3.438924 0.399509 5.521896 0.641494 13.39083 1.555649 42.71906 4.96279 2002 
3.519827 0.402269 4.178641 0.477563 4.689121 0.535904 15.78425 1.803929 39.0154 4.458941 2003 
2.776474 0.349113 5.849152 0.73547 5.115298 0.643195 17.04087 2.142712 36.75155 4.621124 2004 
2.805169 0.300131 4.964074 0.517585 5.081427 0.534058 17.85908 1.827921 34.79821 3.749033  المتوسط
2.652432 0.224117 6.409195 0.541544 6.625817 0.559848 25.17444 2.127113 15.44652 1.305153 2005 
2.197695 0.129503 6.002006 0.35368 6.009179 0.354103 26.48406 1.560626 12.21146 0.719584 2006 
2.401596 0.187715 6.598167 0.515731 7.193741 0.562282 25.28697 1.976498 10.1804 0.795727 2007 
2.281435 0.158478 13.11664 0.911138 9.66987 0.67171 4.871331 0.338383 10.17585 0.706858 2008 
3.727602 0.729697 10.94107 2.141771 3.215565 0.629463 9.845549 1.927316 1.934877 0.378762 2009 
2.652152 0.285902 8.613417 0.892773 6.542835 0.555481 18.33247 1.585987 9.989821 0.781217  المتوسط
2.693086 0.288931 6.017003 0.633876 7.816597 0.792793 17.89286 1.777176 24.21332 2.547936  المتوسط العام

وبيانات  ,  itema/trade/s1p/eg.capmas.msrintranet.www://httpحسبت من بيانات الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء  :المصدر
 O.A.F (org.fao.www://http(اء والزراعة منظمة الغذ

١٥٣

 



 

 

١٥٤

األهمية النسبية لقيمة صادرات محاصيل الدراسة إلى قيمة الصادرات القومية والزراعية فى مصر خالل الفترة  :)١(تابع جدول 
)٢٠٠٩-١٩٩٥. ( 

للطماطم%  للطماطم% للفراولة%  للفراولة% للفاصوليا% ثوملل%  للثوم% للفاصوليا%  للعنب%  للعنب%
للصادرات 
 الزراعية

للصادرات 
 القومية

للصادرات 
 الزراعية

للصادرات 
 القومية

للصادرات 
 الزراعية

للصادرات 
 القومية

للصادرات 
 الزراعية

للصادرات 
 القومية

للصادرات 
 الزراعية

للصادرات 
 القومية

 السنة

0.347312 0.037563 0.074797 0.00809 0.22122 0.023926 0.655454 0.07089 0.086921 0.009401 1995 
0.298411 0.033742 0.034159 0.003862 0.531958 0.06015 0.427754 0.048367 0.175016 0.01979 1996 
0.293272 0.024264 0.060147 0.004976 0.435952 0.036068 0.260033 0.021514 0.112606 0.009316 1997 
0.403301 0.044969 0.054391 0.006065 0.187309 0.020885 0.27423 0.030577 0.08867 0.009887 1998 
0.169012 0.022272 0.057532 0.007582 0.132649 0.01748 0.162012 0.02135 0.076994 0.010146 1999 
0.302262 0.032562 0.056205 0.006115 0.301817 0.031702 0.355897 0.03854 0.108042 0.011708  المتوسط
0.087621 0.007108 0.022581 0.001832 0.167137 0.013558 0.205544 0.016673 0.361873 0.029354 2000 
0.180018 0.015803 0.051411 0.004513 0.159228 0.013978 0.451577 0.039642 0.208544 0.018307 2001 
0.121926 0.014164 0.115706 0.013442 0.169607 0.019704 0.251625 0.029232 0.235429 0.02735 2002 
0.087337 0.009981 0.156652 0.017903 0.357133 0.040816 0.218076 0.024923 0.312452 0.035709 2003 
0.12501 0.015719 0.162445 0.020426 0.177358 0.022301 0.354335 0.044554 0.87043 0.109448 2004 
0.120383 0.012555 0.101759 0.011623 0.206093 0.022071 0.296232 0.031005 0.397746 0.044034  المتوسط
0.321084 0.02713 0.148778 0.012571 0.078111 0.0066 0.482525 0.040771 1.440131 0.121684 2005 
0.141701 0.00835 0.585194 0.034484 0.078069 0.0046 1.065836 0.062806 2.015351 0.118759 2006 
0.271333 0.021208 0.802684 0.06274 0.123853 0.009681 1.239265 0.096864 3.972357 0.31049 2007 
0.250602 0.017408 1.800927 0.1251 0.26224 0.018216 2.439152 0.169434 5.046396 0.350544 2008 
0.439789 0.086091 1.913116 0.374502 0.088458 0.017316 0.069705 0.013645 4.984075 0.975658 2009 
0.284902 0.032037 1.05014 0.121879 0.126146 0.011283 1.059296 0.076704 3.491662 0.375427  المتوسط
0.235849 0.025718 0.402701 0.046539 0.211352 0.021685 0.570475 0.04875 1.332483 0.143723 المتوسط العام

وبيانات  ,  itema/trade/s1p/eg.capmas.msrintranet.www://http حسبت من بيانات الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء :المصدر
 O.A.F (org.aof.www://http(منظمة الغذاء والزراعة 

١٥٤

 



 

 

١٥٥

 ) .٢٠٠٩-١٩٩٥( الكلية المصرية خالل الفترة  بعض مؤشرات الكفاءة اإلقتصادية للتجارة الخارجية:)٢(جدول 
الميل المتوسط  
 للتصدير القومى

الميل المتوسط 
لإلستيراد 
 القومى

الميل الحدى 
للتصدير 
 القومى

الميل الحدى 
لالستيراد 
 القومى

نصيب الفرد من
الواردات 
 القومية

نصيب الفرد من
الصادرات 
 القومية

 الميزان التجارى الميزان
الناتج المحلى /

 االجمالى

صادرات 
الناتج /آلية

المحلى 
 االجمالى

واردات 
الناتج /قومية

المحلى 
 االجمالى

صادرات 
واردات /قومية

 قومية

 السنوات

8.239694149 19.51297 0 0 189.1 79.9 -6.782 -0.112733 0.082397 0.19513 0.422268 1995 
6.814283602 20.85849 -0.04665 0.316948 223.5 73.0 -9.4981 -0.140442 0.068143 0.208585 0.326691 1996 
6.815504271 19.84547 0.068231 0.135019 242.4 83.3 -10.2194 -0.1303 0.068155 0.198455 0.343429 1997 
6.045031239 19.92102 -0.03397 0.208469 258.8 78.5 -11.771 -0.13876 0.06045 0.19921 0.30345 1998 
4.900231507 18.74942 -0.11616 0.018469 255.9 66.9 -12.5626 -0.138492 0.049002 0.187494 0.261354 1999 
 المتوسط 0.325078 0.197289 0.064134 0.133155- 10.1666- 76.30939 233.9496 0.135409 0.03147- 19.77747 6.562948954
6.397836538 17.89002 0.063472 0.119125 264.0 94.4 -11.4738 -0.114922 0.063978 0.1789 0.35762 2000 
7.239782854 16.84042 -0.30796 0.642579 238.7 102.6 -9.3731 -0.096006 0.072398 0.168404 0.429905 2001 
7.56220831 16.66955 0.043436 0.183753 208.7 94.7 -8.0008 -0.091073 0.075622 0.166696 0.453654 2002 
9.895320791 17.87385 -0.3168 -0.03586 207.3 114.8 -6.6158 -0.079785 0.098953 0.178739 0.55362 2003 
13.25618263 22.7967 -0.55216 -0.77499 246.8 143.5 -7.5227 -0.095405 0.132562 0.227967 0.581496 2004 
 المتوسط 0.474131 0.182834 0.086687 0.096147- 8.59724- 109.9896 233.0869 0.15392- 0.25559- 18.41411 8.870266224
15.42701015 26.97981 24.135 31.1277 326.0 186.4 -10.3594 -0.115528 0.15427 0.269798 0.571798 2005 
17.16913201 28.31984 0.259355 0.350629 402.8 244.2 -11.9859 -0.111507 0.171691 0.283198 0.606258 2006 
14.73313918 28.43348 0.033436 0.289648 482.2 249.8 -17.8762 -0.137003 0.147331 0.284335 0.518162 2007 
16.10600663 29.71472 0.21645 0.34884 617.7 334.8 -22.1577 -0.136087 0.16106 0.297147 0.542021 2008 
12.22351572 23.75913 -0.11941 -0.13308 563.2 289.8 -21.8 -0.115356 0.122235 0.237591 0.514477 2009 
 المتوسط 0.545015 0.272306 0.148411 0.123895- 16.8358- 261.0175 478.4026 0.148741 0.05524 27.4414 15.13176074
المتوسط العام 0.479651 0.226797 0.108783 0.118013- 11.8666- 149.1055 315.1464 0.401808 0.261177 21.87766 10.1883253

  ,  itema/trade/s1p/eg.capmas.msrintranet.www://http حسبت من بيانات الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء  :المصدر

 O.A.F (org.fao.www://http(وبيانات منظمة الغذاء والزراعة 

١٥٥

 



 

 

١٥٦

 ) .٢٠٠٩-١٩٩٥(  بعض مؤشرات الكفاءة اإلقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية المصرية خالل الفترة:)٢(تابع جدول 
الميل المتوسط 
للتصدير الزراعى

الميل المتوسط 
د الزراعىلالستيرا

الميل الحدى 
للتصدير 
 الزراعى

الميل الحدى 
لالستيراد 
 الزراعى

نصيب الفرد 
من الواردات 

الزراعية 
 بالدوالر

نصيب الفرد 
من الصادرات 

الزراعية 
 بالدوالر

صادرات 
واردات/زراعية

 زراعية

صادرات 
الناتج /زراعية

المحلى 
 االجمالى

واردات 
الناتج/زراعية

المحلى 
 االجمالى

 واتالسن

5.27674213 33.1653248 0 0 54.3 8.6 0.159104 0.008912 0.056011 1995 
4.45379487 33.0186496 -0.00976 0.32051 61.2 8.3 0.134887 0.007705 0.057122 1996 
3.31771193 25.9460015 -0.04837 -0.24821 53.9 6.9 0.12787 0.005639 0.044098 1997 
3.94060648 24.5137147 0.109772 0.083337 54.5 8.8 0.160751 0.00674 0.04193 1998 
3.73332059 23.3586552 0.011844 0.091553 55.1 8.8 0.159826 0.006457 0.040403 1999 
4.1444352 28.0004692 0.020811 0.031514 55.79593 8.2703 0.148326 0.00696 0.046923  المتوسط

3.10820636 21.1896941 -0.00369 -0.01401 52.2 7.7 0.146685 0.00519 0.03538 2000 
3.82783467 20.5893831 -0.22251 0.423441 48.4 9.0 0.185913 0.006356 0.034186 2001 
5.32263448 23.7101103 -0.08847 -0.05873 49.0 11.0 0.224488 0.008785 0.039135 2002 
6.93598373 20.2731065 -0.16935 0.711267 38.3 13.1 0.342127 0.011309 0.033055 2003 
10.9615763 25.1369308 -0.24611 -0.17843 41.4 18.0 0.436075 0.016668 0.038223 2004 
6.03124711 22.179845 -0.18617 0.076745 45.87327 11.76451 0.259138 0.00931 0.035927  المتوسط
8.74889222 29.549244 -0.27616 -0.60365 53.2 15.8 0.296078 0.013035 0.044026 2005 
7.17350264 25.8600396 -0.04519 -0.01522 51.9 14.4 0.277397 0.010117 0.036472 2006 
8.16621739 29.5639402 0.128111 0.468945 70.7 19.5 0.276222 0.011516 0.04169 2007 
8.4765798 40.2280735 0.103247 1.037297 110.4 23.3 0.210713 0.011188 0.053096 2008 

17.4659791 29.3730823 0.61371 -0.23644 95.4 56.7 0.594625 0.023928 0.040241 2009 
10.0062342 30.9148759 0.355824 0.240849 76.31091 25.93107 0.34179 0.014869 0.043503  المتوسط
6.72730552 27.03173 0.266008 0.499589 59.32671 15.32196 0.266346 0.011219 0.042123 المتوسط العام

  ,  itema/trade/s1p/eg.capmas.msrintranet.www://http حسبت من بيانات الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء :المصدر 

 F.A.O (http://www.fao.org(اء والزراعة وبيانات منظمة الغذ

١٥٦

 



 

 

١٥٧

إجمالى قيم الصادرات المصرية من القطن ألهم الدول المستوردة خالل  :)٣(جدول 
 باأللف دوالر:  القيمة   ) .٢٠٠٩ -١٩٩٥(الفترة 

 السنوات الهند إيطاليا آوريا ترآيا االجمالى

152216 19185 16903 28181 20563 1995 

91830 9815 17972 12585 1089 1996 

110223 14933 11399 27824 12984 1997 

158173 20051 4826 43063 24879 1998 

238160 32899 22106 62270 34599 1999 

132272 15050 7823 24285 23272 2000 

186003 15204 11294 37036 32873 2001 

329698 18998 29955 51160 58558 2002 

365865 15294 35471 48968 96402 2003 

483023 32508 50094 40446 79565 2004 

180547 7949 8623 16722 50473 2005 

132800 7400 7394 15328 43685 2006 

152969 11526 7547 14429 49718 2007 

185365 9472.5 5581.5 8651 36477 2008 

87494 7419 3616 2873 23236 2009 

2986638 237703.5 240604.5 433821 588373  االجمالى

199109.2 15846.9 16040.3 28921.4 39224.9  المتوسط

 www://http.حسبت من بيانات الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء  :المصدر
.msrintranet itema/trade/s1p/eg.capmas    وبيانات منظمة الغذاء والزراعة
)O.A.F (org.fao .www/ :/http 

 



 

 

١٥٨

ألهم الدول المستوردة خالل ألرز إجمالى قيم الصادرات المصرية من ا :)٤(جدول 
 باأللف دوالر: القيمة    ) .٢٠٠٩ -١٩٩٥(الفترة 

 لسنواتا السعودية ترآيا ليبيا األردن جمالىاإل

56728 3242 8855 3869 22321 1995 

116188 24028 6261 7915 18709 1996 

71266 16454.5 6270 21729.5 17337 1997 

134396 8881 6279 35544 15965 1998 

87499 8373 280 21269 19040 1999 

112227 2930 30902 16253 30897 2000 

132908 4867 13968 18877 28776 2001 

103348 12476 9539 15601 21594 2002 

148016 11631 26365 29452 33241 2003 

223967 12864 11103 24642 56133 2004 

294252 12312 43773 35096 62697 2005 

288015 25655 28473 38870 71552 2006 

379958 26499 72057 54487 73234 2007 

88737 9641.8 15560.2 17663.3 30755.3 2008 

445210 31352 21304 51493 111298 2009 

2682715 211206.3 300989.2  االجمالى 613549.3 392760.8

 المتوسط 40903.3 26184.1 20065.9 14080.4 178847.7

www://http .حسبت من بيانات الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء  :المصدر
itema/trade/s1p/eg.capmas. msrintranet   ,  وبيانات منظمة الغذاء

 O.A.F (org.fao.www://http(والزراعة 

 
 



 

 

١٥٩

إجمالى قيم الصادرات المصرية من البطاطس ألهم الدول المستوردة  :)٥(جدول 
 باأللف دوالر:  القيمة   .)٢٠٠٩ -١٩٩٥(رة خالل الفت

المملكة المتحدة االجمالى  السنوات اليونان إيطاليا لبنان

102116 24121 10900 8679 11395 1995 

79909 18644 5704 7336 10055 1996 

41249 15878.5 5391.5 5448.5 8748 1997 

43224 13113 5079 3561 7441 1998 

46034 10111 3383 6281 7082 1999 

27390 344 1548 2478 334 2000 

29750 6248 5061 7534 1891 2001 

42617 4299 4875 8541 10365 2002 

43972 1582 5057 11697 8581 2003 

67230 3906 5868 10669 21142 2004 

77446 5465 7162 15541 19830 2005 

65350 3609 2558 17362 15705 2006 

108092 5772 24190 23316 17133 2007 

176148 7591 19687 21858 23706.5 2008 

145406 9410 15184 20400 30280 2009 

1095933 130093.5 121647.5 170701.5  االجمالى 193688.5

73062.2  المتوسط 12912.6 11380.1 8109.8 8672.9

m .www://httpء حسبت من بيانات الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصا :المصدر
itema/trade/s1p/eg.capmas. srintranet  وبيانات منظمة الغذاء والزراعة

)O.A.F (org.fao.www ://http 

 
 



 

 

١٦٠

 البرتقال ألهم الدول المستوردة إجمالى قيم الصادرات المصرية من :)٦(جدول 
 باأللف دوالر:  القيمة   .)٢٠٠٩ -١٩٩٥(خالل الفترة 

 السعودية أوآرانيا السنوات
المملكة 
 المتحدة

 الصين
إجمالى قيمة 
صادرات البرتقال

١٩٩٥ 1932 3477 1575 2227 12986 

١٩٩٦ 1879 3899 2188 4005 17328 

١٩٩٧ 3919 2332 962 2846 14088 

١١٩٨ 19737 2723.8 490 ٢٠٠٤٫٥ 60787 

١٩٩٩ 283 3115.5 18 1956 16421 

٢٠٠٠ 9702 3023.2 111 276 16556 

٢٠٠١ 31838 2931 204 2519 50622 

٢٠٠٢ 11301 6069 146 1518 26541 

٢٠٠٣ 548 17437 4100 3314 39185 

٢٠٠٤ 268 17805 20562 7780 76875 

٢٠٠٥ 1238 25436 8168 9974 74914 

٢٠٠٦ 5198 13701 4948 10052 65272 

٢٠٠٧ 3496 24437 16404 10719 99143 

٢٠٠٨ 115173 85018 47222 28267 238935 

٢٠٠٩ 222047 202542 104922 85453 494749 

 1304402 172910.5 212020 413946.5 428559االجمالى

www://http .حصاء حسبت من بيانات الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإل :المصدر
itema/trade/s1p/eg.capmas. msrintranet  ,  وبيانات منظمة الغذاء والزراعة

)O.A.F (org.fao.www ://http 



 

 

١٦١

ية من البصل ألهم الدول المستوردة خالل إجمالى قيم الصادرات المصر :)٧(جدول 
 باأللف دوالر:  القيمة   ) .٢٠٠٩ -١٩٩٥(الفترة 

 السنوات السعودية الكويت لبنان اليونان االجمالى

17224 1374 1822 1297 4110 1995 

10897 543 664 958 5859 1996 

12812 1203 1236.5 760.5 4126.5 1997 

18802 1863 1809 563 2394 1998 

9492 543 1611 403 4262 1999 

12367 1418 1026 560 7760 2000 

14212 1091 2263 335 7451 2001 

23557 876 1278 989 12713 2002 

33007 1423 1791 1327 9994 2003 

36491 2515 5468 1793 10747 2004 

31003 150 1373 3655 13785 2005 

23900 671 932 2344 9196 2006 

36086 2043 1935 310 3841 2007 

41559 1357 1433.5 1327 6518.5 2008 

168560 1800 3653 12732 99116 2009 

489969 18870 28295 29353.5  االجمالى 201873

32664.6 1258 1886.3 1956.9  المتوسط 13458.2

www:// http . حسبت من بيانات الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء :المصدر
itema/trade/s1p/eg.capmas. msrintranet,  وبيانات منظمة الغذاء والزراعة

)O.A.F (org.fao.www:// http 

 



 

 

١٦٢

نب ألهم الدول المستوردة خالل إجمالى قيم الصادرات المصرية من الع :)٨(جدول 
 باأللف دوالر:  القيمة   ) .٢٠٠٩ -١٩٩٥(الفترة 

المملكة  هولندا الكويت السعودية االجمالى
 المتحدة

 السنوات

466 4 42 23 194 1995 
912 3 110 62 685 1996 
498 6.25 70.5 35.5 372.75 1997 
507 17 59 7 315 1998 
451 1 71 50 297 1999 
1875 20 70 654 964 2000 
1294 19 54 171 750 2001 
1817 57 14 372 1147 2002 
2930 48 122 580 1149 2003 

11440 208 116 2579 4862 2004 
16833 99 99 4543 7576 2005 
21917 96 338 7692 7482 2006 
59688 369 807 7391 20799 2007 
91926 717.5 2363 29938 54115 2008 
225377 1066 3919 52485 87431 2009 
437931 2730.75 8254.5 106582.5 188138.8  االجمالى
29195.4  المتوسط 12542.6 7105.5 550.3 182.05

www:// http . حسبت من بيانات الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء  :المصدر
itema/trade/s1p/eg.capmas. msrintranet ,   وبيانات منظمة الغذاء

 O.A.F (org.fao.www://http(والزراعة 

 
 
 
 
 
 



 

 

١٦٣

إجمالى قيم الصادرات المصرية من الفاصوليا ألهم الدول المستوردة  :)٩(جدول 
  باأللف دوالر: القيمة    )٢٠٠٩ -١٩٩٥(خالل الفترة 

المملكة المتحدة فرنسا االجمالى السنوات إيطاليا هولندا

3514 205 182 1270 20 1995 

2229 172 147 935 84 1996 

1150 124.5 229 581 209 1997 

1568 77 311 227 334 1998 

949 49 180 72 353 1999 

1065 71 131 136 388 2000 

2802 23 105 183 812 2001 

1942 55 159 246 776 2002 

2045 75 170 210 747 2003 

4657 170 382 377 2016 2004 

5640 222 472 959 1798 2005 

11591 743 1375 2458 1786 2006 

18621 1627 4066 1790 2065 2007 

44432 818 2051.5 896 1061.5 2008 

3152 9 37 2 58 2009 

105357 4440.5 9997.5 10342 12507.5 االجمالى

المتوسط 833.8 689.47 666.5 296.03 7023.8

msrintranet. www://http . حسبت من بيانات الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء :المصدر
itema/trade/s1p/eg.capmas, ة الغذاء والزراعة وبيانات منظم)O.A.F ( ://http

org.fao.www 

 



 

 

١٦٤

إجمالى قيم الصادرات المصرية من الثوم ألهم الدول المستوردة خالل  :)١٠(جدول 
 باأللف دوالر:  القيمة   ) .٢٠٠٩ -١٩٩٥(الفترة 

المملكة المتحدة االجمالى  السنوات إيطاليا هولندا فرنسا

1186 29 45 110 476 1995 

2772 21 114 414 1541 1996 

1928 17 74.5 246.5 687.25 1997 

1071 14 24 229 535 1998 

777 4 115 233 197 1999 

866 3 46 23 428 2000 

988 35 21 53 558 2001 

1309 30 40 60 1092 2002 

3349 1114 48 50 1802 2003 

2331 53 92 199 892 2004 

913 5 64 115 479 2005 

849 17 141 111 402 2006 

1861 21 256 137 542 2007 

4777 202 595 206 655 2008 

4000 383 934 275 768 2009 

28977 1948 2609.5 2461.5 11054.3  االجمالى

1931.8 129.9 173.97  المتوسط 736.95 164.1

msrintranet. www://http .ئة العامة واإلحصاء حسبت من بيانات الجهاز المرآزى للتعب :المصدر
itema/trade/s1p/eg.capmas وبيانات منظمة الغذاء والزراعة )O.A.F ( :/http

org.fao.www/ 

 



 

 

١٦٥

صادرات المصرية من الطماطم ألهم الدول المستوردة إجمالى قيم ال :)١١(جدول 
 باأللف دوالر: القيمة   ) .٢٠٠٩ -١٩٩٥(خالل الفترة 

المملكة المتحدة االجمالى  السنوات السعودية هولندا الكويت

1862 4 89 12 945 1995 

1403 2 218 3 1171 1996 

1297 10 109.4 22 1059.8 1997 

2306 3 164 11 2075 1998 

990 11 71 28 829 1999 

454 30 5 56 279 2000 

1117 80 37 46 772 2001 

941 96 13 58 381 2002 

819 97 36 129 336 2003 

1643 252 5 302 919 2004 

3753 159 89 395 869 2005 

1541 457 36 335 193 2006 

4077 265 285 759 348 2007 

4565 667.5 207.5 2269 1435.5 2008 

19887 1070 130 3779 2523 2009 

46807 3203.5 1494.9 8204 14135.3  االجمالى

 المتوسط 942.4 546.9 99.7 213.6 3120.5

www:// http . حسبت من بيانات الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء :المصدر
itema/trade/s1p/eg.Capmas . msrintranet  وبيانات منظمة الغذاء والزراعة 

)O.A.F (org.fao.www://http 
 



 

 

١٦٦

لة ألهم الدول المستوردة والى قيم الصادرات المصرية من الفرإجما :)١٢(جدول 
 باأللف دوالر: ةالقيم                  ) .٢٠٠٩ -١٩٩٥(خالل الفترة 

المملكة المتحدة هولندا الكويت جمالىاإل  السنوات السعودية

401 18 1 8 308 1995 

178 17.45 1.45 4 128.33 1996 

266 13.33 1.33 5 101 1997 

311 22 1 1 195 1998 

337 17 2 6 89 1999 

117 1 1 8 19 2000 

319 12 15 61 33 2001 

893 48 17 73 226 2002 

1469 49 79 32 351 2003 

2135 85 127 36 224 2004 

1739 161 35 41 439 2005 

6364 428 243 344 2134 2006 

12061 1321 352 719 3622 2007 

32806 1725 2618 6605.5 6261 2008 

86510 2129 4884 12492 8900 2009 

145906  األجمالى 23030.3 20435.5 8377.8 6046.8

 المتوسط 1535٤ 1362٤ 558.5 403.12 9727.1

 www://http .msrintranet. حسبت من بيانات الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء :المصدر
itema/trade/s1p/eg.capmas وبيانات منظمة الغذاء والزراعة )O.A.F (:// http

org.fao.www  



SUMMARY AND CONCLUSION 
Exports are one of the important objectives for achieving 

economic development. Export opportunities were increased in 
the world for many reasons such as, increase of population and 
varying their needs. The exports increased since World War until 
now steadily to open the markets of developing countries and the 
exchange of trade with the rest of the world. Both developed and 
developing countries are seeking to increase the exports and 
open global markets and facing the competition through put 
competitive price, high quality, differentiation and innovation of 
new products. Many countries increased this total exports, but 
their agricultural exports depend on a limited number of 
traditional commodities particularly raw cotton, rice, citrus, and 
potatoes. 

The study depends on published and unpublished secondary 
data by various parties, and questionnaire to agricultural export 
companies. Were the analytical includes the descriptive 
analytical statistical methods. The study includes four chapters: 
Chapter One review, of literature which includes the theoretical 
framework of the international economy and theories of foreign  
trade such as, And Adam Smith (absolute advantage), and David 
Ricardo (comparative advantage), and (modern theory), in 
addition to the foreign exchange market and the terms of 
international trade and restrictions on the flow of international 
trade and nominal and effective tariffs, and the balance of 
payments, also includes GATT and the World Trade 
Organization, and the Negotiation rounds such as Kennedy 
Round (1964-1967), Tokyo Round (1973-1979), The Agreement 
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on Agriculture. This Chapter also includes review of the 
previous the previous researches in the field of Egyptian 
Agricultural foreign trade, it includes (33) research of a 
chronological beginning of the year (1975) until the year (2011).  

The second chapter dealt with (the economic importance of 
Egyptian agricultural foreign trade) first chapter: The evolution 
of the value of the total exports and imports and Egyptian trade 
balance during the period (1995 - 2009). One of the most 
important results was that exports during the study period 
increased with an annual average for the period amounted to 
10.9 billion dollars. And deficit of the balance of trade achieved 
during the study period (1995-2009), about 11.2 billion dollars, 
As well as the evolution of the value of agricultural exports and 
imports was found that the value of agricultural exports represent 
about 26.4% of the value of agricultural imports to the average 
total period (1995-2009), and this means that about 73.6% of the 
value of agricultural imports are covered from other sectors 
outside the agricultural sector, where the annual average for 
agricultural exports and agricultural imports reached about 1.12 
Billion, 4.2 Billion dollars, respectively. As for the agricultural 
balance of trade between the ups and downs as around the value 
3.1 billion dollars. The Analysis indicated that the annual rate of 
increase of the value of total export and import and the 
agricultural and total exports, and the agricultural and total 
imports reached about 1488.7 Thousand dollars, 166.9 thousand 
dollars 0.22 13.5 Thousand dollars, 246.4 thousand dollars 
annually, respectively, also this chapter dealt study the relative 
importance of the value of agricultural exports in national 
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income and in farm income, which amounted to the relative 
importance of agricultural exports in the national income, about 
1.1%, and in farm income, about 7.3%, the study estimated 
relative importance of the value of exports of major crops 
representing about 61.3% of the value of agricultural exports, 
and 6.3% of the value of total exports.  

The second chapter discussed the evolution of the most 
important exports of Egyptian agricultural products which the 
evolution of the quantities and values and the prices of the export 
goods. The results showed that some crops (rice, oranges, 
grapes, beans, garlic and strawberry) characterized by increase 
for the quantity and value and price during the study period, the 
other was characterized by fluctuating between increases and 
decreases a (cotton, potatoes, onions, tomatoes).  

The third chapter the: (economic efficiency indicators of 
agricultural foreign trade) these indicators include the  instability 
of exports and imports, where instability lector for the total 
period (1995-2009) to the value of total exports was about 77.6, 
and the value of agricultural exports about 134 which means that 
exports was suffering from instability during the study period, 
while for imports total and agricultural was more stability where 
the coefficient instability was about 24.3 0.23 respectively. The 
study also addressed estimate coefficients of instability to the 
quantities and prices of export crops, the results confirmed that 
the amount of exports (potatoes, rice, cotton) were more stable 
during the study period where the average value of the 
coefficient instability was about 25.5, 31.1, 44.1, respectively. 
Regarding export prices, results indicate that export prices for 
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most crops were more stabile at the level of the whole period 
amounted to instability coefficient for  16.3, 14.2, 21.5, 25, and 
27.6, (cotton, strawberry, tomatoes, oranges, rice) respectively.  

Secondly, indicators the economic efficiency of agricultural 
foreign trade included a ratio of agricultural exports to both 
exports and national agricultural imports and GDP and 
agricultural GDP, Per capita exports and imports of national and 
per capita agricultural exports and imports. The study estimated 
the marginal propensity to total exports and marginal propensity 
to agricultural exports and average propensity to total and 
agricultural export and marginal propensity to total and 
agricultural imports. The study estimated the demand elasticities 
of the agricultural exports. 

Includes Section IV (the evolution of the most important 
Egyptian agricultural exports in foreign markets) the relative 
importance of the main importing countries for cotton exports 
(India, Italy, Korea, turkey), for rice (Saudi Arabia, turkey, 
Libya, Jordan), for potatoes(Greece, Italy, Lebanon, United 
Kingdom), for Oranges (Ukraine, Saudi Arabia, United 
Kingdom, Russian Federation), for Onions (Saudi Arabia, 
Kuwait, Lebanon, Greece), for grapes (united Kingdom, Saudi 
Arabia, Kuwait, Netherlands), for Beans (Italy, Netherlands, 
United Kingdom, France), for garlic (Italy, Netherlands, France, 
United Kingdom), for tomatoes (Saudi Arabia, Netherlands, 
Kuwait, United Kingdom),  for strawberries (Saudi Arabia, 
United Kingdom, Netherlands, Kuwait). Secondly: (ANALYSIS 
OF EXPORTS DEMAND FOR EGYPTIAN ORANGE) this 
demand has been estimated for three models (direct model - 
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substitution model - market share model). One of the most 
important results for the direct model is that the price elasticity 
of demand for oranges in each of the (Russia, Saudi Arabia, 
Ukraine, United Kingdom), means that the decrease in the 
average price of imports by 1% leads to increase the total 
demand of oranges by 0.46%, 0.41%, 0.53%, 0.25%, 
respectively. As for the substitution model the most important 
results that the estimated elasticity, was larger than the one 
(elastic demand) in the state of Saudi Arabia only, which 
amounted to about -2.25, meaning that the decline in the 
proportion of Egyptian price to the average price of competitor 
countries by 1 % leads to increase the demand of the Egyptian 
oranges at the expense of imports orange crop from the rest of 
the competing countries by more than 1%, and the price 
elasticity of demand for imports all of (Russia, Ukraine, United 
Kingdom) of Egyptian oranges was less than one (inelastic 
demand), and amounted to about -0.17, -0.22, -0.05, 
respectively. For the model results showed that when a change 
by 1% in the relative price, there is a change less than one in 
market share for the Egyptian oranges estimated at -0.52%, -
0.76%, -0.87% in each of (Russia, Saudi Arabia, Ukraine), 
respectively. The price elasticity estimated at about -1.28 in the 
United Kingdom market turned out to be a change  in the relative 
price change offset by a statistically significant greater change 
than the market share of the Egyptian oranges in the United 
Kingdom market . 

Third: Surveys were conducted to export companies have 
been visiting 15 companies these companies explained that there 
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are some problems and obstacles encountered in exporting these 
problems are summarized as follows: Inaccuracy of marketing 
information's, especially for foreign markets, non-availability of 
the required quantities for export to the required specifications, 
non-availability of skilled labor on the post-harvest practices, 
some governmental obstacles such as health, customs, taxes and 
others. For shipping outside, the problem is the non-availability 
of shipping spaces, high costs of freight.  

The export companies explained that the application of 
some of the points may help to promote agricultural exports, and 
these points can be summarized as follows:  

Remove administrative and financial obstacles. Improve the 
quality of export products. Banking and credit facilities and the 
reduction of fees and stamping. Providing seedlings and seeds 
through government agencies with confidence. Opening up new 
markets.  
Recommendations of the study:  
1. Development of database and export information.  
2. The importance of removing the government's restrictions on 

exports control keeping quality and efficiency restrictions, and 
reducing fees and taxes to reduce shipping and transportation 
costs. 

3. Increasing production for export and not export the production 
surplus.  

4. Identifying the foreign products and how to compete in the 
export of Egyptian agricultural products.  

5. Promote the cultivation and export of organic crops free of 
pesticides.  
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6. Preparation of standardized specifications for goods conforms 
to international standards.  

7. Attention the development of post-harvest practices (sorting, 
grading, packing, storage at different levels of marketing) with 
the provision of modern technologies and skilled labor.  

8. Providing seedlings and seeds through government agencies 
with confidence and good supervision of the Ministry of 
Agriculture and at low prices.  

9. Attention to the quality of the agricultural exports especially 
with the existence of a positive relationship between the 
export price and the value of exports, which means that the 
price rise reflects a growing demand for the Egyptian product, 
also reflects the impact of improving the quality of the 
product. 
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