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بتكلٌف من مجلس إدارة معهد بحوث أقتصاد الزراعً تم تكوٌن فرٌق عمل من السادة 
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 األسواق العالمٌة الفراولة والعنب إلًدراسة تحلٌلٌة للصادرات الزراعٌة المصرٌة من 

 المقدمة :ــ 

حٍث تساهم فً رفع ، فً اْقتصاد القومً المصري ًهاما ًتلعب التجارة الخارجٍة دورا
دة ـٍع القاعـالٕزم لٕستثمارات وبالتالً توسل توفٍر رأس المال معدٔت التنمٍة اْقتصادٍة من خٕ

ل القومً وفً تدبٍر العمٕت اِجنبٍة الٕزمة لتموٍل ساهم الصادرات فً زٍادة الدخـوت، ةـاْنتاجٍ
صور الصادرات المصرٍة عن مٕحقة الزٍادة المستمرة فً الواردات إلً عجز ـد أدي قـوق، الواردات
لذا تعتبرالصادراتالمصرٍة بوجه عام أحد اِنشطة اْقتصادٍة ، دفوعات المصريـزان المـً مٍـمستمر ف

لمخاطر  ًا تجنباسٍاسة اْقتصادٍة تعظٍم العائدمنها بزٍادة الصادرات وتنوعهـدف الـالرئٍسٍة حٍث ته
  .  نالحاصٕت التصدٍرٍةـدود مـدد محـً عـاْعتماد عل

زٌادة الصادرات الزراعٌة باعتبارها  من اهم جوانب التجارة الخارجٌة  إلًوتسعً الدولة جاهدة   
فً ظل ظهور العدٌد من التكتٕت والتجمعات أقتصادٌة والدولٌة وخاصة بعد توقٌع مصر رسمٌا علً 

، ونظرا ٔن دول أتحاد أوروبً ودول جنوب المتوسط تعتبر  2004ورو متوسطٌة فً ٌونٌو اتفاقٌة أ
اهم الدول المنافسة للصادرات فً سوق أتحاد أوروبً علً الرغم من انها تعتبر اٌضا من اهم أسواق 

ٔتحاد أوروبً أستٌرادٌة للصادرات المصرٌة الزراعٌةوخاصة العنب والفراولة  حٌث ٌستحوذ سوق ا
% من الصادرات الزراعٌة ، لذا فقد بات من المهم التعرف علً التغٌر النسبً 27.4وحدها  علً نحو 

الذي من المتوقع ان ٌحدث فً الكمٌات المصدرة من العنب والفراولة من مثل الدول المنافسه  ومدي تحول 
لسوق المصري علً النفاذ داخل تلك الطلب علً صادرات العنب والفراولة من ناحٌة  وبٌان قدرة ا

 اِسواق.

 الدراسة : وهدف مشكلة 

تواجه الصادرات المصرٌة بصفة عامة وصادرات العنب والفراولة بصفة خاصةالعدٌد من 
التحدٌات التً ٌرجع إلٌها تذبذب كمٌة وقٌمة تلك الصادرات خٕل السنوات اِخٌرة بٌن الزٌادة والنقصان 

الدراسة فً هذا التذبذب الواضح فً صادرات المحاصٌل موضوع  الدراسة نتٌجـة ومن هنا تتمثل مشكلة 
للمنافسة الشدٌدة التى تواجهها الصادرات المصرٌة فى سوق أتحاد أوروبى من الدول التـى تتمتع بمٌزة 

 اِمر الذي ادي ْجراء هذه الدراسة ..نسبٌة فى تصدٌر تلك الحاصٕت الى تلك أسواق

  : وتـسـتـهـدف الدراسة

دراسة تنافسٌة الصادرات الزراعٌة المـصرٌة من محصولً العنب والفراولة الً بصفة أساسٌة  
 اهم أسواق الخارجٌة من خٕل :

 فً مصر الفراولة والعنبالتعرف علً اْمكانٌات اْنتاجٌة والتصدٌرٌة لمحصولً  - 1

 الفراولة والعنبلمحصولً دراسة بعض مإشرات اِداء التصدٌري  - 2

 الفراولة والعنبمن محصولً  التعرف علً القدرة التنافسٌة السعرٌة المصرٌة -3

تحدٌد أهم الدول المستوردة من خٕل دراسة دوال الطلب الخارجٌة علً المحاصٌل موضوع الدراسة  - 4
 محصول الفراولة فً مصرإنتاج منها بؤهم اِسواق العالمٌة حتى ٌمكن التوسع وزٌادة الصادرات من 

 الطرٌقة البحثٌة ومصادر البٌانات :

اعتمد البحث بصورة اساسٌة على البٌانات أحصائٌة المنشورة وغٌـر المنـشورة مـن الجهات 
ومنظمـة أغذٌة والزراعة  واْحصاءالعام ة  للتعبئةالرسمٌة فى الداخل والخارج مثل الجهاز المركزى 
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المتحدة، وموقع المفوضٌة أوروبٌة على أنترنت . واعتمد البحث على استخدام اسالٌب التحلٌل  لّمم
الوصفً والكمى واستخدام بعض المإشرات أقتصادٌة لقٌـاس القـدرة التنافسٌة للصادرات مثل مإشر 

وقد قسمت الدراسة الً  النسبى واْنتاجوالمٌـزة النـسبٌة الظاهرة  اِسواقالنصٌب السوقى ومعدل اختراق 
 ثٕثة ابواب : 

 :منها وٌشتمل علً فصلٌن الباب االول

اِول هو اْطار النظرى للدراسة وٌحتوى على بعض المفاهٌم أقتصادٌة التى تم استخدامها فى الدراسة 
ربى واتفاقٌة مثل المٌزة النسبٌة والقدرة التنافسٌة وغٌرها. ذلك باْضافة إلى نبذة مختصرة عن أتحاد أو

 الشراكة المصرٌة اِوربٌة.

وٌحتوى الفصل الثانى على أستعراض المرجعى للدراسات السابقة ذات الصلة بموضع الدراسة للتعرف 
على الطرق البحثٌة والمنهجٌة المستخدمة باْضافة إلى الوقوف على احدث النتائج التى توصلت إلٌها 

 ها.الدراسات السابقة ٔستكمال العمل علٌ

وٌتناول بالدراسة والتحلٌل الصادرات الزراعٌة المصرٌة من الفراولة وٌشتمل هذا  والباب الثانً
 :ثٕثة فصول الباب علً 

بعض المإشرات أقتصادٌة الخاصة بالتجارة الخارجٌة القومٌة والزراعٌة خٕل اؤ  ٌستعرض أول منها
 ( 2018ــ  2005الفترة )

 خٕل فترة الدراسة المذكورةالمإشرات اْنتاجٌة لمحصول الفراولة فً مصر وٌتناول الثانً

الوضع الراهن للتجارة الخارجٌة لمحصول الفراولة علً مستوي الفصل الثالث فٌلقً الضوء علً  بٌنما 
 .مإشرات تنافسٌة الفراولة المصرٌة فً اِسواق الخارجٌة العالم ومصر وٌستعرض الفصل الرابع 

وٌتناول بالدراسة والتحلٌل الصادرات الزراعٌة المصرٌة من محصول العنب ثالث والباب ال
لمحصول العنب فً  والتصدٌرٌة وٌشتمل هذا الفصل علً فصلٌن ٌتناول أول منها المإشرات أنتاجٌه

التوزٌع الجغرافى ٔهم الدول المستوردة للعنب المصرى ومإشرات المركز مصر بٌنما ٌتناول الثانً 
 .(2018-2014التنافسً للمحصول فً  متوسط الفترة )
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 الباب األول

 اإلطار النظرى واالستعراض المرجعى

=== 

 تمهٌد:

عتبر قضٌة التصدٌر من القضاٌا الهامة التً احتلت مكانة متمٌزة على خرٌطة اِولوٌات ت
والمستقبلٌة الناشئة عن ظهور التكتٕت أقتصادٌة لتحقٌق، خاصة فً ظل الظروف الدولٌة الراهنة 

أقتصادٌة الكبٌرة، فً ضوء ذلك تسعى مصر لزٌادة الصادرات من مختلف القطاعات وخاصة الزراعً 
حٌث ٌعد القطاع الزراعً من أهم القطاعات التً تتجه إلٌه الدولة لزٌادة وتنمٌة الصادرات خاصة فً 

تاجٌة، ومن ثم ٌجب زٌادة أهتمام بمحاولة تنمٌة الكمٌات المصدرة الفترة اِخٌرة فً ظل زٌادة معدٔته اْن
 من تلك الحاصٕت الزراعٌة بدرجة تتناسب مع اْمكانٌات الزراعٌة المصرٌة.

وٌشتمل هذا الباب علً فصلٌن اِول هو اْطار النظرى للدراسة وٌحتوى على بعض المفاهٌم 
مثل المٌزة النسبٌة والقدرة التنافسٌة وغٌرها. ذلك باْضافة إلى أقتصادٌة التى تم استخدامها فى الدراسة 

 نبذة مختصرة عن أتحاد أوربى واتفاقٌة الشراكة المصرٌة اِوربٌة.

وٌحتوى الفصل الثانى على أستعراض المرجعى للدراسات السابقة ذات الصلة بموضع الدراسة 
باْضافة إلى الوقوف على احدث النتائج التى توصلت للتعرف على الطرق البحثٌة والمنهجٌة المستخدمة 

 إلٌها الدراسات السابقة ٔستكمال العمل علٌها.

 

 الفصل األول

 اإلطار النظرى

 مقدمة:

تعتمد إستراتٌجٌة زٌادة القدرة التنافسٌة للسلع المصرٌة وزٌادة القدرة على فتح أسواق لٓنتاج 
ل فى عدة محاور، ٌرتبط أول تلك المحاور بتحسٌن قاعدة المصرى وتحقٌق طفرة فى الصادرات على العم

اْنتاج الحالٌة ورفع كفاءتها التصدٌرٌة وتطوٌرها واستمرار تحدٌثها، بما ٌتٕءم مع احتٌاجات السوق 
الخارجى ومتطلباته. ؤ شك أن الوضع العالمى الجدٌد وما حدث به من تغٌرات خاصة فى العقد اِخٌر 

ج المحلى وتحسٌنه حتى ٌمكن مواجهة اْنتاج الخارجى المماثل له للمحافظة على ٌتطلب تطوٌر اْنتا
 اِسواق الخارجٌة للصادرات المصرٌة واكتساب أسواق جدٌدة تساعد على زٌادة الصادرات.

ٌضم هذا الفصل بعض المفاهٌم اِساسٌة التى استخدمت فى الدراسة مثل مفهوم التنافسٌة وتطوره 
ها، وكذلك محددات الطلب الخارجً. باْضافة إلى نبذة مختصرة عن اتفاقٌة الشراكة وبعض من طرق قٌاس

المصرٌة اِوروبٌة واهم بنودها وبعض اْعفاءات الجمركٌة الممنوحة للسلع الزراعٌة المصرٌة المصدرة 
 لدول أتحاد أوروبى.

 مفهوم التنافسٌة وطرق قٌاسها: 

تحدٌد مفهوم محدد ودقٌق للتنافسٌة ،  ٔقتصادٌة الدولٌة علىأختلف معظم أقتصادٌٌن والهٌئات ا
السعر والتجارة، وٌستعمل البعض اَخر مفهوم  فٌنطلق بعضهم من مفهوم ضٌق وٌختصرها فً تنافسٌة

أقتصادي، وهذا ما ٌظهر جلٌا فً التعداد الكبٌر للمإشرات  واسع ٌكاد ٌشمل جمٌع مناحً النشاط
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وتتمثل فً قدرات  وقد وقع تحول فً المفاهٌم، فمن مفهوم المٌزة النسبٌة.التنافسٌة المستعملة لقٌاس القدرة
الجغرافً التً تسمح لها بإنتاج رخٌص  الدولة من موارد طبٌعٌة والٌد العاملة الرخٌصة، المناخ والموقع

ر الفكري فً اعتماد الدولة على التكنولوجٌا والعنص وتنافسً، إلى مفهوم المٌزة التنافسٌة وتتمثل فً
اْنتاج، نوعٌة اْنتاج وفهم احتٌاجات ورغبات المستهلك، مما جعل العناصر المكونة للمٌزة النسبٌة تصبح 

وتختلف تعارٌف التنافسٌة من حٌث المستوى إذا كانت مإسسات  .وغٌر مهمة فً تحدٌد التنافسٌة غٌر فاعلة
 .1أو قطاعات أو دول

 : تعرٌف التنافسٌة حسب المؤسسات  -1

ٌتركز تعرٌف التنافسٌة للشركات حول قدرتها على تلبٌة رغبات المستهلكٌن المختلفة، وذلك بتوفٌر 
تعنً القدرة على تزوٌد  "سلع وخدمات ذات نوعٌة جٌدة تستطٌع من خٕلها النفاذ إلى اِسواق الدولٌة، أو

ٌن فً السوق الدولٌة، مما ٌعنً أكثر كفاءة وفاعلٌة من المنافسٌن اَخر المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل
الحكومة، وٌتم ذلك  مستمرا  لهذه المإسسة على الصعٌد العالمً فً ظل غٌاب الدعم والحماٌة من قبل نجاحا  

 من خٕل رفع إنتاجٌة عوامل اْنتاج الموظفة فً العملٌة اْنتاجٌة.

 : تعرٌف التنافسٌة حسب قطاع النشاط  -2

القطاع الصناعً فً دولة ما على تحقٌق  قدرة المإسسات المنتمٌة لنفستعنً التنافسٌة لقطاع ما 
على الدعم والحماٌة الحكومٌة، وهذا ما ٌإدي إلى تمٌز تلك  نجاح مستمر فً اِسواق الدولٌة دون أعتماد

 وٌجب تحدٌد القطاع بدقة فمثٕ  قطاع صناعة المواصٕت ٔ ٌمكن خلطه مع قطاع الدولة فً هذه الصناعة،
 .اْلكترونٌات، ِن مجأت وظروف اْنتاج تختلف

 : مستوى الدول تعرٌف التنافسٌة على  -3

الدولٌة بتعرٌف التنافسٌة على مستوى الدول  اهتم الكتاب وأقتصادٌٌن وكذا المنظمات والهٌئات
من التعارٌف أكثر من تعرٌف التنافسٌة على مستوى المإسسات وقطاع النشاط، لذلك نجد أن هناك العدٌد 

 .التعارٌف وتختلف حسب الزاوٌة التً ترى منها التنافسٌة وسنتطرق ِهم هذه

 : التنافسٌة تعرٌف المجلس األمرٌكً للسٌاسة

ٌعرف التنافسٌة بؤنها قدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات تنافس فً اِسواق العالمٌة وفً نفس 
  ٌل.الوقت تحقق مستوٌات معٌشة مطردة فً اِجل الطو

 : تعرٌف المجلس األوربً ببرشلونة

تنافسٌة اِمة على أنها القدرة على  2000عرف المجلس اِوربً فً اجتماعه ببرشلونة سنة 
التحسٌن الدائم لمستوى المعٌشة لمواطنٌها وتوفٌر مستوى تشغٌل عالً وتماسك اجتماعً وهً تغطً مجال 

 واسع وتخص كل السٌاسات أقتصادٌة.

 : التنافسٌة الدولٌة تعرٌف معهد

 : وٌرى معهد التنافسٌة الدولٌة على أنها قدرة البلد على

اْنتاج أكثر وأكفؤ نسبٌا، و ٌقصد بالكفاءة تكلفة اقل: من خٕل تحسٌنات فً اْنتاجٌة واستعمال الموارد  (1)
 بما فٌها التقنٌة والتنظٌم.

 .اْنتاج الجودة: وفقا ِفضل معلومات السوق وتقنٌات ارتفاع  (2)

                                                           
 .6ص ،2002، المعيد العربي لمتخطيط بالكويت، الداعم لمتنافسية: حالة مصر" دور الحكومة"نوير طارق،  1
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ونظم التورٌد،  المٕئمة: وهً الصلة مع الحاجات العالمٌة، ولٌس فقط المحلٌة، فً المكان والزمان (3)
 التخزٌن واْدارة. بأستناد إلى معلومات حدٌثة عن السوق و مرونة كافٌة فً اْنتاج و

لً ذات قٌمة مضافة عالٌة عالٌة التصنٌع والتقنٌة وبالتا ٌبٌع أكثر من السلع المصنعة والتحول نحو السلع (4)
فً السوقٌٌن الخارجً والمحلً، و بالتالً ٌتحصل على عوائد أكبر متمثلة فً دخل قومً أعلى للفرد، 

 .مطرد، وهو أحد عناصر التنمٌة البشرٌة وذي نمو
البلد من بٌئة مناسبة وبما ترفعه أستثمارات  ٌستقطب أستثمارات اِجنبٌة المباشرة بما ٌوفره  (5)

  .نبٌة من المزاٌا التنافسٌة التً تضاف إلى المزاٌا النسبٌةاِج
تتعلق التنافسٌة الوطنٌة باِداء الحالً و الكامن  :وقد توصل فرٌق المعهد إلى التعرٌف الموجز التالً

بالتنافس مع الدول اِخرى". ووضع لهذا التعرٌف مجأ ٌتناول اِنشطة  لّنشطة أقتصادٌة المرتبطة
  .ومنافسة الواردات وأستثمار اِجنبً المباشر ةالتصدٌرٌ

وٌمكن تلخٌص تعرٌف التنافسٌة فً " قدرة الحكومات على توفٌر ظروف مٕئمة تستطٌع من 
خٕلها المإسسات العاملة فً إقلٌمها النفاذ بمنتجاتها إلى اِسواق الخارجٌة، بغٌة زٌادة نمو معدل الناتج 

 ."الداخلً الخام

 فسٌة:التنا أنواع 

 :هً 2ٌمكن التمٌٌز بٌن عدة أنواع من التنافسٌة

 ٌركز على أن البلد ذو التكالٌف اِرخص ٌتمكن من تصدٌر السلع إلى تنافسٌة التكلفة أو السعر: -1
 .الصرف اِسواق الخارجٌة بصورة أفضل وٌدخل هنا أثر سعر

التقنٌة و غٌر السعرٌة،  تعتبر أن التنافسٌة معرفة بالعدٌد من العوامل غٌر التنافسٌة غٌر السعرٌة : -2
  . التنافسٌة حٌث ٌوجد العدٌد من المكونات غٌر السعرٌة فً

وتشمل النوعٌة المٕئمة وعنصر اْبداع التكنولوجً، فالبلد ذو المنتجات المبتكرة   التنافسٌة النوعٌة: -3
 ثر مٕئمة للمستهلك و لذلك فان المإسسات المصدرة ذات السمعة الحسنة فًالجٌدة، هو اِك وذات النوعٌة

 .منافسة السوق، تتمكن من تصدٌر سلعة حتى ولو كانت أعلى سعر من سلع
 .التقنٌة حٌث تتنافس المشروعات من خٕل النوعٌة فً صناعات عالٌة التنافسٌة التقنٌة : -4

 مؤشرات قٌاس التنافسٌة:

للفرد أو بقٌة المإشرات  (GDP) اْجمالً العٌوب المعروفة لمإشر الناتج المحلًعلى الرغم من 
فإن الناتج المحلً ومعدل نموه ٌعبران عن تقدم اِمة أو  المشابهة، فً التعبٌر عن التنمٌة أقتصادٌة

عدد توجهها نحو ذلك. وٌوجد العدٌد من مإشرات التنافسٌة، فبعض الدراسات تقصر هذه المإشرات على 
 محدود مثل أسعار الصرف الحقٌقٌة المستندة إلى مإشرات أسعار المستهلك، قٌمة وحدة التصدٌر للسلع

الممٌزة فً الصناعة  المصنعة، السعر النسبً للسلع المتاجر بها وغٌر المتاجر بها، تكلفة وحدة العمل
 التحوٌلٌة.

 المؤسسة: مؤشرات قٌاس تنافسٌة 

دما تكون تكلفة إنتاجها المتوسطة تتجاوز سعر منتجاتها فً السوق، المإسسة ٔ تكون تنافسٌة عن
وهذا ٌعنً أن موارد المإسسة ٌساء تخصٌصها وأن ثروتها تتضاءل أو تبدد، وضمن فرع نشاط معٌن ذي 

ِن تكلفة إنتاجها المتوسطة أعلى من تكلفة  منتجات متجانسة ٌمكن للمإسسة أن تكون قلٌلة الربحٌة
                                                           

 2002اإلدارة بالتصرف،  تقرير المعيد الدولي لمتنمية، 2
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وٌشكل  .معا   ٌعود ذلك إلى أن إنتاجٌتها أضعف أو أن عناصر إنتاج تكلفتها أكثر أو للسببٌنمنافسٌها، وقد 
والتنافسٌة على مستوى المإسسة، وجاذبٌة منتجات مإسسة ما  ذلك عنصرا  هاما  فً السٌاسة الصناعٌة

دعاٌة، لهذا فإن ٌمكن أن تعكس الفاعلٌة فً استعمال الموارد وعلى اِخص فً مجال البحث والتطوٌر أو ال
 وتكلفة الصنع واْنتاجٌة والحصة من السوق تشكل جمٌعا  مإشرات للتنافسٌة على مستوى الربحٌة
 .المإسسة

 قطاع النشاط: مؤشرات قٌاس تنافسٌة

تكون المعطٌات عن المإسسات التً  ٌمكن حساب مقاٌٌس التنافسٌة على مستوى فرع النشاط حٌنما
تعكس أوضاع مإسسة معٌنة ضمن الفرع المدروس، إن  تمثل متوسطات وقد ٔ تشكله كافٌة، وهذه المقاٌٌس

قطاع النشاط أو العناقٌد )تجمع أنشطة( ٌشترط أن تكون المتوسطات  إجراء تحلٌل التنافسٌة على مستوى
على هذا المستوى ذات معنى وفوارق مإسسات القطاع محدودة، وتعود تلك الفوارق عادة إلى تفسٌرات 

 .أخرى ل تولٌفة المنتجات، عوامل اْنتاج، عمر المإسسة، الحجم، الظروف التارٌخٌة وعواملعدٌدة مث

وإذا كان من الممكن تقٌٌم تنافسٌة المشروع فً السوق المحلٌة أو اْقلٌمٌة بالقٌاس إلى المشروعات 
المماثل ْقلٌم آخر أو بلد المحلٌة أو اْقلٌمٌة، فإن تقٌٌم تنافسٌة فرع النشاط ٌتم بالمقارنة مع فرع النشاط 

ودولٌا أي تلك التً  الذي ٌتم معه التبادل، إن فرع النشاط التنافسً ٌتضمن مشروعات تنافسٌة إقلٌمٌا آخر
 .حرة تحقق أرباحا  منتظمة فً سوق

 : مؤشرات التجارة والحصة من السوق الدولً

قطاع نشاط معٌن، فالقطاع تنافسٌة  ٌستخدم المٌزان التجاري والحصة من السوق كمإشر لقٌاس
الوطنٌة الكلٌة، أو حصته من الواردات تتزاٌد لسلعة  ٌخسر تنافسٌته عندما تنخفض حصته من الصادرات

 .السلعة فً اْنتاج أو أستهٕك الوطنٌٌن الكلً معٌنة أخذا  فً أعتبار حصة تلك

 : المٌزة النسبٌة الظاهرة 

 RCA : Revealed) مستندا  على المٌزة التنافسٌة الظاهرة( مقٌاسا للتنافسٌة 1990بورتر ) أنشؤ
Comparative Advantage index)   وتستخدم مجموعة من المإشرات التً تعتمد على بٌانات

 التجارة فقط و تنقسم إلى:

 أوالـ مؤشرات تعتمد على بٌانات الصادرات فقط:

 مٌزة النسبٌة للدولة وهً كالتالً:تعتمد هذه المجموعة على بٌانات الصادرات فقط فً تحدٌد ال 

 Liesner (1958:)ـ مؤشر لٌزنر 1 

( مثٕ بنصٌب الدولة i( من السلعة )jوفقا لهذا المإشر ٌتم مقارنة نصٌب الدولة محل الدراسة ولتكن )
( مع مقارنة نصٌب كل دولة بالنسبة للعالم وٌؤخذ هذا المإشر الصٌغة dاِخرى محل المقارنة ولتكن )

 التالٌة :
RCA= (Xij /Xiw)/ (Xid /Xiw) =Xij /Xid  

 حٌث :
:Xij  صادرات الدولةj  من السلعةi . 

 Xiw صادرات العالمw  من السلعةi . 
 :Xid  صادرات الدولةd  من السلعةi . 

ب مقارنة بنصٌ iمن السلعة  jوٌرتبط هذا المإشر طردٌا بالمٌزة النسبٌة فكلما زاد النصٌب النسبً للدولة 
 دل ذلك على تمتع الدولة بمٌزة نسبٌة فً إنتاج هذه السلعة. dالدولة 
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 Balassa (1965 :)ـ مؤشر باالسا 2

ٌستخدم هذا المإشر فً المقارنة بٌن النصٌب النسبً لصادرات الدولة من سلعة ما ْجمالً صادرات العالم 
من تلك السلعة، منسوبا إلى نصٌب الدولة من إجمالً صادرات العالم. أو بمعنى أخر اِهمٌة النسبٌة 

ذه السلعة من إجمالً صادرات مقارنة باِهمٌة النسبٌة له jلصادرات سلعة ما من إجمالً صادرات الدولة 
 العالم، وٌؤخذ هذا المإشر الصٌغة التالٌة :

RCA= (Xij /Xj)/ (Xiw /Xw)  
 حٌث :
:Xj     إجمالً صادرات الدولةj. 

 :Xw إجمالً صادرات العالمw. 

 ثانٌا مؤشرات تعتمد على بٌانات الصادرات والواردات معا:

 ( 1977ـ مؤشر باالسا )1

 الصٌغة التالٌة :وٌؤخذ هذا المإشر  
RCA = ( Xij/Mij ) / ( Xj / Mj )     

 حٌث :
:Mij  واردات الدولةj  من السلعةi. 
 :Mj إجمالً واردات الدولةj . 

 Balance (1985 )ـ مؤشر باالنس 2

وٌتمٌز هذا المإشر عن مإشر بأسا فً أنه ٌعتمد على مفهوم صافً التجارة الخارجٌة للدولة وصٌغة  
 كما ٌلً :هذا المإشر 

RCA = (Xij-Mij) / (Xij+Mij)   
حٌث تكتسب الدولة مٌزة نسبٌة فً السلعة إذا ما تجاوزت قٌمة هذا المإشر أكبر من الصفر وأقل من الواحد 

 الصحٌح.

 الدول: مؤشرات قٌاس تنافسٌة 

إن تضم تطور الدخل الحقٌقً حسب الفرد أو اْنتاجٌة، أو على النتائج التجارٌة للدولة، حٌث 
كمٌات التبادل لدولة ما تتحسن عندما تكون العملة الوطنٌة مثمنة أو سعر الصادرات للدولة ترتفع مقارنة 
لسعر الواردات. وتزداد كمٌات التبادل لدولة ما والدخل الفردى عندما ٌكون هناك طلب عالمً إضافً على 

فً على المنتجات والخدمات المنتجات والخدمات المصدرة من طرف هذه الدولة، أو عرض عالمً إضا
 التً تستوردها.

تنشر العدٌد من المنظمات والهٌئات الدولٌة مإشرات تهدف إلى تصنٌف دول العالم بدٔلة معاٌٌر 
 .مختلفة مثل التنافسٌة، التطور البشري، الحرٌة أقتصادٌة، تكلفة اِعمال...الخ

 

 : (IMD) تقرٌر المعهد الدولً لتنمٌة اإلدارة

هذا المعهد سنوٌا  تقرٌرا منذ بداٌة التسعٌنات، ومقره سوٌسرا وهذا فً إطار التحضٌر ٌصدر 
 WCY : World) أقتصادي العالمً واصدر كتاب عن التنافسٌة فً العالم  للمنتدى

Competitiveness Yearbook) والهدف منه جمع عناصر أساسٌة لمقارنة خصائص بٌئة اِعمال ،
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ر وحٌد ٌتم على أساسه تصنٌف الدول بدٔلة نوعٌة البٌئة الموفرة للمإسسات، وتلخٌصها على شكل مإش
الكلً،  نوع من المعطٌات اِساسٌة تجمع فً مجأت مختلفة: تنافسٌة واستقرار أقتصاد 200 حوالً

 .ةالجباٌنوعٌة وتكلفة عوامل اْنتاج، الهٌاكل القاعدٌة، البحث والتطوٌر، تسٌٌر المإسسة، البٌئة اْدارٌة و

 منهج المنتدى االقتصادي العالمً :

قام بتقسٌم مإشرات التنافسٌة القومٌة إلى ثمانٌة عوامل تتمثل فً درجة انفتاح الدولة للتجارة 
العالمٌة، ودور الحكومة فً النشاط أقتصادي، ودرجة تطور أسواق المال، ودرجة كفاءة البنٌة اِساسٌة، 

التقنٌة والكفاءة اْدارٌة للنشاط الخاص، ودرجة مرونة سوق العمل المحلً، ودرجة كفاءة وتطور أسالٌب 
 ودرجة كفاءة اِجهزة القانونٌة والسٌاسٌة.

  World Bank Approach   منهج البنك الدولً 

مإشرا تم تقسٌمها إلى أربع مجموعات  30ٌرتكز منهج البنك الدولً فً قٌاسه للتنافسٌة على نحو 
 رئٌسٌة وهً :

: ومن أهمها متوسط معدل النمو فً الناتج المحلً   Agilityقدرة أقتصاد على سرعة الحركة  ـ1
اْجمالً، ومتوسط معدل النمو فً الصادرات، ونسبة الناتج المحلً اْجمالً للدولة إلى الناتج المحلً 

 اْجمالً لدول منظمة التعاون أقتصادي والتنمٌة.

: وأهم مإشراتها مدى استقرار اِسعار ونسبة  Reliabilityأقتصاد القومً ـ القدرة على أعتماد على 2
 عجز الموازنة إلى الناتج المحلً اْجمالً.

: وتشتمل على مإشرات أتصأت Networkingـ قدرة أقتصاد على التشابك مع البٌئة المحٌطة  3
 والمواصٕت.

مٌة ومإشرات نسبة المقٌدٌن فً مراحل التعلٌم : مثل مإشرات اِ Learningـ القدرة على التعلم 4
 المختلفة.

   International Trade Center Approach: منهج المركز الدولً للتجارة

لكل دولة فً  TPIقام مركز التجارة الدولً بتطوٌر مإشر لقٌاس أداء التجارة. وٌتم حساب مإشر  
 مختلف قطاعاتها من خٕل ثٕثة أنواع من المإشرات:

المإشر اِول: هو مإشر عام ٌهدف إلى إلقاء لمحة سرٌعة عن اِداء التصدٌري للدولة فً الفترة الحالٌة، 
 ومٕمح التغٌر فً أداء الصادرات فً الوقت الراهن.

المإشر الثانً: مإشر تفضٌٕت التجارة الحالٌة وهو مإشر مركب لقٌاس التنافسٌة ٌرمً إلى تحدٌد الوضع 
ع على مستوى الدولة كما ٌمكن أعتماد على نتائج الترتٌب فً تحدٌد تنافسٌة ذلك القطاع التنافسً لكل قطا

مقارنة بالسوق العالمً، وذلك من خٕل حساب خمسة مقاٌٌس هً صافً قٌمة الصادرات، ومتوسط نصٌب 
نوع الفرد من الصادرات، والنصٌب السوقً بالنسبة للسوق العالمً، ودرجة تنوع المنتجات، ودرجة ت

 اِسواق.

المإشر الثالث: ٌعبر عن التغٌر فً تفضٌٕت التجارة حٌث ٌهتم بقٌاس التغٌر فً أداء الصادرات فً 
السنوات الخمس اِخٌرة، ومن ثم قٌاس التغٌر فً القدرة التنافسٌة، وشرح أهم العوامل التً أدت لحدوث 

التغٌر فً اِنصبة السوقٌة على  ذلك التغٌر، وذلك من خٕل مإشر مركب مكون من خمسة مقاٌٌس هً
المستوى العالمً، والتغٌر فً نسبة التغطٌة، ودرجة تخصص الدولة فً المنتجات التً تتصف بالدٌنامٌكٌة، 

 ومدى التغٌر فً تنوع المنتج، ومدى التغٌر فً تنوع اِسواق.
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 محددات القدرة التنافسٌة: 

أن نظرٌه المٌزة النسبٌة ٔ تعطً تفسٌرا لكثٌر من أنماط التجارة الخارجٌة،  3لقد أثبت الواقع العملً
والتً من أمثلتها قٌام بعض المقتصدات وفٌرة العمالة بتصدٌر سلع كثٌفة رأس المال. باْضافة إلً نجاح 

ا هو بعض المقتصدات الفقٌرة فً مواردها الطبٌعٌة فً تطوٌر صادراتها من بعض المنتجات الزراعٌة كم
 الحال فً الزهور الهولندٌة.

كما أصبح من السهل تحرٌك عوامل اْنتاج التقلٌدٌة من )عمل، ورأس مال، وموارد طبٌعٌة( بٌن 
الدول، وتسمً تلك العوامل بمجموعة العوامل اِدنى تمٌٌزا لها عن مجموعة العوامل اِرقى فً محددات 

لتكنولوجً، واقتصادٌات السعه. فضٕ عن مجموعة أخري التنافسٌة والتً تشمل عناصر اْبداع والتفوق ا
من العناصر الهامة مثل العٕقات المإسسٌة، واِطر التشرٌعٌة والقانونٌة، والعٕقات التكاملٌة بٌن 
اِنشطة، وسٌاسات اْنتاج، والتخطٌط أستراتٌجً، والمهارة الفنٌة، والبنٌة اِساسٌة، ومواصفات الجودة 

تقرار السٌاسً، وغٌرها من العوامل والمحددات التً ٌتوقف علٌه إمكانٌات الدولة فً خلق السلعٌة، وأس
 المٌزة التنافسٌة وتطوٌرها والمحافظة علً استمرارها.

وتقاس القدرة التنافسٌة لدوله ما، بقدرتها على تحقٌق معدل مرتفع ومستمر لمستوى معٌشة اِفراد 
و الصادرات، ومستوى تدفق أستثمار اِجنبً، من أهم المحددات فى هذه الدولة. وٌعد كل من معدل نم

 التى تإثر على القدرة على تحقٌق معدل مرتفع ومستمر لمستوى معٌشة اِفراد. 

ونظرا  ِن تحلٌل القدرة التنافسٌة ٌجب أن ٌبدأ على مستوى المنشؤة،  حٌث أن الشركات ولٌس 
تتمثل  4أربع محددات رئٌسٌة للقدرة التنافسٌة وضعها "بورتر"الدول هى التى تتنافس فى قطاع ما، فهناك 

  فً :

 عوامل اإلنتاج وخصائصها :  -1

تعد عوامل اْنتاج فى منهج "بورتر" أحد محددات التنافسٌة، ولٌس المحدد الوحٌد لها، حٌث ٌمكن 
المٌزة التنافسٌة ٔ ٌتوقف  توفٌر التنافسٌة من خٕل عوامل أخرى عدٌدة، كأبتكار، والتجدٌد. كما أن تحقٌق

على مجرد وفرة عناصر اْنتاج منخفضة التكالٌف، وعالٌة الجودة، بل ٌمتد إلً كفاءة استخدام هذه 
العناصر. وتجدر اْشارة إلى أن الندرة النسبٌة لعوامل اْنتاج اِساسٌة قد تدفع المنشؤة إلى الخلق 

 .  وأبتكار، وبالتالى تزٌد من قدرتها التنافسٌة

 الطلب المحلى:  -2

ٌعد إحدى محددات القدرة التنافسٌة، لما له من دور هام فى تلبٌة احتٌاجات السوق العالمً، حٌث أن 
خصائص الطلب المحلى، ونوعٌته ومدى تقدمة، وقدرته على أن ٌعكس اِذواق العالمٌة، تإدى إلى التجدٌد 

 والتطوٌر، اللذان هما جوهر التنافسٌة.

 ت المكملة والمغذٌة: الصناعا -3 

حٌث تسهم هذه الصناعات فى رفع معدل أبتكار، والتجدٌد، من خٕل قنوات التوزٌع، والمهارات، 
والعمٕء. وٌإدى وجود عٕقات متشابكة بٌن الصناعات فى المشروع إلى سهولة انتقال المعلومات واِفكار 

 الجدٌدة.

                                                           
3
، ورقو عمل مقدمة إلي التنافسية اإلطار النظري ونماذج التطبيق)دكتور( ، وحيد عمي مجاىد )دكتور( ، مقاييس  محمد حمدي سالم 

 .0227منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 
 . 5996كمية االقتصاد ، الجامعة األمريكية بالقاىرة ،  التنافسية الدولية ومعايير قياسيا ، سوزان مسيحو )دكتور( ،  4
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 افسة المحلٌة: إستراتٌجٌة المنشأة وأهدافها وسٌادة المن -4

ٌتسع هذا المحدد لٌشمل كل أهداف المنشآت القائمة واستراتٌجٌاتها وطرق إدارتها، وتعتبر كل هذه 
العوامل انعكاسا  للبٌئة المحلٌة بكافة خصائصها. وتعتبر المنافسة فً السوق المحلى، أولى خطوات المنافسة 

إلى البحث عن صور للمنافسة غٌر السعرٌة، من  فى اِسواق الخارجٌة، لما ٌترتب علٌها من دفع المنشآت
 خٕل التجدٌد، والتطوٌر، ورفع مستوى الكفاءة، وجودة المنتج. 

،  5الذي جاء لٌعكس المحددات اِساسٌة للتنافسٌة  IMD , 2002كما تجدر اْشارة إلى تقرٌر
بتلك العوامل التى تضمن توفٌر بٌئة محلٌة مٕئمة لخلق الثروة، وزٌادة القٌمة المضافة التً تقوم بها اِفراد 

 والمنشآت، بما ٌضمن تحقٌق القدرة التنافسٌة للدولة . 

، وإن كانت تتشابه  porterوقد قسم هذا التقرٌر محددات التنافسٌة وفق تقسٌم مختلف عن نموذج 
 هذه المحددات :  معه، وتشمل

 والتً تركز على ضرورة وجود منافسة محلٌة لتحقٌق المنافسة العالمٌة. كفاءة األداء االقتصادي : 
 والتً ٌمكن أن تتحقق بالحد من تدخل الدولة فى النشاط أقتصادى، فضٕ  عن كفاءة الحكومة :

جابة والتكٌف مع المتغٌرات تحقٌق أستقرار فى السٌاسات أقتصادٌة الكلٌة، وضمان سرعة أست
 العالمٌة  

 والتً تعتمد على توفٌر قطاع مالى متطور ومتكامل مع العالم، باْضافة إلى كفاءة بٌئة األعمال :
 توفٌر العمالة ذات اْنتاجٌة المرتفعة. 

 :بما فٌها التكنولوجٌا المتطورة والمعلومات والعناصر البشرٌة الماهرة.  توافر البنٌة األساسٌة 

 محددات الطلب الخارجً.

ِهم المنتجات المصرٌة باِسواق العالمٌة أساس لوضع  5تعتبر دراسة دوال الطلب الخارجً
سٌاسة تصدٌرٌة لهذه المنتجات . وتهدف دراسة دوال الطلب أساسا  إلى الوقوف على أهم محددات استهٕك 

لتلك المنتجات  (2)الصادرات المصرٌة فً اِسواق العالمٌة إذ أن دراسة طلب اِسواق العالمٌة التقلٌدٌة
بالضرورة تحدٌد العوامل المحددة للطلب الخارجً للصادرات المصرٌة فً كل سوق من المصرٌة ٌتطلب 

تلك اِسواق ، ومن ثم الوقوف على أسباب التوسع أو انكماش تلك الصادرات ، وكذلك معرفة مدى 
 المنافسة التً تواجهها تلك المنتجات فً أسواقها أستٌرادٌة ، باْضافة إلى التعرف على أهم العوامل
الخارجٌة التً من شؤنها تسهل أو تعوق تدفق تلك السلع إلى اِسواق الخارجٌة ، ومن بٌن تلك العوامل 
الخارجٌة ما ٌتعلق باْنتاج المحلً للدولة المستوردة ، وكذلك قٌمة الوحدة المستوردة وعوامل أخرى تختلف 

 من دولة إلى أخرى.

ى الصادرات المصرٌة ِهم أسواقها التصدٌرٌة وٌمكن تحدٌد مجموعة العوامل اِكثر تؤثٌرا  عل
سواء على مستوى الطلب الفردي أو اْجمالً باستخدام النماذج وحٌدة المعادلة وتتضمن مثل هذه النماذج 
على معادلة واحدة وهذه المعادلة قد تكون خطٌة فً متغٌر واحد أو أكثر ، وقد تكون غٌر خطٌة أي من 

 و لوغارٌتمٌة مزدوجة أو نصف لوغارٌتمٌة .......الخ.الدرجة الثانٌة أو الثالثة أ

                                                           

محددات الطمب الخـارجي عمـى الصـادرات المصـرية مـن بعـت المنتجـات الغذائيـة المصـنعة مـن الخ ـر ممتاز ناجي محمد السباعي ،   5
 . 0226، رسالة دكتوراه ، قسم االقتصاد ، كمية الزراعة ، جامعة عين شمس ، والفاكية 

، رسالة ماجسـتير ، قسـم  عمى األقطان الممتازة التيمة في السوق العالميةدراسة اقتصادية لمعوامل المؤثرة في الطمب كامل ريحان ،  احمد 0
 . 5967االقتصاد الزراعي ، كمية الزراعة ، جامعة عين شمس ، 
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 وبعبارة أخرى فإن النماذج وحٌدة المعادلة تنقسم إلى عدة أنواع هً :.    

 نموذج خطً بسٌط . -1
 نموذج خطً متعدد. -2
 نموذج غٌر خطً بسٌط. -3
 نموذج غٌر خطً متعدد. -4

شٌوعا  واستخداما  فً تقدٌر مثل  ( هً الطرٌقة اِكثرOLSوتعتبر طرٌقة المربعات الدنٌا العادٌة ) 
هذه النماذج ، وهً تتمٌز بؤنها تجعل الخطؤ العشوائً عند حده اِدنى ، ومن الجدٌر بالمٕحظة أن دوال 
الطلب محل الدراسة والتً تستهدف قٌاس الطلب الفردي أو بمعنى أخر متوسط نصٌب الفرد فً دولة معٌنة 

الدولة ٔ تعتمد على المنتج المصري وحده بل ٌمثل المنتج المصري من المنتج المصري فقط علما  بؤن هذه 
شرٌحة من جملة واردات هذه الدولة ، وهو ما ٌشٌر منذ البداٌة إلى انخفاض معامٕت الدالة المقدرة مقارنة 

صفة بالنتائج التً كان من الممكن الحصول علٌها عند دراسة دالة الطلب الفردٌة فً تلك الدولة على المنتج ب
عامة ، هذا من ناحٌة ومن ناحٌة أخرى فإن تقدٌر دوال الطلب على المستوى القومً ٌتؤثر بعدد السكان فً 
الدولة محل الدراسة وبعوامل أخرى مثل الدخل القومً وأسعار السلع المنافسة فً صورتها المطلقة أو 

وردة بشكل أو بؤخر من أشكال التكتل النسبٌة ، وبعض المتغٌرات أقتصادٌة العالمٌة كارتباط الدول المست
أقتصادي والتً من الممكن أن تإثر تؤثٌرا  معنوٌا  وأكثر قربا  من المنطق أقتصادي . وفً كلتا الحالتٌن 
ٔبد من أستناد إلى النظرٌة أقتصادٌة فً الحكم على مدى منطقٌة النتائج وذلك ٔختٌار أفضل النتائج 

صادي السلٌم وكذلك المعنوٌة اْحصائٌة فً نفس الوقت . هذا باْضافة إلى أنه عند المتمشٌة والمنطق أقت
تقدٌر الدوال الطلبٌة ٔبد أن ٌراعً اختٕف طبٌعة الظروف السائدة فً السنوات اِولى لفترة الدراسة عن 

 Dummyٌة تلك الخاصة بالسنوات اِخٌرة . وٌمكن معالجة ذلك من خٕل استخدام المتغٌرات أنتقال
Variables .للتعبٌر عن المتغٌرات التً أدت إلى هذا أختٕف 

 الفصل الثانى

 للدراسات السابقة االستعراض المرجعً

 مقدمة:

ٌمثل أستعراض المرجعً مرحلة ضرورٌة وأساسٌة لكونه ٌتٌح للباحث اْلمام بمضمون ونتائج 
لتكون أساسا ومرجعا جٌدا لوضع الخطوط العرٌضة الدراسات والبحوث التى أجرٌت خٕل الفترات السابقة 

 للدراسة المطلوب أجرائها وذلك حتى تكون حلقة متصلة ومكملة للدراسات السابقة.

وٌستهدف هذا الفصل استعراض أهم المإشرات والنتائج التى توصلت إلٌها الدراسات والبحوث 
التى تم أتفاق علٌها وتلك التى هناك اختٕف أقتصادٌة السابقة ذات الصلة بموضوع الرسالة واهم النقاط 

حولها واهم النقاط التى تناولتها تلك الدراسات والتً اهتمت ببعض المتغٌرات المحلٌة والعالمٌة وأثرها على 
 التجارة الخارجٌة الزراعٌة المصرٌة.

 أستعراض المرجعً إلى جزئٌٌن وهما: وقد قسم

 .ات الزراعٌة المصرٌة الدراسات المتعلقة بتطور الصادر -1
  موضوع الدراسة. محاصٌل الالدراسات المتعلقة بتطور الصادرات المصرٌة من  -2
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أوضح اوال: االستعراض المرجعى الهم الدراسات التى تناولت دراسة الصادرات الزراعٌة المصرٌة
مستقبل الصادرات الزراعٌة فً دراسته عن تحلٌل التجارة الخارجٌة الزراعٌة المصرٌة و (6)"السٌد"

المصرٌة فً ظل التكتٕت أقتصادٌة ودراسة التغٌرات واَثار المحتملة والتً ٌمكن أن تتعرض لها 
إلى أن أهم التكتٕت الدراسة الصادرات الزراعٌة المصرٌة فً ظل تحرٌر التجارة العالمٌة فقد توصلت 

لمصرٌة هً المجموعة اِوربٌة المشتركة وأسواق الزراعٌة ا أقتصادٌة واِسواق بالنسبة للصادرات
الدول العربٌة وقد أشارت الدراسة إلى أن أسواق كل من اٌطالٌا وفرنسا وهولندا وألمانٌا وانجلترا تعتبر أهم 
دول التبادل التجاري بٌن مصر والمجموعة اِوربٌة المشتركة حٌث بلغ مجموع صادرات مصر إلٌها نحو 

 2208حوالً بات مصر إلى دول المجموعة والتً قدر متوسط قٌمتها السنوٌة % من جملة صادر 79.6
 (. 1993 – 1983ملٌون جنٌه خٕل الفترة ) 

والتى تناولت اِوضاع التصدٌرٌة للحاصٕت الزراعٌة غٌر التقلٌدٌة فً  (7)وفى دراسة "حسن"
أهم اِسواق والتكتٕت العالمٌة توصلت الدراسة إلى أن أتفاقٌات والتكتٕت أقتصادٌة الدولٌة تإثر على 
نح الصادرات البستانٌة المصرٌة، كما أن السوق اِوربٌة ذات أهمٌة خاصة للصادرات المصرٌة حٌث تم

خصما جمركٌا خٕل فترات محددة، كذلك أشارت الدراسة إلى أن اتفاقٌة الجات سٌكون لها اثر اٌجابً على 
صادرات مصر من الحاصٕت غٌر التقلٌدٌة حٌث أن إلغاء القٌود الكمٌة وفترات السماح والتدرج فً 

 ٌة .تخفٌض التعرٌفات الجمركٌة ٌخلق طلبا متزاٌدا عالمٌا على الصادرات الزراع

عن أهم اِسواق الخارجٌة لبعض الحاصٕت البستانٌة المصرٌة  (8)وجاءت دراسة "عبٌر خلٌل "
لتحدٌد العوامل المإثرة على الصادرات البستانٌة والتعرف على إمكانٌات تحسٌن تصدٌر الحاصٕت 

انٌة أوجزتها البستانٌة المصرٌة، كانت من اهم التوصٌات التً تمكن من تحسٌن تصدٌر الحاصٕت البست
الدراسة فً كل من :الرقابة على اْنتاج فً اِراضً غٌر المصابة باِمراض، إعادة النظر فً الجمارك 
على الواردات التً تدخل كمكونات فً إنتاج السلع التصدٌرٌة، استخدام أفضل اِسالٌب العلمٌة فً اْنتاج، 

ٌها وأهتمام بعملٌات الشحن فً البواخر وضرورة مع أهتمام بشكل العبوات ووضوح البٌانات المدونة عل
 تنظٌم النقل الخارجً، وجود ترابط بٌن اِجهزة المختصة باْنتاج المحلً والتصدٌر.

فً دراسة المٌزة النسبٌة لمصر فً إنتاج وتصدٌر بعض ( 9)وقد أوضح "السعدنً وآخرون" 
% من 20صادرات الزراعٌة المصرٌة تمثل نحو أنتجة الرئٌسٌة فً إطار سٌاسة التحرر أقتصادي إن ال

،وان هناك اتجاه عام متزاٌد فً كمٌة وقٌمة الصادرات المصرٌة من 1995صادرات مصر الكلٌة عام 
 % على التوالً واتجاه عام متناقص سنوٌا فً كمٌة وقٌمة صادرات مصر من26.3%، 14.4الخضر بلغ 
%، وأوضحت الدراسة 9.3غم من تزاٌد اْنتاج بمعدل % على التوالً على الر22.3%، 23الفاكهة بلغ 

 إن معظم صادرات مصر توجه إلى أتحاد اِوربً والدول العربٌة، وتبٌن إن السعودٌة اكبر مستورد
% وكذلك بالنسبة للمانجو المصرٌة بؤهمٌة 10.1للبرتقال المصري فً السوق العربً بنسبة تقدر بنحو 

ل من انجلترا والٌونان أهم أسواق صادرات مصر من البرتقال بؤهمٌة %، كذلك تعتبر ك43نسبٌة بلغت 

                                                           
قسددم  –رسددالة دكتددوراة  – دراسددة تحلٌلٌددة للتجددارة الخارجٌددة الزراعٌددة  المصددرٌة –عبددد الحكددٌم محمددد إسددماعٌل السددٌد   (6

 . 1995جامعة الزقازٌق  –الزراعة كلٌة  –أقتصاد الزراعً 
رسددالة  – دراسددة اقتصددادٌة لٓمكانٌددات التصدددٌرٌة لددبعض الددزروع المصددرٌة غٌددر التقلٌدٌددة –رجددب حسددن احمددد حسددن  (7)

 . 1995جامعة عٌن شمس  –كلٌة الزراعة  –قسم أقتصاد الزراعً  –ماجستٌر 
رسددالة  – الخارجٌددة لددبعض الحاصددٕت البسددتانٌة المصددرٌةدراسددة اقتصددادٌة ِهددم اِسددواق  –عبٌددر بشددٌر محمددد خلٌددل ( 8)

 .  1996جامعة القاهرة  –كلٌة الزراعة  –قسم أقتصاد الزراعً  –ماجستٌر 
دراسة المٌزة النسبٌة لمصر فً إنتاج وتصدٌر بعدض أنتجدة الرئٌسدٌة فدً إطدار محمد حسام السعدنً )دكتور( وآخرون،  (9)

ٌمٌددة البحددث العلمددً والتكنولوجٌددا، مجلددس بحددوث الغددذاء والزراعددة والددري، شددعبة أقتصدداد أكاد سٌاسددة التحددرر أقتصددادي،
 .1997وتنمٌة المجتمع بأشتراك مع قسم أقتصاد الزراعً، جامعة عٌن شمس، ٌولٌو 
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% من 6.2% على التوالً وبالنسبة للمانجو ٔ ٌستوعب السوق اِوربً سوى 4.72%، 26.2نسبٌة 
صادرات مصر من المانجو، وقد ثبت إن شهور أكتوبر وٌناٌر وفبراٌر ومارس وابرٌل وماٌو ودٌسمبر 

ال وان شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر أفضل شهور تصدٌر المانجو فً أفضل شهور تصدٌر البرتق
 الكمٌات وشهور ٌولٌو ونوفمبر ودٌسمبر أفضل الشهور بالنسبة لّسعار التصدٌرٌة.

عن التجارة الخارجٌة الزراعٌة المصرٌة مع التكتٕت  (10)وكانت أهم أهداف دراسة "سحر البهائً"
أقتصادٌة تحلٌل أوضاع أهم الصادرات الزراعٌة المصرٌة مع التكتٕت أقتصادٌة وقد أشارت الدراسة 
إلى أن أهم التكتٕت التى لها عٕقة تجارٌة بمصر هً أتحاد اِوربً، منطقة التجارة الحرة بشمال 

رة الحرة بؤمرٌكا الشمالٌة، وأتحاد السوفٌتً )سابقا( الكومنولث حالٌا، منطقة جنوب أوروبا، منطقة التجا
 شرق آسٌا، مجلس التعاون الخلٌجً، أتحاد المغاربً وأخٌرا مجموعة تنمٌة الجنوب اْفرٌقً .

وأوضحت الدراسة تقلص متوسط قٌمة الصادرات الزراعٌة المصرٌة إلى التكتٕت أقتصادٌة من 
-1985% خٕل الفترة ) 26.7( إلى حوالً 1984–1974% خٕل الفترة اِولى ) 49.6ً حوال

( كما أوضحت الدراسة إلى أن أتحاد اِوربً ٌعتبر التكتل الرئٌسً للصادرات الزراعٌة المصرٌة 1994
ٌجً % ٌلٌه مجلس التعاون الخل 12.3%،  19.2حٌث بلغت نسبة الصادرات الزراعٌة لهذا التكتل حوالً 

% من متوسط إجمالً قٌمة الصادرات  1.8%،  1.6% ثم أتحاد المغاربً بنسبة  9.3%،  5.2بنسبة 
 الزراعٌة المصرٌة خٕل فترتً الدراسة على الترتٌب .

عن اَثار أقتصادٌة ٔتفاق المشاركة  (11)واستعرضت دراسة "فاطمة الدردٌري وآخرون"
المصرٌة اِوربٌة مع التركٌز على القطاع الزراعً، وذلك لبحث تحلٌل العٕقات أقتصادٌة والتجارٌة بٌن 
مصر والمجموعة اِوربٌة وهٌكل الصادرات والواردات بٌنهما وقد تبٌن من نتائج الدراسة إن اٌطالٌا 

الدول اِوربٌة تعاونا تجارٌا مع مصر، وبلغ حجم المبادٔت التجارٌة بٌن وألمانٌا وفرنسا وهولندا أهم 
ملٌار جنٌه، وبلغت الصادرات المصرٌة للمجموعة  20.9حوالً  1995مصر والمجموعة اِوربٌة عام 

ملٌار جنٌه وبلغ العجز فً المٌزان  15.5ملٌار جنٌه وواردات مصر من المجموعة اِوربٌة  5.3اِوربٌة 
%، وبالنسبة لجملة قٌمة  35ملٌار جنٌه، كما بلغت نسبة تغطٌة الصادرات للواردات  10ري حوالً التجا

، أما الصادرات 1995التجارٌة الزراعٌة بٌن مصر والمجموعة اِوربٌة فقد بلغت ملٌار جنٌه عام 
تفع معدل ملٌون جنٌه، وار 550ملٌون جنٌه والواردات منها بلغت  470المصرٌة للمجموعة اِوربٌة 

%، وٌعتبر القطن الخام والخضر والفاكهة  85تغطٌة الصادرات الزراعٌة للواردات الزراعٌة إلى حوالً 
ونباتات الزٌنة والنباتات الطبٌة والعطرٌة أهم السلع الزراعٌة التصدٌرٌة التى تركز علٌها استراتٌجٌة تنمٌة 

 الصادرات المصرٌة .

دراسة حول مستقبل التجارة الزراعٌة  1997عام  التى أجرٌت 12وفى دراسة عبد الرحمن
المصرٌة اِوروبٌة فى ظل التكتٕت أقتصادٌة المواتٌة لتحرٌر التجارة الدولٌة تبٌن منها أن دول اْتحاد 
اِوروبً تحتل المرتبة اِولى من حٌث التبادل التجاري مع مصر ، حٌث تمثل الصادرات المصرٌة إلى 
                                                           

 –قتصددادٌة دراسددة تحلٌلٌددة للتجددارة الخارجٌددة الزراعٌددة المصددرٌة مددع التكددتٕت أ –سددحر إبددراهٌم عبددد الحلددٌم البهددائً   (10)
 .1997جامعة اْسكندرٌة  –كلٌة الزراعة  –قسم أقتصاد الزراعً  –رسالة ماجستٌر 

اآلثار االقتصادية التفاق المشاركة المصرية األوربية مع  -فاطمة الدرديري سالم،فاطمة الزىراء أنور الزالقي )دكاترة(  (11)
الزراعي ، المجمد السابع، العدد األول، الجمعية المصرية لالقتصاد  المجمة المصرية لالقتصاد -التركيز عمى القطاع الزراعي 
 .5997الزراعي، القاىرة، مارس 

 المجمة المصرية لالقتصاد – مستقبل التجارة الزراعية المصرية األوروبية في ظل التكتالت االقتصادية المواتية لتحرير التجارة الدولية  – عمى عبد الرحمن ) دكتور ( 12
  . 714-755ص   - 1442مارس  -القاىرة  - الزراعي لالقتصادالجمعية المصرية  -( 1العدد ) -( 2المجمد ) - الزراعي
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% من إجمالً الصادرات المصرٌة الكلٌة ، وتعتبر البطاطس من أهم 37.4دوله ما ٌعادل حوالً 
% من إجمالً قٌمة 62الصادرات الزراعٌة المصرٌة لٓتحاد اِوروبً حٌث تستحوذ على ما ٌعادل 

% من إجمالً قٌمة الصادرات المصرٌة الكلٌة 4الصادرات الزراعٌة المصرٌة لٓتحاد وبما ٌعادل نحو 
. وقد توصلت الدراسة إلى أن أفضل اْمكانٌات التصدٌرٌة المصرٌة لدول 1995ى عام لٓتحاد اِوروب

اْتحاد اِوروبً تتمثل فً البطاطس الطازجة والمجمدة ، كما أشارت الدراسة أٌضا إلى أن اِسواق التً 
 ٌمكن تنمٌة الصادرات لها هً  أسواق غرب أوربا وأنه من الممكن زٌادة الصادرات المصرٌة من
الحاصٕت البستانٌة إلى دول اْتحاد اِوروبً وذلك من خٕل اسـتمرار أسالٌب التطوٌر وأحتفاظ 
بمعاٌٌر الجودة وأستجابة السرٌعة ِذواق المستهلكٌن فً أوروبا وتطوٌر نظم التسوٌق وتنشٌط أستثمار 

 اِجنبً .

ا وشروط الصحة النباتٌة. حول عٕقة الصادرات المصرٌة الزراعٌة إلى أوروب 13وفى دراسة
أشارت الدراسة إلى تعنت أتحاد اِوروبً تجاه الصادرات المصرٌة من البطاطس بسبب إصابتها بالعفن 
البنً وعدم وفائها بشروط الصحة النباتٌة اِمر الذي أدى إلى فرض حظر على صادرات البطاطس 

% 2ة اْصابة بالمرض قد انخفضت من لحٌن إعادة تقٌٌم الموقف وذلك على الرغم أن نسب –المصرٌة
فضٕ  عن أن هذا المرض لٌس له آثار على صحة اْنسان أو  1998% عام 0.4إلى  1997خٕل عام 

الحٌوان ، باْضافة إلى أن المصدر اِساسى للمرض هو التقاوى المستوردة من دول اْتحاد اِوروبى 
وبى على استٌراد البطاطس المصرٌة المنتجة فى خمس نفسها . وتشٌر الدراسة الى موافقة أتحاد اِور

منطقة ٌمثل إنتاجها حوالى  14مناطق زراعٌة ورفضت أربعة مناطق أخرى مع تؤجٌل النظر فى شؤن 
% من اْنتاج المصرى المخصص للتصدٌر . لذا توصى الدراسة بضرورة التحرك المصرى لمواجهة 75

شروط الكشف الدقٌق على الشحنات من خٕل فحص صادرات ذلك واْصرار على استبدال تلك السٌاسة ب
 البطاطس المصرٌة داخل موانى التصدٌر المصرٌة أثناء الشحن ولٌس فى موانى الوصول بدول أوربا .

فً دراسة حول اتفاقٌة الشراكة المصرٌة اِوروبٌة والتنمٌة الزراعٌة. أن  14وأوضح نصار
كة بدأت بطلب إقامة منطقة تجارة حرة للسلع الزراعٌة بٌن مفاوضات الملف الزراعى فى اتفاق المشار

مصر واْتحاد اِوروبى نظرا  ِن المٌزة التنافسٌة عند مصر فى الزراعة ولٌس فى الصناعة إٔ أن 
أتحاد اِوروبى رفض ِنه ٔ ٌرغب فى فتح السوق اِوروبى للسلع الزراعٌة الخارجٌة بدون تعرٌفات 

على المزارع اِوروبى  ، والبدٌل الثانى التى عرضته مصر هو أن ٌسمح أتحاد جمركٌة ِنها تإثر 
اِوروبى بدخول بعض السلع الزراعٌة المصرٌة دون تعرٌفات جمركٌة ، والبدٌل الثالث هو أن تصدر 
مصر سلع زراعٌة معادلة للسلع الصناعٌة التى تستوردها مصر من أتحاد اِوروبى حتى ٌكون هناك 

فى المٌزان التجارى ، أما البدٌل الرابع الذى ٌتم التفاوض علٌه هو أن ٌوسع  أتحاد اِوروبى  توازن
مواسم التصدٌر وٌزود الحصص وٌسمح بدخول سلع جدٌدة بما ٌعمل على استٌعاب السوق اِوروبٌة لكل 

ٔ أنه اعترض على أمكانٌات الزراعٌة المصرٌة وقد قبل اْتحاد اِوروبى هذا المنطق فى البداٌة إ
ألف طن أرز  475ألف طن  برتقال ،  300ألف طن بطاطس ،   750الحصص التى حددتها مصر وهى 

ألف طن زهور سنوٌا  بدون تعرٌفات جمركٌة حٌث كانت وجهة النظر اِوروبٌة أن هذه الكمٌات  30، 
 مكانٌات الزراعٌة المصرٌة .كبٌرة جدا  وأن أتحاد اِوروبى ٔ ٌستطٌع ان ٌستوعبها وهى أكثر من أ

                                                           
 - االقتصاديةالنشرة  -الصادرات المصرية الزراعية إلى أوروبا وشروط الصحة النباتية  -المصرى   األىميالبنك  13

  .71-5 دص  - 1445  -القاىرة  -( 6العدد ) -( 51المجمد )
المإتمر  – الزراعة المصرٌة فً عالم متغٌر –اتفاقٌة الشراكة المصرٌة اِوربٌة والتنمٌة الزراعٌة -سعد نصار )دكتور (  14

 –القاهرة  –الجٌزة  –الدقً  –نادي الزراعٌٌن  –الجمعٌة المصرٌة لٕقتصاد الزراعً  –السادس لٕقتصادٌٌن الزراعٌٌن 
 . 84-82ص  -1998ٌولٌو  29،30
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وتشٌر الدراسة إلى ضرورة  تفاوض الجانب المصرى مع نظٌره اِوروبى على أساس أن ٔ تقل 
المكاسب المحققة فى أتفاقٌة عن تلك المكاسب المحققة طبقا  ٔتفاقٌة الجـات بحٌث تكون تلك المكاسب 

عام من دخول 12امة منطقة تجارة حرة لها بعد عوضا  عن الخسائر التى ستلحق بالصناعة المصرٌة مع إق
 أتفاق حٌز التنفٌذ .

التى تناولت أثر  الٌورو على مصر والعالم. إلى وجود أثار إٌجابٌة للٌورو  15وتبٌن من دراسة على
على التجارة الخارجٌة المصرٌة تتمثل أهمها فى اختفاء آثار تذبذب أسعار صرف العمٕت الوطنٌة فى دول 

اِوروبى باْضافة إلى أن زٌادة الشفافٌة فى اِسعار كما أن تنافس الدول اِوروبٌة لتصرٌف  أتحاد
منتجاتها من السلع المختلفة سوف ٌإدى ٔنخفاض أسعار الواردات المصرٌة منها ، باْضافة إلى تقلٌل 

صرى على تحدٌد تكالٌف تحوٌل العمٕت من أجل تسوٌة مدفوعات تلك الواردات ومساعدة المستورد الم
 الصرف أو التحوط ِي تقلبات فٌه أنسب اِسواق اِوروبٌة للحصول على الواردات منها دون التؤثر بسعر 

وتشٌر الدراسة إلى أن وجود آثار سلبٌة للٌورو بالنسبة لمصر تتمثل أهمها فً إضعاف الموقف 
النفقات اْنتاجٌة فً دول أتحاد التنافسً للصادرات المصرٌة إلى أتحاد اِوروبً  نظرا  لتحسن 

اِوروبً اِمر الذي ٌإدى إلى تحول هذه الدول للحصول على بعض وارداتها من غٌرها من الدول 
اِعضاء ، وترى الدراسة أن تؤثٌر الٌورو على الجنٌه المصرى ٌرتبط بتؤثٌره على الدؤر اِمر الذي 

رجحة باِوزان النسبٌة لتجارتها مع أهم الشركاء ٌتطلب ربط الجنٌه المصرى بسلة من العمٕت الم
وترى الدراسة أن استخدام الٌورو فً الحٌاة اِوروبٌة الٌومٌة سوف ٌإدى ٔنخفاض  0التجارٌٌن لها 

متوسط أسعار الفائدة اِوروبٌة اِمر الذي ٌتوقع معه زٌادة اْقبال فً مصر والدول العربٌة على الٌورو 
ب الدؤر ، إٔ أنه لٌس من المتوقع أن ٌكون للٌورو تؤثٌر واضح على الودائع كوعاء ادخاري على حسا

بالجنٌه المصرى نظرا  ِن أسعار الفائدة على الجنٌه المصرى مرتفعة بهدف تشجٌع أدخار بالجنٌه 
المصرى . تتوقع الدراسة انخفاض إٌرادات المصارف المصرٌة من عملٌات تحوٌل العمٕت ، ولهذا 

لدراسة بضرورة إعادة هٌكلة حساباتها بما ٌواكب هذا التطور وتدرٌب وتثقٌف الكوادر المصرٌة توصى ا
 بما ٌإهلها للتعامل مع الٌورو.

حول واقع  ومعوقات ومستقبل التجارة الخارجٌة الزراعٌة المصرٌة فً ظل  16وفى دراسة موسى
ٌة المتوقعة ٔتفاقٌة المشاركة هً أرتقاء الجات والشراكة المصرٌة اِوربٌة تبٌن أن أهم اَثار اٌْجاب

بمستوى الجودة والمواصفات الفنٌة للسلع المصرٌة اِمر الذي ٌزٌد من قدرتها التنافسٌة فً اِسواق 
الداخلٌة والخارجٌة فضٕ  عن أستفادة من المساعدات المالٌة والمنح التً ٔ ترد والمساعدات الفنٌة من 

ٌة تكالٌف التحرر أقتصادي والتحدٌث السرٌع لقطاع الزراعة والصناعة والتعلٌم الجانب اِوروبً فً تغط
وغٌرها . وتشٌر الدراسة إلى أن أهم معوقات اتفاق المشاركة هً إصرار الجانب اِوربً على أٔ ٌتم 

عاما  ( 12ٌة )تحرٌر التجارة فً السلع الزراعٌة أســوة بالسلع الصناعٌة فضٕ  عن عدم كفاٌة الفترة أنتقال
ِن تصل المنتجات الصناعٌة المصرٌة للمستوى المنافس لمثٌلتها اِوربٌة عالٌة الجودة ومعاملة الجانب 
أوربى للمكون الزراعً فً بعض السلع الزراعٌة المصنعة معاملة السلع الزراعٌة باْضافة إلى معاٌٌر 

تٕءم مع مواسم اْنتاج الزراعى . وفى ضوء ذلك الحماٌة أوربٌة المتشددة ومواعٌد التصدٌر التى ٔ ت

                                                           
  -القاهرة –مإسسة اِهرام  -اِهرام أقتصادي   – اِثر على مصر والعالم -الٌورو   –مغاورى شلبى على    15

  .68-57ص  - 1999فبراٌر - 133العدد 
التجارة الخارجٌة الزراعٌــــة المصرٌة فً ظدل الجدات والشدراكة المصدرٌة  –مراد زكى موسى ، محمود فواز )دكاترة (  16

ندوة التجارة الخارجٌة الزراعٌة المصرٌة فً ظل المتغٌدرات الدولٌدة المعاصدرة  –المستقبل (  –المعوقات  -الواقع)  اِوربٌة
 .  1999 –الجمعٌة المصرٌة لٕقتصاد الزراعً  –
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توصى الدراسة بؤن ٌتم مطالبة الجانب اِوربى بتحرٌر جمٌع الصادرات الزراعٌة المصرٌة من الرسوم 
الجمركٌة وإطالة الفترة أنتقالٌة لتؤسٌس منطقة تجارة حرة للسلع الصناعٌة أو أن ٌتم خفض الرسوم 

لمصدرة وإطالة الفترات الزمنٌة المسموح بالتصدٌر للسلع الزراعٌة فضٕ  عن الجمركٌة مع زٌادة الكمٌات ا
إعطاء بعض السلع التى ٔ تٕقى منافسة أوروبٌة معاملة تفضٌلٌة مثل القطن واِرز على أن تتم المراجعة 

 بٌن الطرفٌن كل فترة معٌنة.

الزراعٌة المصرٌة فً  عن التحدٌات التً تواجهها الصادرات (17)وقد أوضحت دراسة "منصور" 
ضوء أتفاقٌات التجارٌة العالمٌة واْقلٌمٌة إن اتفاقٌة الشراكة المصرٌة اِوربٌة قد وسعت المدى الزمنً، 
وزادت من حصص بعض السلع، كما أضافت بعض المنتجات الزراعٌة الجدٌدة، وأكدت الدراسة إن 

صٌر ٔن واردات وصادرات مصر لتلك الدول ٔ انضمام مصر إلى الكومٌسا لن ٌكن له اثر على المدى الق
% من صادرات مصر من الموالح تتكون من البرتقال الطازج أو المصنع، 80% كذلك تبٌن إن 1ٌتجاوز 

كذلك أوصت الدراسة باستنباط وإنتاج أصناف عالٌة اْنتاج والجودة ومقاومة اِمراض واَفات وأقلمة 
 اعٌة حتى ٌمكن زراعتها فً الظروف المصرٌة.اِصناف التصدٌرٌة من الحاصٕت الزر

، عن صادرات الخضر ، منهج التحلٌل  2001عام  (18)وتناولت دراسة فً معهد التخطٌط القومً
( بهدف التعرف على أسباب تدهور 1999-1990الوثائقً المستند إلى المعلومات اْحصائٌة عن الفترة )

الصادرات المصرٌة من الخضر ، بالرغم من الجهود المبذولة للحٌلولة دون ذلك . وقد أوضحت نتائج 
لخضر المصرٌة للتناقص خٕل فترة الدراسة المشار إلٌها، باستثناء الدراسة، اتجاه كمٌة جمٌع صادرات ا

البطاطس والبصل . أما من ناحٌة القٌمة، فقد أوضحت الدراسة أن قٌمة صادرات جمٌع الخضر اتجهت 
للتناقص، باستثناء  محصول البطاطس . كما تبٌن أن أغلب صادرات الخضر المصرٌة تنحصر فً بعض 

، وهى المملكة المتحدة، والٌونان، وألمانٌا، وفرنسا، وهولندا ، باْضافة إلى كل من دول أتحاد اِوربً 
السعودٌة والكوٌت واْمارات من بٌن دول مجلس التعاون الخلٌجً ، حٌث تستوعب تلك الدول ما ٌتراوح 

 % من إجمالً صادرات الخضر .90% ، 80بٌن 

كل من البطاطس، والثوم، والطماطم، وقد أشارت الدراسة إلى تٕئم أشهر تركز صادرات 
والفاصولٌا الخضراء، مع أشهر التخفٌض الجمركً الممنوحة من أتحاد اِوربً ، مما ٌعكس استجارة 
الهٌكل أنتاجى ٔحتٌاجات التصدٌر بالنسبة لهذه المحاصٌل . فً حٌن ٔ تتٕءم أشهر التخفٌض الجمركً 

الخرشوف . كما تبٌن وجود العدٌد من التحدٌات التً تواجه مع الهٌكل اْنتاجً  لكل من البصل،  و
الصادرات بصفة عام ، والتً ٌعزى إلٌها تدهور صادرات الخضر على وجه الخصوص ، وتتمثل هذه 
التحدٌات فً تحدٌات محلٌة، كالمشاكل التسوٌقٌة ، وغٌاب التخطٌط للتصدٌر ، وخفض البنٌة المإسسٌة 

ٌات خارجٌة، كأشتراطات المقٌدة للصادرات المصرٌة من الخضر، والتً للتصدٌر ، باْضافة إلى تحد
 تضعها الدول المستوردة .

وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوٌر البنٌة المإسسٌة للهٌئات العاملة فً مجال التصدٌر ، وإقامة 
م مرن، مناطق متخصصة فً إنتاج الخضر التصدٌرٌة بأ راضى الجدٌدة ، فضٕ  عن ضرورة وضع نظا

 ضر .وعادل، لضمانات وحوافز، إنتاج وتصدٌر الخ

                                                           
التحدددٌات التددى تواجههددا الصددادرات الزراعٌددة المصددرٌة فددً ضددوء أتفاقٌددات محمددود السددٌد عٌسددى منصددور )دكتددور(،  (17)

المإتمر الددولً الخدامس والعشدرٌن لٓحصداء وعلدوم الحاسدب والسدكان، معهدد بحدوث أقتصداد  التجارٌة العالمٌة واْقلٌمٌة،
 .2000الزراعً، ماٌو 

المإتمر السنوي الثانً للمعهد ، قضاٌا التنمٌة  سبل تنمٌة الصادرات المصرٌة من الخضر ، (   معهد التخطٌط القومً ، 18)
 .  2001فً مصر ، 
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عن الٌورو واتفاقٌة الشراكة اِوربٌة المتوسطٌة والتحلٌل الوصفً  (19)وفً دراسة "الحرازي"
لُثار المتوقعة لكل من إطٕق الٌورو وتطبٌق اتفاقٌة الشراكة اِوربٌة المتوسطٌة على التجارة الدولٌة 

فً تلك أتفاقٌة، وأوضحت الدراسة إن متوسط قٌمة الصادرات المصرٌة إلى لمجموعة الدول اِعضاء 
% من متوسط الصادرات المصرٌة الكلٌة 41.7ملٌار دؤر تمثل  1.68أسواق أتحاد اِوربً بلغت 

( وتعتبر اٌطالٌا وألمانٌا أكثر دول أتحاد اِوربً استقطابا للصادرات 1999-1997خٕل الفترة )
% من متوسط صادرات مصر خٕل نفس الفترة، أما من ناحٌة 12.4%، 28.7نسبة بلغت المصرٌة ب

ملٌار  16.88واردات مصر فتاتً الدول العربٌة فً المقدمة حٌث بلغت قٌمة واردات مصر منها نحو 
% من 38.9ملٌار دؤر تمثل  6.56دؤر خٕل نفس الفترة، وٌؤتً أتحاد اِوربً ثانٌا بمتوسط بلغ 

 وسط قٌمة واردات مصر، وتعتبر ألمانٌا واٌطالٌا أكثر الدول استٌرادا من مصر .مت

عن الصادرات الزراعٌة ودورها فً التنمٌة أقتصادٌة الزراعٌة فً مصر  (20)وفى دراسة "القٕ" 
لدراسة تطور قٌمة كل من الصادرات والواردات الكلٌة والزراعٌة المصرٌة لمعرفة موقف التجارة 

ة المصرٌة وبصفة خاصة التجارة الزراعٌة المصرٌة، وقٌاس مدى مساهمة هذه التجارة فً إحداث الخارجٌ
التنمٌة أقتصادٌة الزراعٌة باْضافة إلى دراسة وتحلٌل التوزٌع الجغرافً لنمط وتوجهات الصادرات 

ات الزراعٌة الكلٌة الزراعٌة المصرٌة لدول العالم، ومعرفة مدى تغطٌة الصادرات الزراعٌة للوارد
% 40وتوصلت الدراسة إلى أن نصٌب الدول اِوربٌة من الصادرات المصرٌة زاد عن الثلث بنسبة من 

% خٕل فترة الدراسة من إجمالً الصادرات الكلٌة أما بالنسبة للصادرات الزراعٌة فان نصٌب 44.7إلى 
 .2000% وذلك فً عام 26نسبة ملٌون جنٌه ب 466الدول العربٌة ٌؤتً فً المرتبة اِولى وٌبلغ نحو 

، إلى أن الصادرات الزراعٌة المصرٌة لٕتحاد 2002عام  (21)وتوصلت دراسة جمعة وآخرون
اِوربً تواجه نوعان من المعوقات، أحدهما داخلٌة واِخرى خارجٌة ، وقد تم استٌفاء استمارة استبٌان من 

فً تحلٌل المشكٕت الواقعٌة التً تواجه مجموعة من المصدرٌن، للتوصل إلى هدف الدراسة، المتمثل 
 مصدري المنتجات الزراعٌة إلى أتحاد اِوربً .

وتبٌن من الدراسة أنه من أهم المعوقات الداخلٌة التً تواجه الصادرات الزراعٌة المصرٌة، عدم 
خارج  توافر المواد الخام بمواصفات التصدٌر ، وعدم توافر أصناف مبكرة أو متؤخرة النضج للتصدٌر

الموسم . عٕوة على عدم التزام الموردٌن بتعهداتهم لتسلٌم كمٌات المواد الخام المتعاقد علٌها . هذا 
باْضافة إلً صعوبة الوفاء بمتطلبات الجودة للسوق اِوربً ، وارتفاع تكلفة الشحن، وعدم توافر مساحات 

وبالتالً ٌقلل من قدرتها على المنافسة فً مبردة بموانً الشحن ، مما ٌقلل من جودة المنتجات المصدرة ، 
 اِسواق الخارجٌة .

وقد تم تقسٌم المعوقات الخارجٌة التً تواجه الصادرات الزراعٌة المصرٌة لٕتحاد اِوربً إلى 
معوقات خاصة بضعف القدرة التنافسٌة للمنتجات والمإسسات التصدٌرٌة ، وأخرى خاصة بالمستورد 

أسعار المنتجات المصدرة مقارنة بؤسعار المنافسٌن، من أهم المعوقات الخارجٌة أجنبى . وٌعد ارتفاع 
للصادرات الزراعٌة فً أسواق أتحاد اِوربً . فضٕ  عن ارتفاع جودة المنتجات التً ٌعرضها 

 المنافسون، واستخدامهم لعبوات، وأسالٌب تروٌجٌة أفضل .

                                                           
المدددإتمر التاسدددع لٕقتصدددادٌٌن  -الٌدددورو واتفاقٌدددة الشدددراكة اِوربٌدددة المتوسدددطٌة  -شدددبٌر عبدددد ا الحدددرازي ) دكتدددور (  (19)

 .2001الزراعٌٌن، سبتمبر 
، المجلدة الصادرات الزراعٌة ودورها فً التنمٌة أقتصادٌة الزراعٌة فدً مصدرحسن رمزي عبدا لمجٌد القٕ )دكتور(،  (20)

 .2002لٕقتصاد الزراعً، المجلد الثانً عشر، مارس المصرٌة 
المدإتمر العاشدر  مشكٕت الصدادرات الزراعٌدة المصدرٌة لٕتحداد أوروبدً ، (   محمد زكى جمعه )دكتور( وآخرون ، 21)

 .  2002لٕقتصادٌٌن الزراعٌٌن ، سبتمبر 
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ٌة فً التصدٌر ِوروبا، وارتفاع الرسوم كما أوضحت الدراسة أن كل من التعقٌدات اْدار
الجمركٌة على الصادرات المصرٌة لٕتحاد اِوربً ، وصعوبة أشتراطات الصحٌة والبٌئٌة المطلوبة فً 

 أتحاد اِوربً، من العوامل التً تعٌق زٌادة القدرة التنافسٌة لصادراتنا فً هذه اِسواق .

لزراعٌة لٕتحاد اِوربً، والتً من أهمها، ضرورة واقترحت الدراسة حلول لدعم الصادرات ا
توفٌر المعلومات الكافٌة للمصدرٌن عن اِسواق الخارجٌة ، سواء فٌما ٌتعلق بؤذواق المستهلكٌن ، ومواسم 
التصدٌر، وخٕفه. باْضافة إلى تقلٌل معاٌٌر الجودة للصادرات المصرٌة لدول أتحاد ، وخفض الرسوم 

تمام بالدعاٌة واْعٕن ، واستخدام عبوات منافسة ِذواق المستهلكٌن وتخفٌض تكالٌف التصدٌرٌة مع أه
 النقل ، والحد من استخدام المبٌدات .

، إلى أن ما ٌتم استخدامه فً إنتاج المجمدات  2002عام  (22)وقد أشارت دراسة معهد التخطٌط
% 1.5ن إنتاج الخضر الطازجة ، % م1والعصائر من الخضر والفاكهة خٕل التسعٌنات، ٔ ٌتجاوز 

بالنسبة للفاكهة ، وذلك فً الوقت الذي تشٌر فٌه الدٔئل إلى وجود إمكانٌة استٌعاب المزٌد من ذلك اْنتاج، 
 سواء فً السوق المحلى أو الخارجً .

وقد أوضحت الدراسة أهم العوامل المحددة للطلب العالمً على المجمدات والعصائر من الخضر 
، والتً من أهمها مستوى النمو أقتصادي ، ومتوسط الدخل ، وحجم أسرة ، والعائدات والتقالٌد والفاكهة

، باْضافة إلى نوع المنتج وسعره ، وشروطه الصحٌة ،ومدى صٕحٌته . وقد تبٌن أن الصادرات 
سواق أتحاد المصرٌة من الخضر والفاكهة، تواجه منافسة من كل من  تركٌا والمغرب ، وإسرائٌل ، فً أ

اِوربً . كما تبٌن أن الصادرات المصرٌة من المجمدات والعصائر إلى دول أتحاد، تتركز فً أشهر 
 مارس ، إبرٌل ، وماٌو ، وٌونٌو ، ونوفمبر ، ودٌسمبر .

وأسفرت نتائج الدراسة المٌدانٌة التً تضمنتها الدراسة ،على وجود بعض المعوقات التً تقلل من 
التنافسٌة للخضر والفاكهة المجمدة والعصائر فً اِسواق العالمٌة ، والتً منها : مشاكل متعلقة القدرة 

بالخضر والفاكهة الطازجة ، كالموسمٌة ، وعدم توافر المواصفات المٕئمة ، وارتفاع أسعار الخامات ، 
هذا باْضافة إلً مشاكل  وارتفاع تكلفة التخزٌن ، وتذبذب الطلب على الخضر والفاكهة المجمدة والعصائر

 تتعلق بالعبوات ، كارتفاع أسعارها، وعدم توفر عبوات محلٌة مطابقة، ومنافسة للعبوات المستوردة .

وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على زٌادة القدرة التنافسٌة للخضر والفاكهة المجمدة والعصائر 
وضع  ها على المستوى المحلى، من خٕلعلى المستوٌٌن المحلى والعالمً، من خٕل عدة محاور من

وتحدٌث مواصفات قٌاسٌة ِنواع الخضر والفاكهة المجمدة والعصائر ، وتشدٌد الرقابة على اِسواق 
لٕلتزام بالجودة . باْضافة إلً تشجٌع صناعة العبوات المحلٌة، وفقا  لمواصفات الجودة العالٌة، وتشجٌع 

ما المحور الثانً فٌهتم بتحسٌن القدرة التنافسٌة للخضر والفاكهة إقامة مشروعات تسوٌقٌة متطورة . أ
المجمدة والعصائر علً المستوى العالمً، من خٕل توفٌر خطوط نقل مباشرة لّسواق اِوربٌة ، وتوفٌر 
معلومات جٌدة وكافٌة عن اِسواق الخارجٌة ،فضٕ عن ضرورة توفٌر خطط إستراتٌجٌة للنفاذ إلى 

 جٌة الحالٌة، والمرتقبة. هذا باْضافة إلً أهتمام بمواصفات اْنتاج الزراعً .اِسواق الخار

حول الصادرات الزراعٌة المصرٌة فً ظل المتغٌرات أقتصادٌة الدولٌة.  23فً دراسة العوضى

                                                           

عصــائر الخ ــر والفاكيــة ومقترحــات زيــادة القــدرة اإلنتــاج والصــادرات المصــرية مــن مجمــدات و  (  معيــد التخطــيط القــومى ،22)
 .  0220( ، يوليو 565سمسمة ق ايا التخطيط والتنمية ) التنافسية ليا باألسواق المحمية والعالمية ، 

قسم  –رسالة دكتوراه  –الصادرات الزراعٌة المصرٌة فً ظل المتغٌرات أقتصادٌة الدولٌة  –عباس فتحً العوض  23
 صفحات متفرقة 2002جامعة المنصورة  –كلٌة الزراعة  –أقتصاد الزراعً 
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كانت أهم أهدافها دراسة الوضع الراهن ِهم الصادرات الزراعٌة المصرٌة لدول أتحاد أوروبً وتبٌن 
والمشاركة 1977نها أن مصر لم تتمكن من تغطٌة الحصص التصدٌرٌة المقدرة من اِرز وفقا  ٔتفاقٌة م

( ، فً حٌن إن مصر تجاوزت 2000-95( ، )1994-89المصرٌة اِوروبٌة خٕل فترتً الدراسة )
ة ، بٌنما تجاوزت واتفاقٌة المشاركة خٕل الفترة الثانٌ 1977الحصة المقررة لها من البصل وفقا  ٔتفاقٌة 

% من 93فً حٌن لم تتمكن بالوفاء بؤكثر من  1977مصر الحصة المقررة  لها من البطاطس وفقا  ٔتفاق 
الحصة طبقا  ٔتفاق المشاركة وذلك خٕل الفترة الثانٌة ، وقد أشارت الدراسة إلى ارتفاع اِهمٌة النسبٌة 

% ، 24.7قال إلى أتحاد اِوروبً من نحو لكمٌة صادرات كل من القطن والبصل والبطاطس والبرت
% من متوسط أجمالً كمٌة الصادرات المصرٌة من كل منها خٕل الفترة %21.8 ، %74.1 ، 10.4

% خٕل الفترة 24.7% ، 81.8% ، 13.3% ، 38( على الترتٌب ، إلى نحو 1994-89اِولى )
النسبٌة لكمٌة صادرات اِرز المصرى إلى ( على الترتٌب ، فً حٌن تراجعت اِهمٌة 2002-95الثانٌة )

% من متوسط أجمالً كمٌة الصادرات المصرٌة من اِرز خٕل الفترة 13.3أتحاد اِوروبً من نحو 
% خٕل الفترة الثانٌة . وقد أشارت النتائج إلى أن كل من إٌطالٌا والٌونان أهم أسواق 2.5اِولى إلى نحو 

، وتعتبر كل من أسبانٌا والٌونان أهم أسواق هذا التكتل لّرز المصرى ،  أتحاد اِوروبً للقطن المصرى
الٌونان وإٌطالٌا أهم اِسواق للبصل المصرى ، ألمانٌا وإنجلترا أهم اِسواق للبطاطس المصرٌة وإنجلترا 

. ( 2000-95وهولندا هً أهم أسواق أتحاد اِوروبً لصادرات البرتقال المصرى وذلك خٕل الفترة )
ولقد توصلت الدراسة إلى ضآلة اِنصبة السوقٌة لصادرات مصر من القطن واِرز والبصل والبطاطس 
والبرتقال داخل أسواق أتحاد أوروبً خٕل فترتً الدراسة ، وعلى الرغم من ذلك انخفض متوسط 

سط  % من متو0.66% ، 1.07النصٌب السوقً للصادرات المصرٌة من اِرز والبرتقال من نحو 
% ، 0.40أجمالً وإٌرادات أتحاد اِوروبً من كل منهما خٕل الفترة اِولى على الترتٌب إلى نحو 

%  خٕل الفترة الثانٌة ، فً حٌن ارتفع متوسط النصٌب السوقى لكل من القطن والبصل والبطاطس 0.32
% 1.71% ، 2.42% خٕل الفترة اِولى على الترتٌب إلى نحو 2.81% ، 0.92% ، 0.92من نحو 

 % خٕل الفترة الثانٌة .4.7، 

وبدراسة اِوضاع التنافسٌة ِهم الصادرات الزراعٌة المصرٌة داخل أسواق أتحاد اِوروبً 
أشارت الدراسة إلى أن مصر قد احتلت المرتبتٌن السادسة عشر والثامنة من حٌث النصٌب السوقى بٌن 

فترتً الدراسة على الترتٌب ، كما تبٌن أن الؤٌات المتحدة الدول المصدرة لّقطان إلى إٌطالٌا خٕل 
وروسٌا الفٌدرالٌة وسورٌا وتركٌا و أوزبكستان هً أهم الدول المنافسة لمصر فً تصدٌر اِقطان للسوق 
أٌطالً . كما تبٌن عدم وجود مٌزة تنافسٌة سعرٌه للقطن المصرى مع أي من الدول المنافسة لها فً 

ً للقطن ، وقد أشارت الدراسة إلى أن مصر احتلت المرتبتٌن الثالثة واِولى من حٌث السوق أٌطال
النصٌب السوقى من بٌن الدول المصدرة للبطاطس إلى إنجلٌزا وتعتبر كل من قبرص وهولندا وبلجٌكا أهم 

بطاطس الدول المنافسة لمصر فً تصدٌر البطاطس إلى هذا السوق ، كما تبٌن أن أسعار تصدٌر كل من ال
البلجٌكٌة والهولندٌة وأٌرلندٌة تعتبر اقل اِسعار التصدٌرٌة فً السوق اْنجلٌزي. كما توصلت الدراسة 
إلى أن مصر احتلت المرتبتٌن الثامنة والتاسعة من حٌث النصٌب السوقى من بٌن الدول المصدرة للبرتقال 

ن أسبانٌا والمغرب وإسرائٌل أهم الدول إلى إنجلٌزا خٕل فترتً الدراسة على الترتٌب ، وتعتبر كل م
المنافسة لمصر فً هذا السوق ، كما أشارت الدراسة إلى أن أسعار تصدٌر كل من البرتقال المصرى 

 والبرازٌلً تعتبر اقل اِسعار داخل السوق اْنجلٌزي للبرتقال خٕل فترتً الدراسة .
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،  2005عام  (24)والدخول الرٌفٌة واستهدفت الدراسة المقدمة من مشروع الصادرات الزراعٌة
محافظات فً صعٌد مصر ، ومقارنة ربحٌة  8تحلٌل اْمكانٌات اْنتاجٌة لبعض الحاصٕت البستانٌة فً 

المزارع من كل محصول تحت الظروف الحالٌة ، وفى حالة استخدام التكنولوجٌا الموصى بها ، وذلك من 
ٌة من المزرعة وحتى ٌصل المنتج للمستهلك النهائً، سواء خٕل تقدٌر العوائد والتكالٌف لكل محصول بدا

كان محلٌا  أو خارجٌا  . وكذلك تحدٌد الربحٌة فً كل مرحلة من المراحل التسوٌقٌة ، والوضع التنافسً لكل 
محصول من خٕل مقارنة اِسعار بالتكالٌف . وقد تم تحلٌل لمٌزانٌة كل محصول ، باْضافة إلى قٌاس 

الرقم القٌاسً النسبً ، الذي ٌقٌس حصة الصادرات المصرٌة فً  RCI (25)ستخدام كل من التنافسٌة با
 DRC (26،)السوق العالمً ) النصٌب السوقى العالمً ( لكل سلعة على حدة ، وتكلفة الموارد المحلٌة 

،والتً تعكس الربحٌة الحالٌة لٓنتاج والتسوٌق لسلعة ما . كما تم تحلٌل للنوافذ التسوٌقٌة التً تساعد 
 المنتجٌن فً التوقع بالوقت المناسب لٓنتاج والذي ٌعظم أرباحهم فً اِسواق الخارجٌة .

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نقاط من أهمها :

ر لها قدرة على المنافسة فً اِسواق الخارجٌة، حٌث أنها تولد أن الحاصٕت البستانٌة فً صعٌد مص .1
 دخول مرتفعة لكل الفئات المشتغلة بها، بداٌة من المنتجٌن وحتى المصدرٌن .

ضرورة إنشاء أسطول برى مجهز للتصدٌر، و استخدام أسالٌب تعبئة حدٌثة، تزٌد من فترة بقاء عمر  .2
 سٌة لمنتجاتنا فً أسواقها الخارجٌة .المحصول طازجا ، حتى تزٌد القدرة التناف

بالرغم من محدودٌة النافذة التسوٌقٌة للعنب ، إٔ أنها قوٌة، حٌث ترتفع أسعار التصدٌر من ماٌو إلى  .1
ٌولٌو، وهى الفترة التً ٔ ٌتوفر فٌها إنتاج كل من جنوب أفرٌقٌا، وشٌلً ، وقبل ظهور إنتاج اٌطالٌا، 

 ولٌو وحتى شهر نوفمبر .وأسبانٌا، والذي ٌبدأ من شهر ٌ
ٌوم  500-300ارتفاع عدد أٌام العمل المستخدمة فً النباتات الطبٌة والعطرٌة، حٌث تتراوح ما بٌن  .2

ٌوم عمل فً الموسم لبعض أنواع الفاكهة كالعنب واللٌمون  300عمل فً الموسم للهكتار ، بٌنما تصل إلى 
ً الموسم للخضر ، باستثناء بعض المحاصٌل، ٌوم عمل ف 200-150، فً حٌن تنخفض لتتراوح ما بٌن 

 ٌوما  عمل لحصادها . 450" والتً تحتاج حوالً   Fineكالفاصولٌا الخضراء صنف " 
،  2004عام  ITCأتضح من دراسة أسعار التصدٌر الٌومٌة الصادرة عن مركز التجارة العالمً  .3

، فً حٌن كانت قٌمته أقل ما ٌمكن  تذبذبها الواضح حٌث سجل معامل أختٕف للثوم معدٔ  مرتفعا  
لمحاصٌل أخرى كالفاصولٌا الخضراء ، والعنب ، والكنتالوب ، مما ٌعنى وجود منافسٌن عدة لهذه 

 المحاصٌل فً أسواقها التصدٌرٌة .

وقد أوصت الدراسة، بضرورة تقدٌم قروض لمنتجً الحاصٕت البستانٌة فً صعٌد مصر، من خٕل 
المشروع ، وذلك لتموٌل اْنتاج التصدٌري، أسوة بما ٌتم مع منتجً قصب السكر فً هذه المنطقة 

- Post.باْضافة لضرورة تقدٌم المساعدة التكنولوجٌة، واْسراع من إنشاء مراكز ما بعد الحصاد 
harvest وأماكن التبرٌد المجهزة ،Cooling  . فً هذه المناطق 

، والذي ٌعد من أهم اِنشطة البحثٌة التً  2006/2007عام  (27)وقد أشار تقرٌر التنافسٌة العالمً
تصدر عن المنتدى أقتصادي العالمً، فً دافوس بسوٌسرا ، إلى أنه سٌتم أعتماد فً تقرٌر التنافسٌة 

 The Globalعلى مإشر رئٌسً " مإشر التنافسٌة العالمً "  2007/2008لعام 

                                                           

( 24    (  John H. Yovny & Others, Horticultural Competitiveness in Upper Egypt, 
Agricultural Exports & Rural Income Project , Egypt , July 2005 .  
(25   (  Relative Competitiveness Index . 
(26   (   Domestic Resource Costs Index.  

 ، شبكة المعلومات الدولٌة ) أنترنت ( .  2006/2007(  تقرٌر التنافسٌة العالمً لعام  27)
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Competitiveness Index  والذي ٌحتوى فً مكوناته علً المإشرات المتعلقة بأقتصاد الكلى ،
والجزئً معا  ، لٌصبح بدٌٕ  عن المإشرٌن الخاصٌن بتنافسٌة النمو واِعمال فً اِعوام الٕحقة . حٌث 

إلى قٌاس المنظومة المترابطة والمتكاملة من العوامل اِساسٌة والمإسسات والسٌاسات ٌهدف هذا المإشر 
الشاملة التً تشكل معا  قاعدة مستدامة ْحداث نمو، ورفاهٌة، وازدهار اقتصادي، فً المدٌٌن القصٌر 

 والمتوسط .

إشرات فً مرحلة ومن الجدٌر بالذكر أن هذا المإشر ٌبنى على ثٕث  مإشرات فرعٌة، تتمثل فً ، م
أقتصاد المعتمد على الموارد الطبٌعٌة، وتشمل أداء المإسسات العامة والخاصة ، والبنٌة التحتٌة ،ومستوى 
أستقرار على مستوى أقتصاد الكلى ، وأستثمار اِساسً فً رأس المال البشرى. عٕوة علً مإشرات 

،وتتضمن أستثمار المتقدم فً رأس المال البشرى،  فً مرحلة أقتصاد المعتمد على الكفاءة والفعالٌة
وكفاءة السوق ، والتكنولوجٌا. وأخٌرا مإشرات تعتمد على مرحلة أقتصاد المعتمد على المعرفة وأبتكار 

فً  53وتتضمن،  مدى تطور بٌئة اِعمال ، وأبتكار. وتجدر اْشارة إلً أن مصر قد احتلت المركز 
، فً حٌن تراجع ترتٌبها بعد ذلك فً التقرٌرٌن التالٌٌن، لتحتل كل من  2005المً  لعام تقرٌر التنافسٌة الع

 ، علً الترتٌب. 2007،  2006فً كل من تقرٌر التنافسٌة العالمً لعامً  77، 63المركزٌن 

، التً استهدفت تحلٌل اْمكانٌات التصدٌرٌة المتوفرة لبعض  2006فً دراسته عام  ( 28)واعتمد جوٌلً
الحاصٕت البستانٌة المصرٌة من البرتقال، والمانجو، والثوم ، و التعرف علً مشاكلها اْنتاجٌة 
والتسوٌقٌة، علً استخدام أسلوب التحلٌل الوصفً، باْضافة إلً استخدام بعض اِدوات والطرق 

 .اْحصائٌة، كأنحدار البسٌط، والمتعدد، فً تقدٌر دوال الطلب ِهم اِسواق الخارجٌة

وقد توصلت الدراسة إلً أنه من أهم المشاكل التً تواجه الحاصٕت البستانٌة ،هً المشاكل اْنتاجٌة، 
التً تتعلق بعدم وجود معاٌٌر لجوده المحاصٌل المصدرة،وعدم إلمام المنتجٌن باِصناف التصدٌرٌة 

عة أصناف متؤخرة النضج  المطلوبة. عٕوة علً اْفراط فً استخدام المبٌدات. وقد أوصت الدراسة بزرا
من البرتقال لتصدٌرها إلً أتحاد اِوربً خٕل الفترة من أول دٌسمبر إلً نهاٌة ماٌو، وهً الفترة التً 
ٌسمح فٌها بدخول البرتقال المصري لٕتحاد اِوربً بدون رسوم جمركٌة، طبقا ٔتفاقٌة المشاركة. كما 

ن المانجو، حٌث أن الطلب اِوربً علً هذا المحصول أوصت الدراسة بضرورة زراعة أصناف متؤخرة م
 ٌزداد من أكتوبر، وحتى نهاٌة دٌسمبر، فً حٌن ٔ ٌتوفر اْنتاج المصري بكثرة فً هذه الفترة.

 الدراسات المتعلقة بالمحاصٌل موضع الدراسة: -ثانٌا:

لمستقبل صادرات العنب فى ضوء المشاركة اِوروبٌة  انه فٌما ٌتعلق  29واتضح من دراسة شلبى
بموقف التجارة الخارجٌة للعنب بدول أتحاد اِوروبً أنها جمٌعا  تقوم باسترداد وتصدٌر العنب فٌما بٌنها 

                                                           

، رسدالة ماجسدتٌر، دراسة اقتصادٌة ِسواق الصدادرات المصدرٌة لدبعض الحاصدٕت البسدتانٌة( وائل عبد الفتاح جوٌلً،  28)
 .2006الزراعة،جامعة عٌن شمس، قسم أقتصاد الزراعً،كلٌة

تنمٌة الصادرات  – مستقبل صادرات العنب فى ضوء المشاركة اِوربٌة –عصمت عبد المهٌمن شلبى )دكتور (  29
مارس  –القاهرة  –الجمعٌة المصرٌة لٕقتصاد الزراعى  –المإتمر الخامس لٕقتصادٌٌن الزراعٌٌن  –الزراعٌة المصرٌة 

1997 . 
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 ، ٌونـانوبٌن العالم الخارجى وان هذه الدول هى صافى مســتوردة للعنب فٌما عدا إٌطالٌـا و اسبانٌـا و ال
-1990ألف طن خٕل الفترة ) 86التجارى الكمى للعنب بدول اْتحاد حوالى  وقد بلغ العجز فى المٌزان

( . وأشارت الدراسة إلى أن أهم الدول المنافسة لمصر فى تصدٌر العنب هى اٌطالٌا وأسبانٌا 1994
 سرائٌل و اِردن .والٌونان من داخل مجموعة اْتحاد اِوروبى ومن خارجها تركٌا وقبرص وإ

إلى أن أهم  وبدراسة الطلب الخارجى على العنب المصرى بدول اْتحاد اِوروبى أشارت النتائج
المصرى لمجموعة دول  العوامل تؤثٌرا  على الكمٌات المصدرة من العنب المصرى هو سعر تصدٌر العنب

 من العنب . وأخٌرا  أستهٕك المحلى، أتحاد وسعر تصدٌر العنب اْسرائٌلى 

وقد توصلت الدراسة لمجموعة من التوصٌات أهمها إزالة المعوقات التً تقف أمام انطٕق 
الصادرات المصرٌة بصفة عامة وصادرات العنب بصفة خاصة سواء كانت معوقات إنتاجٌة أو تصدٌرٌة 

عطاء أولوٌة لٕستثمار أو سٌاسٌة أو تشرٌعٌة ، و أعتماد على تكنولوجٌا التبكٌر فً اْنتاج فضٕ  عن إ
فٌما بعد اْنتاج وبصفة خاصة المراحل التسوٌقٌة وذلك نظرا  لعدم كفاءة العملٌات التسوٌقٌة ونقص البنٌة 

 اِساسٌة فً هذا المجال.

تحلٌل القدرة التنافسٌة للصادرات المصرٌة من العنب فى أهم أسواق  30وفى دراسة لمحمد سالم
أهم العوامل المإثرة على القدرة التنافسٌة للصادرات المصرٌة من العنب فى أهم الخارجٌة، استهدفت تحدٌد 

أسواق المستوردة له. وقد تبٌن من الدراسة ان انجلترا تعد السوق الرئٌسى الفترة الثانٌة ٌلٌها هولندا حٌث 
سة وهى % من كمٌة الصادرات المصرٌة من العنب خٕل الفترة الثانٌة بالدرا23.6تستوعب حوالى 

(. وبدراسة السوق أنجلٌزى باعتباره أهم سوق مستورد للصادرات المصرٌة من العنب 2000-2007)
الف طن خٕل الفترة أولى بالدراسة وهى  136.3تبٌن زٌادة كمٌة واردات انجلترا من العنب من نحو 

% فى حٌن 6.5بحوالى الف طن خٕل الفترة الثانٌة بمعدل نمو ٌقدر  199.1( الى حوالى 1995-1999)
% كما زاد النصٌب 24.2قدر معدل النمو السنوى للصادرات المصرٌة من العنب الى هذه السوق بنحو 

% من الطاقة أستٌعابٌة للسوق أنجلٌزى خٕل 2.9% الى حوالى 1.2السوقى لتلك الصادرات من نحو 
المتنافسة داخل السوق أنجلٌزى للعنب فترتى الدراسة على الترتٌب. وبدراسة مواعٌد تصدٌر اهم الدول 

تبٌن ان صادرات كل من شٌلى والٌونان والمغرب تعتبر منافسا جزئٌا للصادرات المصرٌة من العنب فى 
السوق أنجلٌزى فى حٌن تعد صادرات كل من أسبانٌا والمانٌا والهند واسرائٌل والؤٌات المتحدة 

ٌة من العنب فى نفس السوق. وبالرغم من أن جنوب أفرٌقٌا اهم أمرٌكٌة منافسا. كلٌا للصادرات المصر
% من الطاقة 23دولة مصدرة للعنب الى السوق أنجلٌزى خٕل الفترة الثانٌة حٌث تمثل صادراتها حوالى 

أستٌعابٌة للسوق أنجلٌزى خٕل تلك الفترة أ انها ٔتعد منافسا للصادرات المصرٌة من العنب فى هذا 
ؤختٕف مواسم التصدٌر، وبدراسة أختٕفات السعرٌة ٔهم الدول المتنافسة داخل السوق  السوق

أنجلٌزى للعنب تبٌن أن صادرات كل من شٌلى واسبانٌا وهولندا والمغرب هى المنافس الحقٌقى للصادرات 
صرى تبٌن ارتفاع المصرٌة للعنب فى هذا السوق وبدراسة معدل فترات أهم أسواق المستوردة للعنب الم

هذا المعدل بالنسبة لكل من السعودٌة وانجلترا والمانٌا وروسٌا أتحادٌة خٕل الفترة الثانٌة مقارنة بنظٌرتها 
فى الفترة أولى من حٌث تبٌن العكس من ذلك بالنسبة لكل من أمارات، بلجٌكا، هولندا، واٌطالٌا. 

تبٌن ان كل من أثر نمو حجم  2007-1995خٕل الفترة وبدراسة مصادر نمو الصادرات المصرٌة للعنب 
% 94.7%، 4.1السوق الكلى وأثر التنافسى كان تؤثٌرها اٌجابٌا على صادرات العنب المصرى بنسبة 

                                                                                                                                                                                           

 
 
 

 تحلٌل القدرة التنافسٌة للصادرات المصرٌة من العنب فى اهم أسواق الخارجٌة،محمد حمدى سالم )دكتور( واخرون،  30
 .2010المجلة المصرٌة لٕقتصاد الزراعى، المجلد العشرون، العدد أول مارس 
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لكل منهما على الترتٌب. فى حٌن كان أثر التوزٌع الجغرافى سلبٌا على صادرات العنب المصرى بنسبة 
لمإثرة على النصٌب السوقى للصادرات المصرٌة من العنب فى السوق %. وبدراسة اهم العوامل ا1.2

تبٌن أن كل من سعر تصدٌر أسبانٌا ونسبة المصدر لٕنتاج الكلى  2007- 1995أنجلٌزى خٕل الفترة 
فى مصر مقارنة بكل من شٌلى والٌونان ذو تاثٌر اٌجابى ومعنوى احصائٌا على النصٌب السوقى 

 . العنب فى السوق أنجلٌزىللصادرات المصرٌة من 

دراسة اقتصادٌة قٌاسٌة لمحددات الطلب العالمى على محصول  31وفى دراسة ٌٔمان امٌن      
الفراولة المصرٌة فى أهم أسواق العالمٌة، استهدفت الدراسة حصر أهم محددات التجارة الخارجٌة 

ات وتحدٌد المٌزة النسبٌة والفترة لمحصول الفراولة بهدف الوصول الى أسباب عدم استقرار الصادر
التنافسٌة لذلك المحصول فى السوق العالمى وألٌة المقترحة للنهوض بقطاع الصادرات المصرٌة 
لمحاصٌل الخضروخصوصا محصول الفراولة. وقد كانت أهم نتائج الدراسة أن المساحة وأنتاج المصرى 

-1999طن لكل منهما على الترتٌب خٕل الفترة ) الف15.80هكتار، 301.6من الفراولة ٌتزاٌد بمقدار 
الف دؤر خٕل تلك  6502( كما تبٌن ان اجمالى قٌمة صادرات الفراولة المصرٌة تتزاٌد بمقدار 2014

الفترة كما تبٌن ان أهم الدول المستوردة من مصر السعودٌة، وبلجٌكا، وبرٌطانٌا، أمارات ، فرنسا. 
ك مٌزة نسبٌة عالٌة فى صادراتنا الى السعودٌة وبلجٌكا بمتوسط بلغ واوضحت الدراسة ان مصر تمتل

% لكل منهم على الترتٌب. وقد انتهى البحث لوضع ألٌة للنهوض بقطاع التجارة 6.36، 2.44حوالى 
الخارجٌة لمحصول الفراولة المصرٌة والتى تبٌن من خٕلها أن أهم محاورها زٌادة أنتاج وتحسٌن كفاءة 

 التسوٌقٌة وتعظٌم الصادرات المصرٌة لذلك المحصول. المعلومات 

دراسة أثر بعض المتغٌرات أقتصادٌة على صادرات الفراولة  32كىوفى دراسة لشٌرٌن ز     
ٔهم أسواق العالمٌة استهدفت الدراسة دراسة الطاقة أنتاجٌة التصدٌرٌة للفراولة، ودراسة الوضع 

ق أستٌرادٌة، بأضافة الى القاء الضوء على بعض مإشرات التصدٌرى للحصول داخل أهم أسوا
التنافسٌة للصادرات المصرٌة من الفراولة الممثلة فى النصٌب السوقى والنسبة السعرٌة بدراسة التوزٌع 
الجغرافى لصادرات الفراولة المصرٌة أن أهم الدول المستوردة للفراولة المصرٌة وفقا لٕهمٌة النسبٌة لقٌمة 

رات من الفراولة هى السعودٌة، بلجٌكا، المانٌا، المملكة المتحدة وأمارات العربٌة المتحدة بنسبة الصاد
% على الترتٌب من اجمالى قٌمة صادرات 8%، 11.1%، 11.7%، 13.9%، 22.1بلغت نحو 

الف دؤر، لٕسواق  52.9(، باجمالى قٌمة بلغت نحو 2016-2012الفراولة المصرٌة خٕل الفترة )
% من اجمالى قٌمة صادرات مصر من الفراولة كمتوسط للفترة المشار الٌها. وكما تبٌن 67الخمسة وبنسبة 

من الدراسة نتائج النصٌب السوقى للصادرات المصرٌة من الفراولة ٔهم أسواقها الخارجٌة خٕل الفترة 
% مقابل حصة 96.4موضع الدراسة أن متوسط حصة مصر من الفراولة فى السوق السعودى بلغت نحو 

% بٌنما بلغت حصة مصر من الفراولة فى السوق السعودى بلغت نحو 24.9أمرٌكا التى بلغت نحو 
% بٌنما بلغت حصة مصر من الفراولة فى السوق 24.9% مقابل حصة أمرٌكا التى بلغت نحو نحو 69.4

غت حصة مصر من %، بٌنما بل24.9% مقابل حصة أمرٌكا التى بلغت نحو 69.4السعودى بلغت نحو 
% بعد كل من هولندا وأسبانٌا فى الترتٌب، أما فى السوق ألمانى 6.7الفراولة فى السوق البلجٌكى بنحو 

% بعد كل من أسبانٌا وهولندا وبلجٌكا والمغرب ، فى حٌن 1.8فقد بلغت حصة مصر من الفراولة فٌه نحو 
% مقابل حصة أمرٌكا التى بلغت نحو 39.8كانت حصة مصر من الفراولة فى السوق أماراتى نحو 

%. وكما تبٌن من نتائج الدراسة أن النسبة السعرٌة لمصر من الفراولة بالنسبة ٔسعار الدول المنافسة 30.2

                                                           
31
المجلة  الفراولة المصرٌة فى أهم أسواق العالمٌة، دراسة اقتصادٌة قٌاسٌة لمحددات الطلب العالمى على محصولاٌمان فرٌد امٌن)دكتور(،  

 .0256المصرٌة لٕقتصاد الزراعى، المجلد السادس والعشرون، العدد الثانى، ٌونٌو 
32
المجلة المصرٌة لٕقتصاد  دراسة أثر بعض المتغٌرات أقتصادٌة على صادرات الفراولة ٔهم أسواق العالمٌة،شٌرٌن زغلول زكى )دكتور(،  

 0258لزراعى،  المجلد الثامن والعشرون، العدد الرابع دٌسمبر ا
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لها مٌزة سعرٌة فى السوق السعودى وأمارات عن باقى الدول المنافسة فى كٕ السوقٌن حٌث كان سعر 
دؤر على الترتٌب  1897دؤر،  2103ل المنافسة اذ بلغ نحو تصدٌر مصر أقل من أسعار باقى الدو

لكٕ السوقٌن فى متوسط الفترة السابقة مما ٌزٌد من فرصة مصر لزٌادة صادراتها من الفراولة للسوق 
السعودى وأماراتى، بٌنما لم ٌكن لمصر مٌزة سعرٌة فى تصدٌر الفراولة لكل من السوق البلجٌكى 

زى، حٌث كان سعر مصر أعلى من أسعار الدول المنافسة فى هذه أسواق اذ بلغ سعر وألمانى وأنجلٌ
 دؤر لهذه أسواق على الترٌب.  6691دؤر،  4871دؤر،  5528مصر نحو 

استهدفت دراسة الوضع التنافسى لصادرات العنب المصرى فى  33وفى دراسة لسمٌر حمٌدة
أسواق الخارجٌة، واوضحت الدراسة من خٕل دراسة معادٔت أتجاه الزمنى العام زٌادة كٕ من كمٌة 

 136.8جنٌه/طن،  788.3طن،  18495.8صادرات العنب وسعر التصدٌر وقٌمة الصادرات بنحو 
ذه الزٌادة مإكدة معنوٌا من الناحٌة أحصائٌة. وبدراسة التوزٌع الجغرافى ملٌون جنٌه على التوالى، وان ه

(. وقد أوضح البحث 2015-2000لصادرات العنب المصرى ٔهم الدول المستوردة له خٕل الفترة )
طن لكل من  258.6، 1162.6، 986.4، 1381.7زٌادة الكمٌة المصدرة من العنب المصرى بنحو 

مانٌا، هولندا، السعودٌة وان هذه الزٌادة مإكدة معنوٌا من الناحٌة أحصائٌة فى حٌن المملكة المتحدة، ال
طن خٕل الفترة المذكورة. كما أوضح البحث أنه  68.2تناقصت الكمٌة المصدرة منهم الى بلجٌكا بنحو 

( 2015-2000وفقا لمإشرات التنافسٌة لمصر مع أهم الدول المنافسة لها فى أسواق العنب خٕل الفترة )
أنه وفقا لمإشر التنافسٌة السعرٌة تمتعت مصر بمٌزة تنافسٌة سعرٌة بالنسبة لجنوب أفرٌقٌا وأسبانٌا 

فى سوق المملكة  75.4، 97.6، 68.3( بنحو 2007-2000والٌونان خٕل فترة الدراسة أولى )
ى سوق المملكة المتحدة خٕل المتحدة فى حٌن تمتعت مصر بمٌزة سعرٌة بالنسبة لجنوب أفرٌقٌا وأسبانٌا ف

لكل منهما على التوالى. وٌبٌن البحث أنه وفقا  99، 99، 6( بنحو 2015-2008فترة الدراسة الثانٌة )
لمإشر النصٌب السوقى للعنب المصرى فى أهم أسواقه العالمٌة قد ارتفع خٕل فترة الدراسة الثانٌة 

لكة المتحدة، ألمانٌا، هولندا، السعودٌة فى حٌن لكل من المم 5.4، 4.4، 3.6، 7.9(بنحو 2008-2015)
لبلجٌكا وذلك مقارنة بفترة الدراسة أولى. أما بالنسبة لمإشر معامل أختراق  2.1انخفض بنحو 

( قد 2015-2008(، )2007-2000لصادرات مصر من العنب ٔهم الدول المستوردة له خٕل الفترتٌن )
( من 2015-2008(، )2007-2000خٕل الفترتٌن ) 0.23، 0.071احتلت هولندا المرتبة أولى بنحو 

للسعودٌة،  0.013، 0.0026الدراسة، بٌنما احتلت السعودٌة المرتبة الرابعة وأخٌرا المانٌا بنحو 
ٔلمانٌا على التوالى خٕل فترتى الدراسة. كما بٌن البحث أراء بعض مسئولى  0.0076، 0.0015

% من هذه الشركات بتصدٌرهم 56الدول المستوردة للعنب حٌث أفاد نحو شركات تصدٌر العنب حول أهم 
% من هذه الشركات تصدر 12%منهم تصدر الى دول عربٌة ونحو 32الى دول أتحاد أوروبى ونحو 

الى دول أسٌوٌة. وفٌما ٌتعلق بنوع النشاط الذى تمارسه هذه الشركات فقد أوضحت أراء مسئولى الشركات 
% كان نشاطهم انتاج وتصدٌر. وبالنسبة 14.29كان نشاطهم تصدٌر العنب فقط ونحو  %85.75ان نحو 

ٔراء بعض مصدرى العنب حول أهم المشكٕت التى تواجه صادراتهم من العنب قد أوضحت الدراسة أن 
ى من أراء المصدرٌن ٌلٌها ف 21.57مشكلة ارتفاع تكالٌف أنتاج احتلت المرتبة أولى بنسبة بلغت نحو 

% فى حٌن احتلت مشكلة ارتفاع سعر 19.61المرتبة الثانٌة مشكلة ارتفاع تكالٌف النقل الجوى وتمثل نحو 
 .1.96شراء العنب المرتبة أخٌرة بنسبة بلغت نحو 

                                                           
المجلة المصرٌة لٕقتصاد  الوضع التنافسى لصادرات العنب المصرى فى أسواق الخارجٌة،سمٌر أنور حمٌدة )دكتور(،  33
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دراسة أثر بعض المتغٌرات أقتصادٌة على صادرات الفراولة ٔهم  34وفى دراسة لشٌرٌن زكى
اسة دراسة الطاقة أنتاجٌة التصدٌرٌة للفراولة، ودراسة الوضع التصدٌرى أسواق العالمٌة استهدفت الدر

للحصول داخل أهم أسواق أستٌرادٌة، بأضافة الى القاء الضوء على بعض مإشرات التنافسٌة 
للصادرات المصرٌة من الفراولة الممثلة فى النصٌب السوقى والنسبة السعرٌة بدراسة التوزٌع الجغرافى 

ت الفراولة المصرٌة أن أهم الدول المستوردة للفراولة المصرٌة وفقا لٕهمٌة النسبٌة لقٌمة لصادرا
الصادرات من الفراولة هى السعودٌة، بلجٌكا، المانٌا، المملكة المتحدة وأمارات العربٌة المتحدة بنسبة 

ات % على الترتٌب من اجمالى قٌمة صادر8%، 11.1%، 11.7%، 13.9%، 22.1بلغت نحو 
الف دؤر، لٕسواق  52.9(، باجمالى قٌمة بلغت نحو 2016-2012الفراولة المصرٌة خٕل الفترة )

% من اجمالى قٌمة صادرات مصر من الفراولة كمتوسط للفترة المشار الٌها. وكما تبٌن 67الخمسة وبنسبة 
ا الخارجٌة خٕل الفترة من الدراسة نتائج النصٌب السوقى للصادرات المصرٌة من الفراولة ٔهم أسواقه

% مقابل حصة 96.4موضع الدراسة أن متوسط حصة مصر من الفراولة فى السوق السعودى بلغت نحو 
% بٌنما بلغت حصة مصر من الفراولة فى السوق السعودى بلغت نحو 24.9أمرٌكا التى بلغت نحو 

من الفراولة فى السوق  % بٌنما بلغت حصة مصر24.9% مقابل حصة أمرٌكا التى بلغت نحو نحو 69.4
%، بٌنما بلغت حصة مصر من 24.9% مقابل حصة أمرٌكا التى بلغت نحو 69.4السعودى بلغت نحو 

% بعد كل من هولندا وأسبانٌا فى الترتٌب، أما فى السوق ألمانى 6.7الفراولة فى السوق البلجٌكى بنحو 
بانٌا وهولندا وبلجٌكا والمغرب ، فى حٌن % بعد كل من أس1.8فقد بلغت حصة مصر من الفراولة فٌه نحو 

% مقابل حصة أمرٌكا التى بلغت نحو 39.8كانت حصة مصر من الفراولة فى السوق أماراتى نحو 
%. وكما تبٌن من نتائج الدراسة أن النسبة السعرٌة لمصر من الفراولة بالنسبة ٔسعار الدول المنافسة 30.2

أمارات عن باقى الدول المنافسة فى كٕ السوقٌن حٌث كان سعر لها مٌزة سعرٌة فى السوق السعودى و
دؤر على الترتٌب  1897دؤر،  2103تصدٌر مصر أقل من أسعار باقى الدول المنافسة اذ بلغ نحو 

لكٕ السوقٌن فى متوسط الفترة السابقة مما ٌزٌد من فرصة مصر لزٌادة صادراتها من الفراولة للسوق 
تى، بٌنما لم ٌكن لمصر مٌزة سعرٌة فى تصدٌر الفراولة لكل من السوق البلجٌكى السعودى وأمارا

وألمانى وأنجلٌزى، حٌث كان سعر مصر أعلى من أسعار الدول المنافسة فى هذه أسواق اذ بلغ سعر 
 دؤر لهذه أسواق على الترٌب.  6691دؤر،  4871دؤر،  5528مصر نحو 

دراسة اقتصادٌة لتنافسٌة العنب المصرى فى اهم أسواقه الخارجٌة،  35الجندىوفى دراسة لهشام 
استهدفت دراسة الوضع التنافسى لصادرات العنب المصرى فى أهم أسواق الخارجٌة، وتحدٌد أهم 
العوامل المإثرة على النصٌب السوقى فى هذه أسواق، وكان من أهم النتائج التى توصلت الٌها الدراسة أن 

% من 2.1احتلت المرتبة الثالثة عشر بٌن أهم الدول المنتجة للعنب فى العالم، حٌث بلغ انتاجها نحو  مصر
متوسط أنتاج العالمى من العنب، كما احتلت نفس المرتبة بٌن أهم الدول المصدرة للعنب فى العالم، حٌث 

(. 2017-2013الفترة )% من متوسط صادرات العالم من العنب وذلك خٕل 2.6بلغت صادراتها نحو 
كما أوضحت النتائج أن كمٌة أنتاج وكمٌة الصادرات وقٌمة الصادرات وسعر التصدٌر للطن من العنب 
المصرى، قد اخذت كلها اتجاها عاما متزاٌدا ثبتت معنوٌته احصائٌا، وقد بلغ مقدار الزٌادة السنوٌة حوالى 

الف دؤر أى ما ٌعادل نحو 0.106حوالى ملٌون دؤر، و 19.1الف طن، وحوالىى  7.49، 23.7

                                                           
 دراسة أثر بعض المتغٌرات أقتصادٌة على صادرات الفراولة ٔهم أسواق العالمٌة،شٌرٌن زغلول زكى )دكتور(،  34
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( وبالنسبة لتقدٌر 2017-2005% لكل منها على الترتٌب خٕل الفترة )%5.8، %11.9، %9.1، 1.6
مإشرات التنافسٌة ٔهم أسواق المستوردة للعنب وهى أسواق انجلترا، هولندا، روسٌا، المانٌا، أمارات، 

% من كمٌة صادرات العنب 75السبعة على ماٌزٌد عن  الكوٌت، عمان حٌث تستحوذ تلك أسواق
(، حٌث أوضحت النتائج عدم تمتع مصر بمٌزة تنافسٌة سعرٌة اذا ما 2017-2013المصرى خٕل الفترة )

قورنت بؤسعار أهم الدول المنافسة فى كافة أسواق موضع الدراسة، أمر الذى ٌعكس تمتع العنب 
تهلكٌن له بالرغم من ارتفاع سعره النسبى. كما أشارت نتائج دراسة المصرى بالجودة وتفضٌل بعض المس

النصٌب السوقى ومعدل اختراق السوق، الى أن صادرات العنب المصرى احتلت مراكز متؤخرة بٌن الدول 
المتنافسة فى كافة أسواق ما عدا سوق الكوٌت وعمان وذلك خٕل الفترة موضع الدراسة، مما ٌعكس 

ذه أسواق، والمنافسة الشدٌدة التى تواجهها الصادرات المصرٌة من العنب فى أهم صعوبة اختراق ه
أسواق المستوردة منها، احتلت الصادرات المصرٌة من العنب فى سوقى الكوٌت وعمان المرتبة أولى 
والثانٌة من حٌث معدل اختراق السوق والنصٌب السوقى لكل منهما على الترتٌب، مما ٌعكس أهمٌة 

لسوقٌن بالنسبة لصادرات العنب المصرى، وان كان ٌصعب تنمٌة هذه الصادرات بالسوقٌن لتشبعهما منها، ا
كما اتضح أٌضا أن صادرات العنب المصرٌة الى السوق الروسى تحتل المرتبة الرابعة من حٌث معدل 

على امكانٌة التوسع اختراق السوق، بٌنما تحتل المرتبة التاسعة من حٌث مإشر النصٌب السوقى مما ٌدل 
 فى صادرات العنب فى تلك السوق واعتبارها من أسواق الواعدة بالنسبة للصادرات المصرٌة من العنب.  
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 الباب الثانً
 الفراولة التجارة الخارجٌة لمحصول

 
الفصل االول : بعض المؤشرات االقتصادٌة الخاصة بالتجارة الخارجٌة القومٌة والزراعٌة خالل 

 (2018ــ  2005الفترة )

 
تعتبر تنمٌة وتشجٌع الصادرات وخفض حجم الواردات المصرٌة بصفة عامة والزراعٌة بصفة 
خاصة لتقلٌل العجز فً المٌزان التجاري وتوفٌر العمٕت اِجنبٌة أحد اِهداف الرئٌسٌة لبرامج اْصٕح 

ال من أقتصادي وسٌاسة التحرر أقتصادي الزراعً، وٌركز الفكر التنموي الحدٌث علً أنتق
إستراتٌجٌة إحٕل الواردات إلً إستراتٌجٌة تنمٌة الصادرات المرتكزة علً المٌزة النسبٌة فً التجارة 
العالمٌة، ولقد تم التركٌز علً تنمٌة الصادرات إلً الحد الذي ٌري فٌه دعاة هذه اْستراتٌجٌة بؤن التصدٌر 

ة علً الساحة فً إطار التنمٌة أقتصادٌة قد قاد التنمٌة، وتعتبر قضٌة التصدٌر من القضاٌا المطروح
الشاملة التً تشهدها البٕد خاصة فً ظل الظروف الراهنة والمستقبلٌة الناشئة عن ظهور التكتٕت 
أقتصادٌة الكبٌرة، وقٌام منظمة التجارة العالمٌة، وقد أدت هذه التغٌرات السٌاسٌة وأقتصادٌة الدولٌة إلً 

مجال التجارة الخارجٌة مما ٌمثل تحدٌا  حقٌقٌا  للسٌاسات الزراعٌة المصرٌة تجاه المزٌد من المنافسة فً 
عملٌة تصدٌر للسلع والمنتجات الزراعٌة فٌما ٔشك فٌه أن تنمٌة الصادرات المصرٌة تعتبر ضرورة حتمٌة 

 لنجاح سٌاسة اْصٕح أقتصادي وتحقٌق هدف استراتٌجٌة التنمٌة الزراعٌة المصرٌة.   

 تطور الصادرات والواردات الكلٌة فى مصر. -1

( إلى أن متوسط قٌمة الصادرات الكلٌة فى مصر خٕل فترة الدراسة 2-1تشٌر بٌانات الجدول )        
بنسبة  2005فً عام  10.64ملٌار دؤر، بحد أدنً بلغ نحو  23.89( بلغ نحو 2018 -2005)

بزٌادة تمثل نحو  2018ملٌار دؤر عام  23.89%، وحد اقصً بلغ نحو 55.46انخفاض بلغت نحو 
ملٌار دؤر. بٌنما بلغت متوسط قٌمة الواردات الكلٌة  23.89% عن متوسط الفترة والبالغ نحو 32.06

 19.81ملٌار دؤر، بحد أدنً بلغ نحو  56.35( بلغ نحو 2018 -2005فى مصر خٕل فترة الدراسة )
ملٌار دؤر عام  80.53%، وحد اقصً بلغ نحو 64.84بنسبة انخفاض بلغت نحو  2005فً عام 
ملٌار دؤر. فً حٌن بلغ  56.35% عن متوسط الفترة والبالغ نحو 42.90بزٌادة تمثل نحو  2018

 32.46( نحو 2018 -2005متوسط قٌمة العجز فً المٌزان التجاري فى مصر خٕل فترة الدراسة )
ملٌار دؤر عام  53.03، وحد اقصً بلغ نحو 2005 فً عام 9.17ملٌار دؤر، بحد أدنً بلغ نحو 

2015. 

 تطور الصادرات والواردات الزراعٌة فى مصر. -2

( إلى أن متوسط قٌمة الصادرات الزراعٌة فى مصر خٕل فترة الدراسة 2-1تشٌر بٌانات الجدول )
بنسبة انخفاض  2006فً عام  0.855ملٌار دؤر، بحد أدنً بلغ نحو  2.52( بلغ نحو 2018 -2005)

% 37.28بزٌادة تمثل نحو  2018ملٌار دؤر عام  3.46%، وحد اقصً بلغ نحو 66.08بلغت نحو 
ملٌار دؤر. بٌنما بلغت متوسط قٌمة الواردات الزراعٌة فى مصر  2.52عن متوسط الفترة والبالغ نحو 

فً عام  2.27لغ نحو ملٌار دؤر، بحد أدنً ب 4.88( بلغ نحو 2018 -2005خٕل فترة الدراسة )
بزٌادة  2012ملٌار دؤر عام  8.83%، وحد اقصً بلغ نحو 53.48بنسبة انخفاض بلغت نحو  2006

ملٌار دؤر. فً حٌن بلغ متوسط قٌمة العجز  4.88% عن متوسط الفترة والبالغ نحو 80.97تمثل نحو 
من قٌمة العجز فً المٌزان % 7.27ملٌار دؤر تمثل نحو  2.36فً المٌزان الزراعً فى مصر نحو 
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ملٌار  6.15، وحد اقصً بلغ نحو 2009، 2006فً عامً  1.42التجاري، وقد بلغ الحد اِدنً بلغ نحو 
 .2012دؤر عام 

قٌمة الصادرات والواردات الكلٌة والزراعٌة والعجز التجاري والزراعً فً مصر ( : 2-1جدول رقم )
 (.2018-2005خالل الفترة )

 السنوات

ادرات الص

الكلٌة )ملٌار 

 دوالر(

الواردات الكلٌة 

 )ملٌار دوالر(

العجز فً 

المٌزان 

 التجاري

الصادرات 

الزراعٌة 

 )ملٌاردوالر(

االهمٌة النسبٌة 

للصادرات الزراعٌة 

من الصادرات الكلٌة 

)%( 

الواردات 

الزراعٌة )ملٌار 

 دوالر(

االهمٌة النسبٌة 

للواردات الزراعٌة من 

 الواردات الكلٌة  

)%( 

العجز فً 

 المٌزان الزراعً

2005 10.64 19.81 -9.17 0.918 8.63 2.41 12.17 -1.49 

2006 13.72 20.59 -6.87 0.855 6.23 2.27 11.02 -1.42 

2007 16.18 27.05 -10.87 1.203 7.44 3.65 13.49 -2.45 

2008 26.26 52.79 -26.53 2.9 11.04 4.82 9.13 -1.92 

2009 24.21 44.96 -20.75 2.97 12.27 4.39 9.76 -1.42 

2010 27.36 55.25 -27.89 3.13 11.44 5.63 10.19 -2.50 

2011 31.55 65.42 -33.87 3.03 9.60 8.21 12.55 -5.18 

2012 29.26 74.62 -45.36 2.68 9.16 8.83 11.83 -6.15 

2013 28.7 66.9 -38.2 2.87 10.00 5.13 7.67 -2.26 

2014 27.54 73.84 -46.3 2.95 10.71 4.16 5.63 -1.21 

2015 21.34 74.37 -53.03 2.85 13.36 4.1 5.51 -1.25 

2016 22.58 69.44 -46.86 2.7 11.96 4.58 6.60 -1.88 

2017 25.9 63.36 -37.46 2.77 10.69 4.28 6.76 -1.51 

2018 29.22 80.53 -51.31 3.46 11.84 5.85 7.26 -2.39 

 2.36- 8.66 4.88 10.55 2.52 32.46- 56.35 23.89 المتوسط

االنحراف 

 المعٌاري
6.33 20.72 15.84 0.85 

 
1.85 

 
1.48 

 2.95 2.05- 2.72 3.77 معامل االختالف
 

2.64 
 

-1.59 

المصدر : 1- الجهاز المركزى للتعبئة العامة واْحصاء، نشرات التجارة الخارجٌة ،القاهرة، أعداد متفرقة  
(.2018-2005)للفترة   

-7555وبتقدير العالقة اإلتجاىية لتطور قيمة الصادرات الكمية  فى مصر خالل الفترة الدراسة )
( تبين تزايد قيمة الصادرات الكمية بحوالي 7-7( بالجدول رقم )1( والتي تو حيا المعادلة رقم )7515
، ويشير معامل 5.51ند مستوي معنوية مميار دوالر سنويًا، وىذه الزيادة ثبتت معنويتيا إحصائيًا ع 5.412

% من التغير في قيمة الصادرات ترجع إلي عنصر الزمن بينما الباقي يرجع إلي 32التحديد إلي أن نحو 
 عوامل أخري غير مدروسة.

-7555وبتقدير العالقة اإلتجاىية لتطور قيمة الواردات الكمية  فى مصر خالل الفترة الدراسة )
 6.35( تبين تزايد قيمة الواردات الكمية بحوالي 7-7( بالجدول رقم )7المعادلة رقم )( والتي تو حيا 7515
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، ويشير معامل التحديد 5.51مميار دوالر سنويًا، وىذه الزيادة ثبتت معنويتيا إحصائيًا عند مستوي معنوية 
ع إلي عوامل % من التغير في قيمة الصادرات ترجع إلي عنصر الزمن بينما الباقي يرج22إلي أن نحو 

 أخري غير مدروسة.

وبتقدير العالقة اإلتجاىية لتطور قيمة العجز في الميزان التجاري فى مصر خالل الفترة الدراسة 
( بالجدول تبين تزايد قيمة العجز في الميزان التجاري 3( والتي تو حيا المعادلة رقم )7555-7515)

، ويشير 5.51تت معنويتيا إحصائيًا عند مستوي معنوية مميار دوالر سنويًا، وىذه الزيادة ثب 3.66بحوالي 
% من التغير في قيمة الصادرات ترجع إلي عنصر الزمن بينما الباقي يرجع 57معامل التحديد إلي أن نحو 

 إلي عوامل أخري غير مدروسة.
 الزراعٌةقٌمة الصادرات والواردات الكلٌة ول( : نتائج معادالت االتجاه الزمنً العام 2-2جدول رقم )

 (.2018-2005والعجز التجاري والزراعي في مصر خالل الفترة )

R النموذج الستخدم البٌان
2
 F 

نسبة النمو السنوى 

% 

 الصادرات الكلٌة

 

Y1= 17.02 + 0.917 X 

2.64                     ) )   **                          

0.37 *6.96  
 

3.84 

 الواردات الكلٌة

 

Y2= 23.70 + 4.35 X 

                   

 (**6.39)                       

0.77 *40.84
 

7.72 

 العجز التجاري

 

Y3 = 6.68  3.44+ X 

                    (7.50)  **
                                    

0.82  *56.32
 

10.59 

 الصادرات الزراعٌة

 

Y4 = 1.43 +0.145X 

                    (3.50)  **
                                    

0.50  *12.26
 

5.75 

 الواردات الزراعٌة

 

Y5 = 3.76 + 0.150X 

                   (1.24)
                                        

0.11 1.55
 

3.07 

 العجز الزراعً

 

Y6 = 2.32 0.005 + X 

         (0.05               )
 

0.002 0.002
 

0.20 

           حٌث أن :- 
                  Y1 =  قٌمة الصادرات الكلٌة فً مصر.          
Y =  قٌمة الواردات الكلٌة فً مصر.                     2  

        Y3 =  قٌمة العجز فً المٌزان التجاري المصري.          
        Y4 =  قٌمة الصادرات الزراعٌة فً مصر.          
        Y5 =  قٌمة الواردات الزراعٌة فً مصر.          

        Y6 =  قٌمة العجز فً المٌزان الزراعً فً مصر.          
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ت= معامل التحدٌد     )  ( قٌمة بٌن القوسٌن ٌعبر عن قٌمة  R2 = متغٌر الزمن       Xi         
** = معنوى عند مستوى معنوٌة           0.01 = معنوى عند مستوى معنوٌة *      0.05       

       المصدر:- حسبت من جدول رقم )1( بالدراسة.

  وبتقدير العالقة اإلتجاىية لتطور قيمة الصادرات الزراعية  فى مصر خالل الفترة الدراسة 
بحوالي ( بالجدول تبين تزايد قيمة الصادرات الزراعية 6( والتي تو حيا المعادلة رقم )7555-7515)

، ويشير معامل 5.51مميار دوالر سنويًا، وىذه الزيادة ثبتت معنويتيا إحصائيًا عند مستوي معنوية  5.165
% من التغير في قيمة الصادرات ترجع إلي عنصر الزمن بينما الباقي يرجع إلي 55التحديد إلي أن نحو 

 عوامل أخري غير مدروسة.
-2005الواردات الزراعٌة  فى مصر خٕل الفترة الدراسة )وبتقدٌر العٕقة اْتجاهٌة لتطور قٌمة 

 0.150( بالجدول تبٌن تزاٌد قٌمة الواردات الزراعٌة بحوالً 5( والتً توضحها المعادلة رقم )2018
% من 11ملٌار دؤر سنوٌا ، وهذه الزٌادة لم تثبت معنوٌتها إحصائٌا ، وٌشٌر معامل التحدٌد إلً أن نحو 

 الصادرات ترجع إلً عنصر الزمن بٌنما الباقً ٌرجع إلً عوامل أخري غٌر مدروسة.التغٌر فً قٌمة 

وبتقدٌر العٕقة اْتجاهٌة لتطور قٌمة العجز فً المٌزان الزراعً فى مصر خٕل الفترة الدراسة 
( بالجدول تبٌن تزاٌد قٌمة العجز فً المٌزان التجاري 6( والتً توضحها المعادلة رقم )2005-2018)
 ملٌار دؤر سنوٌا ، وهذه الزٌادة لم تثبت معنوٌتها إحصائٌا . 0.005والً بح

 الفصل الثاني
 المؤشرات اإلنتاجية لمحصول الفراولة في مصر

الفراولة من محاصٌل الخضر ذات العائد أقتصادى الكبٌر ، وٌمكن زٌادة هذا العائد بالعمل على 
وتزرع شتٕت الفراولـة الطازجة فى سبتمبر وأكتوبر ْنتاج فى الوقت المناسب للتصدٌر  إنتاج المحصول

فى شهر نوفمبر حتى شهر ماٌو وٌطلق على هذا  المحصول المبكر لغرض التصدٌر والذى ٌبدأ إنتاجها
الصٌفى فٌتم زراعته بشتٕت مثلجة تم  النظام الزراعة الشتوى . أما النظام اَخر والذى ٌطلق علٌه الزراعة

وٌبدأ جمع المحصول منها فى  جات لمدة حوالى سبعة شهور حٌث تبدأ الزراعة فى أغسطستخزٌنها بالثٕ
البستانٌة المرغوبة والخالٌة من  وكذلك العناٌة بإنتاج الثمار ذات المواصفات، شهر مارس وحتى شهر ٌولٌو

والنقل مما ٌإدى إلى  دالتلوث البٌولوچى والكٌماوى ، باْضافة إلى العناٌة بعملٌات الجمع والتعبئة والتبرٌ
 وصول الثمار للمستهلك فى صورة جذابة ورفع قٌمتها التسوٌقٌة.

 تطور المساحة المزروعة من محصول الفراولة فً مصـر  -1

( إلً تطور المساحة المزروعة واْنتاجٌة الفدانٌة واْنتاج الكلً  3-2تشٌر بٌانات جدول رقم )
( ومنه ٌتبٌن أن المتوسط العام للمساحة 2018-2005(الدراسةلمحصول الفراولة فً مصـر خٕل فترة 

ألف فدان سنوٌا  خٕل تلك الفترة، بحد أدنً بلغ نحو  14.11المزروعة من الفراولة فً مصـر بلغ حوالى 
% عن المتوسط العام لفترة الدراسة، 31.35، وبنسبة إنخفاض بلغت نحو 2006ألف فدان فً عام  9.69

% عن المتوسط 67.92، وبزٌادة بلغت نسبتها نحو 2018ألف فدان فً عام  23.69 وبحد أعلى بلغ نحو
)بداٌة الدراسة(  2005)نهاٌة فترة الدراسة( عن عام  2018العام. هذا وقد تزاٌدت المساحة فً عام 

 ألف فدان. 11.89بحوالً 

 -تطور اإلنتاجٌة الفدانٌة من الفراولة فً مصـر: -2
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ر اْنتاجٌة الفدانٌة الفراولة فً مصر خٕل فترة الدراسة أن المتوسط ٌتضح من دراسة تطو     
، 2006طن فً عام  13طن/فدان سنوٌا  خٕل تلك الفترة، وبحد أدنً بلغ نحو 16.98العام بلغ حوالى 

طن  19.12% عن المتوسط العام ْنتاجٌة الفدان، وبحد أعلى بلغ نحو 23.43بنسبة إنخفاض بلغت نحو 
% عن المتوسط العام. هذا وبمقارنة اْنتاجٌة فً نهاٌة 12.50وبزٌادة بلغت نسبتها نحو ، 2015عام 

الفترة عن بداٌتها ٌتبٌن عدم تغٌرها بدرجة مضبوطة، مما ٌدعً إلً ضرورة العمل علً زٌادة اْنتاجٌة 
 اق الخارجٌة.لتحقٌق زٌادة فً حجم اْنتاج بهدف زٌادة الصادرات لجلب عملة أجنبٌة والتوسع فً أسو

 
 
 

( : تطور المساحة المزروعة، واإلنتاجٌة الفدانٌة، واإلنتاج الكلً لمحصول الفراولة فً مصر 3-2جدول )
 (.2005/2018خالل الفترة ) 

 انسىواث
   مساحت

 )أنف فذان(

 االوتاجيت

 )طه(

 االوتاج

 )أنف طه(

االهميت انىسبيت 

نهصادراث مه االوتاج 

 انمحهي )%(

2005 11.80 13.23 156.11 1.95 

2006 9.69 13.00 125.91 10.06 

2007 10.22 14.71 150.24 14.38 

2008 11.86 16.56 196.48 38.49 

2009 12.73 18.40 234.13 28.61 

2010 12.48 19.10 238.35 10.28 

2011 13.21 17.98 237.43 31.58 

2012 13.76 17.52 241.06 9.52 

2013 13.86 18.70 259.08 12.82 

2014 14.87 18.58 276.26 19.82 

2015 22.37 19.12 427.82 5.75 

2016 16.45 18.19 299.28 9.95 

2017 10.53 16.21 170.75 13.85 

2018 23.69 16.42 388.96 5.50 

 *11.84 242.99 16.98 14.11 انمتوسط

  86.55 2.07 4.20 االوحراف انمعياري

  2.81 8.22 3.36 معامم االختالف

  6.41 1.56 4.81 معذل انىمو

 *متىسط هندسي.

 -جمعج وحسبج مه بياواث :: انمصذر   
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وزارة انسراعت واستصالح األراضي، اإلدارة انمركسيت نالقتصاد انسراعي، وشرة االقتصاد انسراعي، أعذاد متفرقت  -1

 (. 2012-2002)     نهفترة 

 www.trademap.orgانموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   -2

 www.comtrade.un.org   انموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   -3

  -تطور اإلنتاج الكلً من الفراولة فً مصـر: -3
الكلً من الفراولة فً مصر بلغ حوالى كما تبٌن من نفس الجدول السابق أن متوسط اْنتاج 

، بنسبة 2006ألف طن عام  125.91ألف طن سنوٌا  خٕل فترة الدراسة، بحد أدنً بلغ نحو  242.99
 2015ألف طن عام  427.82% عن المتوسط العام، بحد أعلى بلغ حوالى 48.18إنخفاض بلغت نحو 

نتاج الكلً من الفراولة خٕل فترة الدراسة. هذا % عن المتوسط العام ل76.06ٓوبزٌادة بلغت نسبتها نحو 
 ألف طن. 232.85وقد تزاٌد حجم اْنتاج فً نهاٌة فترة الدراسة عن بداٌتها بحوالً 

 -األهمٌة النسبٌة للصادرات من االنتاج المحلً: -4

ت ٌتضح  الجدول السابق أن اِهمٌة النسبٌة لصادرات الفراولة المصرٌة من أنتاج المحلً بلغ
، وحد أعلى بلغ 2005% عام 1.95% سنوٌا  خٕل فترة الدراسة، بحد أدنً بلغ نحو 11.84حوالى 
، أمر الذي ٌشٌر إلً أنه بالرغم من زٌادة أنتاج السنوي إٔ ان كمٌة 2008% عام 38.49حوالى 

 الصادرات ٔ تتوافق مع الزٌادة فً كمٌة أنتاج خٕل فترة الدراسة.

قة اْتجاهٌة لتطور المساحة المزروعة من محصول الفراولة فى مصر خٕل الفترة وبتقدٌر العٕ 
( أن المساحة المزروعة من محصول 1( معادلة رقم )4-2(. ٌتضح من الجدول رقم )2018 - 2005)

ألف فدان، وهذه الزٌادة  0.68الفراولة فى مصر قد أخذت إتجاها  عاما  متزاٌد بمعدل سنوي بلغ نحو 
% من 46وهذا ٌعنً أن حوالً  0.46. وقد بلغ معامل التحدٌد نحو 0.01إحصائٌا  عند مستوي معنوٌة 

التغٌرات الحادثة فً المساحة المزروعة باِلف فدان ترجع إلً العوامل التً ٌعكس آثرها متغٌر الزمن 
 والباقً ٌرجع إلً عوامل أخري غٌر مدروسة.

 0.26لفدانٌة قد أخذ إتجاها  عاما  تصاعدٌا  قدر بحوالى ( أن اْنتاجٌة ا2كما توضح المعادلة رقم )
( أن اْنتاج قد أخذ إتجاها  عاما  تصاعدٌا  3طن، وقد تثبت معنوٌته إحصائٌا . كما توضح المعادلة رقم)

% من 50ألف طن سنوٌا . وٌشٌر معامل التحدٌد إلً أن حوالً  15.58معنوي إحصائٌا  قدر بحوالى 
ً اْنتاج الكلً لمحصول الفراولة ترجع إلً العوامل التً ٌعكس آثرها متغٌر الزمن التغٌرات الحادثة ف

 والباقً ٌرجع إلً عوامل أخري غٌر مدروسة. 

واإلنتاجٌة الفدانٌة، واإلنتاج  ( : معادالت اإلتجاه الزمنً العام لتطور المساحة المزروعة،4-2جدول )
 ( .2005/2018) الكلً من محصول الفراولة فً مصر خالل الفترة

 معدل النمو R2 F المعادلة البيان رقم المعادلة

 المساحة المزروعة 1
Y1 = 9.01 +0.68xi 

               (3.18)** 
0.46 10.10* 4.81 

 Y2= 14.96 + 0.26 xi 0.29 4.97* 1.56 اإلنتاجية 2
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                (2.23)** 

 اإلنتاج 3
Y3 =  118.31 +15.58xi       

                 (3.49)** 
0.50 12.17* 6.41 

 حيث أن : -
  Y1            = المساحة المزروعة من الفراولة في مصر باأللف فدان 

     Y2        اإلنتاجية من محصول الفراولة بالطن = 
     Y3        = اإلنتاج من محصول الفراولة باأللف طن  

ت)  ( قيمة بين القوسين يعبر عن قيمة  = معامل التحديد     R2   Xi     نمتغير الزم=  
** = معنوى عند مستوى معنوية           0.01 = معنوى عند مستوى معنوية *      0.05 

**  = معنوى عند مستوى معنوية          0.01 *   = معنوى عند مستوى معنوية   0.05 
 المصدر :- حسبت من بيانات جدول رقم )7-1( بالدراسة.

  
 الفصل الثالث

 الوضع الراهن للتجارة الخارجٌة لمحصول الفراولة علً مستوي العالم ومصر 

 -تطور الصادرات العالمٌة من محصول الفراولة: -1

( إلى أن متوسط كمٌة الصادرات العالمٌة من الفراولة خٕل فترة 2-5تشٌر بٌانات الجدول )
 2005ألف طن عام  621.76ألف طن، بحد أدنً بلغ نحو  786.91( بلغ نحو 2018 -2005الدراسة )

بزٌادة تمثل  2017ألف طن عام  949.67%، وحد اقصً بلغ نحو 20.98بنسبة انخفاض بلغت نحو 
ألف طن. بٌنما بلغ متوسط قٌمة الصادرات  786.91% عن متوسط الفترة والبالغ نحو 20.68نحو 

ألف دؤر، بحد أدنً بلغ نحو  2056.22( نحو 2018 -2005اسة )العالمٌة من الفراولة خٕل فترة الدر
%، وحد اقصً بلغ نحو 36.83بنسبة انخفاض بلغت نحو  2005الف دؤر عام  1298.88
% عن متوسط الفترة والبالغ نحو 27.53بزٌادة تمثل نحو  2018الف دؤر عام  2622.15
درات من محصول الفراولة خٕل فترة الدراسة ألف دؤر. فً حٌن تبٌن أن متوسط سعر الصا2056.22
بنسبة انخفاض بلغت نحو  2005عام  2089.04دؤر/طن، بحد أدنً بلغ نحو  2590.33بلغ نحو 
% عن 13.12بزٌادة تمثل نحو  2018دؤر/طن عام  2930.14%، وحد اقصً بلغ نحو 19.35

 دؤر/ طن. 2590.33متوسط الفترة والبالغ نحو 

 -ردات العالمٌة من محصول الفراولة:تطور الوا -2

دراسة ( إلى أن متوسط كمٌة الواردات العالمٌة من الفراولة خٕل فترة 52-تشٌر بٌانات الجدول ) 
البنسبة  2005ألف طن عام  606.78ألف طن، بحد أدنً بلغ نحو  797.76( بلغ نحو 2018 -2005)

بزٌادة تمثل نحو  2017ألف طن عام  957.21%، وحد اقصً بلغ نحو 23.93انخفاض بلغت نحو 
ألف طن. بٌنما بلغ متوسط قٌمة الواردات العالمٌة من  797.76% عن متوسط الفترة والبالغ نحو 19.98

 1343.67ألف دؤر، بحد أدنً بلغ نحو  2220.57( نحو 2018 -2005الفراولة خٕل فترة الدراسة )
الف دؤر  2895.67%، وحد اقصً بلغ نحو 39.48بنسبة انخفاض بلغت نحو  2005الف دؤر عام 
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ألف دؤر. فً حٌن  2220.57% عن متوسط الفترة والبالغ نحو 30.40بزٌادة تمثل نحو  2018عام 
دؤر/طن،  2755.65تبٌن أن متوسط سعر الصادرات من محصول الفراولة خٕل فترة الدراسة بلغ نحو 

%، وحد اقصً بلغ نحو 20.75نخفاض بلغت نحو بنسبة ا 2006عام  2183.63بحد أدنً بلغ نحو 
 2755.65% عن متوسط الفترة والبالغ نحو 19.60بزٌادة تمثل نحو  2018دؤر/طن عام  3295.78
 دؤر/ طن.

وبتقدٌر العٕقة اْتجاهٌة لتطور كمٌة الصادرات العالمٌة من الفراولة خٕل الفترة الدراسة 
( تبٌن تزاٌد كمٌة الصادرات 6-2( بالجدول رقم )1رقم ) ( والتً توضحها المعادلة2005-2018)

ألف طن سنوٌا ، وهذه الزٌادة ثبتت معنوٌتها إحصائٌا  عند مستوي  25.31العالمٌة من الفراولة بحوالً 
% من التغٌر فً كمٌة الصادرات ترجع إلً عنصر 88، وٌشٌر معامل التحدٌد إلً أن نحو 0.01معنوٌة 

 ٌرجع إلً عوامل أخري غٌر مدروسة.الزمن بٌنما الباقً 

 

 

 

 

( : تطور كمٌة وقٌمة الصادرات والواردات العالمٌة من محصول الفراولة خالل الفترة 2-5جدول رقم )
(2005-2018.) 

 السنوات

 الواردات العالمٌة الصادرات العالمٌة

كمٌة الصادرات 

 )ألف طن(

قٌمة الصادرات 

 )ألف دوالر(
 متوسط السعر

الواردات كمٌة 

 )ألف طن(

قٌمة الواردات 

 )ألف دوالر(
 متوسط السعر

2005 621.76 1298.88 2089.04 606.78 1343.671 2214.43 

2006 641.03 1399.67 2183.47 669.54 1462.029 2183.63 

2007 625.46 1538.4 2459.63 653.001 1647.018 2522.23 

2008 715.67 1846.94 2580.71 632.01 1874.394 2965.77 

2009 750.05 1787.85 2383.64 730.04 1876.845 2570.88 

2010 686.98 1882.74 2740.60 735.72 2005.049 2725.29 

2011 786.59 2162.34 2749.01 790.6 2323.526 2938.94 

2012 858.71 2346.55 2732.65 931.68 2546.076 2732.78 

2013 844.42 2353.03 2786.56 901.4 2563.011 2843.37 

2014 901.45 2426.25 2691.50 892.08 2590.212 2903.56 

2015 876.73 2193.49 2501.90 882.16 2431.774 2756.61 

2016 863.32 2333.46 2702.89 907.81 2636.993 2904.79 
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2017 949.67 2595.38 2732.93 957.21 2891.745 3021.01 

2018 894.89 2622.15 2930.14 878.6 2895.675 3295.78 

 2755.65 2220.57 797.76 2590.33 2056.22 786.91 المتوسط

 304.06 515.34 123.60 240.16 433.76 112.55 االنحراف المعٌاري

 906.27 430.90 645.45 1078.60 474.05 699.16 معامل االختالف

 -: جمعت وحسبت من :المصدر

 www.trademap.orgالموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -1
 www.comtrade.un.org   الموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -2

وبتقدٌر العٕقة اْتجاهٌة لتطور قٌمة الصادرات العالمٌة من الفراولة خٕل الفترة الدراسة  
( تبٌن تزاٌد قٌمة الصادرات العالمٌة 6-2( بالجدول رقم )2( والتً توضحها المعادلة رقم )2005-2018)

ئٌا  عند مستوي معنوٌة ألف دؤر سنوٌا ، وهذه الزٌادة ثبتت معنوٌتها إحصا 98.29من الفراولة بحوالً 
% من التغٌر فً قٌمة الصادرات ترجع إلً عنصر الزمن 89، وٌشٌر معامل التحدٌد إلً أن نحو 0.01

 بٌنما الباقً ٌرجع إلً عوامل أخري غٌر مدروسة.

وبتقدٌر العٕقة اْتجاهٌة لتطور متوسط سعر التصدٌر العالمً من الفراولة خٕل الفترة الدراسة 
( تبٌن تزاٌد متوسط سعر التصدٌر 6-2( بالجدول رقم )3والتً توضحها المعادلة رقم ) (2005-2018)

دؤر/طن سنوٌا ، وهذه الزٌادة ثبتت معنوٌتها إحصائٌا  عند مستوي  44.56العالمً من الفراولة بحوالً 
المً ترجع % من التغٌر فً متوسط سعر التصدٌر الع60، وٌشٌر معامل التحدٌد إلً أن نحو 0.01معنوٌة 

 إلً عنصر الزمن بٌنما الباقً ٌرجع إلً عوامل أخري غٌر مدروسة.

( : نتائج معادالت االتجاه الزمنً العام كمٌة وقٌمة الصادرات والواردات العالمٌة من 6-2جدول رقم )
 (.2018-2005الفراولة خالل الفترة )

 البٌان
R النموذج الستخدم

2
 F 

نسبة النمو 

 %السنوى 

ت
صادرا

 ال

 كمٌة

 

Y1= 597.10 + 25.31 X 

 

9.60                     ) )   **                          

0.88   **92.21
 

3.22 

 قٌمة

 

Y2= 1319.02 + 98.29 X 

                       

(**10.31                          )                       

0.89 **106.41
 

4.78 

 متوسط سعر

 

Y3 = 2256.10  44.56+ X 

 

                    (4.27)  **
                                    

0.60  *18.19
 

1.72 

ت
 الواردا

 كمٌة

 

Y4 = 596.81 +26.79X 

 

                    (7.45)  **
                                    

0.82 **55.54
 

3.36 

170.56** 0.93  قٌمة
 

5.36 



- 36 - 
 

Y5 = 1327.53 + 119.1X 

 

                   (13.05) **
                                        

 متوسط سعر

 

Y6 = 2309.62 59.47 + X 

 

   (**4.93                    )
 

0.67 *24.30 
 

2.16 

   حٌث أن :- 
  Y1 =  كمٌة الصادرات العالمٌة من الفراولة.          
  Y2 =  قٌمة الصادرات العالمٌة من الفراولة.          
  Y3 =  متوسط السعر العالمً من الفراولة.          
  Y4 =  كمٌة الواردات العالمٌة من الفراولة.          

  Y5 =  قٌمة الواردات العالمٌة من الفراولة.   
 Y6 =  متوسط السعر العالمً من الفراولة.         

تل التحدٌد     )  ( قٌمة بٌن القوسٌن ٌعبر عن قٌمة = معام R2 = متغٌر الزمن       Xi  
** = معنوى عند مستوى معنوٌة           0.01 * = معنوى عند مستوى معنوٌة      0.05 

 المصدر:- حسبت من جدول رقم )3( بالدراسة.

-2005الفراولة خٕل الفترة الدراسة )وبتقدٌر العٕقة اْتجاهٌة لتطور كمٌة الواردات العالمٌة من 
( تبٌن تزاٌد كمٌة الواردات العالمٌة من الفراولة 2( بالجدول رقم )4( والتً توضحها المعادلة رقم )2018
، وٌشٌر 0.01ألف طن سنوٌا ، وهذه الزٌادة ثبتت معنوٌتها إحصائٌا  عند مستوي معنوٌة  26.79بحوالً 

ن التغٌر فً كمٌة الواردات ترجع إلً عنصر الزمن بٌنما الباقً ٌرجع % م82معامل التحدٌد إلً أن نحو 
 إلً عوامل أخري غٌر مدروسة.

وبتقدٌر العٕقة اْتجاهٌة لتطور قٌمة الواردات العالمٌة من الفراولة خٕل الفترة الدراسة     
قٌمة الواردات العالمٌة ( تبٌن تزاٌد 6-2( بالجدول رقم )5( والتً توضحها المعادلة رقم )2005-2018)

ألف دؤر سنوٌا ، وهذه الزٌادة ثبتت معنوٌتها إحصائٌا  عند مستوي معنوٌة  119.10من الفراولة بحوالً 
% من التغٌر فً قٌمة الواردات ترجع إلً عنصر الزمن 93، وٌشٌر معامل التحدٌد إلً أن نحو 0.01

 بٌنما الباقً ٌرجع إلً عوامل أخري غٌر مدروسة.

وبتقدٌر العٕقة اْتجاهٌة لتطور متوسط سعر أستٌراد العالمً من الفراولة خٕل الفترة         
( تبٌن تزاٌد متوسط سعر 6-2( بالجدول رقم )6( والتً توضحها المعادلة رقم )2018-2005الدراسة )

معنوٌتها إحصائٌا  عند دؤر/طن سنوٌا ، وهذه الزٌادة ثبتت  59.47أستٌراد العالمً من الفراولة بحوالً 
% من متوسط سعر أستٌراد العالمً ترجع 67، وٌشٌر معامل التحدٌد إلً أن نحو 0.01مستوي معنوٌة 

 إلً عنصر الزمن بٌنما الباقً ٌرجع إلً عوامل أخري غٌر مدروسة.

 -التوزٌع الجغرافً ألهم الدول المصدرة للفراولة على مستوى العالم:

ح الجدول رقم ) رة للفراولة على مستوى العالم  (7-2ٌُوضِّ التوزٌع الجغرافً ِهم الدول الُمصدِّ
رة للفراولة حٌث بلغت 2018-2014خٕل متوسط الفترة ) ٌَّن أن أسبانٌا أولى ُدول العالم الُمصدِّ (، ومنه ٌتب

من إجمالً قٌمة  %26.72ملٌون دؤر بؤهمٌة نسبٌة بلغت نحو  650.35قٌمة الصادرات نحو 
ثم تؤتً الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة ملٌار دؤر خٕل متوسط فترة الدراسة.  2.43درات والبالغة نحوالصا

ملٌون دؤر بؤهمٌة نسبٌة بلغت نحو  459.58فً المرتبة الثانٌة حٌث بلغت قٌمة الصادرات نحو 
، تلٌها المكسٌك رةملٌار دؤر خٕل متوسط الفت 2.43من إجمالً قٌمة الصادرات والبالغة نحو 18.88%

ملٌون دؤر بؤهمٌة نسبٌة بلغت نحو  325.93فً المرتبة الثالثة حٌث بلغت قٌمة الصادرات نحو 
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ملٌار دؤر خٕل متوسط الفترة، ثم تاتً هولندا  2.43من إجمالً قٌمة الصادرات والبالغة نحو 13.39%
 %12.51ر بؤهمٌة نسبٌة بلغت نحو ملٌون دؤ 304.54صادرات بلغت نحو  فً المرتبة الرابعة بقٌمة

ملٌار دؤر خٕل متوسط الفترة، ثم ٌلً ذلك بلجٌكا، مصر،  2.43من إجمالً قٌمة الصادرات والبالغة نحو
ملٌون ( 37.28، 43.23، 44.48، 82.51، 175.18وألمانٌا، والمغرب، وكورٌا بقٌمة بلغت نحو )

%( لكل منهم علً الترتٌب من إجمالً 1.78%، 1.83%، 3.39%، 7.20دؤر، بنسبة تمثل نحو )
ملٌار دؤر خٕل متوسط فترة الدراسة. ثم تاتً باقً الدول كما هو  2.43قٌمة الصادرات والبالغة نحو

 موضح بالجدول.

 -التوزٌع الجغرافً ألهم الدول المستوردة للفراولة على مستوى العالم:

ح الجدول رقم ) ِهم الدول المستوردة للفراولة على مستوى العالم التوزٌع الجغرافً  (2-8ٌُوضِّ
ٌَّن أن الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة أولى ُدول العالم 2018-2014خٕل متوسط الفترة ) (، ومنه ٌتب

ملٌون دؤر بؤهمٌة نسبٌة بلغت نحو  522.97المستوردة للفراولة حٌث بلغت قٌمة الواردات نحو 
ثم ملٌار دؤر خٕل متوسط فترة الدراسة.  2.689والبالغة نحومن إجمالً قٌمة الواردات  19.45%

ملٌون دؤر بؤهمٌة نسبٌة بلغت نحو  335.87تؤتً فً المرتبة الثانٌة كندا حٌث بلغت قٌمة الواردات نحو 
، تلٌها ألمانٌا ملٌار دؤر خٕل متوسط الفترة 2.689من إجمالً قٌمة الواردات والبالغة نحو  12.49%
 %9.73ملٌون دؤر بؤهمٌة نسبٌة بلغت نحو  261.64رتبة الثالثة حٌث بلغت قٌمة الواردات نحو فً الم

ملٌار دؤر خٕل متوسط الفترة، ثم تاتً المملكة المتحدة  2.689من إجمالً قٌمة الواردات والبالغة نحو 
من  %8.10ة بلغت نحو ملٌون دؤر بؤهمٌة نسبٌ 217.74واردات بلغت نحو  فً المرتبة الرابعة بقٌمة

ملٌار دؤر خٕل متوسط الفترة، ثم ٌلً ذلك فرنسا، هولندا،  2.689إجمالً قٌمة الواردات والبالغة نحو 
ملٌون ( 62.51، 81.81، 101.24، 103.83، 185بلجٌكا، اٌطالٌا، أتحاد الروسً بقٌمة بلغت نحو )

لكل منهم علً الترتٌب من إجمالً  %(3.04%، 3.76%، 3.86%، 6.88دؤر، بنسبة تمثل نحو )
ملٌار دؤر خٕل متوسط فترة الدراسة. ثم تاتً باقً الدول كما هو  2.689قٌمة الواردات والبالغة نحو 

 موضح بالجدول.

التوزٌع الجغرافً ألهم الدول المصدرة للفراولة على مستوى العالم خالل متوسط الفترة  :(7-2)جدول 
(2014-2018) 

 )مميون دوالر(القيمة 
 % المتوسط 2018 2017 2016 2015 2014 الدول مصدرة ملٌون دوالر

 26.72 650.35 693.60 662.44 645.47 608.31 641.91 إسبانٌا

 18.88 459.58 475.24 473.48 445.87 435.61 467.69 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

 13.39 325.93 432.41 428.31 311.10 225.31 232.53 المكسٌك

 12.51 304.54 299.34 294.84 275.42 249.98 403.11 هولندا

 7.20 175.18 180.71 184.32 165.88 167.89 177.10 بلجٌكا

 3.39 82.51 74.19 90.00 98.68 74.20 75.48 مصر

 1.83 44.48 43.21 43.63 42.05 52.01 41.49 ألمانٌا

 1.78 43.23 47.25 50.13 41.79 44.09 32.88 المغرب

 1.53 37.28 46.40 42.99 32.47 32.95 31.61 جمهورٌة كورٌا

 1.72 41.88 37.77 40.81 39.32 43.29 48.20 فرنسا
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19% 

 المكسٌك
13% 

 هولندا
13% 

 بلجٌكا
7% 

 مصر
3% 

 ألمانٌا
2% 

 المغرب
2% 

 جمهورٌة كورٌا
2% 

 فرنسا
2% 

 إٌطالٌا
2% 

 الٌونان
2% 

 أسترالٌا
1% 

 دٌك رومً
1% 

 صربٌا
1% 

 الٌابان
0% 

 باقً الدول
5% 

 1.63 39.65 35.20 43.02 40.72 36.76 42.55 إٌطالٌا

 1.62 39.54 40.75 32.92 30.98 33.92 59.15 الٌونان

 0.82 20.07 20.39 24.82 24.91 18.44 11.77 أسترالٌا

 0.68 16.47 23.83 12.26 7.69 21.68 16.89 دٌك رومً

 0.65 15.90 19.15 20.53 19.04 9.26 11.51 صربٌا

 0.50 12.16 23.19 15.90 10.58 7.02 4.11 الٌابان

 5.15 125.45 129.53 134.98 101.70 132.77 128.27 باقً الدول

 100.00 2434.18 2622.15 2595.38 2333.65 2193.49 2426.25 اجمالً العالم

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgالموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -1

 www.comtrade.un.org   الموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -2
 

 

 

 

 

 – 2014( يوضح االأهمية النسبية لمدول المصدرة لمفراولة خالل متوسط الفترة )1-2الشكل )

2018) 
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: التوزٌع الجغرافً ألهم الدول المستوردة للفراولة على مستوى العالم خالل متوسط الفترة (8-2)جدول 
(2014-2018) 

 )ملٌون دوالر(القٌمة 
 % المتوسط 2018 2017 2016 2015 2014 الدول مستوردة الف دوالر

 19.45 522.97 609.58 642.57 559.50 413.30 389.93 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

 12.49 335.87 340.47 348.96 330.88 316.07 343.00 كندا

 9.73 261.64 286.93 276.29 268.23 228.88 247.87 ألمانٌا

 8.10 217.74 204.04 221.85 222.37 226.36 214.09 المملكة المتحدة

 6.88 185.00 176.05 179.95 183.29 176.43 209.29 فرنسا

 3.86 103.83 96.74 94.52 86.52 73.69 167.71 هولندا

 3.76 101.24 120.53 118.88 90.85 81.08 94.86 بلجٌكا

 3.04 81.81 96.44 77.62 73.50 77.89 83.60 إٌطالٌا

 2.32 62.51 66.22 49.77 32.48 50.29 113.77 االتحاد الروسً

 2.04 54.97 64.08 62.06 49.84 50.50 48.36 هونغ كونغ، الصٌن

 2.09 56.24 56.92 53.38 56.82 53.64 60.45 النروٌج

 1.97 52.98 53.49 55.78 55.79 49.89 49.94 سوٌسرا

 1.86 50.04 55.78 53.96 47.91 44.66 47.88 النمسا

 1.77 47.71 32.66 62.20 49.43 72.10 22.17 روسٌا البٌضاء

 1.64 43.98 49.80 50.35 50.12 41.54 28.07 المملكة العربٌة السعودٌة

 1.39 37.47 45.04 50.09 36.74 28.53 26.95 إسبانٌا

 17.60 473.28 540.91 493.51 442.72 446.94 442.31 باقً الدول

 100 2689.28 2895.67 2891.74 2636.99 2431.77 2590.21 اجمالً العالم

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgالموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -1
 www.comtrade.un.org   الموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -2
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 (2018 – 2014( ٌوضح األهمٌة النسبٌة للدول المستوردة للفراولة خالل متوسط الفترة )2-2الشكل )

 

      
  2194.28 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 ( بالدراسة.8-2: الجدول رقم )المصدر         

 -:تطور كمٌة وقٌمة ومتوسط سعر الصادرات المصرٌة من محصول الفراولة -

فترة ( إلى أن متوسط كمٌة الصادرات المصرٌة من الفراولة خٕل 9-2تشٌر بٌانات الجدول )
 2005ألف طن عام  3.05ألف طن، بحد أدنً بلغ نحو  34.98( بلغ نحو 2018 -2005الدراسة )

بزٌادة تمثل نحو  2008ألف طن عام  75.62%، وحد اقصً بلغ نحو 91.27بنسبة انخفاض بلغت نحو 
ٌة ألف طن. بٌنما بلغ متوسط قٌمة الصادرات المصر 34.98% عن متوسط الفترة والبالغ نحو 116.15

الف  1.74ألف دؤر، بحد أدنً بلغ نحو  60.17( نحو 2018 -2005من الفراولة خٕل فترة الدراسة )
الف دؤر عام  98.68%، وحد اقصً بلغ نحو 97.11بنسبة انخفاض بلغت نحو  2005دؤر عام 

بٌن أن ألف دؤر. فً حٌن ت 60.17% عن متوسط الفترة والبالغ نحو 64.01بزٌادة تمثل نحو  2016
دؤر/طن، بحد  1964.39متوسط سعر الصادرات من محصول الفراولة خٕل فترة الدراسة بلغ نحو 

%، وحد اقصً بلغ نحو 74.49بنسبة انخفاض بلغت نحو  2006عام  501.07أدنً بلغ نحو 
 34.98% عن متوسط الفترة والبالغ نحو 93.74بزٌادة تمثل نحو  2017دؤر/طن عام  3805.78
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 ن.ألف ط

وبتقدٌر العٕقة اْتجاهٌة لتطور كمٌة الصادرات العالمٌة من الفراولة خٕل الفترة الدراسة         
( تبٌن تناقص كمٌة الصادرات 10-2( بالجدول رقم )1( والتً توضحها المعادلة رقم )2005-2018)

ألف طن سنوٌا ، وهذا التناقص لم تثبت معنوٌته إحصائٌا ، أمر الذي  0.025المصرٌة من الفراولة بحوالً 
 لمتوسط الحسابً.اٌشٌر الً الثبات النسبً لكمٌة الصادرات المصرٌة حول 

محصول الفراولة خالل ( : تطور كمٌة وقٌمة ومتوسط سعر الصادرات المصرٌة من 9-2جدول رقم )
 (.2018-2005الفترة )

 متوسط السعر قٌمة الصادرات )ألف دوالر( كمٌة الصادرات )ألف طن( السنوات

2005 3.05 1.74 569.42 

2006 12.67 6.35 501.07 

2007 21.61 12.04 557.07 

2008 75.62 52.23 690.75 

2009 66.99 86.51 1291.35 

2010 24.51 65.49 2671.73 

2011 74.98 58.72 783.20 

2012 22.95 77.20 3363.20 

2013 33.21 69.48 2091.95 

2014 54.75 75.48 1378.65 

2015 24.62 74.20 3014.22 

2016 29.78 98.68 3313.67 

2017 23.65 90.00 3805.78 

2018 21.39 74.19 3469.44 

 1964.39 60.17 34.98 المتوسط

المعٌارياالنحراف   23.32 31.37 1268.95 

 154.80 191.80 150.04 معامل االختالف

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgالموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -1
 www.comtrade.un.org   الموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -2

وبتقدٌر العٕقة اْتجاهٌة لتطور قٌمة الصادرات المصرٌة من الفراولة خٕل الفترة الدراسة         
( تبٌن تزاٌد قٌمة الصادرات 10-2( بالجدول رقم )2( والتً توضحها المعادلة رقم )2005-2018)

إحصائٌا  عند مستوي  ألف دؤر سنوٌا ، وهذه الزٌادة ثبتت معنوٌتها 6.09المصرٌة من الفراولة بحوالً 
% من التغٌر فً قٌمة الصادرات ترجع إلً عنصر 66، وٌشٌر معامل التحدٌد إلً أن نحو 0.01معنوٌة 

 الزمن بٌنما الباقً ٌرجع إلً عوامل أخري غٌر مدروسة.

وبتقدٌر العٕقة اْتجاهٌة لتطور متوسط سعر التصدٌر من الفراولة المصرٌة خٕل الفترة الدراسة  
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( تبٌن تزاٌد متوسط سعر التصدٌر 10-2( بالجدول رقم )3( والتً توضحها المعادلة رقم )2005-2018)
دؤر/طن سنوٌا ، وهذه الزٌادة ثبتت معنوٌتها إحصائٌا  عند مستوي  255.83العالمً من الفراولة بحوالً 

صدٌر ترجع إلً % من التغٌر فً متوسط سعر الت71، وٌشٌر معامل التحدٌد إلً أن نحو 0.01معنوٌة 
 عنصر الزمن بٌنما الباقً ٌرجع إلً عوامل أخري غٌر مدروسة.

 

( : نتائج معادالت االتجاه الزمنً العام كمٌة وقٌمة ومتوسط السعر من الصادرات 10-2جدول رقم )
 (.2018-2005المصرٌة من الفراولة خالل الفترة )

   حٌث أن :- 
  Y1 =  كمٌة الصادرات العالمٌة من الفراولة.          
  Y2 =  قٌمة الصادرات العالمٌة من الفراولة.          
  Y3 =  متوسط السعر العالمً من الفراولة.          

ت= معامل التحدٌد     )  ( قٌمة بٌن القوسٌن ٌعبر عن قٌمة  R2 = متغٌر الزمن       Xi  
 0.05* = معنوى عند مستوى معنوٌة     0.01** = معنوى عند مستوى معنوٌة          

 ( بالدراسة.9-2حسبت من جدول رقم ) -:المصدر
 

 الرابعالفصل 

 الخارجٌة مؤشرات تنافسٌة الفراولة المصرٌة فً األسواق
 تمهيد : 

بدء المجلس التصدٌرى للحاصٕت الزراعٌة تطبٌق عدد من اْجراءات على الشركات المصدرة 
لضمان عدم رفض الشحنات المصدرة، إضافة إلى تطبٌق نظام التتبع للشحنات الرزاعٌة وذلك فى إطار 

وهذه أجراءات تستهدف التؤكٌد على جودة  .خطة طموح وضعها المجلس لزٌادة حجم صادرات القطاع
وسٕمة المنتجات الزراعٌة المصدرة، وزٌادة فرص نفاذ المنتجات المصرٌة إلى مختلف الدول وهو ما 

سوقا تصدٌرٌة جدٌدة أمام بعض المحاصٌل الزراعٌة المصرٌة، كما  15ساهم مإخرا فى فتح أكثر من 
ٌدة وتقدٌم الدعم الفنى للمزارعٌن والمصدرٌن الحالٌٌن للـتؤكد ٌقوم المجلس بتؤهٌل عدد من الشركات الجد

 R2 F النموذج الستخدم البٌان
نسبة النمو 

 %السنوى 

 كمٌة الصادرات

 

Y1= 35.18 -  0.025 X 
 

-0.016                     ) )  

0.00002 0.0002 3.84 

 قٌمة الصادرات

 
Y2= 14.49 + 6.09 X 

                 
(**4.82                     )                       

0.66 *23.25  7.72 

 متوسط السعر

 
Y3 = 45.66  255.83+ X 

 
                    (5.43)  **                                    

0.71 *29.57  10.59 
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 من اتباع الممارسات الزراعٌة الجٌدة، أمر الذي ٌإدي إلً زٌادة عدد أسواق التصدٌرٌة بشكل كبٌر.

وقد زاد اْهتمام بالتسوٌق كنشاط اقتصادي من خٕل دراسة بعض المإشرات مثل الزٌادة فً حجم 
فً اِسواق، وتزاٌد فرص العمل التً ٌوفرها، واْهتمام المتصاعد باِسواق الخارجٌة،  السلع المتداولة

والعٕقة المتنامٌة بٌن التسوٌق ومستوٌات المعٌشة، وتؤتً أهمٌة الدراسات التسوٌقٌة الزراعٌة لرفع كفاءة 
 العملٌة التصدٌرٌة وتشجٌع الدولة لفتح أسواق جدٌدة واْتجاه نحو التصدٌر.

 فراولة لمحصول ال هذا الفصل تلقً الدراسة  الضوء علً بعض مإشرات القدرة التنافسٌة وفً 

تفاوض وزارة الزراعة المصرٌة مع سلطات أستٌراد فى أتحاد اِوروبى للسماح بزٌادة حٌث ت
الكمٌات من صادرات محصول الفراولة المصرى، التى تدخل أسواق أتحاد بدون جمارك، وعلى رأسها 

ا، وٌسمح دول ال  ٌ سوق اْنجلٌزى، بهدف تحسٌن ترتٌبها على قائمة التجارة الدولٌة فوق المركز السادس حال
ألف طن من الفراولة المصرٌة بدون جمارك بصورة سنوٌة، وما ٌزٌد  11.6أتحاد اِوروبى بدخول 

لكوتة، وتوزع حاجتها من على تلك الكمٌات ٌخضع للجمارك، كما أن دول أتحاد تستورد الفراولة بنظام ا
ا بٌن مجموعة من اِسواق التصدٌرٌة بٌنها مصر، وقد صدرت مصر الموسم الماضى نحو   ٌ المحصول سنو

ملٌون دؤر، وتحتل مصر المرتبة السادسة على العالم فى  86.5ألف طن من الفراولة الطازجة بقٌمة  38
ا، والمكسٌك، وهولندا، وبلجٌكا(، وٌسعى المصدرون تصدٌر الفراولة من حٌث القٌمة، بعد )إسبانٌا، وأمرٌك

لزٌادة الصادرات بدعم من التوسع فى المساحات المنزرعة بالمحصول الموسم الماضى والجارى، ِن 
استمرار التنامى ٌحتاج إلى فرصة تسوٌقٌة أعلى على مستوى السوقٌن المحلى والتصدٌر، وتشٌر بٌانات 

ألف فدان مقابل  50% لتبلغ 85ات الفراولة فى الموسم الماضى بنسبة وزارة الزراعة إلى ارتفاع زراع
آٔف طن  405ألف طن مقابل  750%، لتقفز إلى 86ألف فدان الموسم السابق له، وزادت اْنتاجٌة  27

الموسم السابق له، وإن التوسع الكبٌر فى الزراعات خفض سعر البٌع فى أوروبا، لتتراجع أسعار البٌع إلى 
 .جنٌها الموسم السابق له 150و 130ها للكرتونة فى المزرعة مقابل جنٌ 80

 لفراولة والتً تتمثل فٌما ٌلً:لمحصول ابعض مؤشرات القدرة التنافسٌة  وفٌما ٌلً

 انميشة اننسبيت انظبهزة. -1

 معدل انتزكش انجغزافي )معبمم جيني(. -7

 اننصيب انسىقي. -3

 انميشة انتنبفسيت انسعزيت. -6

 معدل اإلختزاق. -5

 -: أوالً: المٌزة النسبٌة الظاهرة

تعنً المٌزة النسبٌة الظاهرة مدي توفر المزاٌا بالدولة تساعد علً إنتاج سلع معٌنة كالظروف 
الطبٌعٌة والمناخٌة والموارد اِولٌة أو القوي العاملة الرخٌصة، إٔ أن هذه المزاٌا قد ٔ تساعدها علً 

ع ذلك إلً إنخفاض الجودة أو ْرتفاع التكلفة أو لعدم المطابقة المنافسة فً اِسواق الخارجٌة، وقد ٌرج
للمواصفات القٌاسٌة التً تتطلبها اِسواق الخارجٌة، وتقاس المٌزة النسبٌة الظاهرٌة من خٕل المعادلة 

 التالٌة:

 معامل المٌزة النسبٌة الظاهرة =
ت الكلٌة الزراعٌة للدولةإجمالً قٌمة صادرات الدولة لسلعة معٌنة / إجمالً قٌمة الصادرا  

 إجمالً قٌمة صادرات السلعة فً العالم / إجمالً قٌمة الصادرات الكلٌة الزراعٌة العالمٌة

فإذا كانت قٌمة مإشر المٌزة النسبٌة أكثر من الواحد الصحٌح فإن الدولة تتمتع بمٌزة نسبٌة ظاهرٌة، 
 مإشر المٌزة النسبٌة أقل من الواحد الصحٌح.وبالعكس ٔ ٌكون للدولة مٌزة نسبٌة إذا كانت قٌمة 
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( المٌزة النسبٌة الظاهرة للصادرات المصرٌة من الفراولة واهم 11-2ٌتضح من الجدول رقم )    
(. أنه بتقدٌر هذا المإشر لصادرات الفراولة أن مصر 2018-2014الدول المنافسة خٕل متوسط الفترة )
أمر الذي  23.56( حٌث بلغت نحو 2018-2014متوسط الفترة )قد تمتعت بمٌزة نسبٌة ظاهرة خٕل 

ٌشٌر الً ارتفاع أهمٌة النسبٌة لصادرات الفراولة إلً اجمالً الصادرات المصرٌة بالمقارنة باهمٌتها إلً 
، ٌلٌها 5.85، ثم المكسٌك بنحو 12.61، ثم المغرب بنحو 15.40أسبانٌا بنحو  الصادرات العالمٌة، ٌلٌها

 ، ثم تؤتً باقً الدول كما هو موضح بالجدول.4.33بنحو  هولندا

(: المٌزة النسبٌة الظاهرة للصادرات المصرٌة من الفراولة واهم الدول المنافسة خالل 11-2جدول رقم )
 (.2018-2014متوسط الفترة )

 الدول مصدرة الف دوالر
قٌمة صادرات الفراولة 

 )ملٌار دوالر(

اجمالً قٌمة صادرات  

دوالر()ملٌار   

االهمٌة النسبٌة 

)%( 
 المٌزة النسبٌة الظاهرة

 15.40 0.213 305.34 0.650 إسبانٌا

 2.13 0.030 1557.10 0.460 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

 5.86 0.081 402.26 0.326 المكسٌك

 4.33 0.060 509.02 0.305 هولندا

 2.93 0.040 432.92 0.175 بلجٌكا

 23.56 0.326 25.32 0.083 مصر

 0.22 0.003 1433.19 0.044 ألمانٌا

 12.61 0.174 24.79 0.043 المغرب

 0.49 0.007 554.87 0.037 جمهورٌة كورٌا

 0.57 0.008 529.45 0.042 فرنسا

 0.57 0.008 499.82 0.040 إٌطالٌا

 8.74 0.121 32.70 0.040 الٌونان

 0.65 0.009 223.38 0.020 أسترالٌا

 1 0.014 17599.21 2.434 اجمالً العالم

 -: جمعت وحسبت من :المصدر

 www.trademap.orgانموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   -1

 www.comtrade.un.org   انموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   -2

 من الفراولة:ثانٌاً: التوزٌع الجغرافً للصادرات المصرٌة 

خٕل  ( التوزٌع الجغرافً للصادرات المصرٌة من الفراولة2-12ٌتضح من الجدول رقم )     
أن السعودٌة تحتل المرتبة أولً الدول استٌرادا  للفراولة المصرٌة حٌث ( 2018-2014متوسط الفترة )

% 15.31ة تقدر بحوالً ألف طن، بنسب 4.72بلغ متوسط الكمٌة المصدرة من الفراولة  المصرٌة نحو 
ألف طن خٕل متوسط فترة  30.84من إجمالً الكمٌة المصدرة من الفراولة المصرٌة والبالغة نحو 

%. كما بلغ متوسط قٌمة صادرات الفراولة  المصرٌة نحو 39.12الدراسة، وقد بلغ معامل تركز نحو 
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لصادرات المصرٌة من الفراولة % من إجمالً قٌمة ا15.48ملٌون دؤر، بنسبة تقدر بحوالً  12.77
ألف  2.71ملٌون دؤر خٕل متوسط فترة الدراسة، وذلك بمتوسط سعر بلغ نحو   82.51والبالغة نحو 

 %.39.35دؤر/طن، وقد بلغ معامل تركز نحو 

      

-2014الفترة ) متوسطخالل  التوزيع الجغرافي لمصادرات المصرية من الفراولة(: 2-12جدول رقم )
2018). 

 البيان

متوسط الكمية )ألف 

 % طن(

معامل جيني 

 )معامل التركز(

متوسط قيمة )مميار 

 % دوالر(

معامل جيني 

 )معامل التركز(

متوسط سعر 

 )دوالر/طن(

 2706.50 39.35 15.48 12.77 39.12 15.31 4.72 المممكة العربية السعودية

 2865.66 38.55 14.86 12.26 37.25 13.88 4.28 بمجيكا

 3356.49 37.97 14.42 11.90 33.90 11.49 3.54 ألمانيا

 1930.06 25.31 6.41 5.29 29.81 8.88 2.74 الكويت

 2408.77 26.51 7.03 5.80 27.94 7.81 2.41 المممكة المتحدة

 1485.50 19.65 3.86 3.19 26.37 6.95 2.14 هولندا

 2988.78 27.37 7.49 6.18 25.90 6.71 2.07 اإلمارات العربية المتحدة

 1800.87 17.68 3.13 2.58 21.55 4.64 1.43 فرنسا

 3402.64 24.10 5.81 4.79 21.37 4.57 1.41 االتحاد الروسي

 2951.43 20.09 4.04 3.33 19.13 3.66 1.13 العراق

 1588.64 13.43 2.79 2.30 17.43 3.04 0.94 ليبيا دولة

 1402.53 12.53 1.57 1.30 17.30 2.99 0.92 السودان

 3638.67 16.56 2.74 2.26 14.20 2.02 0.62 أيرلندا

 3288.24 13.43 1.80 1.49 12.11 1.47 0.45 جنوب أفريقيا

 3884.95 30.94 9.57 7.90 25.67 6.59 2.03 باقي الدول المستوردة

 2675.80 100.00 100 82.51 100.00 100 30.84 االجمالي 

 -:: جمعت وحسبت من المصدر
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 www.trademap.orgالموقع االلكتروني لخريطة التجارة العالمية عمي شبكة االنترنت.   -1
 www.comtrade.un.org   الموقع االلكتروني لخريطة التجارة العالمية عمي شبكة االنترنت.   -2
وتاتً فً المرتبة الثانٌة بلجٌكا حٌث بلغ متوسط الكمٌة المصدرة من الفراولة  المصرٌة نحو  
% من إجمالً الكمٌة المصدرة من الفراولة المصرٌة والبالغة 13.88ألف طن، بنسبة تقدر بحوالً  4.28
%. كما بلغ متوسط 37.25ألف طن خٕل متوسط فترة الدراسة، وقد بلغ معامل تركز نحو  30.84نحو 

ن إجمالً % م14.86ملٌون دؤر، بنسبة تقدر بحوالً  12.26قٌمة صادرات الفراولة  المصرٌة نحو 
ملٌون دؤر خٕل متوسط فترة الدراسة،   82.51قٌمة الصادرات المصرٌة من الفراولة والبالغة نحو 

 %.38.55ألف دؤر/طن، وقد بلغ معامل تركز نحو  2.86وذلك بمتوسط سعر بلغ نحو 

لمصرٌة نحو وتاتً فً المرتبة الثالثة المانٌا حٌث بلغ متوسط الكمٌة المصدرة من الفراولة  ا      
% من إجمالً الكمٌة المصدرة من الفراولة المصرٌة والبالغة 11.49ألف طن، بنسبة تقدر بحوالً  3.54
%. كما بلغ متوسط 33.90ألف طن خٕل متوسط فترة الدراسة، وقد بلغ معامل تركز نحو  30.84نحو 

% من إجمالً 14.42والً ملٌون دؤر، بنسبة تقدر بح 11.90قٌمة صادرات الفراولة  المصرٌة نحو 
ملٌون دؤر خٕل متوسط فترة الدراسة،   82.51قٌمة الصادرات المصرٌة من الفراولة والبالغة نحو 

 %.37.97ألف دؤر/طن، وقد بلغ معامل تركز نحو  3.36وذلك بمتوسط سعر بلغ نحو 

ولة  المصرٌة نحو وتاتً فً المرتبة الرابعة الكوٌت حٌث بلغ متوسط الكمٌة المصدرة من الفرا
% من إجمالً الكمٌة المصدرة من الفراولة المصرٌة والبالغة 8.88ألف طن، بنسبة تقدر بحوالً  2.74
%. كما بلغ متوسط 29.81ألف طن خٕل متوسط فترة الدراسة، وقد بلغ معامل تركز نحو  30.84نحو 

% من إجمالً قٌمة 6.41ر بحوالً ملٌون دؤر، بنسبة تقد 5.29قٌمة صادرات الفراولة  المصرٌة نحو 
ملٌون دؤر خٕل متوسط فترة الدراسة، وذلك   82.51الصادرات المصرٌة من الفراولة والبالغة نحو 

 %.25.31ألف دؤر/طن، وقد بلغ معامل تركز نحو  1.93بمتوسط سعر بلغ نحو 

درة من الفراولة  المصرٌة تاتً فً المرتبة الخامسة المملكة المتحدة حٌث بلغ متوسط الكمٌة المصو
% من إجمالً الكمٌة المصدرة من الفراولة المصرٌة 6.95ألف طن، بنسبة تقدر بحوالً  2.41نحو 

%، كما بلغ 27.94ألف طن خٕل متوسط فترة الدراسة، ومعامل تركز بلغ نحو  30.84والبالغة نحو 
% من 7.03بنسبة تقدر بحوالً ملٌون دؤر،  5.80متوسط قٌمة صادرات الفراولة  المصرٌة نحو 

ملٌون دؤر خٕل متوسط فترة   82.51إجمالً قٌمة الصادرات المصرٌة من الفراولة والبالغة نحو 
 %. ثم تاتً باقً الدول كما هو موضح بالجدول.26.51الدراسة، ومعامل تركز بلغ نحو 

 -ثالثاً: النصٌب السوقً:

التنافسٌة علً المستوي السلعً بالنسبة ْجمالً الدول ٌستخدم مإشر النصٌب السوقً  لقٌاس 
المنافسة، وبالتالً ٌبٌن مدي كفاءة العملٌات التسوٌقٌة، وٌعتبر إرتفاعه أحد اِهداف الرئٌسة لعملٌة توسٌع 

 :حجم المبٌعات الخارجٌة ٌِة دولة، وٌقاس وفقا" للمعادلة التالٌة

 النصٌب السوقً=
من سلعة ماكمٌة صادرات مصر لدولة ما   

 ×100  
 إجمالً كمٌة واردات الدولة المستوردة من نفس السلعة

وأرتفاع هذا المإشر ٌعبر عن أرتفاع الوضع التنافسً للدولة فً اِسواق الخارجٌة للسلعة، كذلك ٌوضح 
النصٌب السوقً للصادرات المصرٌة للزروع موضع الدراسة معرفة مدي إمكانٌة تنمٌتها فً تلك اِسواق 

نٌات التصدٌرٌة لها وٌعد وعلً مدي قدرة تلك الصادرات علً تغطٌة متطلبات تلك اِسواق وزٌادة اْمكا
هذا من اَلٌات الهامة فً رسم السٌاسات اْنتاجٌة والتصدٌرٌة والذي ٌنعكس بدورة علً تحقٌق اِهداف 

 اْستراتٌجٌة الزراعٌة 
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وفً حالة إنخفاض النصٌب السوقً للصادرات المصرٌة للزروع موضع الدراسة داخل اِسواق 
ذلك ٌستلزم العمل علً زٌادة الكمٌات المصدرة من تلك الزروع عن  ذات الطاقة اْستٌعابٌة الكبٌرة فإن

   طرٌق زٌادة القدرة التنافسٌة والممٌزات السعرٌة لتلك الزروع مقابل نظائرها فً الدول المنافسة لمصر .

 النصٌب السوقً من الفراولة الطازجة فً السوق السعودي:-1

ات من الفراولة الطازجة فً السوق السعودي ( أن متوسط كمٌة الوارد13-2ٌتضح من الجدول )
 43.98الف طن بمتوسط قٌمة بلغ نحو  13.55بلغت نحو  2018 -2014خٕل متوسط فترة الدراسة 

ملٌون دؤر، وقد تبٌن ان هم الدول المصدرة لفراولة الطازج الً السوق السعودي هً مصر، الؤٌات 
الف  12.57ٌك، توكٌو حٌث بلغت كمٌة واردات لهذه الدول نحو المتحدة أمرٌكٌة، أردن، أثٌوبٌا، المكس

% من إجمالً واردات السوق السعودي، وقد احتلت مصر المرتبة أولً فً 92.71طن بنسبة بلغت نحو 
%، ٌلٌها 52.33تصدٌر الفراولة الطازجة حٌث بلغ النصٌب السوقً لمصر فً السوق السعودي نحو 

%، ثم أردن بنصٌب سوقً بلغ نحو 28.41بنصٌب سوقً بلغ نحو  الؤٌات المتحدة أمرٌكٌة
 % من اجمالً كمٌة الواردات السعودٌة.3.04%، ٌلٌها أثٌوبٌا بنصٌب سوقً بلغ نحو  4.81

 

خالل متوسط الفترة  (: النصٌب السوقً من الفراولة الطازجة فً السوق السعودي13-2جدول رقم )
(2014-2018.) 

الوارداتكمٌة  الدول  

) طن(   

النصٌب 

السوقً للكمٌة 

)%( 

 قٌمة الواردات

) ألف دوالر(    )%(  

 30.40 13369 52.33 7092.6 مصر

 51.10 22472.8 28.41 3850.4 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌه

 1.70 748.4 4.81 652 األردن

 3.59 1578 3.04 412.6 أثٌوبٌا

 5.43 2388.8 2.23 301.8 المكسٌك

 0.89 390.6 1.90 257 توكٌو

 6.89 3028.4 7.29 988.03 باقً الدول

 100 43976 100 13554.43 االجمالً

 -: جمعت وحسبت من :المصدر

 www.trademap.orgالموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -3
 www.comtrade.un.org   الموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -4

 النصٌب السوقً من الفراولة الطازجة فً السوق البلجٌكً:-2

( أن متوسط كمٌة الواردات من الفراولة الطازجة فً السوق البلجٌكً 14-2ٌتضح من الجدول )
 101.24الف طن بمتوسط قٌمة بلغ نحو  32.01بلغت نحو  2018 -2014خٕل متوسط فترة الدراسة 

، وقد تبٌن ان أهم الدول المصدرة لفراولة الطازج الً السوق البلجٌكً هً هولندا، أسبانٌا، ملٌون دؤر
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الف طن بنسبة بلغت نحو  31.48مصر، ألمانٌا، بولندا، فرنسا حٌث بلغت كمٌة واردات لهذه الدول نحو 
دٌر الفراولة % من إجمالً واردات السوق البلجٌكً ، وقد احتلت هولندا المرتبة أولً فً تص98.36

%، ٌلٌها أسبانٌا بنصٌب سوقً 52.80الطازجة حٌث بلغ النصٌب السوقً لهولندا فً السوق البلجٌكً نحو 
%، ٌلٌها ألمانٌا بنصٌب سوقً بلغ نحو  10.67%، ثم مصر بنصٌب سوقً بلغ نحو 27.93بلغ نحو 
 % من اجمالً كمٌة الواردات بلجٌكا.2.19

 الطازجة فً السوق االلمانً:النصٌب السوقً من الفراولة -3

( أن متوسط كمٌة الواردات من الفراولة الطازجة فً السوق ألمانً 15-2ٌتضح من الجدول )
 261.64الف طن بمتوسط قٌمة بلغ نحو  371.62بلغت نحو  2018 -2014خٕل متوسط فترة الدراسة 

السوق ألمانً هً هولندا ، أسبانٌا ، ملٌون دؤر، وقد تبٌن ان هم الدول المصدرة لفراولة الطازج الً 
الف طن بنسبة بلغت  266.018اٌطالٌا، مصر، بلجٌكا، الٌونان حٌث بلغت كمٌة واردات لهذه الدول نحو 

% من إجمالً واردات السوق ألمانً ، وقد احتلت أسبانٌا المرتبة أولً فً تصدٌر الفراولة 71.58نحو 
%، ٌلٌها اٌطالٌا بنصٌب سوقً 40.14هولندا فً السوق البلجٌكً نحو الطازجة حٌث بلغ النصٌب السوقً ل

%، ٌلٌها الٌونان بنصٌب سوقً بلغ نحو  7.33%، ثم هولندا بنصٌب سوقً بلغ نحو 18.84بلغ نحو 
%،  من 0.81%، ثم مصر بنصٌب سوقً بلغ نحو 1.38%، ثم بلجٌكا بنصٌب سوقً بلغ نحو 3.09

 .اجمالً كمٌة الواردات ألمانٌا

خالل متوسط الفترة  (: النصٌب السوقً من الفراولة الطازجة فً السوق البلجٌك14ً-2جدول رقم )
(2014-2018.) 

 الدول

 كمٌة الواردات

) طن(   النصٌب السوقً )%( 

 قٌمة الواردات

) ألف دوالر(   

)%( 

 57.69 58410 52.80 16902.6 هولندا

 18.27 18500.6 27.93 8939.8 إسبانٌا

 18.40 18630.4 10.67 3416.2 مصر

 1.84 1866.8 2.19 702.60 ألمانٌا

 1.06 1069.4 3.62 1160 بولندا

 1.34 1354.8 1.13 362.6 فرنسا

 1.39 1408 1.64 525.9 باقً الدول

 100.00 101240 100.00 32009.7 االجمالً

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgانموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .1
 www.comtrade.un.org   انموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .2

خالل متوسط الفترة  (: النصٌب السوقً من الفراولة الطازجة فً السوق االلمان15ً-2جدول رقم )
(2014-2018.) 

 الدول
 كمٌة الواردات

 ) طن(

النصٌب السوقً 

 للكمٌة )%(

 قٌمة الواردات

 ) ألف دوالر(
 )%(  
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 69.26 181224.8 40.14 149183.6 إسبانٌا

 14.60 38214.2 7.33 27227.2 هولندا

 5.58 14622.00 18.84 70004.4 إٌطالٌا

 5.07 13278.40 0.81 3001.2 مصر

 2.04 5361.40 1.38 5115.4 بلجٌكا

 1.10 2892.6 3.09 11485.8 الٌونان

 2.31 6048 28.42 105602.68 باقً الدول

 100 261641.4 100.00 371620.28 االجمالً

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgانموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .1
 www.comtrade.un.org   انموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .2

 
 

 النصٌب السوقً من الفراولة الطازجة فً السوق الكوٌتً:-4

( أن متوسط كمٌة الواردات من الفراولة الطازجة فً السوق الكوٌتً 16-2ٌتضح من الجدول )
 19.15الف طن بمتوسط قٌمة بلغ نحو  3.53بلغت نحو  2018 -2014خٕل متوسط فترة الدراسة 

ملٌون دؤر، وقد تبٌن ان هم الدول المصدرة لفراولة الطازج الً السوق الكوٌتً هً الؤٌات المتحدة 
أمرٌكٌة ، مصر ، استرالٌا، أردن، الٌونان، جنوب أفرٌقٌا حٌث بلغت كمٌة واردات لهذه الدول نحو 

% من إجمالً واردات السوق الكوٌتً ، وقد احتلت الؤٌات 97.59بة بلغت نحو الف طن بنس 3.44
%، 42.25المتحدة أمرٌكٌة المرتبة أولً فً تصدٌر الفراولة الطازجة حٌث بلغ النصٌب السوقً نحو 

%، ٌلٌها اِردن 6.84%، ثم استرالٌا بنصٌب سوقً بلغ نحو 42.14ٌلٌها مصر بنصٌب سوقً بلغ نحو 
% ، ثم جنوب أفرٌقٌا بنصٌب 1.62%، ثم الٌونان بنصٌب سوقً بلغ نحو 3.50ب سوقً بلغ نحو  بنصٌ

 % من اجمالً كمٌة الواردات الكوٌت.1.24سوقً بلغ نحو 

خالل متوسط الفترة  (: النصٌب السوقً من الفراولة الطازجة فً السوق الكوٌت16-2جدول رقم )
(2014-2018.) 

 الدول
 كمٌة الواردات

طن()   

النصٌب السوقً للكمٌة 

)%( 

 قٌمة الواردات

 ) ألف دوالر(
 )%(  

 339.35 11972.4 42.25 1490.6 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌه

 109.72 3870.8 42.14 1486.8 مصر

 54.81 1933.6 6.84 241.4 استرالٌا

 14.27 503.4 3.50 123.4 االردن

 13.54 477.6 1.62 57.2 الٌونان
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افرٌقٌاجنوب   43.75 1.24 392 11.11 

 باقً الدول
84.85 2.41 590.4 16.73 

 559.53 19740.2 100.00 3528.00 االجمالً

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgانموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .1
   انموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .2

www.comtrade.un.org 

 النصٌب السوقً من الفراولة الطازجة فً السوق المملكة المتحدة:-5

( أن متوسط كمٌة الواردات من الفراولة الطازجة فً السوق المملكة 17-2ٌتضح من الجدول )
الف طن بمتوسط قٌمة بلغ نحو  53.93بلغت نحو  2018 -2014الدراسة المتحدة خٕل متوسط فترة 

ملٌون دؤر، وقد تبٌن ان هم الدول المصدرة لفراولة الطازج الً السوق المملكة المتحدة هً  198.60
الف  50.38اِسبانٌا ، هولندا، بلجٌكا، المانٌا، المغرب، مصر حٌث بلغت كمٌة واردات لهذه الدول نحو 

% من إجمالً واردات سوق المملكة المتحدة ، وقد احتلت أسبانٌا المرتبة 93.40ة بلغت نحو طن بنسب
%، ٌلٌها هولندا بنصٌب سوقً 57.17أولً فً تصدٌر الفراولة الطازجة حٌث بلغ النصٌب السوقً نحو 

حو  %، ٌلٌها المانٌا بنصٌب سوقً بلغ ن9.09%، ثم بلجٌكا بنصٌب سوقً بلغ نحو 16.85بلغ نحو 
% من 1.56% ، ثم مصر بنصٌب سوقً بلغ نحو 4.17%، ثم المغرب بنصٌب سوقً بلغ نحو 4.56

 اجمالً كمٌة الواردات المملكة المتحدة.

خالل متوسط  (: النصٌب السوقً من الفراولة الطازجة فً السوق المملكة المتحدة17-2جدول رقم )
 (.2018-2014الفترة )

 الدول
 كمٌة الواردات

 ) طن(

النصٌب السوقً 

 للكمٌة )%(

 قٌمة الواردات

 ) ألف دوالر(
 )%(  

 48.23 105009.2 57.17 30839 إسبانٌا

 25.14 54744 16.85 9088 هولندا

 9.16 19945.00 9.09 4902.6 بلجٌكا

 3.58 7789.80 4.56 2460 ألمانٌا

 2.61 5685.60 4.17 2251.4 المغرب

 2.49 5430 1.56 839.8 مصر

الدولباقً   3558.35 6.60 19137.8 8.79 

 100 217741.4 100.00 53939.15 االجمالً

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgانموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .1
 www.comtrade.un.org   انموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .2
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 النصٌب السوقً من الفراولة الطازجة فً السوق هولندا:-6

( أن متوسط كمٌة الواردات من الفراولة الطازجة فً السوق الهولندي 18-2ٌتضح من الجدول )
 103.83الف طن بمتوسط قٌمة بلغ نحو  26.319بلغت نحو  2018 -2014خٕل متوسط فترة الدراسة 

دؤر، وقد تبٌن ان هم الدول المصدرة لفراولة الطازج الً السوق الهولندي هً بلجٌكا، أسبانٌا، ملٌون 
الف طن بنسبة بلغت نحو  25.01المانٌا، البرتغال، مصر، بولندا حٌث بلغت كمٌة واردات لهذه الدول نحو 

ً تصدٌر الفراولة % من إجمالً واردات سوق الهولندي، وقد احتلت بلجٌكا المرتبة أولً ف95.20
% ، ثم 32.93%، ٌلٌها أسبانٌا بنصٌب سوقً بلغ نحو 40.22الطازجة حٌث بلغ النصٌب السوقً نحو 

%، ثم مصر 5.60%، ٌلٌها البرتغال بنصٌب سوقً بلغ نحو  11.30المانٌا بنصٌب سوقً بلغ نحو 
الً كمٌة الواردات % من اجم1.97% ، ثم بولندا بنصٌب سوقً بلغ نحو 3.18بنصٌب سوقً بلغ نحو 

 هولندا.

 

 

 

 

خالل متوسط الفترة  (: النصٌب السوقً من الفراولة الطازجة فً السوق هولندا18-2جدول رقم )
(2014-2018.) 

 الدول
 كمٌة الواردات

 ) طن(

النصٌب السوقً 

 للكمٌة )%(

 قٌمة الواردات

 ) ألف دوالر(
)%( 

 40.21 41756.2 40.22 10586.2 بلجٌكا

 26.76 27788.8 32.93 8667.2 إسبانٌا

 9.46 9821.4 11.30 2972.8 ألمانٌا

 11.83 12280.4 5.60 1475 البرتغال

 3.51 3649.6 3.18 835.8 مصر

 1.01 1047.6 1.97 518 بولندا

 7.21 7488.6 100.00 26319.43 باقً الدول

 100.00 103832.6 195.20 26319.43 االجمالً

 -: : جمعت وحسبت منالمصدر
 www.trademap.orgانموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .1
 www.comtrade.un.org   انموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .2
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 ثالثاً:التنافسٌة السعرٌة: 

علً المركز التنافسً فً السوق ٌعتبر السعر النسبً من المحددات اِساسٌة والفعالة فً التؤثٌر 
العالمً حٌث تسعً الدول المختلفة إلً تخفٌض أسعار منتجاتها إلً الحد الذي ٌمكنها من كسب أكبر عدد 
من اِسواق الخارجٌة، هذا باْضافة إلً بعض السٌاسات التً تهدف إلً تحقٌق نفس الغرض مثل إعانات 

النسبٌة من خٕل مقارنة أسعار تصدٌر الزروع المصرٌة  التصدٌر أو اْعفاء الجمركً، وتحسب اِسعار
موضع الدراسة بؤسعار تصدٌر نفس الزروع للدول اِخرى المنافسة لمصر فً اِسواق الخارجٌة وٌقاس 

 معامل السعر النسبً وفقا" للمعادلة التالٌة:

 معامل السعر النسبً =
  سعر تصدٌر مصر لسلعة ما
 سعر تصدٌر الدولة المنافسة لنفس السلعة 

فإذا انخفضت النسبة السعرٌة عن الواحد الصحٌح دل ذلك علً وجود مٌزة تنافسٌة سعرٌة للدولة فً 
 .تصدٌر الصادرات المصرٌة موضع الدراسة بالمقارنة بالدول المنافسة، والعكس صحٌح

 السوق السعودي:المٌزة التنافسٌة السعرٌة للفراولة الطازجة فً  -1

( أسعار تصدٌر الطن من الفراولة الطازجة فً السوق السعودي خٕل 19-2ٌتضح من الجدول )
. أن مصر تتمتع بمٌزة تنافسٌة سعرٌة فً السوق السعودي مقارنة  2018 -2014متوسط فترة الدراسة 

لسعر النسبً لمصر إلً باهم الدول المنافسة لها فً هذا السوق فٌما عدا أردن، وتوكٌو. حٌث بلغ ا
، وبلغ 1.64، بٌنما بلغ السعر النسبً لمصر إلً أردن حوالً 0.32الؤٌات المتحدة أمرٌكٌة حوالً 

، فً 0.24، و بلغ السعر النسبً لمصر إلً المكسٌك حوالً 0.49السعر النسبً لمصر إلً أثٌوبٌا حوالً 
وقد احتل السعر أردن المرتبة أولً كاقل الدول  .1.24حٌن بلغ السعر النسبً لمصر إلً توكٌو حوالً 

دؤر/طن، ٌلٌه  1147.85فً اسعار تصدٌر الفراولة الطازجة إلً السوق السعودي بمتوسط بلغ نحو 
 1884.92دؤر/طن، ٌلٌه السعر المصري بمتوسط بلغ نحو  1519.84سعر توكٌو بمتوسط بلغ نحو 

 دؤر/طن.

   خالل متوسط الفترة دٌر الفراولة الطازجة فً السوق السعودي(: أسعار تص19-2جدول رقم )
(2014-2018.) 

 الدول
سعر االستٌراد 

 )دوالر/طن(
 السعر النسبً لمصر

 1.00 1884.92 مصر

 0.32 5836.48 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌه

 1.64 1147.85 األردن

 0.49 3824.53 أثٌوبٌا

 0.24 7915.18 المكسٌك

 1.24 1519.84 توكٌو

 0.61 3065.08 باقً الدول

 0.58 3244.40 االجمالً

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
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 www.trademap.orgالموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -1
 www.comtrade.un.org   الموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -2

 المٌزة التنافسٌة السعرٌة للفراولة الطازجة فً السوق البلجٌكً: -2

( أسعار تصدٌر الطن من الفراولة الطازجة فً السوق البلجٌكً خٕل -2-20ٌتضح من الجدول )
. أن مصر ٔ تتمتع بمٌزة تنافسٌة سعرٌة فً السوق البلجٌكً مقارنة  2018 -2014متوسط فترة الدراسة 
، بٌنما بلغ 1.58لها فً هذا السوق. حٌث بلغ السعر النسبً لمصر إلً هولندا حوالً  باهم الدول المنافسة

، و بلغ 2.05، وبلغ السعر النسبً لمصر إلً ألمانٌا حوالً 2.64السعر النسبً لمصر إلً أسبانٌا حوالً 
. 1.46لً ، فً حٌن بلغ السعر النسبً لمصر إلً فرنسا حوا5.92السعر النسبً لمصر إلً بولندا حوالً 

وقد احتل السعر البولندي فً المرتبة أولً كاقل الدول فً اسعار تصدٌر الفراولة الطازجة إلً السوق 
دؤر/طن،  2069.46دؤر/طن، ٌلٌه سعر أسبانٌا بمتوسط بلغ نحو  921.90البلجٌكً بمتوسط بلغ نحو 

 باقً الدول كما هو موضح بالجدول.دؤر/طن، ثم تاتً  2656.99ٌلٌه السعر ألمانً بمتوسط بلغ نحو 

 المٌزة التنافسٌة السعرٌة للفراولة الطازجة فً السوق االلمانً: -3

( أسعار تصدٌر الطن من الفراولة الطازجة فً السوق ألمانً خٕل 2-21ٌتضح من الجدول )
ٔلمانً مقارنة . أن مصر ٔ تتمتع بمٌزة تنافسٌة سعرٌة فً السوق ا 2018 -2014متوسط فترة الدراسة 

، بٌنما بلغ 3.64باهم الدول المنافسة لها فً هذا السوق. حٌث بلغ السعر النسبً لمصر إلً أسبانٌا حوالً 
 ، 21.18، وبلغ السعر النسبً لمصر إلً اٌطالٌا حوالً 3.15السعر النسبً لمصر إلً هولندا حوالً 

  خالل متوسط الفترة  وق البلجٌكً: أسعار تصدٌر الفراولة الطازجة فً الس(-2-20)جدول رقم 
(2014-2018.) 

 الدول
سعر االستٌراد 

 )دوالر/طن(
 السعر النسبً لمصر

 1.58 3455.68 هولندا

 2.64 2069.46 إسبانٌا

 1.00 5453.54 مصر

 2.05 2656.99 ألمانٌا

 5.92 921.90 بولندا

 1.46 3736.35 فرنسا

 2.04 2677.32 باقً الدول

 1.72 3162.79 االجمالً

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgانموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .1
 www.comtrade.un.org   انموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .2

     خالل متوسط الفترة السوق االلمانً: أسعار تصدٌر الفراولة الطازجة فً (2-21)جدول رقم 
(2014-2018.) 
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 الدول
سعر االستٌراد 

 )دوالر/طن(
 السعر النسبً لمصر

 3.64 1214.78 إسبانٌا

 3.15 1403.53 هولندا

 21.18 208.87 إٌطالٌا

 1.00 4424.36 مصر

 4.22 1048.09 بلجٌكا

 17.57 251.84 الٌونان

 77.25 57.27 باقً الدول

 6.28 704.06 االجمالً

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgالموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -3
 www.comtrade.un.org   الموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -4

 

فً حٌن بلغ السعر النسبً لمصر إلً الٌونان حوالً  ،4.22بلغ السعر النسبً لمصر إلً بلجٌكا حوالً 
. وقد احتل السعر أٌطالً فً المرتبة أولً كاقل الدول فً اسعار تصدٌر الفراولة الطازجة 17.57

دؤر/طن ، ٌلٌه سعر الٌونانً بمتوسط بلغ نحو  208.87إلً السوق ألمانً بمتوسط بلغ نحو 
دؤر/طن، ثم تاتً باقً  1048.09بلجٌكً بمتوسط بلغ نحو دؤر/طن ، ٌلٌه السعر ال 251.84

 الدول كما هو موضح بالجدول.

 المٌزة التنافسٌة السعرٌة للفراولة الطازجة فً السوق الكوٌتً: -4

( أسعار تصدٌر الطن من الفراولة الطازجة فً السوق ألمانً خٕل 22-2ٌتضح من الجدول )
أن مصر تتمتع بمٌزة تنافسٌة سعرٌة فً السوق الكوٌتً مقارنة  . 2018 -2014متوسط فترة الدراسة 

باهم الدول المنافسة لها فً هذا السوق. حٌث بلغ السعر النسبً لمصر إلً الؤٌات المتحدة أمرٌكٌة 
، وبلغ السعر النسبً لمصر إلً 0.33، بٌنما بلغ السعر النسبً لمصر إلً استرالٌا حوالً 0.32حوالً 

، فً حٌن بلغ السعر النسبً 0.31، و بلغ السعر النسبً لمصر إلً الٌونان حوالً 0.64ً أردن حوال
. وقد احتل السعر المصري فً المرتبة أولً كاقل الدول فً اسعار 0.29لمصر إلً جنوب أفرٌقٌا حوالً 

ر أردن دؤر/طن ، ٌلٌه سع 2603.44تصدٌر الفراولة الطازجة إلً السوق الكوٌتً بمتوسط بلغ نحو 
دؤر/طن، ثم  8009.94دؤر/طن ، ٌلٌه السعر استرالٌا بمتوسط بلغ نحو  4097.42بمتوسط بلغ نحو 

 تاتً باقً الدول كما هو موضح بالجدول.

     خالل متوسط الفترة  (: أسعار تصدٌر الفراولة الطازجة فً السوق الكوٌت2-22جدول رقم )
(2014-2018.) 
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 الدول
سعر االستٌراد 

 )دوالر/طن(
 السعر النسبً لمصر

 0.32 8031.93 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌه

 1.00 2603.44 مصر

 0.33 8009.94 استرالٌا

 0.64 4079.42 االردن

 0.31 8349.65 الٌونان

 0.29 8960.00 جنوب افرٌقٌا

 0.37 6958.16 باقً الدول

 0.47 5595.29 االجمالً

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgانموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .1
 www.comtrade.un.org   انموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .2

 

 المٌزة التنافسٌة السعرٌة للفراولة الطازجة فً السوق المملكة المتحدة: -5

( أسعار تصدٌر الطن من الفراولة الطازجة فً السوق المملكة المتحدة 23-2ٌتضح من الجدول )
. أن مصر ٔ تتمتع بمٌزة تنافسٌة سعرٌة فً السوق المملكة  2018 -2014خٕل متوسط فترة الدراسة 

المتحدة مقارنة باهم الدول المنافسة لها فً هذا السوق. حٌث بلغ السعر النسبً لمصر إلً أسباٌنا حوالً 
، وبلغ السعر النسبً لمصر إلً بلجٌكا 1.07بٌنما بلغ السعر النسبً لمصر إلً هولندا حوالً  ،1.90
، فً حٌن بلغ السعر النسبً لمصر إلً 2.04، وبلغ السعر النسبً لمصر إلً ألمانٌا حوالً 1.59حوالً 

تصدٌر الفراولة  . وقد احتل السعر المغرب فً المرتبة أولً كاقل الدول فً اسعار2.56المغرب حوالً 
دؤر/طن، ٌلٌه سعر المانٌا بمتوسط بلغ  2525.36الطازجة إلً السوق المملكة المتحدة بمتوسط بلغ نحو 

دؤر/طن، ثم تاتً باقً  3405.08دؤر/طن ، ٌلٌه السعر اسبانٌا بمتوسط بلغ نحو  3166.59نحو 
 الدول كما هو موضح بالجدول.

خالل متوسط الفترة  لفراولة الطازجة فً السوق المملكة المتحدة(: أسعار تصدٌر ا2-23جدول رقم )
(2014-2018.) 

 الدول
سعر االستٌراد 

 )دوالر/طن(
 السعر النسبً لمصر

 1.90 3405.08 إسبانٌا

 1.07 6023.77 هولندا
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 1.59 4068.25 بلجٌكا

 2.04 3166.59 ألمانٌا

 2.56 2525.36 المغرب

 1.00 6465.83 مصر

الدولباقً   5378.28 1.20 

 1.60 4036.80 االجمالً

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgانموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .1
 www.comtrade.un.org   انموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .2

 السعرٌة للفراولة الطازجة فً السوق هولندا:المٌزة التنافسٌة  -6

( أسعار تصدٌر الطن من الفراولة الطازجة فً السوق الهولندي خٕل 2-24ٌتضح من الجدول )
. أن مصر تتمتع بمٌزة تنافسٌة سعرٌة فً السوق الهولندي مقارنة  2018 -2014متوسط فترة الدراسة 

، بٌنما بلغ 1.11بلغ السعر النسبً لمصر إلً بلجٌكا حوالً باهم الدول المنافسة لها فً هذا السوق. حٌث 
، وبلغ 1.32، وبلغ السعر النسبً لمصر إلً المانٌا حوالً 1.36السعر النسبً لمصر إلً اسبانٌا حوالً 

، فً حٌن بلغ السعر النسبً لمصر إلً بولندا حوالً 0.52السعر النسبً لمصر إلً البرتغال حوالً 
عر البولندي المرتبة أولً كاقل الدول فً اسعار تصدٌر الفراولة الطازجة إلً السوق . وقد احتل الس2.16

 3206.20دؤر/طن، ٌلٌه سعر اسبانٌا بمتوسط بلغ نحو  2022.39الهولندي بمتوسط بلغ نحو 
دؤر/طن، ثم تاتً باقً الدول كما هو موضح  3303.75دؤر/طن، ٌلٌه السعر المانٌا بمتوسط بلغ نحو 

 الجدول.ب

-2014خالل متوسط الفترة ) : أسعار تصدٌر الفراولة الطازجة فً السوق هولندا(2-24)جدول رقم 
2018.) 

 الدول
سعر االستٌراد 

 )دوالر/طن(
 السعر النسبً لمصر

 1.11 3944.40 بلجٌكا

 1.36 3206.20 إسبانٌا

 1.32 3303.75 ألمانٌا

 0.52 8325.69 البرتغال

 1.00 4366.59 مصر

 2.16 2022.39 بولندا

 15.35 284.53 باقً الدول
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 1.11 3945.09 االجمالً

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgانموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .1
 www.comtrade.un.org   انموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .2

 -رابعاً: معدل إختراق السوق:

ٌعتبر معدل إختراق السوق مإشرا  هاما  لقٌاس اِداء السوقً لدولة ما، وهو عبارة عن النسبة بٌن 
واردات أهم الدول المستوردة للسلعة موضع الدراسة واِستهٕك الظاهري لتلك السلعة، وٌتم تقدٌر معدل 

 :المعادلة التالٌةأختراق السوق من 

= معدل إختراق السوق  

 كمٌة صادرات مصر من السلعة موضع الدراسة

صادرات الدولة من تلك  –كمٌة إنتاج الدولة المستوردة من تلك السلعة + إجمالً واردات الدولة من تلك السلعة 
 السلعة

 

زٌادة معدل إختراق تلك السلعة وكلما زادت قٌمة معدل اْختراق عن الواحد الصحٌح، كلما دل ذلك علً 

موضع الدراسة للسوق، وٌعتبر معدل إختراق اِسواق مقٌاسا  لقابلٌة اِسواق المعٌنة موضع الدراسة علً 

إستٌعاب الواردات من مختلف الدول، كذلك ٌمثل فً نفس الوقت مإشر لوجود سوق خارجً حقٌقً لتلك 

 السلعة فً دولة ما من عدمه.

 -لسوق فً المملكة العربٌة السعودٌة:معامل اختراق ا-1

( أن متوسط كمٌة الواردات المملكة العربٌة السعودٌة من الفراولة الطازجة 2-25ٌشٌر جدول رقم )
 15.68، وحد اقصً بلغ نحو 2014ألف طن عام  11.24ألف طن، بحد ادنً لغ نحو  13.08بلغ نحو 

طن، بحد ادنً بلغ نحو  93ن الفراولة نحو . كما بلغ متوسط صادرات السعودٌة م2016ألف طن عام 
. وقد تبٌن ان السعودٌة ٔ تنتج الفراولة 2016طن عام 166، وحد اقصً بلغ نحو 2014طن عام 14

ألف طن، بحد  12.99الطازجة خٕل هذه الفترة. وبلغ متوسط أستهٕك الظاهري للسوق السعودي نحو 
. وقد بلغ 2016ألف طن عام  15.55قصً بلغ نحو ، وحد ا2014ألف طن عام  11.22ادنً بلغ نحو 

من اجمالً كمٌة استهٕك  0.36معامل أختراق أسواق للصادرات المصرٌة فً السوق السعودي نحو 
الفراولة الطازجة داخل السعودٌة خٕل متوسط فترة الدراسة، وٌتضح من معامل أختراق أسواق بلغ 

 .2014مستوي له عام   ، وبلغ أعل2018ًأدنً مستوي له عام

خالل متوسط الفترة  : معدل اختراق السوق السعودي للصادرات المصرٌة من الفراولة(2-25)جدول رقم 
(2014-2018.) 

 المتوسط 2018 2017 2016 2015 2014 البٌان

 13,084 11942 13661 15677 12901 11239 اجمالً كمٌة واردات الدولة

)طن( صادرات السعودٌة من الفراولة  14 166 120 151 15 93 

 4,720 917 3472 5368 5294 8547 صادرات مصر من الفراولة

 12,991 11,927 13,510 15,557 12735 11225 االستهالك الظاهري
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 0.36 0.08 0.26 0.35 0.42 0.76 معدل االختراق

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgانموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .1
 www.comtrade.un.org   انموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .2
 www.foastat.org انموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج. .3

 -السوق فً بلجٌكا:معامل اختراق -2

 72.09( أن متوسط كمٌة الواردات بلجٌكا من الفراولة الطازجة بلغ نحو 2-26ٌشٌر جدول رقم )
ألف طن عام  38.88، وحد اقصً بلغ نحو 2018ألف طن عام  23.61ألف طن، بحد ادنً لغ نحو 

 40.72بلغ نحو  ألف طن، بحد ادنً 46.01. كما بلغ متوسط صادرات بلجٌكا من الفراولة نحو 2017
. متوسط كمٌة أنتاج من الفراولة 2015ألف طن عام  53.37، وحد اقصً بلغ نحو 2016ألف طن عام 

، وحد اقصً بلغ 2014ألف طن عام  39ألف طن، بحد ادنً لغ نحو 44.56فً بلجٌكا الطازجة بلغ نحو 
ألف طن،  70.64ً نحو . وبلغ متوسط أستهٕك الظاهري للسوق البلجٌك2017ألف طن عام 47نحو 

. وقد 2017ألف طن عام  38.20، وحد اقصً بلغ نحو 2018ألف طن عام  23.38بحد ادنً بلغ نحو 
من اجمالً كمٌة  0.06بلغ معامل أختراق أسواق للصادرات المصرٌة فً السوق البلجٌكً نحو 

، وحد 2018عام  0.02أدنً بلغ استهٕك الفراولة الطازجة داخل بلجٌكا خٕل متوسط فترة الدراسة، بحد 
 .2014عام  0.20أقصً بلغ نحو 

 

 

خالل متوسط الفترة  (: معدل اختراق السوق البلجٌكً للصادرات المصرٌة من الفراولة2-26جدول رقم )
(2014-2018.) 

 المتوسط 2018 2017 2016 2015 2014 البند

 72,098 236072 38883 26789 28407 30341 اجمالً كمٌة واردات الدولة طن

 46,014 45228 48180 40717 53370 42574 صادرات بلجٌكا من الفراولة طن

 4,279 4776 3630 5569 2004 5414 صادرات مصر من الفراولة

 44,560 43000 47500 45000 48000 39300 أنتاج بلجٌكا من الفراولة طن

 70644.6 233844 38203 31072 23037 27067 االستهالك الظاهري

 0.06 0.02 0.10 0.18 0.09 0.20 معدل االختراق

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgانموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .1
 www.comtrade.un.org   انموقع االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.   .2
 www.foastat.org االنكترووي نخريطت انتجارة انعانميت عهي شبكت االوتروج.انموقع  .3

 -معامل اختراق السوق فً المانٌا:-3

( أن متوسط كمٌة الواردات ألمانٌا من الفراولة الطازجة بلغ نحو 2-27ٌشٌر جدول رقم )
ألف  108.41، وحد اقصً بلغ نحو 2015ألف طن عام  100.87ألف طن، بحد ادنً لغ نحو  106.59
ألف طن، بحد ادنً بلغ نحو  14.39. كما بلغ متوسط صادرات ألمانٌا من الفراولة نحو 2017طن عام 
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. كما بلغ متوسط كمٌة 2015ألف طن عام  18.83، وحد اقصً بلغ نحو 2018ألف طن عام  12.02
ألف طن عام  135.28ألف طن، بحد ادنً لغ نحو  152.32أنتاج من الفراولة فً ألمانٌا الطازجة نحو 

. وبلغ متوسط أستهٕك الظاهري للسوق 2015ألف طن عام  172.59، وحد اقصً بلغ نحو 2017
، وحد اقصً بلغ نحو 2017ألف طن عام  230.65ألف طن، بحد ادنً بلغ نحو  244.52ألمانً نحو 

ة فً السوق ألمانً . وقد بلغ معامل أختراق أسواق للصادرات المصر2014ٌألف طن عام  259.39
من اجمالً كمٌة استهٕك الفراولة الطازجة داخل ألمانٌا خٕل متوسط فترة الدراسة، بحد  0.014نحو 

 .2016عام  0.020، وحد أقصً بلغ نحو 2014عام  0.009أدنً بلغ 

 -معامل اختراق السوق فً الكوٌت:-4

 3.50الفراولة الطازجة بلغ نحو  ( أن متوسط كمٌة الواردات الكوٌت من2-28ٌشٌر جدول رقم )
. 2015ألف طن عام  4.18، وحد اقصً بلغ نحو 2014ألف طن عام  3.01ألف طن، بحد ادنً لغ نحو 

ألف طن  0.627ألف طن، بحد ادنً بلغ نحو  1.52كما بلغ متوسط صادرات الكوٌت من الفراولة نحو 
بلغ متوسط كمٌة أنتاج من الفراولة . كما 2017ألف طن عام  2.88، وحد اقصً بلغ نحو 2015عام 

، وحد اقصً بلغ 2014ألف طن عام  0.26ألف طن، بحد ادنً لغ نحو  0.37فً الكوٌت الطازجة نحو 
ألف طن،  2.34. وبلغ متوسط أستهٕك الظاهري للسوق الكوٌتً نحو 2018ألف طن عام  0.58نحو 

. وقد بلغ 2015ألف طن عام  3.83لغ نحو ، وحد اقصً ب2017ألف طن عام  0.63بحد ادنً بلغ نحو 
من اجمالً كمٌة استهٕك  1.17معامل أختراق أسواق للصادرات المصرٌة فً السوق الكوٌتً نحو 
، وحد أقصً 2018عام  0.23الفراولة الطازجة داخل الكوٌت خٕل متوسط فترة الدراسة، بحد أدنً بلغ 

 .2017عام  3.78بلغ نحو 

 

خالل متوسط الفترة  : معدل اختراق السوق االلمانً للصادرات المصرٌة من الفراولة(2-27)جدول رقم 
(2014-2018.) 

 المتوسط 2018 2017 2016 2015 2014 البند

 106,594 103443 108407 115377 100874 104869 اجمالً كمٌة واردات الدولة طن

 14,386 12020 13043.48 13773.11 18826.56 14266.1 صادرات المانٌا من الفراولة طن

 3,544 4149 3229 4775 3287 2280 صادرات مصر من الفراولة

 152,316 141693 135283 143221 172590 168791 أنتاج المانٌا من الفراولة طن

 244,524 233116 230646.52 244824.89 254637.44 259393.9 االستهالك الظاهري

 0.014 0.018 0.014 0.020 0.013 0.01 معدل االختراق

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgالموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -1
 www.comtrade.un.org   الموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -2
 www.foastat.org العالمٌة علً شبكة االنترنت.الموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة  -3

خالل متوسط الفترة  : معدل اختراق السوق الكوٌتً للصادرات المصرٌة من الفراولة(2-28)جدول رقم 
(2014-2018.) 

 المتوسط 2018 2017 2016 2015 2014 البند
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 3,497 3080 3073 4144 4181 3006 اجمالً كمٌة واردات الدولة

الكوٌت من الفراولة طنصادرات   0 627 2160 2881 1948 1,523 

 2,740 397 2394 3183 1197 6527 صادرات مصر من الفراولة

 370 582 441 293 271 261 أنتاج الكوٌت من الفراولة طن

 2,343 1714 633 2277 3825 3267 االستهالك الظاهري

 1.17 0.23 3.78 1.40 0.31 2.00 معدل االختراق

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgالموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -1
 www.comtrade.un.org   الموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -2
 www.foastat.org الموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت. -3

 -معامل اختراق السوق فً المملكة المتحدة:-5

( أن متوسط كمٌة الواردات المملكة المتحدة من الفراولة الطازجة بلغ نحو 2-29ٌشٌر جدول رقم )
ألف طن  57.97، وحد اقصً بلغ نحو 2014ألف طن عام  49.24ألف طن، بحد ادنً لغ نحو  53.69
ألف طن، بحد ادنً بلغ نحو  1.73صادرات المملكة المتحدة من الفراولة نحو . كما بلغ متوسط 2016عام 

. كما بلغ متوسط كمٌة 2018ألف طن عام  2.58، وحد اقصً بلغ نحو 2014ألف طن عام  1.009
ألف  104.41ألف طن، بحد ادنً لغ نحو  119.89أنتاج من الفراولة فً المملكة المتحدة الطازجة نحو 

. وبلغ متوسط أستهٕك الظاهري 2018ألف طن عام  131.64وحد اقصً بلغ نحو ، 2014طن عام 
، وحد 2014ألف طن عام  152.64ألف طن، بحد ادنً بلغ نحو  171.68لسوق المملكة المتحدة نحو 

. وقد بلغ معامل أختراق أسواق للصادرات المصرٌة فً 2018ألف طن عام  181.17اقصً بلغ نحو 
من اجمالً كمٌة استهٕك الفراولة الطازجة داخل المملكة المتحدة خٕل  0.014لمتحدة نحو سوق المملكة ا

 .2014عام  0.035، وحد أقصً بلغ نحو 2017عام  0.006متوسط فترة الدراسة، بحد أدنً بلغ 

خالل متوسط  : معدل اختراق السوق المملكة المتحدة للصادرات المصرٌة من الفراولة(2-29)جدول رقم 
 (.2018-2014الفترة )

 المتوسط 2018 2017 2016 2015 2014 البٌان

 53,688 52112 54278 57973 54836 49239 اجمالً كمٌة واردات الدولة طن

 1,726 2583 1755 1230 2054 1009 صادرات المملكة المتحدة من الفراولة طن

 2,407 2011 1100 1864 1673 5388 صادرات مصر من الفراولة

 119,899 131639 127623 120327 115494 104411 أنتاج المملكة المتحدة من الفراولة طن

 171,860 181168 180146 177070 168276 152641 االستهالك الظاهري

 0.014 0.011 0.006 0.011 0.010 0.035 معدل االختراق

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgالموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -1
 www.comtrade.un.org   الموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -2
 www.foastat.org الموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت. -3

 -السوق فً هولندا:معامل اختراق -6
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 26.29( أن متوسط كمٌة الواردات هولندا من الفراولة الطازجة بلغ نحو 2-30ٌشٌر جدول رقم )
ألف طن عام  31.46، وحد اقصً بلغ نحو 2015ألف طن عام  20.75ألف طن، بحد ادنً لغ نحو 

 55.83بلغ نحو  ألف طن، بحد ادنً 60.71. كما بلغ متوسط صادرات هولندا من الفراولة نحو 2014
. كما بلغ متوسط كمٌة أنتاج من 2014ألف طن عام  70.18، وحد اقصً بلغ نحو 2016ألف طن عام 

، 2015، 2014ألف طن عامً  57ألف طن، بحد ادنً لغ نحو  61.50الفراولة فً هولندا الطازجة نحو 
ري لسوق هولندا نحو . وبلغ متوسط أستهٕك الظاه2017ألف طن عام  66.10وحد اقصً بلغ نحو 

ألف طن  33.13، وحد اقصً بلغ نحو 2014ألف طن عام  18.98ألف طن، بحد ادنً بلغ نحو  27.08
من  0.079. وقد بلغ معامل أختراق أسواق للصادرات المصرٌة فً سوق هولندا نحو 2017عام 

 0.016راسة، بحد أدنً بلغ اجمالً كمٌة استهٕك الفراولة الطازجة داخل هولندا خٕل متوسط فترة الد
 .2014عام  0.378، وحد أقصً بلغ نحو 2017عام 

 

 

 

 

 

 

 

خالل متوسط الفترة  للصادرات المصرٌة من الفراولة ىهولندال: معدل اختراق السوق (2-30)جدول رقم 
(2014-2018.) 

 المتوسط 2018 2017 2016 2015 2014 البٌان

 26,290 26599 28352 24292 20751 31456 اجمالً كمٌة واردات الدولة

 60,707 60339 61324 55827 55865 70179 صادرات هولندا من الفراولة طن

 2,144 1077 521 931 1011 7181 صادرات مصر من الفراولة

 61,500 64800 66100 61200 57700 57700 أنتاج هولندا من الفراولة طن

 27,083 31,060 33,128 29,665 22586 18977 االستهالك الظاهري

 0.079 0.035 0.016 0.031 0.045 0.378 معدل االختراق

 -: جمعت وحسبت من :المصدر
 www.trademap.orgالموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -1
 www.comtrade.un.org   الموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت.   -2
 www.foastat.org الموقع االلكترونً لخرٌطة التجارة العالمٌة علً شبكة االنترنت. -3
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 الباب الثالث

 التجارة الخارجٌة لمحصول العنب المصرى

 تمهٌد:

وغٌرها من العناصر الغذائٌة التى تقى  a،c،b6ٌعتبرمحصول العنب من الفاكهة الغنٌة بفٌتامٌن 
الجسم من كثٌر من أمراض وهو محصول الفاكهة الثانى بعد محصول الموالح فى مصر حٌث بلغت 

% من اجمالى مساحة 12.7وتمثل نحو  2018الف فدان عام 184.1المساحة المنزرعة منه نحو 
راضى الرملٌة والمستصلحة حٌث ٌزرع . وتجود زراعته فى ا36ٔمحاصٌل الفاكهة على مستوى الجمهورٌة

من أجل التصدٌر وأنتاج المحلى. ومن أشهرأصنافه الٕبذرٌة المبكرة فى النضج والصالحة للتصدٌر 
اٌرلى سوبٌرٌور وسوبٌرٌور حٌث تصدر من أوائل ٌونٌو حتى منتصف ٌولٌو الى دول اوروبا. وقد بلغت 

الف دؤر وتمثل  222.02ن وبقٌمة بلغت حوالى الف ط 96.3كمٌة صادرات مصر من العنب حوالى 
. وتعتبر تنمٌة الصادرات 372018% من اجمالى قٌمة الصادرات الزراعٌة المصرٌة لعام  4.17نحو 

المصرٌة من أهم التحدٌات التى تواجه أقتصاد المصرى خاصة فى ظل الظروف الدولٌة الراهنة وظهور 
ظمة التجارة العالمٌة حٌث قامت بوضع استراتٌجٌات تحدد وسائل زٌادة التكتٕت أقتصادٌة الدولٌة وقٌام من

قدرتها التنافسٌة فى أسواق العالمٌة. أمر الذى ٌلقى عبئا على كاهل السٌاسة أقتصادٌة والزراعٌة 
من  لتحسٌن أنتاج كما ونوعا لرفع القدرة التنافسٌة وفتح أسواق عالمٌة جدٌدة. لذا فقد تناول هذا الجزء

الدراسة دراسة تطور مساحة وانتاجٌة وانتاج العنب المصرى، وتطور كمٌة وقٌمة وسعر تصدٌر العنب 
المصرى، بأضافة الى دراسة التوزٌع الجغرافى لصادرات العنب المصرى، وكذلك دراسة مإشرات 

ارجٌة، واخٌرا التعرف أداء السوقى والتنافسٌة لصادرات العنب مع أهم الدول المنافسة لها فى أسواقه الخ
على أهم العوامل المإثرة على كمٌة صادرات العنب المصرى فى أهم أسواق أستٌرادٌة له وذلك خٕل 

 (.2018-2005فترة الدراسة )

 المؤشرات االنتاجٌة والتصدٌرٌة لمحصول العنب المصرى:الفصل االول 

 تمهٌد :

الفاكهة المثمرة والمساحة المثمرة للعنب  ٌتناول هذا الجزء من الدراسة  دراسة تطور مساحة
تطور قٌمة الصادرات وأنتاجٌة الفدانٌة وأنتاج الكلى لمحصول العنب المصرى ، بأضافة الى دراسة 

 .(0258-0221والواردات الزراعٌة وصادرات العنب المصرى وأهمٌته النسبٌة خٕل الفترة )

 ــ  :مستوى الجمهورٌةاجمالى مساحة الفاكهة المثمرة على تطور 

( الى ان متوسط اجمالى مساحة الفاكهة المثمرة بلغت نحو  1-3تشٌر بٌانات الجدول رقم )  

 17.7بنسبة انخفاض تمثل نحو  ،2005( الف فدان عام 1010.2 (( الف فدان، بحد أدنى بلغ نحو1226.9)
بزٌادة   2017الف فدان عام   (1502.6%، عن المتوسط العام خٕل فترة الدراسة. وحد أعلى بلغ نحو )  

(. وقد بلغت نسبة التغٌر السنوى 2018-2005% عن المتوسط العام وذلك خٕل الفترة ) 22.5تمثل نحو

 %. 3نحو

وبتقدٌر معادلة أتجاه الزمنى العام لتطور اجمالى المساحة المزروعة للفاكهة المثمرة خٕل الفترة 
( ان اجمالى مساحة الفاكهة المثمرة قد أخذ اتجاها عاما  2-3ٌتضح من الجدول رقم ) 2018-2005))

                                                           
36
 جمعت وحسبت بالدراسة. 
37
 جمعت وحسبت بالدراسة. 
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، وقد بلغ 0.01( طن/فدان، وهذه الزٌادة معنوٌة احصائٌا عند مستوى 36.7متزاٌدا بمقدار سنوى بلغ نحو )

% من التغٌرات الحادثة فى اجمالى المساحة المزروعة 97، وهذا ٌعنى ان 0.97معامل التحدٌد نحو 

ترجع الى العوامل التى ٌعكس أثرها متغٌر الزمن والباقى ٌرجع الى عوامل أخرى غٌر للفاكهة المثمرة 
 مدروسة .

(: تطور مساحة الفاكهة المثمرة والمساحة المثمرة للعنب واالنتاجٌة الفدانٌة واالنتاج 1-3جدول رقم ) 

 (2118-2115صول العنب المصرى خالل الفترة )الكلى لمح

 
 السنوات

اجمالى مساحة 
 الفاكهة المثمرة
 )الف فدان(
  

مساحة العنب 
 المثمرة 
 )الف فدان(

% من 
مساحة 
 الفاكهة

 أنتاجٌة الفدانٌة
 بالطن

أنتاج الكلى 
للعنب )الف 
 طن(

0221 

0226 

0227 

0228 

0229                                           

0252 

0255 

0250 

0250 

0254 

0251 

0256 

0257 

0258 

 
 المتوسط

525200 

524700 

526600 

5528 

550600 

554200 

557404 

500207 

508105 

505207 

501506 

508104 

512006 

544804 

 
500609 

54406 

54700 

54904 

514 

51000 

51001 

51404 

51708 

56400 

57509 

57800 

58400 

58600 

58405 

 
560 

5400 

5405 

54 

5009 

5001 

5004 

5005 

5009 

5008 

5005 

5000 

5000 

5004 

5007 

 
5000 

906 

907 

909 

9091 

9 
809 

806 

807 

807 

900 

901 

900 

900 

904 

 
900 

509508 

5400 

5481 

510504 

507200 

506200 

500208 

507808 

540407 

519600 

568607 

569500 

570404 

575808 

 
512904 

جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصٕح أراضى، قطاع الشئون أقتصادٌة، أدارة المركزٌة لٕقتصاد  المصدر:
 الزراعى، نشرة أقتصاد الزراعى، اعداد مختلفة، بٌانات غٌر منشورة

 :المساحة الكلٌة لمحصول العنب على مستوى الجمهورٌةتطور 

بلغت نحو  العنب ( الى ان متوسط اجمالى مساحة محصول 1-3تشٌر بٌانات الجدول رقم )  

%،   9.6بنسبة انخفاض تمثل نحو  ،2006( الف فدان عام (147.3 ( الف فدان، بحد أدنى بلغ نحو163)

بزٌادة تمثل   2017الف فدان عام   ( 186.2عن المتوسط العام خٕل فترة الدراسة. وحد أعلى بلغ نحو )

(. وقد بلغت نسبة التغٌر السنوى 2005-2018% عن المتوسط العام وذلك خٕل الفترة ))14.2نحو 

 %.2.1نحو

خٕل الفترة  العنبوبتقدٌر معادلة أتجاه الزمنى العام لتطور اجمالى المساحة المزروعة لمحصول 
ن محصول قد أخذ اتجاها عاما ( ان اجمالى المساحة م 2-3ٌتضح من الجدول رقم ) 2018-2005))

، وقد  0.01 ( طن/فدان، وهذه الزٌادة معنوٌة احصائٌا عند مستوى 3.43متزاٌدا بمقدار سنوى بلغ نحو )
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% من التغٌرات الحادثة فى اجمالى المساحة لمحصول  92، وهذا ٌعنى ان 0.92بلغ معامل التحدٌد نحو

 الزمن والباقى ٌرجع الى عوامل أخرى غٌر مدروسة .ترجع الى العوامل التى ٌعكس أثرها متغٌر  العنب

(: نتائج تطور االتجاه الزمنى العام للمساحة واالنتاجٌة واالنتاج لمحصول خالل الفترة )  2-3جدول رقم ) 

2018-2005 ) 

 
 البٌان

 
 المتوسط

 
 (Bقٌمة )

 
 (Tقٌمة )

 
R2 

 
F 

 
 نسبة التغٌر

 
المساحة الكلٌة 
 للفاكهة المثمرة 

 فدان()الف 
 

المساحة الكلٌة للعنب 
 )الف فدان(

 
أنتاجٌة الفدانٌة 
 للعنب)طن/فدان(

 
أنتاج الكلى للعنب 

 )الف طن(
 

 
1226.9 

 
 
 
163 
 
 
9.3 
 
 

1509.4 

 
36.7 
 
 
 

3.43 
 
 

-0.034 
 
 

26.22 

 
(19.35)** 

 
 
 

(11.43)** 
 
 

(-1.18) 
 
 

(3.79)** 
 

 

 
0.97 
 
 
 

0.92 
 
 

0.103 
 
 

0.54 

 
374.5** 

 
 
 

130.7** 
 
 

1.38 
 
 

14.35** 

 
3 

 
 
 
2.1 
 
 
- 

 
 
1.7 

 (                                                                           3-1 المصدر: جمعت وحسبت من بٌانات الجدول رقم )

 0.05، )*( معنوى عند  0.01حٌث أن )**( معنوى عند 

العنب من اجمالى المساحة الكلٌة للفاكهة على مستوى االهمٌة النسبٌة للمساحة لمحصول تطور 
 :الجمهورٌة

من اجمالى  العنب ( الى ان متوسط اجمالى نسبة مساحة محصول 1-3تشٌر بٌانات الجدول رقم )  

بنسبة انخفاض تمثل  ،2017عام  %( (12.4 ، بحد أدنى بلغ نحو%( 13.3مساحة الفاكهة الكلٌة بلغت نحو )

بزٌادة   2005% عام   ( 14.3%، عن المتوسط العام خٕل فترة الدراسة. وحد أعلى بلغ نحو )  6.8نحو 

 (.2005-2018% عن المتوسط العام وذلك خٕل الفترة ))7.52تمثل نحو 

 :على مستوى الجمهورٌة العنب تطور االنتاجٌة الفدانٌة لمحصول

بلغت  العنبى أنتاجٌة الفدانٌة لمحصول ( الى ان متوسط اجمال  1-3تشٌر بٌانات الجدول رقم ) 

%، عن 7.5بنسبة انخفاض تمثل نحو   2011(طن/ فدان عام 8.6( طن/ فدان، بحد أدنى بلغ نحو)9.3نحو)

% 7نحو ،بزٌادة تمثل2008( طن/فدان  عام 9.95المتوسط العام خٕل فترة الدراسة. وحد أعلى بلغ نحو)

 (.                                                                        2005-2018عن المتوسط العام وذلك خٕل الفترة )

خٕل الفترة  العنبوبتقدٌر معادلة أتجاه الزمنى العام لتطور اجمالى أنتاجٌة الفدانٌة لمحصول 
ٌن عدم معنوٌة اى بؤشكالها المختلفة الخطٌة، النصف لوغارٌتمٌة، اللوغارٌتمٌة المزدوجة تب2018-2005))
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من النماذج المستخدمة وعدم معنوٌة ثوابت المعادلة بؤشكالها المختلفة. مما ٌعنى ان أنتاجٌة الفدانٌة 
 تتسم بالثبات النسبى لمعظم سنوات الدراسة. العنبلمحصول 

 :على مستوى الجمهورٌة العنب محصولل االنتاج الكلى تطور 

بلغ نحو  العنب( الى ان متوسط اجمالى انتاج محصول  1-3تشٌر بٌانات الجدول رقم )   

 12.5 بنسبة انخفاض تمثل نحو  2011( الف طن عام 1320.8( الف طن، بحد أدنى بلغ نحو)1509.4)

بزٌادة  2017 ( الف طن عام  1734.4 %، عن المتوسط العام خٕل فترة الدراسة. وحد أعلى بلغ نحو )

(. وقد بلغت نسبة التغٌر السنوى 2018-2005العام وذلك خٕل الفترة )% عن المتوسط 14.9تمثل نحو 

 .1.7%نحو

-2018خٕل الفترة ) العنبوبتقدٌر معادلة أتجاه الزمنى العام لتطور اجمالى أنتاج لمحصول 
قد أخذ اتجاها عاما متزاٌدا  العنب( ان اجمالى أنتاج من محصول  2-3( ٌتضح من الجدول رقم ) 2005

، وقد بلغ   0.01( الف طن ، وهذه الزٌادة معنوٌة احصائٌا عند مستوى 26.22قدار سنوى بلغ نحو )بم

% من التغٌرات الحادثة فى اجمالى أنتاج من محصول 54، وهذا ٌعنى ان  0.54معامل التحدٌد نحو 

 غٌر مدروسة. ترجع الى العوامل التى ٌعكس اثرها متغٌر الزمن والباقى ٌرجع الى عوامل اخرى العنب

 تطور اجمالى قٌمة الصادرات الزراعٌة المصرٌة:

( الى ان متوسط اجمالى الصادرات الزراعٌة المصرٌة بلغت نحو  3-3تشٌر بٌانات الجدول رقم ) 

بنسبة انخفاض تمثل نحو  ،2006( ملٌون دؤر عام (1086.4 ( ملٌون دؤر، بحد أدنى بلغ نحو3501.7)

  2018ملٌون دؤر عام  ( 5319.3ام خٕل فترة الدراسة. وحد أعلى بلغ نحو )%، عن المتوسط الع  69

(. وقد بلغت نسبة التغٌر 2005-2018% عن المتوسط العام وذلك خٕل الفترة ))51.9بزٌادة تمثل نحو 

 %.8.1السنوى نحو

ة خٕل الفترة وبتقدٌر معادلة أتجاه الزمنى العام لتطور اجمالى قٌمة الصادرات الزراعٌة المصرٌ
( ان اجمالى قٌمة الصادرات الزراعٌة المصرٌة قد أخذ  4-3ٌتضح من الجدول رقم ) 2018-2005))

( ملٌون دؤر ، وهذه الزٌادة معنوٌة احصائٌا عند 282.2اتجاها عاما متزاٌدا بمقدار سنوى بلغ نحو )

% من التغٌرات الحادثة فى اجمالى  63، وهذا ٌعنى ان 0.63، وقد بلغ معامل التحدٌد نحو 0.01 مستوى 

قٌمة الصادرات الزراعٌة المصرٌة ترجع الى العوامل التى ٌعكس أثرها متغٌر الزمن والباقى ٌرجع الى 
 عوامل أخرى غٌر مدروسة .

 تطور اجمالى قٌمة الواردات الزراعٌة المصرٌة:

ات الزراعٌة المصرٌة بلغت ( الى ان متوسط اجمالى قٌمة الوارد 3-3تشٌر بٌانات الجدول رقم ) 

بنسبة انخفاض  ،2005( ملٌون دؤر عام (4009.3 ( ملٌون دؤر، بحد أدنى بلغ نحو11239.4نحو )

ملٌون  ( 16526.9%، عن المتوسط العام خٕل فترة الدراسة. وحد أعلى بلغ نحو )  64.3تمثل نحو 

(. وقد 2005-2018لك خٕل الفترة )% عن المتوسط العام وذ47بزٌادة تمثل نحو   2018دؤر عام 

 %.7.4بلغت نسبة التغٌر السنوى نحو

وبتقدٌر معادلة أتجاه الزمنى العام لتطور اجمالى قٌمة الواردات الزراعٌة المصرٌة خٕل الفترة 
( ان اجمالى قٌمة الواردات الزراعٌة المصرٌة قد أخذ اتجاها  4-3ٌتضح من الجدول رقم ) 2018-2005))

 ( ملٌون دؤر ، وهذه الزٌادة معنوٌة احصائٌا عند مستوى 834.1تزاٌدا بمقدار سنوى بلغ نحو )عاما م
% من التغٌرات الحادثة فى اجمالى قٌمة  69، وهذا ٌعنى ان 0.69، وقد بلغ معامل التحدٌد نحو 0.01
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ى ٌرجع الى عوامل الواردات الزراعٌة المصرٌة ترجع الى العوامل التى ٌعكس أثرها متغٌر الزمن والباق
 أخرى غٌر مدروسة .

(: تطور قٌمة الصادرات والواردات الزراعٌة وصادرات العنب المصرى وأهمٌته   3-3جدول رقم )  

 (2118-2115النسبٌة خالل الفترة )

 
 السنوات

 صادرات
 زراعٌة
 ملٌون
 دؤر

 واردات
 زراعٌة
 ملٌون
 دؤر

 نسبة
 تغطٌة
الصادرا
 ت
 الزراعٌة
 للواردات
 الزراعٌة
% 

 
 المٌزان
 التجارى
 الزراعى

 
 صادرات العنب المصرى

 
 الكمٌة
 الف
 طن

 
% 
من 
انتاج 
 العنب

 
 القٌمة
 الف دؤر

% 
من 
 الصادرات
 الزراعٌة

 
 السعر
 دؤر/طن 

 

2005 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
 المتوسط

 

1167.5 

1086.4 
1563.4 
2176.8 
4407 
2918 
5093.7 
4140.8 
4867.3 
4022.1 
3868.1 
3353.9 
5039.2 
5319.3 
3501.7 

 

4009.3 

4539.6 
6291.8 
8952.7 
8753.6 
11733 
14721 
15253 
13808.5 
14642.5 

12333.6 
10080.8 
15705.8 
16526.9 
11239.4 

 

0.29 

0.24 

0.25 

0.24 
0.5 
0.25 
0.35 
0.27 
0.35 
0.27 
0.31 
0.33 
0.32 
0.32 
0.31 

 

-2841.8 

-3453.2 

-4728.4 

-6775.9 

-4346.6 

-8815 

-9627.3 

-11112 

-8941.2 

-10620 

-8465.5 

-6726.9 

-10667 

-11208 

-7737.8 
 

 

25.2 

27.9 
53.7 
199.1 
135.6 

84.03 
92.4 
116.4 
88.3 
113.6 
116 
113.2 
112.7 
96.3 
98.2 

 

 

1.18 

1.95 
3.62 
13 
9.9 
6.18 
6.99 
8.44 
6.16 
7.12 
6.88 
6.7 
6.5 
5.6 
6.44 

 

17.3 

21.9 
59.6 
161.5 

225.4 
202.4 
210.5 
225.1 
183.7 
245.4 
243.1 
212.9 
233.3 
222.02 
176.01 

 

1.48 

2.01 
3.81 
7.42 
5.12 
6.94 
4.13 
5.44 
3.78 
6.10 
6.28 
6.35 
4.63 
4.17 
4.83 

 

685.1 

785.1 
1109.4 
811.03 
1662.3 
2409 
2278.3 
1934.2 
2080.6 
2160.3 
2095.7 
1880.9 
2070.1 
2305.5 
1733.4 

 المصدر: جمعت وحسبت من
 انجهبس انمزكشي نهتعبئت انعبمت واالحصبء، مزكش انمعهىمبث، بيبنبث غيز منشىرة -

 منظمت االغذيت وانشراعت، ومنظمت االمم انمتحدة عهً شبكت انمعهىمبث اندونيت -

-Food and Agriculture Organization of the United Nation. Trade Year Book. 
Rome. Italy.                
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(: نتائج تطور االتجاه الزمنى العام لقٌمة الصادرات والواردات الزراعٌة المصرٌة  4-3جدول رقم ) 

 (.2018-2005الفترة ) وكمٌة وقٌمة وسعر الصادرات الزراعٌة لمحصول العنب المصرى خالل

 
 البٌان

 
 المتوسط

 
 (Bقٌمة )

 
 (Tقٌمة )

 
R2 

 
F 

 
 نسبة التغٌر

 
قٌمة الصادرات 
 الزراعٌة ملٌون دؤر

 
قٌمة الواردات الزراعٌة 

 ملٌون دؤر
 

نسبة تغطٌة الصادرات 
 للواردات الزراعٌة %

 
المٌزان التجارى 
 الزراعى ملٌون دؤر

 
 كمٌة صادرات العنب

 الف طنالمصرى 
 

قٌمة صادرات العنب 
 المصرى الف دؤر

 
سعر صادرات العنب 

 المصرى دؤر/طن

 

 

3501.7 

 
 

11239.4 

 
0.31 

 
 

-7737.8 
 

98.2 
 

176.01 
 
 

1733.4 

 

282.2 

 
 

834.1 
 

0.0034 
 
 

-551.98 
 

3.819 
 

15.38 
 
 

114.9 

 

4.497** 

 
 

5.141** 

 
0.743 

 
 

-4.422** 

 
1.340 

 
4.506** 

 
 

4.325** 

 

0.63 

 
 

0.69 
 

0.043 
 
 

0.62 
 

0.13 
 

0.63 
 
 

0.61 

 

20.22** 

 
 

26.4** 

 
0.55 

 
 

19.6** 

 
1.8 

 
20.3** 

 
 

18.7** 

 

8.1 

 
 

7.4 
 
- 

 
 

7.13 
 
- 

 
8.7 

 
 

6.6 

 (                                                                           3-3المصدر: جمعت وحسبت من بٌانات الجدول رقم ) 

 0.05، )*( معنوى عند  0.01حٌث أن )**( معنوى عند 

 تطور نسبة تغطٌة اجمالى قٌمة الصادرات الزراعٌة للواردات الزراعٌة المصرٌة:

الصادرات المصرٌة للواردات ( الى ان متوسط نسبة تغطٌة قٌمة 3-3تشٌر بٌانات الجدول رقم ) 

بنسبة انخفاض تمثل نحو  2006،2008عام  %( (0.24 ، بحد أدنى بلغ نحو%( 0.31المصرٌة بلغت نحو )

بزٌادة تمثل   2009% عام  ( 0.5%، عن المتوسط العام خٕل فترة الدراسة. وحد أعلى بلغ نحو )  22.6

 (.2005-2018% عن المتوسط العام وذلك خٕل الفترة ))61.3نحو 

وبتقدٌرمعادلة أتجاه الزمنى العام لتطور نسبة تغطٌة قٌمة الصادرات المصرٌة للواردات المصرٌة 
( بؤشكالها المختلفة الخطٌة، النصف لوغارٌتمٌة، اللوغارٌتمٌة 2005-2018خٕل الفترة خٕل الفترة )

ثوابت المعادلة بؤشكالها المختلفة. مما  المزدوجة تبٌن عدم معنوٌة اى من النماذج المستخدمة وعدم معنوٌة
ٌعنى ان نسبة تغطٌة قٌمة الصادرات المصرٌة للواردات المصرٌة تتسم بالثبات النسبى لمعظم سنوات 

 الدراسة.
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 تطور قٌمة العجز فى المٌزان التجارى المصرى الزراعى:

التجارى الزراعى قد بلغ ( الى ان متوسط قٌمة العجز فى المٌزان  3-3تشٌر بٌانات الجدول رقم ) 

بنسبة انخفاض  ،2005( ملٌون دؤر عام (2841.8- ( ملٌون دؤر، بحد أدنى بلغ نحو 7737.8-نحو )

ملٌون دؤر  ( 11208-%، عن المتوسط العام خٕل فترة الدراسة. وحد أعلى بلغ نحو )  63.3تمثل نحو 

 (.2005-2018ذلك خٕل الفترة ))% عن المتوسط العام و44.8بزٌادة تمثل نحو   2018عام 

وبتقدٌر معادلة أتجاه الزمنى العام لتطور اجمالى قٌمة العجز فى المٌزان التجارى الزراعى خٕل 
( ان اجمالى قٌمة العجز فى المٌزان التجارى الزراعى 4-3ٌتضح من الجدول رقم ) 2005-2018 الفترة )

( ملٌون دؤر ، وهذه الزٌادة معنوٌة احصائٌا 551.98-نحو ) قد أخذ اتجاها عاما متزاٌدا بمقدار سنوى بلغ

% من التغٌرات الحادثة فى  62، وهذا ٌعنى ان 0.62، وقد بلغ معامل التحدٌد نحو 0.01 عند مستوى 

اجمالى قٌمة العجز فى المٌزان التجارى الزراعى ترجع الى العوامل التى ٌعكس أثرها متغٌر الزمن والباقى 
 ٌرجع الى عوامل أخرى غٌر مدروسة .

 تطور كمٌة الصادرات المصرٌة من محصول العنب:

ت المصرٌة من محصول العنب ( الى ان متوسط كمٌة الصادرا 3-3تشٌر بٌانات الجدول رقم ) 

بنسبة انخفاض تمثل نحو  ،2005( الف طن عام (25.2 ( الف طن، بحد أدنى بلغ نحو98.2بلغت نحو )

  2008الف طن عام  ( 199.1%، عن المتوسط العام خٕل فترة الدراسة. وحد أعلى بلغ نحو )  74.3

 (. 2005-2018)) % عن المتوسط العام وذلك خٕل الفترة102.7بزٌادة تمثل نحو 

وبتقدٌر معادلة أتجاه الزمنى العام لتطور كمٌة الصادرات المصرٌة من محصول العنب خٕل 

( بؤشكالها المختلفة الخطٌة، النصف لوغارٌتمٌة، اللوغارٌتمٌة المزدوجة 2005-2018الفترة خٕل الفترة )

لمعادلة بؤشكالها المختلفة. مما ٌعنى ان تبٌن عدم معنوٌة اى من النماذج المستخدمة وعدم معنوٌة ثوابت ا
 كمٌة الصادرات المصرٌة من محصول العنب تتسم بالثبات النسبى لمعظم سنوات الدراسة.

 تطور نسبة مساهمة كمٌة صادرات العنب المصرٌة بالنسبة لكمٌة انتاج العنب المصرى:

ادرات العنب المصرٌة ( الى ان متوسط نسبة مساهمة كمٌة ص 3-3تشٌر بٌانات الجدول رقم ) 

بنسبة  ،2005عام  %( (1.18 ، بحد أدنى بلغ نحو%( 6.44بالنسبة لكمٌة انتاج العنب المصرى بلغت نحو )

عام  % 13%، عن المتوسط العام خٕل فترة الدراسة. وحد أعلى بلغ نحو )  81.7انخفاض تمثل نحو 

 (. 2005-2018ل الفترة ))% عن المتوسط العام وذلك خ101.9ٕبزٌادة تمثل نحو   2008

 تطورقٌمة الصادرات المصرٌة من محصول العنب:

( الى ان متوسط قٌمة الصادرات المصرٌة من محصول العنب  3-3تشٌر بٌانات الجدول رقم ) 

بنسبة انخفاض تمثل نحو  ،2005( الف دؤر عام (17.3 ( الف دؤر، بحد أدنى بلغ نحو176بلغت نحو )

  2014الف دؤر عام  ( 245.4%، عن المتوسط العام خٕل فترة الدراسة. وحد أعلى بلغ نحو )  90.2

(. وقد بلغت نسبة التغٌر 2005-2018% عن المتوسط العام وذلك خٕل الفترة )39.4بزٌادة تمثل نحو 

 %.8.7السنوى نحو 

من محصول العنب خٕل  وبتقدٌر معادلة أتجاه الزمنى العام لتطور قٌمة الصادرات المصرٌة
( ان اجمالى قٌمة الصادرات المصرٌة من محصول  3-4ٌتضح من الجدول رقم ) 2005-2018الفترة ))

( الف دؤر ، وهذه الزٌادة معنوٌة 15.38العنب قد أخذ اتجاها عاما متزاٌدا بمقدار سنوى بلغ نحو )

% من التغٌرات  69، وهذا ٌعنى ان 0.63، وقد بلغ معامل التحدٌد نحو 0.01 احصائٌا عند مستوى 
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الحادثة فى اجمالى قٌمة الصادرات المصرٌة من محصول العنب ترجع الى العوامل التى ٌعكس أثرها 
 متغٌر الزمن والباقى ٌرجع الى عوامل أخرى غٌر مدروسة .

 مصرٌة:تطور نسبة مساهمة قٌمة صادرات العنب المصرٌة بالنسبة لقٌمة اجمالى الصادرات الزراعٌة ال

( الى ان متوسط نسبة مساهمة قٌمة صادرات العنب المصرٌة  3-3تشٌر بٌانات الجدول رقم ) 

 %( (1.48 ، بحد أدنى بلغ نحو%( 4.83بالنسبة لقٌمة اجمالى الصادرات الزراعٌة المصرٌة بلغت نحو )
. وحد أعلى بلغ %، عن المتوسط العام خٕل فترة الدراسة  69.4بنسبة انخفاض تمثل نحو  ،2005عام 

-2018% عن المتوسط العام وذلك خٕل الفترة ))53.6بزٌادة تمثل نحو   2008عام  %( 7.42نحو )
2005 .) 

 تطورسعر الصادرات المصرٌة من محصول العنب:

 الصادرات المصرٌة من محصول العنب .( الى ان متوسط سعر 3-3تشٌر بٌانات الجدول رقم ) 

بنسبة انخفاض تمثل  ،2005( دؤر/طن عام (685.1 دؤر/طن، بحد أدنى بلغ نحو( 1733.4بلغت نحو )

دؤر/طن عام  ( 2305.5%، عن المتوسط العام خٕل فترة الدراسة. وحد أعلى بلغ نحو )  60.5نحو 

(. وقد بلغت نسبة 2005-2018% عن المتوسط العام وذلك خٕل الفترة )33بزٌادة تمثل نحو   2018

 %.6.6لسنوى نحو التغٌر ا

وبتقدٌر معادلة أتجاه الزمنى العام لتطور سعر الصادرات المصرٌة من محصول العنب خٕل 
( ان اجمالى سعر الصادرات المصرٌة من محصول  4-3ٌتضح من الجدول رقم )2005-2018)الفترة )

هذه الزٌادة معنوٌة ( دؤر/طن ، و114.9العنب قد أخذ اتجاها عاما متزاٌدا بمقدار سنوى بلغ نحو )

% من التغٌرات  61، وهذا ٌعنى ان 0.61، وقد بلغ معامل التحدٌد نحو 0.01 احصائٌا عند مستوى 

الحادثة فى اجمالى سعر الصادرات المصرٌة من محصول العنب ترجع الى العوامل التى ٌعكس أثرها 
 متغٌر الزمن والباقى ٌرجع الى عوامل أخرى غٌر مدروسة .

 االجمالٌة الخارجٌة لمحصول العنب المصرى: دالة الطلب

( والخاصة بتقدٌر دالة الطلب أجمالٌة لصادرات محصول العنب 5تبٌن من المعادلة رقم )

المصرى تبٌن انها ٔتتفق مع المنطق أقتصادى. كما تبٌن عدم معنوٌة النموذج المقدر وثوابت المعادلة 
 المزدوجة والنصف لوغارٌتمٌة. باشكالها المختلفة الخطٌة واللوغارٌتمٌة

Y=69.452 + 0.0166X ..(1)       

     R2= 0.053         F= 0.43      

 حٌث ان:
 Y)القٌمة التقدٌرٌة لكمٌة العنب المصرى المصدرة ) 

 (Xسعر تصدٌر العنب دؤر/طن ) 
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 الفصل الثانى

 التنافسى لصادرات العنب المصرىمؤشرات المركز

 تمهٌد:

ٌتناول هذا الجزء من الدراسة  التوزٌع الجغرافى ٔهم الدول المستوردة لمحصول العنب       
أداء التصدٌرى للعنب المصرى من خٕل تقدٌر بعض المإشرات أقتصادٌة والتى المصرى، ودراسة 

من أهمها النصٌب السوقى للعنب المصرى ، معدل أختراق ٔهم أسواق المستوردة للعنب المصرى، 
مستوردة المٌزة النسبٌة الظاهرة والمٌزة النسبٌة الظاهرة المعدلة، المركز التنافسى السعرى بؤهم أسواق ال

العوامل المإثرة على كمٌة الصادرات المصرٌة من العنب للعنب المصرى بأضافة الى دراسة أهم 
 المصرى ٔهم الدول المستوردة له.

 (:2018-2014التوزٌع الجغرافى الهم الدول المستوردة للعنب المصرى متوسط فترة )

-2014عنب المصرى متوسط فترة )وبدراسة التوزٌع الجغرافى ٔهم الدول المستوردة لل      
( ان اجمالى واردات الدول العربٌة من اجمالى العنب المصرى 5-3( تبٌن من الجدول رقم )2018

% من اجمالى 15.5( وٌمثل نحو 2018-2014طن وذلك كمتوسط فترة ) 17064المصدر بلغ حوالى 
د تبٌن من نفس الجدول أن كمٌة العنب المصرى المصدرة على مستوى العالم خٕل نفس الفترة. وق

% من اجمالى 35.2طن وتمثل نحو  6001السعودٌة قد احتلت المركز أول بكمٌة واردات بلغت نحو 
% من اجمالى الدول المستوردة للعنب المصرى 5.44الدول العربٌة المستوردة للعنب المصرى وحوالى 

والكوٌت فى المركز الثانى والثالث والرابع على مستوى العالم وٌلٌها فى الترتٌب كل من أمارات وعمان 
% على الترتٌب من اجمالى الدول 10.04%، 11.6%، 23.3على الترتٌب باهمٌة نسبٌة بلغت نحو 

% على الترتٌب من 1.6%،1.8%،3.6العربٌة المستوردة للعنب المصرى وبؤهمٌة نسبٌة بلغت نحو 
 (.2018-2014عالم وذلك لمتوسط الفترة )اجمالى الدول المستوردة للعنب المصرى على مستوى ال

كما تبٌن من نفس الجدول  ان اجمالى واردات الدول أوروبٌة من اجمالى العنب المصرى       
% من 68.4( وٌمثل نحو 2018-2014طن وذلك كمتوسط فترة ) 75486.2المصدر بلغ حوالى 

اجمالى كمٌة العنب المصرى المصدرة على مستوى العالم خٕل نفس الفترة. وقد تبٌن من نفس الجدول أن 
% من 42.8طن وتمثل نحو  32321لمملكة المتحدة قد احتلت المركز أول بكمٌة واردات بلغت نحو ا

% من اجمالى الدول المستوردة للعنب 29.3اجمالى الدول أوروبٌة المستوردة للعنب المصرى وحوالى 
مركز الثانى والثالث المصرى على مستوى العالم وٌلٌها فى الترتٌب كل من هولندا والمانٌا واٌطالٌا فى ال

% على الترتٌب من اجمالى الدول 4.5%، 13.2%، 32والرابع على الترتٌب باهمٌة نسبٌة بلغت نحو 
% على الترتٌب 3.1%،9.02%،21.9أوروبٌة المستوردة للعنب المصرى وبؤهمٌة نسبٌة بلغت نحو 

 (.2018-2014وسط الفترة )من اجمالى الدول المستوردة للعنب المصرى على مستوى العالم وذلك لمت

 (:2018-2005االداء التصدٌرى للعنب المصرى خالل الفترة )

 أوال: النصٌب السوقى للعنب المصرى:

 وٌتم تقدٌره من خٕل المعادلة التالٌة    

MsHji= (XjCi/McWI)X100 

 حٌث: 

MsHji  النصٌب السوقى للدولة =j  من السلعةi 

XjCi  كمٌة صادرات الدولة =j  الى الدولةC  من السلعةi       McWI  اجمالى كمٌة واردات الدولة =C  من العالم 
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 (2018-2014( التوزٌع الجغرافى لصادرات العنب المصرى خالل الفترة )  5-3جدول رقم ) 

 الكمٌة طن البٌان

 

متوسط سعر التصدٌر  % من أجمالى % من المجموعة
 دؤر/طن

    اؤ: الدول العربٌة

 1918 1.43 9.2 1576.5 لٌبٌا

 1392 5.44 35.2 6001 السعودٌة

 1996 3.6 23.3 3972 أمارات

 2061 1.8 11.6 1975 عمان

 2022 1.6 10.04 1713 الكوٌت

 1860 1.7 10.7 1826.5 دول اخرى

 _ 15.5 100 17064 اجمالى دول عربٌة

    ثانٌا:مجموعة دول اوروبٌة

 2151 29.3 42.8 32321 المملكة المتحدة

 2170 21.9 32 24146 هولندا

 2242 9.02 13.2 9955.8 المانٌا

 2198 3.1 4.5 3419.6 اٌطالٌا

 2265 1.35 1.96 1485.6 بلجٌكا

 2163 2.16 3.2 2383.2 سلوفٌنٌا

 2116 1.61 2.4 1775 دول اخرى

 _ 68.4 100 75486.2 اجمالى دول اوروبٌة

 2089 16.14 _ 17809.7 دول مختلفة

 _ 100 _ 110359 أجمالى

 COMTRADEحسبت من بٌانات المصدر: 

( ان النصٌب السوقى لسوق 3-6وبدراسة النصٌب السوقى للعنب المصرى ٌتبٌن من الجدول رقم )
% فى 7المملكة المتحدة قد احتل المركز أول بالنسبة ٔهم الدول المستوردة للعنب المصرى اذ بلغ حوالى 

%. كما تبٌن 11.7( الى نحو 2018-2012(، وقد ارتفع فى الفترة الثانٌة )2011-2005أولى ) الفترة
من نفس الجدول ان سوق كٕ من هولندا والمانٌا وبلجٌكا قد احتل المركز الثانى والثالث والرابع على 

(. 2011-2005% على الترتٌب وذلك خٕل الفترة أولى )2.66%،2.7%، 3.4الترتٌب اذ بلغ حوالى 
بٌنما احتلت كل من السعودٌة وهولندا والمانٌا المركز الثانى والثالث والرابع على الترتٌب اذ بلغ النصٌب 

(. كما تبٌن 2018-2012% على الترتٌب وذلك خٕل الفترة الثانٌة )3.39%،6.4%،9.87السوقى نحو 
 نٌة بالمقارنة بالفترة أولى.من نفس الجدول ارتفاع النصٌب السوقى لكل الدول فى الفترة الثا
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 ثانٌا : معدل االختراق الهم االسواق المستوردة للعنب المصرى:

 وٌتم تقدٌره من خٕل المعادلة التالٌة

MPRjCi= Mcij/ (QCI + MCI-XCI)                                                                         
 حٌث:     

MPRjCi  معدل اختراق السوق للدولة =j  من السلعةi  فى الدولةC 

Mcij  كمٌة واردات الدولة =C  من السلعةi  من الدولةj 

QCI  كمٌة انتاج =C   من السلعةi 

MCI اجمالى كمٌة واردات الدولة =C   من السلعةi 

XCI  كمٌة صادرات الدولة =C  من السلعةi 

مابٌن الصفر والواحد الصحٌح وكلما زادت القٌمة الناتجة من هذه وتتراوح قٌمة معدل اختراق السوق 
 المعادلة فى سوق معٌن ٌدل ذلك على اتساع السوق وسهولة دخوله والعكس صحٌح.

( ان معدل أختراق بلغ اعلى قٌمة له فى سوق كٕ من المملكة 3-6وٌتضح من الجدول رقم )
(. 2011-2005على الترتٌب وذلك خٕل الفترة أولى ) لكل منهما 0.07المتحدة وهولندا اذ بلغ حوالى 

(. بٌنما بلغ 2018-2012لكل منهما على الترتٌب خٕل الفترة الثانٌة بالدراسة ) 0.68،  0.12وحوالى 
وذلك لكل من بلجٌكا والمانٌا والسعودٌة على الترتٌب خٕل الفترة  0.004، 0.0054، 0.0057حوالى 

على الترتٌب وذلك خٕل الفترة الثانٌة. وٌٕحظ من نفس 0.04، 0.007، 0.05 أولى. بٌنما بلغ حوالى
الجدول ارتفاع معدل أختراق لجمٌع أسواق فى الفترة الثانٌة عن الفترة أولى. وتعتبر هذه أسواق 

 لدٌها قابلٌة على استٌعاب العنب المصرى.

ات العنب المصرى فى اهم االسواق ( النصٌب السوقى ومعدل االختراق لصادر6-3جدول رقم ) 
 (2018-2005االستٌرادٌة )

 

 الدولة

 معدل أختراق النصٌب السوقى

 الفترة أولى

(2005-2011) 

 الفترة الثانٌة

(2012-2018) 

 الفترة أولى

(2005-2011) 

 الفترة الثانٌة

(2012-2018) 

 المملكة المتحدة

 المانٌا

 هولندا

 بلجٌكا

 السعودٌة

7 

2.66 

3.4 

2.71 

1.93 

11.7 

3.39 

6.4 

3.29 

9.87 

0.07 

0.0054 

0.07 

0.057 

0.004 

0.12 

0.0073 

0.68 

0.05 

0.04 

 ( بالملحق3(، )2(، )1المصدر: جمعت وحسبت من بٌانات جدول رقم )
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 ( :RCAثالثا: المٌزة النسبٌة الظاهرة )

 وٌتم تقدٌرة من خٕل المعادلة التالٌة:

RCA= (Xij / ∑ Xij) / (∑jXIJ / ∑i∑j Xij)                                                                    
    

 حٌث:

Xij ( قٌمة صادرات مصر من السلعة =iالى العالم ) 

∑ Xijقٌمة صادرات مصر الزراعٌة الى العالم = 

∑jXIJ ( اجمالى قٌمة الصادرات العالمٌة من السلعة =j) 

∑i∑j Xij اجمالى قٌمة الصادرات الزراعٌة العالمٌة = 

وذلك  8.89( تبٌن ان متوسط المٌزة النسبٌة الظاهرة حوالى 3-7وباستعراض بٌانات الجدول رقم )
(. كما تبٌن من نفس الجدول ان المٌزة النسبٌة الظاهرة لمحصول العنب 2018-2005كمتوسط فترة )

حٌث  2008الفترة المدروسة اذ بلغ اعلى قٌمة له عام  المصرى تزٌد عن الواحد الصحٌح لجمٌع سنوات
بالدراسة وهذا ٌإكد توافر  2005وذلك عام  2.445. بٌنما بلغ اقل قٌمة له حوالى 14.098قدر بنحو 

 المٌزة النسبٌة للعنب المصرى بأسواق الخارجٌة. 

 (:RSCAرابعا: المٌزة النسبٌة الظاهرة المعدلة ) 

 المعادلة التالٌة:وٌتم تقدٌرة من خٕل 

RSCA = (RCA-1) / (RCA+1)                                                                            
 حٌث:      

وتكون قٌمته موجبة فى حالة وجود مٌزة  1،+1-تتراوح قٌمة مقٌاس المٌزة النسبٌة الظاهرة المعدلة بٌن 
 فى حالة عدم وجود تلك المٌزة.نسبٌة ظاهرة ، وتكون قٌمته سالبه 

( تبٌن ان مصر تتمتع بمٌزة نسبٌة فى صادرات العنب فى 3-7وباستعراض بٌانات الجدول رقم )
(. كما تبٌن من 2018-2005كمتوسط لفترة الدراسة ) 0.76فترة الدراسة حٌث بلغ هذا المقٌاس حوالى 

. بٌنما بلغ ادنى قٌمة له اذ قدر بنحو 2008عام  0.868نفس الجدول ان هذا المإشر بلغ اعلى قٌمة له 
 .2005عام 0.419

 خامسا: المركز التنافسى السعرى

وٌتم تقدٌرة من خٕل قسمة سعر التصدٌر المصرى للمحصول على سعر التصدٌر للدولة المنافسة. 
تصدٌر بحٌث اذا كانت قٌمة هذا المإشر أقل من الواحد الصحٌح دل ذلك على أن مصر لها مٌزة سعرٌة فى 

 .ذلك المحصول

 اوال: مؤشر المركز التنافسى السعرى للعنب المصرى بسوق هولندا:

( بالدراسة ان العنب المصرى ٌتمتع بمٌزة نسبٌة سعرٌة فى السوق 8-3تبٌن من الجدول رقم )   
سعر الهولندى مقارنة بالعنب أفرٌقى خٕل معظم سنوات الدراسة، نتٌجة ٔنخفاض النسبة السعرٌة بٌن 

تصدٌر مصر الى سعر تصدٌر جنوب افرٌقٌا عن الواحد الصحٌح. اذ بلغ متوسط السعر المصرى بالنسبة 
(.بٌنما ٔتوجد له مٌزة نسبٌة سعرٌة مقارنة 2018-2005خٕل فترة الدراسة ) 0.9لسعر جنوب أفرٌقٌا 

ٌن سعر تصدٌر طن العنب بؤسعار كل من تشٌلى واٌطالٌا، حٌث ٌٕحظ من الجدول زٌادة النسبة السعرٌة ب
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المصرى ونظٌره بتشٌلى واٌطالٌا عن الواحد الصحٌح خٕل فترة الدراسة اذ بلغ متوسط السعر المصرى 
 خٕل فترة الدراسة على الترتٌب.1.5، 1.1بالنسبة لسعر تشٌلى واٌطالٌا 

العنب  ( المٌزة النسبٌة الظاهرة والمٌزة النسبٌة الظاهرة المعدلة لمحصول7-3رقم )جدول 
 (2018-2005المصرى خالل الفترة )

المٌزة النسبٌة الظاهرة المعدلة  RCAالمٌزة النسبٌة الظاهرة  السنوات
RSCA 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

 المتوسط

2.445 

3.644 

6.746 

14.098 

8.596 

12.107 

7.806 

10.088 

6.678 

10.681 

10.168 

10.257 

10.863 

10.342 

8.89 

0.419 

0.569 

0.742 

0.868 

0.792 

0.848 

0.773 

0.820 

0.740 

0.831 

0.821 

0.822 

0.829 

0.824 

0.76 

، موقع منظمة التجارة الخارجٌة Faostat.orgموقع منظمة أغذٌة والزراعة  المصدر:
Comtrade.com 

 المصرى بسوق المملكة المتحدة:ثانٌا: مؤشر المركز التنافسى السعرى للعنب 

( بالدراسة ان العنب المصرى ٌتمتع بمٌزة نسبٌة سعرٌة فى سوق 9-3تبٌن من الجدول رقم )   
المملكة المتحدة مقارنة بسعر محصول العنب لجنوب افرٌقٌا و اسبانٌا خٕل معظم سنوات الدراسة، نتٌجة 

تصدٌر جنوب افرٌقٌا وأسبانٌا عن الواحد  ٔنخفاض النسبة السعرٌة بٌن سعر تصدٌر مصر الى سعر
خٕل فترة الدراسة  0.98، 0.97الصحٌح. اذ بلغ متوسط السعر المصرى بالنسبة لكٕهما حوالى 

( على الترتٌب. بٌنما ٔتوجد للعنب المصرى مٌزة نسبٌة سعرٌة مقارنة بسعر دولة تشٌلى، 2005-2018)
بٌن سعر تصدٌر طن العنب المصرى ونظٌره بتشٌلى عن  حٌث ٌٕحظ من الجدول زٌادة النسبة السعرٌة

خٕل فترة 1.04الواحد الصحٌح خٕل فترة الدراسة اذ بلغ متوسط السعر المصرى بالنسبة لسعر تشٌلى 
 الدراسة.
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(: مإشر المركز التنافسى السعرى للعنب المصرى بسوق هولندا مع بعض الدول 8-3جدول رقم )
 (2018-2005ٕل الفترة )المنافسة لمصر بذات السوق خ

السعر المصرى بالنسبة  السنوات
 لسعر جنوب افرٌقٌا

السعر المصرى بالنسبة 
 لسعر تشٌلى

السعر المصرى بالنسبة 
 لسعر اٌطالٌا

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

 المتوسط

1.1 

0.8 

1.3 

0.7 

1 

0.7 

0.9 

1.1 

0.8 

0.8 

1.2 

0.9 

0.9 

0.9 

0.94 

1.1 

0.8 

1.3 

0.8 

1 

0.9 

1 

1.3 

1 

0.9 

1.2 

1.1 

1.1 

1.1 

1.04 

1.7 

1.1 

2 

1.4 

1 

1.6 

1.7 

1.6 

1.4 

1.3 

1.9 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

 ( بالملحق5المصدر: جمعت وحسبت من بٌانات جدول )

 العوامل المؤثرة على الصادرات المصرٌة الهم الدول المستوردة للعنب المصرى:

تبٌن من خٕل الدراسة ان اهم الدول المستوردة للعنب المصرى هى المملكة المتحدة وهولندا.   
وبدراسة العٕقة بٌن الكمٌة المصدرة من العنب المصرى بالطن للدولة المستوردة وكل من السعر 

ر/طن ، أستٌرادى )التصدٌر المصرى( بالدؤر/طن واسعار التصدٌر للدول المنافسة لمصر بالدؤ
وأنتاج المحلى للدولة المستوردة بالطن ، وعدد السكان بالملٌون نسمة للدولة المستوردة، وكمٌة الواردات 
أجمالٌة لمحصول العنب بالدولة المستوردة للعنب المصرى بالطن. على فرض أن هذه العوامل السابقة 

عنب المصرى والتى تتاح بٌانات عنها ٔجراء هى أهم العوامل أقتصادٌة المإثرة على الكمٌة المستوردة لل
الدراسة. وقد استخدم فى ذلك اسلوب أنحدار المتعدد ونظرا لظهور مشاكل فى القٌاس والتى بدت واضحة 
فى عدم معنوٌة معظم المتغٌرات بالرغم من معنوٌة معادلة أنحدار لذا فقد استخدم اسلوب أنحدار 

 ائج كما ٌلى:المتدرج المرحلى وقد كانت النت
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(: مإشر المركز التنافسى السعرى للعنب المصرى بسوق المملكة المتحدة مع بعض الدول 9-3جدول رقم )
 (2018-2005المنافسة لمصر بذات السوق خٕل الفترة )

 السنوات
السعر المصرى بالنسبة 
 لسعر جنوب افرٌقٌا

السعر المصرى بالنسبة 
 لسعر تشٌلى

السعر المصرى بالنسبة 
 لسعر اسبانٌا

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

 المتوسط

0.8 

0.6 

1 

0.8 

1.1 

1 

1.1 

1.1 

0.9 

0.8 

1.2 

1.1 

1.1 

1.1 

0.97 

1 

0.8 

1.3 

0.9 

1.3 

1.3 

1.2 

1.4 

1 

0.9 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.14 

1 

0.9 

0.9 

0.7 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1 

0.8 

1.1 

1 

1 

1 

0.98 

 ( بالملحق4المصدر: جمعت وحسبت من بٌانات جدول )

 اوال: العوامل المؤثرة على الصادرات المصرٌة للعنب المصرى بسوق المملكة المتحدة:

( تبٌن من معادلة أنحدار المرحلى المتدرج ٔهم العوامل المإثرة 10-3من بٌانات الجدول رقم )
المتحدة هو سعر الدولة المنافسة للعنب المصرى  على كمٌة صادرات العنب المصرى لسوق المملكة

)اسبانٌا( حٌث ٌوجد عٕقة طردٌة بٌن كمٌة العنب المصرى المصدرة وسعر اسبانٌا بمعنى أن زٌادة سعر 
الدولة المنافسة ٌإدى الى زٌادة الكمٌة المطلوبة من العنب المصرى لسوق المملكة المتحدة وقد ثبت من 

كما قدر  0.01اتفاقها مع المنطق أقتصادى وأحصائى عند مستوى معنوٌة  معادلة أنحدار المرحلى
% من التغٌرات التى تحدث فى الكمٌة المصدرة من العنب 51مما ٌعنى ان  0.51معامل التحدٌد بنحو 

 المصرى الى دولة المملكة المتحدة تتؤثر بسعر الدولة المنافسة )أسبانٌا(.

 لصادرات المصرٌة للعنب المصرى بسوق هولندا:ثانٌا: العوامل المؤثرة على ا

( تبٌن من معادلة أنحدار المرحلى المتدرج ٔهم العوامل المإثرة 10-3من بٌانات الجدول رقم )
على كمٌة صادرات العنب المصرى لسوق هولندا هو سعر الدولة المنافسة للعنب المصرى )اٌطالٌا( ، كمٌة 

لدولة هولندا، كمٌة أنتاج المحلى لمحصول العنب لدولة هولندا بالطن.  الواردات أجمالٌة لمحصول العنب
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حٌث ٌوجد عٕقة طردٌة بٌن كمٌة العنب المصرى المصدرة وسعر اٌطالٌا بمعنى أن زٌادة سعر الدولة 
المنافسة ٌإدى الى زٌادة الكمٌة المطلوبة من العنب المصرى لسوق هولندا ، وقد تبٌن وجود عٕقة طردٌة 

ن كمٌة الواردات أجمالٌة لهولندا من العنب وكمٌة العنب المصرى المصدر الٌها ، كما تبٌن كذلك وجود بٌ
عٕقة عكسٌة بٌن كمٌة أنتاج المحلى لهولندا من محصول العنب وبٌن كمٌة العنب المصرى المصدر 

أحصائى عند مستوى معنوٌة الٌها. وقد ثبت من معادلة أنحدار المرحلى اتفاقها مع المنطق أقتصادى و
% من التغٌرات التى تحدث فى الكمٌة 85مما ٌعنى ان  0.85، كما قدر معامل التحدٌد بنحو 0.01

المصدرة من العنب المصرى الى دولة هولندا تتؤثر بسعر الدولة المنافسة )اٌطالٌا( ، وكمٌة الواردات 
 ولة هولندا من محصول العنب.أجمالٌة لهولندا من العنب وكمٌة أنتاج المحلى لد

(: التقدٌر أحصائى ٔهم العوامل المإثرة على كمٌة صادرات العنب المصرى لسوق  10-3جدول رقم ) 
 المملكة المتحدة وسوق هولندا

 R2 F المعادلة البلد

المملكة 
 المتحدة

Y= -14209.5 + 13.920X                            
         

                   (3.54)**                 

0.51 12.5** 

 هولندا

 

Y= -12912.6 + 0.073X6 + 10.29X4 - 
17.89X5 

(2.62)*      (2.39)*     (-3.63)** 

0.85   

 

18.41** 

 ( بالملحق ، 7(،)6المصدر: حسبت من بٌانات جدول )

 = القٌمة التقدٌرٌة للكمٌة المستوردة من العنب المصرى بالطن   Yحٌث:

      X1السعر أستٌرادى )التصدٌر المصرى(للعنب المصرى بالدؤر/طن = 

      X2سعر جنوب افرٌقٌا)الدولة المنافسة( للعنب المصرى دؤر/طن = 

      X3سعر تشٌلى )الدولة المنافسة( للعنب المصرى دؤر/طن = 

     X4 المنافسة( دؤر/طن = سعر اسبانٌا فى سوق المملكة المتحدة، سعر اٌطالٌا فى سوق هولندا )الدولة 

     X5  أنتاج المحلى من العنب للدولة المستوردة بالطن = 

    X6  اجمالى واردات العنب بالدولة المستوردة بالطن = 

      X7 المستوردة= عدد السكان بالملٌون نسمة للدولة 

 0.05* معنوى عند  0.01**معنوى عند        
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 المــوجــز والخـاتـمـة

حٍث تساهم فً رفع ، فً اْقتصاد القومً المصري ًهاما ًتلعب التجارة الخارجٍة دورا
دة ـٍع القاعـالٕزم لٕستثمارات وبالتالً توسل توفٍر رأس المال معدٔت التنمٍة اْقتصادٍة من خٕ

ل القومً وفً تدبٍر العمٕت اِجنبٍة الٕزمة لتموٍل ساهم الصادرات فً زٍادة الدخـوت ،ةـاْنتاجٍ
صور الصادرات المصرٍة عن مٕحقة الزٍادة المستمرة فً الواردات إلً عجز ـد أدي قـوق، الواردات
ة لذا تعتبرالصادراتالمصرٍة بوجه عام أحد اِنشطة اْقتصادٍ، دفوعات المصريـزان المـً مٍـمستمر ف

لمخاطر  ًسٍاسة اْقتصادٍة تعظٍم العائدمنها بزٍادة الصادرات وتنوعها تجنباـدف الـالرئٍسٍة حٍث ته
  .  نالحاصٕت التصدٍرٍةـدود مـدد محـً عـاْعتماد عل

وتسعً الدولة جاهدة إلً زٌادة الصادرات الزراعٌة باعتبارها  من اهم جوانب التجارة الخارجٌة 
تكتٕت والتجمعات أقتصادٌة والدولٌة وخاصة بعد توقٌع مصر رسمٌا علً فً ظل ظهور العدٌد من ال

، ونظرا ٔن دول أتحاد أوروبً ودول جنوب المتوسط تعتبر  2004اتفاقٌة أورو متوسطٌة فً ٌونٌو 
 اهم الدول المنافسة للصادرات فً سوق أتحاد أوروبً علً الرغم من انها تعتبر اٌضا من اهم أسواق
أستٌرادٌة للصادرات المصرٌة الزراعٌةوخاصة العنب والفراولة  حٌث ٌستحوذ سوق أتحاد أوروبً 

% من الصادرات الزراعٌة ، لذا فقد بات من المهم التعرف علً التغٌر النسبً 27.4وحدها  علً نحو 
ل المنافسه  ومدي تحول الذي من المتوقع ان ٌحدث فً الكمٌات المصدرة من العنب والفراولة من مثل الدو

الطلب علً صادرات العنب والفراولة من ناحٌة  وبٌان قدرة السوق المصري علً النفاذ داخل تلك 
 اِسواق.

بصفة أساسٌة دراسة تنافسٌة الصادرات الزراعٌة المـصرٌة من محصولً  وتـسـتـهـدف الدراسة
بالنسبة لمحصول : الدراسة علً النحو التالً  العنب والفراولة الً اهم أسواق الخارجٌة وقد جاءت نتائج

( بلغ نحو 2018 -2005ٌتبٌن أن متوسط قٌمة الصادرات الكلٌة فى مصر خٕل فترة الدراسة ) الفراولة
 -2005ملٌار دؤر، بٌنما بلغت متوسط قٌمة الواردات الكلٌة فى مصر خٕل فترة الدراسة ) 23.89
فً حٌن بلغ متوسط قٌمة العجز فً المٌزان التجاري فى مصر ملٌار دؤر،  56.35( بلغ نحو 2018

كما بلغ متوسط قٌمة الصادرات الزراعٌة ،ملٌار دؤر 32.46( نحو 2018 -2005خٕل فترة الدراسة )
ملٌار دؤر، و بلغت متوسط قٌمة الواردات  2.52( نحو 2018 -2005فى مصر خٕل فترة الدراسة )
ملٌار دؤر، فً حٌن بلغ  4.88( بلغ نحو 2018 -2005الدراسة ) الزراعٌة فى مصر خٕل فترة

% من قٌمة 7.27ملٌار دؤر تمثل نحو  2.36متوسط قٌمة العجز فً المٌزان الزراعً فى مصر نحو 
 العجز فً المٌزان التجاري.

-2005وبتقدٌر العٕقة اْتجاهٌة لتطور قٌمة الصادرات الكلٌة  فى مصر خٕل الفترة الدراسة )
ملٌار دؤر سنوٌا ، وهذه الزٌادة ثبتت معنوٌتها  0.917( تبٌن تزاٌد قٌمة الصادرات الكلٌة بحوالً 2018

ملٌار دؤر سنوٌا ، وهذه  4.35، وتزاٌد قٌمة الواردات الكلٌة بحوالً 0.01إحصائٌا  عند مستوي معنوٌة 
ٌد قٌمة العجز فً المٌزان التجاري بحوالً ، وتزا0.01الزٌادة ثبتت معنوٌتها إحصائٌا  عند مستوي معنوٌة 

، تزاٌد قٌمة 0.01ملٌار دؤر سنوٌا ، وهذه الزٌادة ثبتت معنوٌتها إحصائٌا  عند مستوي معنوٌة  3.44
ملٌار دؤر سنوٌا ، وهذه الزٌادة ثبتت معنوٌتها إحصائٌا  عند مستوي  0.145الصادرات الزراعٌة بحوالً 

ملٌار دؤر سنوٌا ، وهذه الزٌادة لم تثبت  0.150الواردات الزراعٌة بحوالً  ، وتزاٌد قٌمة0.01معنوٌة 
 معنوٌتها إحصائٌا .

( أنه 2018 -2005ٌتضح من متوسط كمٌة الصادرات العالمٌة من الفراولة خٕل فترة الدراسة )
فترة الدراسة ألف طن، بٌنما بلغ متوسط قٌمة الصادرات العالمٌة من الفراولة خٕل  786.91بلغ نحو 

ألف دؤر، وقد بلغ متوسط سعر الصادرات من محصول الفراولة  2056.22( نحو 2018 -2005)
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دؤر/طن، كما بلغ متوسط كمٌة الواردات العالمٌة من الفراولة خٕل  2590.33خٕل فترة الدراسة نحو 
ت العالمٌة من الفراولة ألف طن، وبلغ متوسط قٌمة الواردا 797.76( نحو 2018 -2005فترة الدراسة )

ألف دؤر، وبلغ متوسط سعر الصادرات من  2220.57( نحو 2018 -2005خٕل فترة الدراسة )
 دؤر/طن. 2755.65محصول الفراولة خٕل فترة الدراسة نحو 

وبتقدٌر العٕقة اْتجاهٌة لتطور كمٌة الصادرات العالمٌة من الفراولة خٕل الفترة الدراسة 
( تبٌن تزاٌد كمٌة الصادرات العالمٌة 3( بالجدول رقم )1( والتً توضحها المعادلة رقم )2005-2018)

ألف طن سنوٌا ، وهذه الزٌادة ثبتت معنوٌتها إحصائٌا  عند مستوي معنوٌة  25.31من الفراولة بحوالً 
ع إلً عنصر الزمن % من التغٌر فً كمٌة الصادرات ترج88، وٌشٌر معامل التحدٌد إلً أن نحو 0.01

 بٌنما الباقً ٌرجع إلً عوامل أخري غٌر مدروسة.

وبتقدٌر العٕقة اْتجاهٌة لتطور قٌمة الصادرات العالمٌة من الفراولة خٕل الفترة الدراسة 
ألف دؤر سنوٌا ، وهذه  98.29( تبٌن تزاٌد قٌمة الصادرات العالمٌة من الفراولة بحوالً 2005-2018)

، وقد تزاٌد متوسط سعر التصدٌر العالمً من 0.01معنوٌتها إحصائٌا  عند مستوي معنوٌة الزٌادة ثبتت 
دؤر/طن سنوٌا ، وهذه الزٌادة ثبتت معنوٌتها إحصائٌا  عند مستوي معنوٌة  44.56الفراولة بحوالً 

ٌادة ثبتت ألف طن سنوٌا ، وهذه الز 26.79، وتزاٌد كمٌة الواردات العالمٌة من الفراولة بحوالً 0.01
 119.10، وتزاٌد قٌمة الواردات العالمٌة من الفراولة بحوالً 0.01معنوٌتها إحصائٌا  عند مستوي معنوٌة 

، وتزاٌد متوسط سعر 0.01ألف دؤر سنوٌا ، وهذه الزٌادة ثبتت معنوٌتها إحصائٌا  عند مستوي معنوٌة 
ٌا ، وهذه الزٌادة ثبتت معنوٌتها إحصائٌا  عند دؤر/طن سنو 59.47أستٌراد العالمً من الفراولة بحوالً 

 .0.01مستوي معنوٌة 

رة للفراولة على مستوى العالم خٕل متوسط الفترة  وبدراسة التوزٌع الجغرافً ِهم الدول الُمصدِّ
رة للفراولة حٌث بلغت قٌمة الصادرات نحو 2014-2018) ٌَّن أن أسبانٌا أولى ُدول العالم الُمصدِّ (، ٌتب

 2.43من إجمالً قٌمة الصادرات والبالغة نحو %26.72ملٌون دؤر بؤهمٌة نسبٌة بلغت نحو  650.35
ثم تؤتً الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة فً المرتبة الثانٌة حٌث بلغت ملٌار دؤر خٕل متوسط فترة الدراسة. 

الً قٌمة من إجم %18.88ملٌون دؤر بؤهمٌة نسبٌة بلغت نحو  459.58قٌمة الصادرات نحو 
، تلٌها المكسٌك فً المرتبة الثالثة حٌث ملٌار دؤر خٕل متوسط الفترة 2.43الصادرات والبالغة نحو

من إجمالً قٌمة  %13.39ملٌون دؤر بؤهمٌة نسبٌة بلغت نحو  325.93بلغت قٌمة الصادرات نحو 
 ملٌار دؤر خٕل متوسط الفترة. 2.43الصادرات والبالغة نحو

التوزٌع الجغرافً ِهم الدول المستوردة للفراولة على مستوى العالم خٕل متوسط  نكما ٌتضح م
(، أن الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة أولى ُدول العالم المستوردة للفراولة حٌث بلغت 2018-2014الفترة )

اردات من إجمالً قٌمة الو %19.45ملٌون دؤر بؤهمٌة نسبٌة بلغت نحو  522.97قٌمة الواردات نحو 
ثم تؤتً فً المرتبة الثانٌة كندا حٌث بلغت ملٌار دؤر خٕل متوسط فترة الدراسة.  2.689والبالغة نحو

من إجمالً قٌمة الواردات  %12.49ملٌون دؤر بؤهمٌة نسبٌة بلغت نحو  335.87قٌمة الواردات نحو 
فً المرتبة الثالثة حٌث بلغت قٌمة ، تلٌها ألمانٌا ملٌار دؤر خٕل متوسط الفترة 2.689والبالغة نحو 
من إجمالً قٌمة الواردات والبالغة  %9.73ملٌون دؤر بؤهمٌة نسبٌة بلغت نحو  261.64الواردات نحو 

 ملٌار دؤر خٕل متوسط الفترة. 2.689نحو 

 -2005متوسط كمٌة الصادرات المصرٌة من الفراولة خٕل فترة الدراسة )كما اظهرت النتائج أن 
ألف طن، وقد بلغ متوسط قٌمة الصادرات المصرٌة من الفراولة خٕل فترة  34.98( بلغ نحو 2018

ألف دؤر، كما بلغ متوسط سعر الصادرات من محصول  60.17( نحو 2018 -2005الدراسة )
 دؤر/طن. 1964.39الفراولة خٕل فترة الدراسة نحو 
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العالمٌة من الفراولة خٕل الفترة الدراسة وبتقدٌر العٕقة اْتجاهٌة لتطور كمٌة الصادرات 
( تبٌن تناقص كمٌة الصادرات 6( بالجدول رقم )1( والتً توضحها المعادلة رقم )2005-2018)

ألف طن سنوٌا ، وهذا التناقص لم تثبت معنوٌته إحصائٌا ، أمر الذي  0.025المصرٌة من الفراولة بحوالً 
 رات المصرٌة حول المتوسط الحسابً.ٌشٌر الً الثبات النسبً لكمٌة الصاد

وبتقدٌر العٕقة اْتجاهٌة لتطور قٌمة الصادرات المصرٌة من الفراولة خٕل الفترة الدراسة 
ألف دؤر سنوٌا ، وهذه  6.09( تبٌن تزاٌد قٌمة الصادرات المصرٌة من الفراولة بحوالً 2005-2018)

، وتزاٌد متوسط سعر التصدٌر العالمً من 0.01ٌة الزٌادة ثبتت معنوٌتها إحصائٌا  عند مستوي معنو
دؤر/طن سنوٌا ، وهذه الزٌادة ثبتت معنوٌتها إحصائٌا  عند مستوي معنوٌة  255.83الفراولة بحوالً 

0.01. 

-2014خٕل متوسط الفترة ) واتضح من التوزٌع الجغرافً للصادرات المصرٌة من الفراولة
لعالم استٌرادا  للفراولة المصرٌة حٌث بلغ متوسط الكمٌة المصدرة أن السعودٌة تحتل أولً دول ا( 2018

% من إجمالً الكمٌة المصدرة 15.31ألف طن، بنسبة تقدر بحوالً  4.72من الفراولة  المصرٌة نحو 
ألف طن خٕل متوسط فترة الدراسة، تلٌها فً المرتبة الثانٌة  30.84من الفراولة المصرٌة والبالغة نحو 

ألف طن، بنسبة تقدر بحوالً  4.28بلغ متوسط الكمٌة المصدرة من الفراولة  المصرٌة نحو  بلجٌكا حٌث
ألف طن خٕل متوسط  30.84% من إجمالً الكمٌة المصدرة من الفراولة المصرٌة والبالغة نحو 13.88

لغ متوسط %، ثم تاتً فً المرتبة الثالثة المانٌا حٌث ب37.25فترة الدراسة، وقد بلغ معامل تركز نحو 
% من إجمالً 11.49ألف طن، بنسبة تقدر بحوالً  3.54الكمٌة المصدرة من الفراولة  المصرٌة نحو 

%، بٌنما تاتً فً المرتبة الرابعة الكوٌت 33.90الكمٌة المصدرة من الفراولة المصرٌة بمعامل تركز نحو 
طن، بنسبة تقدر بحوالً ألف  2.74حٌث بلغ متوسط الكمٌة المصدرة من الفراولة  المصرٌة نحو 

ألف طن خٕل متوسط  30.84% من إجمالً الكمٌة المصدرة من الفراولة المصرٌة والبالغة نحو 8.88
%، ثم تاتً فً المرتبة الخامسة المملكة المتحدة حٌث بلغ متوسط 29.81فترة الدراسة، بمعامل تركز نحو 

% من إجمالً 6.95، بنسبة تقدر بحوالً ألف طن 2.41الكمٌة المصدرة من الفراولة  المصرٌة نحو 
ألف طن خٕل متوسط فترة الدراسة، بمعامل  30.84الكمٌة المصدرة من الفراولة المصرٌة والبالغة نحو 

 %.27.94تركز بلغ نحو 

وقد تبٌن ان هم الدول المصدرة لفراولة الطازج الً السوق السعودي هً مصر، الؤٌات المتحدة 
الف طن  12.57أثٌوبٌا، المكسٌك، توكٌو حٌث بلغت كمٌة واردات لهذه الدول نحو أمرٌكٌة، أردن، 
% من إجمالً واردات السوق السعودي، وقد تبٌن ان أهم الدول المصدرة لفراولة 92.71بنسبة بلغت نحو 

دات الطازج الً السوق البلجٌكً هً هولندا، أسبانٌا، مصر، ألمانٌا، بولندا، فرنسا حٌث بلغت كمٌة وار
% من إجمالً واردات السوق البلجٌكً، وقد 98.36الف طن بنسبة بلغت نحو  31.48لهذه الدول نحو 

تبٌن ان هم الدول المصدرة لفراولة الطازج الً السوق ألمانً هً هولندا ، أسبانٌا ، اٌطالٌا، مصر، 
% 71.58بة بلغت نحو الف طن بنس 266.018بلجٌكا، الٌونان حٌث بلغت كمٌة واردات لهذه الدول نحو 

من إجمالً واردات السوق ألمانً، وقد تبٌن ان هم الدول المصدرة لفراولة الطازج الً السوق الكوٌتً 
هً الؤٌات المتحدة أمرٌكٌة ، مصر ، استرالٌا، أردن، الٌونان، جنوب أفرٌقٌا حٌث بلغت كمٌة 

% من إجمالً واردات السوق الكوٌتً، 97.59الف طن بنسبة بلغت نحو  3.44واردات لهذه الدول نحو 
وقد تبٌن ان هم الدول المصدرة لفراولة الطازج الً السوق المملكة المتحدة هً اِسبانٌا ، هولندا، بلجٌكا، 

الف طن بنسبة بلغت نحو  50.38المانٌا، المغرب، مصر حٌث بلغت كمٌة واردات لهذه الدول نحو 
لكة المتحدة ،وقد تبٌن ان هم الدول المصدرة لفراولة الطازج الً % من إجمالً واردات سوق المم93.40

السوق الهولندي هً بلجٌكا، أسبانٌا، المانٌا، البرتغال، مصر، بولندا حٌث بلغت كمٌة واردات لهذه الدول 
 % من إجمالً واردات سوق الهولندي.95.20الف طن بنسبة بلغت نحو  25.01نحو 
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التنافسٌة أن مصر تتمتع بمٌزة تنافسٌة سعرٌة فً السوق السعودي كما ٌتضح من المٌزة السعرٌة 
والكوٌتً والهولندي مقارنة باهم الدول المنافسة لها فً هذا السوق فٌما عدا أردن، وتوكٌو، بٌنما ٔ تتمتع 

ها فً هذا بمٌزة تنافسٌة سعرٌة فً السوق البلجٌكً وألمانً والمملكة المتحدة مقارنة باهم الدول المنافسة ل
 السوق.

وٌتضح من معامل أختراق اختراق أسواق للصادرات المصرٌة فً السوق السعودي وقد بلغ 
من اجمالً كمٌة استهٕك الفراولة الطازجة داخل السعودٌة خٕل متوسط فترة  0.36معامل النحو 

من  0.06البلجٌكً نحو الدراسة، بٌنما بلغ معامل أختراق أسواق للصادرات المصرٌة فً السوق 
عام  0.02اجمالً كمٌة استهٕك الفراولة الطازجة داخل بلجٌكا خٕل متوسط فترة الدراسة، بحد أدنً بلغ 

، فً حٌن بلغ معامل أختراق أسواق للصادرات 2014عام  0.20، وحد أقصً بلغ نحو 2018
الفراولة الطازجة داخل ألمانٌا خٕل  من اجمالً كمٌة استهٕك 0.014المصرٌة فً السوق ألمانً نحو 
، بولغ 2016عام  0.020، وحد أقصً بلغ نحو 2014عام  0.009متوسط فترة الدراسة، بحد أدنً بلغ 

من اجمالً كمٌة استهٕك  1.17معامل أختراق أسواق للصادرات المصرٌة فً السوق الكوٌتً نحو 
، وحد أقصً 2018عام  0.23الدراسة، بحد أدنً بلغ  الفراولة الطازجة داخل الكوٌت خٕل متوسط فترة

، وبلغ معامل أختراق أسواق للصادرات المصرٌة فً سوق المملكة المتحدة 2017عام  3.78بلغ نحو 
من اجمالً كمٌة استهٕك الفراولة الطازجة داخل المملكة المتحدة خٕل متوسط فترة الدراسة،  0.014نحو 

، وقد بلغ معامل أختراق 2014عام  0.035، وحد أقصً بلغ نحو 2017 عام 0.006بحد أدنً بلغ 
من اجمالً كمٌة استهٕك الفراولة الطازجة  0.079أسواق للصادرات المصرٌة فً سوق هولندا نحو 

 0.378، وحد أقصً بلغ نحو 2017عام  0.016داخل هولندا خٕل متوسط فترة الدراسة، بحد أدنً بلغ 
 .2014عام 

نتائج هذا الجزء بالدراسة أنه بتقدٌر معادلة أتجاه الزمنى سبة لمحصول العنب فقد اوضحت وبالن
( قد أخذ اتجاها عاما 2005-2018العام لتطور اجمالى المساحة المزروعة لمحصول العنب خٕل الفترة )

زٌادة. وبتقدٌر ( طن/فدان، وقد ثبتت المعنوٌة أحصائٌة لهذه ال3.43متزاٌدا بمقدار سنوى بلغ نحو )
معادلة أتجاه الزمنى العام لتطور اجمالى أنتاج لمحصول العنب فقد تبٌن أنه أخذ اتجاها عاما متزاٌدا 

( الف طن ، وهذه الزٌادة معنوٌة احصائٌا. وبتقدٌر معادلة أتجاه الزمنى 26.22بمقدار سنوى بلغ نحو )
نب فقد تبٌن عدم معنوٌة ثوابت المعادلة بؤشكالها العام لتطور كمٌة الصادرات المصرٌة من محصول الع

المختلفة. مما ٌعنى ان كمٌة الصادرات المصرٌة من محصول العنب تتسم بالثبات النسبى لمعظم سنوات 
الدراسة. وبتقدٌر معادلة أتجاه الزمنى العام لتطور قٌمة الصادرات المصرٌة من محصول العنب فقد تبٌن 

( الف دؤر ، وهذه الزٌادة معنوٌة 15.38متزاٌدا بمقدار سنوى بلغ نحو ) أنها اخذت اتجاها عاما
احصائٌا. وبتقدٌر معادلة أتجاه الزمنى العام لتطور سعر الصادرات المصرٌة من محصول العنب تبٌن ان 
اجمالى سعر الصادرات المصرٌة من محصول العنب قد أخذ اتجاها عاما متزاٌدا بمقدار سنوى بلغ نحو 

( دؤر/طن ، وهذه الزٌادة معنوٌة احصائٌا .وبدراسة التوزٌع الجغرافى ٔهم الدول المستوردة 114.9)
( تبٌن ان اجمالى واردات الدول العربٌة من اجمالى العنب 2018-2014للعنب المصرى متوسط فترة )
عالم و أن % من اجمالى كمٌة العنب المصرى المصدرة على مستوى ال15.5المصرى المصدرٌمثل نحو 

% من اجمالى 35.2طن وتمثل نحو  6001السعودٌة قد احتلت المركز أول بكمٌة واردات بلغت نحو 
الدول العربٌة المستوردة للعنب المصرى. كما تبٌن ان اجمالى واردات الدول أوروبٌة من اجمالى العنب 

على مستوى العالم خٕل  % من اجمالى كمٌة العنب المصرى المصدرة68.4المصرى المصدرٌمثل نحو 
نفس الفترة. وقد تبٌن أن المملكة المتحدة قد احتلت المركز أول من اجمالى الدول أوروبٌة المستوردة 

% من اجمالى الدول أوروبٌة  وٌلٌها فى الترتٌب كل 42.8للعنب المصرى بكٌة صادرات تمثل حوالى 
%، 32والثالث والرابع على الترتٌب باهمٌة نسبٌة بلغت نحو من هولندا والمانٌا واٌطالٌا فى المركز الثانى 
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وبدراسة مإشرات أداء التصدٌرى للعنب المصرى خٕل الفترة % على الترتٌب. %4.5، 13.2
ان النصٌب السوقى لسوق المملكة ( فقد تبٌن من دراسة النصٌب السوقى للعنب المصرى 2005-2018)

% فى الفترة 7سبة ٔهم الدول المستوردة للعنب المصرى اذ بلغ حوالى المتحدة قد احتل المركز أول بالن
%. كما تبٌن من 11.7( الى نحو 2018-2012(، وقد ارتفع فى الفترة الثانٌة )2011-2005أولى )

نفس الجدول ان سوق كٕ من هولندا والمانٌا وبلجٌكا قد احتل المركز الثانى والثالث والرابع على الترتٌب 
(. بٌنما 2011-2005% على الترتٌب وذلك خٕل الفترة أولى )2.66%،2.7%، 3.4حوالى  اذ بلغ

احتلت كل من السعودٌة وهولندا والمانٌا المركز الثانى والثالث والرابع على الترتٌب اذ بلغ النصٌب السوقى 
معدل سة (. وبدرا2018-2012% على الترتٌب وذلك خٕل الفترة الثانٌة )3.39%،6.4%،9.87نحو 

تبٌن ان معدل أختراق بلغ اعلى قٌمة له فى سوق كٕ أختراق ٔهم أسواق المستوردة للعنب المصرى 
لكل منهما على الترتٌب وذلك خٕل الفترة أولى  0.07من المملكة المتحدة وهولندا اذ بلغ حوالى 

-2012ترة الثانٌة بالدراسة )لكل منهما على الترتٌب خٕل الف 0.68،  0.12(. وحوالى 2005-2011)
2018 .) 

وبدراسة مإشر المٌزة النسبٌة الظاهرة لمحصول العنب تبٌن أن متوسط المٌزة النسبٌة الظاهرة 
(. كما تبٌن ان المٌزة النسبٌة الظاهرة لمحصول العنب 2018-2005وذلك كمتوسط فترة ) 8.89حوالى 

ة المدروسة وهذا ٌإكد توافر المٌزة النسبٌة للعنب المصرى تزٌد عن الواحد الصحٌح لجمٌع سنوات الفتر
المصرى بأسواق الخارجٌة. وبدراسة المركز التنافسى السعرى لمحصول العنب المصرى بؤهم أسواقه 
أستٌرادٌة الخارجٌة وهى سوق المملكة المتحدة وسوق هولندا. وقد تبٌن من خٕل دراسة هذا المإشر 

أسواق التى تتنافس مع العنب المصرى بهذا السوق هى جنوب أفرٌقٌا  بالسوق الهولندى تبٌن ان اهم
وتشٌلى واٌطالٌا. وبدراسة هذا المإشر فى السوق الهولندى  تبٌن ان العنب المصرى ٌتمتع بمٌزة نسبٌة 
سعرٌة فى السوق الهولندى مقارنة بالعنب أفرٌقى خٕل معظم سنوات الدراسة. بٌنما ٔتوجد له مٌزة 

سعرٌة مقارنة بؤسعار كل من تشٌلى واٌطالٌا، حٌث ٌٕحظ زٌادة النسبة السعرٌة بٌن سعر تصدٌر  نسبٌة
طن العنب المصرى ونظٌره بتشٌلى واٌطالٌا عن الواحد الصحٌح خٕل فترة الدراسة. وبدراسة مإشر 

تتنافس مع المركز التنافسى السعرى للعنب المصرى بسوق المملكة المتحدة تبٌن ان اهم الدول التى 
محصول العنب بهذا السوق هى جنوب افرٌقٌا وتشٌلى وأسبانٌا وقد تبٌن أن العنب المصرى ٌتمتع بمٌزة 
نسبٌة سعرٌة فى سوق المملكة المتحدة مقارنة بسعر محصول العنب لجنوب افرٌقٌا و اسبانٌا خٕل معظم 

رنة بسعر دولة تشٌلى وذلك خٕل فترة سنوات الدراسة. بٌنما ٔتوجد للعنب المصرى مٌزة نسبٌة سعرٌة مقا
(. وبدراسة أهم العوامل المإثرة على الصادرات المصرٌة للعنب المصرى بؤهم 2018-2005الدراسة )

أسواقه أستٌرادٌة وهى سوق المملكة المتحدة وسوق هولند فقد تم دراسة بعض العوامل المإثرة على كمٌة 
ل فى الكمٌة المصدرة من العنب المصرى بالطن للدولة المستوردة العنب المصدرة لهذه أسواق والتى تتمث

وكل من السعر أستٌرادى )التصدٌر المصرى( بالدؤر/طن واسعار التصدٌر للدول المنافسة لمصر 
بالدؤر/طن ، وأنتاج المحلى للدولة المستوردة بالطن ، وعدد السكان بالملٌون نسمة للدولة المستوردة، 

ردات أجمالٌة لمحصول العنب بالدولة المستوردة للعنب المصرى بالطن. على فرض أن هذه وكمٌة الوا
العوامل السابقة هى أهم العوامل أقتصادٌة المإثرة على الكمٌة المستوردة للعنب المصرى والتى تتاح 

ٌة للعنب المصرى بٌانات عنها ٔجراء الدراسة. أؤ بالنسبة ٔهم العوامل المإثرة على الصادرات المصر
بسوق المملكة المتحدة فقد تبٌن من معادلة أنحدار المرحلى المتدرج ان اهم العوامل المإثرة على كمٌة 
صادرات العنب المصرى لسوق المملكة المتحدة هو سعر الدولة المنافسة للعنب المصرى )اسبانٌا( حٌث 

اسبانٌا بمعنى أن زٌادة سعر الدولة المنافسة ٌوجد عٕقة طردٌة بٌن كمٌة العنب المصرى المصدرة وسعر 
ٌإدى الى زٌادة الكمٌة المطلوبة من العنب المصرى لسوق المملكة المتحدة وقد ثبت من معادلة أنحدار 
المرحلى اتفاقها مع المنطق أقتصادى وأحصائى عند مستوٌات المعنوٌة المؤلوفة. وبدراسة أهم العوامل 
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ات العنب المصرى بسوق هولندا فقد تبٌن من معادلة أنحدار المرحلى المتدرج أن المإثرة كلى كمٌة صادر
اهم العوامل المإثرة على كمٌة صادرات العنب المصرى لسوق هولندا هو سعر الدولة المنافسة للعنب 

محصول المصرى )اٌطالٌا( ، كمٌة الواردات أجمالٌة لمحصول العنب لدولة هولندا، كمٌة أنتاج المحلى ل
العنب لدولة هولندا بالطن. حٌث ٌوجد عٕقة طردٌة بٌن كمٌة العنب المصرى المصدرة وسعر اٌطالٌا 
بمعنى أن زٌادة سعر الدولة المنافسة ٌإدى الى زٌادة الكمٌة المطلوبة من العنب المصرى لسوق هولندا ، 

العنب وكمٌة العنب المصرى  وقد تبٌن وجود عٕقة طردٌة بٌن كمٌة الواردات أجمالٌة لهولندا من
المصدر الٌها ، كما تبٌن كذلك وجود عٕقة عكسٌة بٌن كمٌة أنتاج المحلى لهولندا من محصول العنب 
وبٌن كمٌة العنب المصرى المصدر الٌها. وقد ثبت من معادلة أنحدار المرحلى اتفاقها مع المنطق 

 فة. أقتصادى وأحصائى عند مستوٌات المعنوٌة المؤلو
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 .2016الثانى، ٌونٌو 

التحلٌل أقتصادى لمصادر نمو أو تدهور صادرات السلع صبرى ىحى سٌد على شلتوت)دكتور(، -10
، ، المجلة المصرٌة لٕقتصاد الزراعى، المجلد السادس والعشرون، العدد الثانىالزراعٌة المصرٌة

 .2016ٌونٌو)ب( 
دراسة تحلٌلٌة لصادرات السلع الزراعٌة المصرٌة صبرى ٌحى سٌد على شلتوت )دكتور( واخرون،  -11

المجلة المصرٌة لٕقتصاد الزراعى، المجلد السابع والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر  للسوق السعودى،
2017. 

ٔهمٌة السوق السعودى للصادرات الزراعٌة التحلٌل أقتصادى الحسٌنى أحمد الحسٌنى النفٌلى،  -12
المجلة المصرٌة لٕقتصاد الزراعى، المجلد  المصرٌة مع التركٌز على أهم محاصٌل الخضر والفاكهة،

 2017السابع والعشرون، العدد الرابع، دٌسمبر )ب(
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ل دراسة اقتصادٌة للصادرات المصرٌة من المحاصٌهند نبٌل محمد ٌوسف )دكتور( واخرون،  -13
المجلة المصرٌة لٕقتصاد الزراعى، المجلد السابع والعشرون،  البستانٌة لدول مجلس التعاون الخلٌجى،

 .2017العدد الرابع، دٌسمبر )ب( 

المإشرات أقتصادٌة والقدرة التنافسٌة سرحان أحمد سلٌمان، مدٌحة عطٌة عبد السٕم )دكاترة(، " -14
، المجلة المصرٌة لٕقتصاد الزراعً، صرٌة إلى السوق السعودي"التسوٌقٌة ِهم الصادرت الزراعٌة الم

 .2018(، العدد أول، مارس 28المجلد رقم )

دوال الطلب ِهم المحاصٌل التصدٌرٌة من الخضر فً علً عبد العال خلٌفة، وآخرون )دكتور(،" -15
(، مارس 1(، العدد رقم )28)"،المجلة المصرٌة لٕقتصاد الزراعً، المجلد رقم جمهورٌة مصر العربٌة

2018. 

دراسة اقتصادٌة ٔثر الممارسات الزراعٌة الجٌدة والتتبع على عبد العال خلٌفة )دكتور( واخرون،  -16
المجلة المصرٌة لٕقتصاد الزراعى، المجلد الثامن والعشرون، العدد  على الصادرات الزراعٌة المصرٌة،

 .2018الثانى، ٌونٌو 

تحلٌل اقتصاد قٌاسى  للعٕقة بٌن التنمٌة الزراعٌة والتجارة خلٌفة )دكتور( واخرون،  على عبد العال-17
المجلة المصرٌة لٕقتصاد الزراعى، المجلد الثامن  الخارجٌة الزراعٌة فى جمهورٌة مصر العربٌة،

 .2018والعشرون، العدد الثانى، ٌونٌو 

المجلة  ت العنب المصرى فى أسواق الخارجٌة،الوضع التنافسى لصادراسمٌر أنور حمٌدة )دكتور(،  -18
 .2018المصرٌة لٕقتصاد الزراعى، المجلد الثامن والعشرون، العدد الثانى، ٌونٌو 

ممدوح البدري )دكتور(، "دراسة اقتصادٌة للقدرة التنافسٌة ِهم محاصٌل الصادرات الزراعٌة  -19
 .2018(، سبتمبر 3(، العدد رقم )28د رقم )المصرٌة"، المجلة المصرٌة لٕقتصاد الزراعً، المجل

دراسة أثر بعض المتغٌرات أقتصادٌة على صادرات الفراولة ٔهم شٌرٌن زغلول زكى )دكتور(،  -20
المجلة المصرٌة لٕقتصاد الزراعى،  المجلد الثامن والعشرون، العدد الرابع دٌسمبر  أسواق العالمٌة،

2018 

دراسة اقتصادٌة ٔثر تغٌر سعر صرف الجنٌه المصرى على )دكتور(،  رباب احمد محمود الخطٌب -21
المجلة المصرٌة لٕقتصاد الزراعى، المجلد الثامن والعشرون، العدد الرابع، الصادرات الزراعٌة المصرٌة، 

 .2018دٌسمبر )ب( 

أهم أسواقه دراسة اقتصادٌة لتنافسٌة العنب المصرى فى هشام على حسن الجندى )دكتور( واخرون،  -22
 .2019المجلة المصرٌة لٕقتصاد الزراعى، المجلد التاسع والعشرون، العدد الثانى، ٌونٌو الخارجٌة،
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لمالحقا  
( تطوركمٌة صادرات مصر من العنب بالطن ٔهم الدول المستوردة للعنب المصرى خٕل   5جدول رقم ) 

(0258-0221الفترة )  

 السنوات
المملكة 
 المتحدة

 السعودٌة بلجٌكا هولندا المانٌا

0221 

0226 

0227 

0228 

0229 

0252 

0255 

0250 

0250 

0254 

0251 

0256 

0257 

0258 

 المتوسط

50418 

56207 

58682 

58460 

02488 

59275 

58940 

00711 

59009 

02891 

00822 

09829 

08620 

09122 

00456 

0780 

4050 

6409 

6146 

55270 

55894 

50868 

50068 

52757 

50482 

55499 

52525 

8292 

7629 

9069 

1800 

7848 

8675 

52900 

58678 

50206 

55609 

50820 

50704 

57804 

56822 

06120 

02922 

08720 

51995 

0257 

0109 

0876 

0226 

0840 

158 

875 

176 

040 

408 

5775 

5622 

5800 

5827 

5644 

046 

114 

152 

014 

692 

5005 

880 

5604 

0092 

1007 

4768 

1412 

7012 

7022 

0745 

، موقع منظمة التجارة الخارجٌة Faostat.orgموقع منظمة أغذٌة والزراعة  المصدر:

Comtrade.com 
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( تطور كمٌة وسعراجمالى واردات محصول العنب ٔهم الدول المستوردة للعنب المصرى  0جدول رقم )  

 (0258-0221خٕل الفترة )

 

 السنوات

 السعودٌة بلجٌكا المملكة المتحدة هولندا المانٌا

 الكمٌة

 )طن(

 السعر

 دؤر/طن

 الكمٌة

 )طن(

 السعر

 دؤر/طن

 الكمٌة

 )طن(

 السعر

 دؤر/طن

 الكمٌة

 )طن(

 السعر

 دؤر/طن

 الكمٌة

 )طن(

 السعر

 دؤر/طن

0221 

0226 

0227 

0228 

0229 

0252 

0255 

0250 

0250 

0254 

0251 

0256 

0257 

0258 

 المتوسط

090712 

015954 

027215 

021681 

026160 

076900 

099720 

096090 

058681 

050996 

007696 

096219 

090060 

088461 

050547 

5450 

5110 

5990 

0207 

5900 

0250 

0068 

0501 

0594 

0050 

0250 

0077 

0440 

0128 

0280 

001200 

062572 

026402 

064911 

011799 

075694 

020017 

000147 

000566 

001602 

070000 

008192 

040161 

046145 

002725 

5790 

5824 

5805 

0245 

5974 

0500 

0707 

0402 

0651 

0858 

0055 

0798 

0894 

0992 

0067 

046660 

074016 

017916 

074944 

044194 

048501 

004006 

045869 

012266 

017922 

017744 

047476 

046474 

041470 

015984 

0206 

0208 

0400 

0152 

0024 

0080 

0709 

0650 

0616 

0889 

0655 

0892 

0962 

0202 

0176 

90115 

90042 

85220 

61740 

77816 

17416 

47081 

12688 

16749 

46199 

12669 

06100 

05725 

06882 

18057 

5690 

5851 

0241 

0079 

0509 

0200 

0055 

0218 

0500 

0060 

0220 

0079 

0050 

0047 

0508 

02291 

05260 

02161 

00590 

00608 

07747 

05467 

08778 

41590 

44522 

10276 

49589 

15026 

10004 

42529 

185 

108 

621 

828 

612 

861 

5292 

5500 

5026 

5516 

5079 

5081 

5461 

5146 

5205 

، موقع منظمة التجارة الخارجٌة Faostat.orgموقع منظمة أغذٌة والزراعة  المصدر:

Comtrade.com 
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 ( تطور كمٌة أنتاج وكمٌة الصادرات لمحصول العنب ٔهم الدول المستوردة للعنب  0جدول رقم ) 

 (0258-0221المصرى خٕل الفترة )

 

 السنوات

 السعودٌة بلجٌكا هولندا المانٌا المملكة المتحدة

 أنتاج
 )طن(

الصادرات 
 (طن)

 أنتاج
 )طن(

الصادرات 
 (طن)

 أنتاج
 )طن(

الصادرات 
 (طن)

 أنتاج
 )طن(

الصادرات 
 (طن)

 أنتاج
 )طن(

الصادرات 
 (طن)

0221 

0226 

0227 

0228 

0229 

0252 

0255 

0250 

0250 

0254 

0251 

0256 

0257 

0258 

 المتوسط

5555 

5210 

5222 

959 

810 

774 

728 

640 

177 

155 

470 

084 

057 

015 

68007 

50059 

56261 

6459 

52860 

6969 

6650 

1005 

6651 

9058 

50205 

54704 

9060 

9566 

9272 

9696 

5449222 

5004722 

5422622 

5015122 

5001222 

910122 

5012222 

5007222 

5542222 

5041222 

5599202 

5500972 

5524555 

5284010 

5050000 

08072 

40902 

08119 

09700 

02002 

09461 

04695 

00250 

00985 

01949 

07957 

00807 

00000 

05808 

01210 

682 

702 

862 

871 

882 

827 

764 

756 

609 

060 

591 

452 

061 

059 

654 

562222 

586065 

594061 

010084 

074160 

010682 

060047 

071150 

087097 

099280 

052867 

048520 

060802 

077117 

085800 

129 

112 

522 

92 

522 

000 

659 

924 

5571 

5151 

5741 

5101 

5661 

5821 

891 

65054 

17665 

07200 

05005 

42111 

57050 

8052 

9044 

52595 

55508 

50281 

1007 

52184 

51945 

00456 

500571 

506001 

544402 

565156 

562577 

508176 

509007 

501068 

504484 

40029 

64581 

85169 

74500 

66677 

551271 

0481 

0619 

0798 

0441 

502 

5846 

0000 

5750 

0070 

0204 

0691 

0158 

0107 

0111 

0406 

، موقع منظمة التجارة الخارجٌة Faostat.orgموقع منظمة أغذٌة والزراعة  المصدر:

Comtrade.com 
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الدول  ( تطور اسعار التصدٌر للعنب المصرى بسوق المملكة المتحدة وأسعار التصدٌرٌة ٔهم4جدول )

 (0258-0221التى تتنافس مع مصر بنفس السوق خٕل الفترة )

، موقع منظمة التجارة الخارجٌة Faostat.orgموقع منظمة أغذٌة والزراعة  المصدر:

Comtrade.com 

 

 

 

 

 

 

 السنوات
 جنوب أفرٌقٌا

 دؤر/طن

 تشٌلى

 دؤر/طن

 اسبانٌا

 دؤر/طن

 مصر

 دؤر/طن

0221 

0226 

0227 

0228 

0229 

0252 

0255 

0250 

0250 

0254 

0251 

0256 

0257 

0258 

 المتوسط

0024 

0421 

0492 

0728 

0449 

0690 

0917 

0774 

0761 

0202 

0448 

0895 

0900 

0971 

0725 

5868 

5880 

5849 

0597 

0249 

0529 

0688 

0580 

0100 

0178 

0054 

0605 

0692 

0762 

0028 

5875 

5688 

0719 

0840 

0107 

0408 

0900 

0746 

0675 

0290 

0721 

0525 

0589 

0078 

0720 

5800 

5486 

0402 

0246 

0727 

0780 

0005 

0222 

0181 

0402 

0818 

0549 

0018 

0067 

0619 
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( تطور اسعار التصدٌر للعنب المصرى بسوق هولندا وأسعار التصدٌرٌة ٔهم الدول التى 1جدول )

 (0258-0221صر بنفس السوق خٕل الفترة )تتنافس مع م

 السنوات
 جنوب أفرٌقٌا

 دؤر/طن

 تشٌلى

 دؤر/طن

 اٌطالٌا

 دؤر/طن

 مصر

 دؤر/طن

0221 

0226 

0227 

0228 

0229 

0252 

0255 

0250 

0250 

0254 

0251 

0256 

0257 

0258 

 المتوسط

5871 

5924 

0200 

0462 

5974 

0685 

0500 

0620 

0848 

0290 

0040 

0247 

0546 

0046 

0198 

5707 

5760 

5901 

0546 

5974 

0500 

0709 

0524 

0466 

0680 

0089 

0611 

0701 

0851 

0097 

5515 

5008 

5000 

5010 

5974 

5028 

5699 

5701 

5752 

5815 

5120 

5802 

5880 

5900 

5198 

5976 

5497 

0194 

5826 

5974 

5995 

0848 

0807 

0091 

0017 

0784 

0854 

0920 

0990 

0450 

، موقع منظمة التجارة الخارجٌة Faostat.orgموقع منظمة أغذٌة والزراعة  المصدر:

Comtrade.com 
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( اهم العوامل المإثرة على صادرات العنب المصرى لسوق المملكة المتحدة خٕل الفترة  6جدول رقم ) 

(0221-0258) 

 

 السنوات

 

الكمٌة 
 المصدرة

من 
العنب 
 المصرى

 طن

سعر 
التصدٌر 
 المصرى
 دؤر/طن

سعر 
 التصدٌر

جنوب 
 افرٌقٌا

 دؤر/طن

سعر 
 التصدٌر

 تشٌلى

 دؤر/طن

سعر 
 التصدٌر

 اسبانٌا

 دؤر/طن

كمٌة 
أنتاج 
للدولة 
 طن

كمٌة 
واردات 
الدولة من 
 العنب

 طن

عدد 
السكان 
دولة 
المملكة 
 المتحدة

ملٌون 
 نسمة

0221 

0226 

0227 

0228 

0229 

0252 

0255 

0250 

0250 

0254 

0251 

0256 

0257 

0258 

50418 

56207 

58682 

58460 

02488 

59275 

58940 

00711 

59009 

02891 

00822 

09829 

08620 

09122 

5800 

5486 

0402 

0246 

0727 

0780 

0005 

0222 

0181 

0402 

0818 

0549 

0018 

0067 

0024 

0421 

0492 

0728 

0449 

0690 

0917 

0774 

0761 

0202 

0448 

0895 

0900 

0971 

5868 

5880 

5849 

0597 

0249 

0529 

0688 

0580 

0100 

0178 

0054 

0605 

0692 

0762 

5875 

5688 

0719 

0840 

0107 

0408 

0900 

0746 

0675 

0290 

0721 

0525 

0589 

0078 

5555 

5210 

5222 

959 

810 

774 

728 

640 

177 

155 

470 

084 

057 

015 

046660 

074016 

017916 

074944 

044194 

048501 

004006 

045869 

012266 

017922 

017744 

047476 

046474 

041470 

6200 

6206 

6500 

6507 

6000 

6007 

6000 

6006 

6402 

6400 

61 

6104 

6109 

6604 

، موقع منظمة التجارة الخارجٌة Faostat.orgموقع منظمة أغذٌة والزراعة  المصدر:

Comtrade.com 
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    ( اهم العوامل المإثرة على صادرات العنب المصرى لسوق هولندا خٕل الفترة  7جدول رقم ) 

(0221-0258) 

 

 السنوات

لكمٌة ا
 المصدرة

من 
العنب 
المصرى 
 طن

سعر 
التصدٌر 
المصرى 
 دؤر/طن

سعر 
 التصدٌر

جنوب 
 افرٌقٌا

 دؤر/طن

سعر 
 التصدٌر

 تشٌلى

 دؤر/طن

سعر 
 التصدٌر

 اٌطالٌا

 دؤر/طن

كمٌة 
أنتاج 
للدولة 
 طن

كمٌة 
واردات 
الدولة من 
 العنب

 طن

عدد 
السكان 
دولة 
 هولندا

ملٌون 
 نسمة

0221 

0226 

0227 

0228 

0229 

0252 

0255 

0250 

0250 

0254 

0251 

0256 

0257 

0258 

1800 

7848 

8675 

52900 

58678 

50206 

55609 

50820 

50704 

57804 

56822 

06120 

02922 

08720 

5976 

5497 

0194 

5826 

5974 

5995 

0848 

0807 

0091 

0017 

0784 

0854 

0920 

0990 

5871 

5924 

0200 

0462 

5974 

0685 

0500 

0620 

0848 

0290 

0040 

0247 

0546 

0046 

5707 

5760 

5901 

0546 

5974 

0500 

0709 

0524 

0466 

0680 

0089 

0611 

0701 

0851 

5515 

5008 

5000 

5010 

5974 

5028 

5699 

5701 

5752 

5815 

5120 

5802 

5880 

5900 

682 

702 

862 

871 

882 

827 

764 

756 

609 

060 

591 

452 

061 

059 

001200 

062572 

026402 

064911 

011799 

075694 

020017 

000147 

000566 

001602 

070000 

008192 

040161 

046145 

56000 

56042 

56046 

56010 

56018 

56060 

56069 

56071 

56085 

56087 

56090 

56099 

57021 

57055 

، موقع منظمة التجارة الخارجٌة Faostat.orgموقع منظمة أغذٌة والزراعة  المصدر:

Comtrade.com 
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( اهم العوامل المإثرة على صادرات العنب المصرى لسوق المملكة المتحدة خٕل  8جدول رقم )

 (0258-0221الفترة )

 

 السنوات

 

الكمٌة 
 المصدرة

من 
العنب 
 المصرى

 طن

سعر 
التصدٌر 
المصرى 
 دؤر/طن

سعر 
 التصدٌر

جنوب 
 افرٌقٌا

 دؤر/طن

سعر 
 التصدٌر

 تشٌلى

 دؤر/طن

سعر 
 التصدٌر

 اسبانٌا

 دؤر/طن

كمٌة 
أنتاج 
للدولة 
 طن

كمٌة 
واردات 
الدولة من 
 العنب

 طن

عدد 
السكان 
دولة 
المملكة 
 المتحدة

ملٌون 
 نسمة

0221 

0226 

0227 

0228 

0229 

0252 

0255 

0250 

0250 

0254 

0251 

0256 

0257 

0258 

50418 

56207 

58682 

58460 

02488 

59275 

58940 

00711 

59009 

02891 

00822 

09829 

08620 

09122 

5800 

5486 

0402 

0246 

0727 

0780 

0005 

0222 

0181 

0402 

0818 

0549 

0018 

0067 

0024 

0421 

0492 

0728 

0449 

0690 

0917 

0774 

0761 

0202 

0448 

0895 

0900 

0971 

5868 

5880 

5849 

0597 

0249 

0529 

0688 

0580 

0100 

0178 

0054 

0605 

0692 

0762 

5875 

5688 

0719 

0840 

0107 

0408 

0900 

0746 

0675 

0290 

0721 

0525 

0589 

0078 

5555 

5210 

5222 

959 

810 

774 

728 

640 

177 

155 

470 

084 

057 

015 

046660 

074016 

017916 

074944 

044194 

048501 

004006 

045869 

012266 

017922 

017744 

047476 

046474 

041470 

6200 

6206 

6500 

6507 

6000 

6007 

6000 

6006 

6402 

6400 

61 

6104 

6109 

6604 
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( اهم العوامل المإثرة على صادرات العنب المصرى لسوق هولندا خٕل الفترة  9جدول رقم ) 

(0221-0258) 

 

 السنوات

 

الكمٌة 
 المصدرة

من 
العنب 
المصرى 
 طن

 

سعر 
التصدٌر 
المصرى 
 دؤر/طن

سعر 
 التصدٌر

جنوب 
 افرٌقٌا

 دؤر/طن

سعر 
 التصدٌر

 تشٌلى

 دؤر/طن

سعر 
 التصدٌر

 اٌطالٌا

 دؤر/طن

كمٌة 
اج أنت

للدولة 
 طن

كمٌة 
واردات 
الدولة من 
 العنب

 طن

عدد 
السكان 
دولة 
 هولندا

ملٌون 
 نسمة

0221 

0226 

0227 

0228 

0229 

0252 

0255 

0250 

0250 

0254 

0251 

0256 

0257 

0258 

1800 

7848 

8675 

52900 

58678 

50206 

55609 

50820 

50704 

57804 

56822 

06120 

02922 

08720 

5976 

5497 

0194 

5826 

5974 

5995 

0848 

0807 

0091 

0017 

0784 

0854 

0920 

0990 

5871 

5924 

0200 

0462 

5974 

0685 

0500 

0620 

0848 

0290 

0040 

0247 

0546 

0046 

5707 

5760 

5901 

0546 

5974 

0500 

0709 

0524 

0466 

0680 

0089 

0611 

0701 

0851 

5515 

5008 

5000 

5010 

5974 

5028 

5699 

5701 

5752 

5815 

5120 

5802 

5880 

5900 

682 

702 

862 

871 

882 

827 

764 

756 

609 

060 

591 

452 

061 

059 

001200 

062572 

026402 

064911 

011799 

075694 

020017 

000147 

000566 

001602 

070000 

008192 

040161 

046145 

56000 

56042 

56046 

56010 

56018 

56060 

56069 

56071 

56085 

56087 

56090 

56099 

57021 

57055 

، موقع منظمة التجارة الخارجٌة Faostat.orgموقع منظمة أغذٌة والزراعة  المصدر:
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