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البحث  تتلخص      بالنسبه الجمالي   في  مشكله  البطاطا  المصريه من  الصادرات  انخفاض كميه وقيمه 

، ومنه كان هدف البحث هو دراسه اسباب انخفاض  (2020-2001الصادرات الزراعيه خالل الفترة )

 ا هم الدول المستورده للبطاطالمصريه في السوق العالمي. وتبين من نتائج الدراسه ان ا  صادرات البطاطا

(، اما نسبه 2020-2015% خالل الفتره )68.6هي انجلترا وهولندا والسعوديه بأجمالي نسبه صادرات 

%. كما كانت اهم الدول المنافسه للمحصول المصري في  69.7  بلغتقيمه الصادرات للثالث دول فقد  

لسوق السعودي اما ا  ، وفي السوق الهولندي امريكا وكوستاريكاالسوق االنجليزي هي امريكا والصين،  

 للبطاطاوبدراسه مؤشرات التنافسيه    .فتصدر المحصول المصري المركز االول من حيث الكميه والقيمه 

-2015في السوق االنجليزي والهولندي والسعودي من الفتره )لمحصول  تبين زياده النصيب السوقي ل

الى )2017 للمحصول  )2018-2020(  كان  كما  االنجليميزه  ،  السوق  في  ازي  سعريه  لمحصول  عن 

في الفتره الثانيه كانت لمصر ، و في الفتره االولي الغيني، وفي السوق الهولندي عن باقي الدول المنافسه

السعودي كان لعن  سعريه  ميزه   السوق  الدول.   مصركوستاريكا وبلجيكا، وفي  ميزه سعريه عن باقي 

يتواجد في التصنيف المسمي بالنجوم الساطعه في حالة السوق   وسطن تبين ان المحصولسه نموذج بوبدرا

،   االستفهام في حاله السوق السعوديالمسمي بعالمات  ي بينما يتواجد في التصنيف  االنجليزي والهولند

 ومنه توصل البحث لبعض التوصيات من اهمها:  

له بالمواصفات المطلوبه من  التعرف علي متطلبات االسواق الخارجيه وبالتالي زراعة االصناف المفض  -

ا مع  يتناسب  بما  االستيراديه  الصادراتاالسواق  لزياده  يؤدي  مما  واحتياجاتهم  المستهلكين  من   ذواق 

 . البطاطا

 يه عن االسواق المستهدفه فتح اسواق جديده للمحصول عن طريق اعداد دراسات تسويق -

  .جوده المحصولتحسين استخدام التكنولوجيا الحديثه في الزراعه ل -

المشتركه  - العربيه  السوق  اتفاقيه  تفعيل  العربيه من خالل  للدول  البطاطا  الصادرات من  لتذليل   زياده 

 .  الدول بينالتجاره عقبات 
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  The research problem is summed up in the decrease in the quantity and value of Egyptian 

exports of sweet potatoes in relation to the total agricultural exports during the period (2001-

2020), and the research objective was to study the reasons for the decline in Egyptian sweet 

potato exports in the global market. The results of the research revealed that the most 

important importing countries for the crop are England, the Netherlands and Saudi Arabia, 

with a total percentage of exports of 68.6% during the period (2015-2020), while the 

percentage of the value of exports to the three countries amounted to 69.7%. The most 

important countries competing for the Egyptian crop in the English market were America 

and China, and in the Dutch market, America and Costa Rica. As for the Saudi market, the 

crop ranked first in terms of quantity and value. It was also shown that the market share of 

the crop increased in the English, Dutch and Saudi market from the period (2015-2017) to 

(2018-2020), and the crop had a price advantage in the English market over the Guinean 

crop, and in the Dutch market over the crop of Costa Rica and Belgium, and in the Saudi 

market it was Egypt has a price advantage over other countries. By studying the Boston 

model, it was found that the crop is found in the classification called bright stars in the case 

of the English and Dutch market, while it is in the classification called question marks in the 

case of the Saudi market, and the research reached some recommendations, the most 

important of which are : 

 -Cultivation of the preferred varieties with the specifications required from the import 

markets and that suit the consumer's tastes and needs . 

-Opening new markets for the crop by preparing marketing studies on the target markets. 

-Using modern technology in agriculture to improve the quality of the crop. 
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 مقدمة :

نظرا لما تحظى به التجاره الخارجيه للمحاصيل الزراعيه من اهميه كبيره في االقتصاد المصري حيث تعتبر احد اهم المصادر  
الدوله   ةوالمشاريع االقتصاديه واالجتماعيه، باالضافه لزياده قدر لزياده حصيله الدوله من العمله االجنبيه الالزمه لتمويل البنيه التحتيه  

في التصدير، علي تمويل وارداتها لتخفيف العبء علي الميزان التجاري، ونظرا لوجود بعض المحاصيل الزراعيه غير التقليديه الواعده  
الفتره االخيره  ةوقيم  ةوالتي زادت كمي الدوله علي زياده الصادرات من المحاصيل الزراعيه لذا وجب ووفقا لتشجيع    صادراتها في 

محصول من اجمالي الحيث بلغت نسبه مساحه    . االهتمام بدراسه صادرات محصول البطاطا باعتباره احد المحاصيل الزراعيه الواعده
تاج المحصول لنفس %، كما بلغت نسبه ان8.2بدون محصولي البطاطس والطماطم نحو    2020مساحه محاصيل الخضر في عام  

% من اجمالي انتاج محاصيل الخضر بدون محصولي البطاطس والطماطم العتبارهم من المحاصيل االستيراتيجيه 12.3العام نحو  
لذا تم استبعادهم المساحه واالنتاج  البطاطا  ،العاليه في  الخضر  وهذا ما يوضح اهمية دراسة محصول  لباقي محاصيل   ، بالنسبه 

الف طن،    42نحو  بلغت    2021صادرات البطاطا عام    ةكمي  اتضح انفي االسواق الخارجيه  للمحصول  التنافسيه    هقدر ال  ةدراسبو 
كميه للصادرات المصريه من البطاطا   ىبلغت اقص فقد  (  2020-2001)الدراسه  ة  اما خالل فتر ،  الف دوالر  54.2حو  بقيمه قدرت بن

 38.1حيث بلغت نحو    2020، ومن المالحظ انخفاض كميه الصادرات المصريه من المحصول عام  2019الف طن عام    94نحو  
بسبب  الموسم  هذا  التصديريه خالل  التعاقدات  والغاء بعض  الشراء  االستيراديه عن حركه  االسواق  تراجع  بسبب  وذلك  الف طن 

داخل اهم اسواقه  السلبيه الناتجه عن جائحه فيروس كورونا. ومنه تم دراسه تنافسيه الصادرات المصريه لمحصول البطاطا  التداعيات
 االستيراديه. 

 :  يةمشكلة البحثال

 الصادرات المصريه من محصول البطاطا بالنسبه الجمالي الصادرات  ةوقيم  ةكمية  تتمثل المشكله البحثيه في انخفاض نسب
نه من المحاصيل الواعدة في التصدير أ(، علي الرغم من  2020- 2001الزراعية بالمقارنه بالمحاصيل االستراتيجيه خالل الفتره )

صادرات  البطاطا المصرية منه  تمثل 2021عام  دوالر 701746نظرا لزياده الطلب العالمي علي هذا المحصول )حيث بلغ نحو 
هذا المحصول باعتباره محصول تصديري واعد    ةميأه% من اجمالي قيمه الصادرات العالميه من البطاطا( ومن هنا تزداد  7.7نحو  

لمحاصيل ا التنميه الزراعيه تهدف الي التنوع والتوسع في انتاج وتصدير ةلم يتم االستفاده منه بالشكل االمثل، خاصه وان استراتيجي
 التي يزداد الطلب عليها في السوق العالمي.

 هدف البحث : 

يهدف البحث الى دراسه اسباب انخفاض صادرات البطاطا المصرية فى السوق العالمى وذلك عن طريق دراسة الوضع التنافسي  
سواقه االستيراديه باالضافه الى تحليل الطاقه االنتاجيه والتصديريه للمحصول أللصادرات المصريه من محصول البطاطا داخل اهم  

( الفتره  أل  (، ودراسه2020-2001خالل  الجغرافي  المستوردالتوزيع  الدول  التصديري   ةهم  الوضع  دراسه  الي  باالضافه  للبطاطا 
المحصول داخل  أ للمحصول داخل   لهذا  المصريه  للصادرات  التنافسيه  م اسواقه  أههم االسواق االستيراديه، دراسه بعض مؤشرات 

 السواق. االستيراديه والتعرف علي الدول المنافسه للمحصول المصري داخل هذه ا
 الطريقة البحثية ومصادرالبيانات :

لتفسير   العام  الزمني  االتجاه  المتوسطات ومعادالت  لتقدير  والكميه  الوصفيه  االحصائيه  التحليل  اساليب  علي  البحث  اعتمد 
نمو الصادرات ووصف المتغيرات االقتصاديه موضع الدراسه، بجانب استخدام بعض مؤشرات التنافسيه مثل النصيب السوقي ومعدل  

  وقوه التصدير ومؤشر االعتماد علي الصادرات باالضافه الي استخدام نموذج بوسطن لدراسه الوضع التسويقي التنافسي لمحصول 
داخل اسواقه االستيراديه، مع المقارنه بين فترتين يعتبروا من افضل الفترات في تصدير هذا المحصول وهي الفتره االولي   البطاطا

(2015 -2017  )( الثانيه  هذه 2020- 2018والفتره  في  الصادرات  نمو  معدل  علي  للتعرف  الفترتين  هاتين  بين  ما  والمقارنه   )  
المركزيه    المحاصيل. كاالداره  الحكوميه  الجهات  تصدرها  التي  المنشوره  وغير  المنشوره  المتاحه  البيانات  علي  البحث  اعتمد  وقد 

العالميه   البيانات  قواعد  استخدام  الي  باالضافه  االراضي  واستصالح  الزراعه  بوزاره  االقتصاديه  الشئون  بقطاع  الزراعي  لالقتصاد 
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بجانب االستعانة ببعض    www.trade map.comاالمم المتحده الحصائيات تجاره السلع  الخاصه بشبكه االنترنت مثل مواقع  
 الدراسات واالبحاث ذات الصلة بمجال البحث.

 األهمية التطبيقية للبحث: 

ونظرًا لوجود بعض المحاصيل غير التقليديه والواعده في  ,  هداف الرئيسية للسياسة الزراعيةإحدي األ  زياده الصادراتلما كان  
الصادرات المصريه    ةوقيم  ةاسباب انخفاض كميلذا كان من الضروري البحث عن  المنخفضه في كميه وقيمه صادراتها    التصدير

العمل علي زيادتها, ومن ثم كان من الضروري و بصفة خاصة  ومحصول البطاطا موضع الدراسه  بصفة عامة  من هذه المحاصيل  
وتطبيق نموذج   وقياس مؤشرات التنافسيه  اإلحصائي  التحليل من خالل  تنافسيه محصول البطاطا في اهم اسواقه الخارجيه  دراسة  

 .البحث اهدافلمناسبة لتحقيق ا  االساليب والطرق تحديد بوسطن للتعرف علي وضع المحصول داخل اسواقه االستيراديه و 
 النتائج والمناقشة

 : تحليل الطاقة النتاجية والتصديرية لمحصول البطاطا المصري -اولا 

تعد كمية إنتاج محصول البطاطا من المحددات الرئيسيه لحجم الصادرات منها، حيث يشرح هذا الجزء دراسه تطور مساحة 
االهميه النسبيه لكميه صادرات البطاطا بالنسبه لالنتاج المحلي وإنتاج وكمية وقيمة الصادرات المصرية من البطاطا وايضا حساب  

 منها والتي تشير إلى النسبة المئوية المأخوذة من اإلنتاج للتصدير، حيث تبين ما يلي: 
(.  2020-2001( الى تطور كل من المساحه المزروعه واالنتاج وكميه وقيمه الصادرات خالل الفتره )1تشير بيانات جدول )

الف   35.8بينما بلغ حدها االقصي نحو    2002الف فدان عام    17.5الحد االدنى للمساحه المزروعه من البطاطا نحو    حيث بلغ
( الى ان المساحه 2(، بينما اشار جدول ) 2020- 2001الف فدان خالل الفتره )  26بمتوسط مساحه قدر بنحو    2020فدان عام  

% من متوسط المساحه المزروعه وقد  1.85الف فدان يمثل نحو    0.48نحو    المزروعه تزايدت بمقدار سنوي معنوي احصائيا بلغ
 % من التغيرات الحادثه في المساحه المزروعه بالبطاطا. 38مما يوضح ان عنصر الزمن مسئول عن نحو    0.38بلغ معامل التحديد  

، بينما بلغت أعلى 2002ألف طن عام    202.4بدراسة إجمالي إنتاج محصول البطاطا تبين أن أقل كمية إنتاج بلغت حوالي  
وزادت كمية اإلنتاج بمقدار سنوي معنوي احصائيا بلغ   339.7بمتوسط انتاج بلغ نحو    2020ألف طن عام    502.4كمية حوالي  

اإلنتاج، كما شكلت العوامل المرتبطة بعنصر الزمن والمسؤولة عن حدوث ٪ من متوسط  3.3ألف طن يمثل حوالي    11.1نحو  
 %.68ات في اإلنتاج حوالي التغير 

، بينما بلغت اقصى كميه حوالي  2006الف طن عام    4.9وبالنسبه لكميه الصادرات من البطاطا فقد بلغت اقل كميه نحو  
( ان كميه صادرات محصول البطاطا زادت 2الف طن، كما اوضح جدول )  23.9بمتوسط قدر بنحو  2019الف طن عام  94.6

% من متوسط كميه الصادرات خالل فتره الدراسه، اما العوامل  14.6الف طن يمثل    4.1بلغ نحو    بمعدل سنوي معنوي احصائيا
 %. 62المتعلقه بعنصر الزمن والمسئوله عن احداث تغيرات في كميه صادرات المحصول فقد مثلت حوالي 

، بينما بلغت اعلي قيمه حوالي 2001الف دوالر عام  0.816اما بالنسبه لقيمه صادرات البطاطا فقد بلغت اقل قيمه لها نحو  
، فيما ارتفعت قيمه صادرات مصر من البطاطا خالل فتره الدراسه بمعدل سنوي معنوي احصائيا بلغ 2020الف دوالر عام    47.2

% من 77ما يعني ان نحو    0.77من متوسط القيمه، وقد بلغت قيمه معامل التحديد نحو  %  15.8نحو الفان دوالر تمثل حوالي  
 التغيرات الحادثه في قيمه الصادرات المصريه من البطاطا مسئول عنها عنصر الزمن.  

 
 
 
 
 



 

 شيرين زغلول                        996-979          2022 ، 3العدد  ،  32 ، مجلدالمجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 

10.21608/MEAE.2022.165893.1099 

983 
 

 . (2020-2001تطور المساحة واالنتاجية واالنتاج وكمية وقيمة وسعر التصدير لمحصول البطاطا خالل الفترة ) :(1جدول)
 نتاج بالطن الا فدان بالمساحه ال السنوات

  صادراتالكميه 

 بالطن

 صادراتالقيمه 

 بالدوالر
 % صادرات/انتاج

2001 25125 283249 5814 816 2.053 

2002 17472 202403 6796 884 3.358 

2003 23955 281757 5937 902 2.107 

2004 21704 256857 6692 1836 2.605 

2005 25838 304036 8095 2015 2.663 

2006 27575 330239 4912 1058 1.487 

2007 27685 346324 7415 1640 2.141 

2008 21145 244401 12273 5508 5.022 

2009 27930 333714 12245 9425 3.669 

2010 27286 350434 19281 10501 5.502 

2011 20568 274935 17291 10601 6.289 

2012 22535 307587 27862 10027 9.058 

2013 23620 332112 38433 12018 11.572 

2014 22262 316710 45130 14747 14.250 

2015 27816 401756 14309 17590 3.562 

2016 31634 449349 20938 19525 4.660 

2017 25027 355298 36717 18661 10.334 

2018 33527 477246 55776 24788 11.687 

2019 31082 442663 94590 45631 21.368 

2020 35839 502386 38110 47251 7.586 

 130.97 255424 478616 6793456 519625 الجمالي

 6.549 12771 23931 339673 25981 المتوسط

اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرات االقتصاد الزراعي، اعداد    ،االقتصاديةقطاع الشئون  ،  واستصالح االراضي   جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة ر: المصد
 (.2020-2001متفرقة خالل الفترة ) 

 

خالل  البطاطا  والنتاجية والنتاج وكمية وقيمة وسعر التصدير لمحصول  للمساحةتطور التجاه الزمني العام ( 2جدول )

 (.2020- 2001)الفترة 

 معادلة االتجاه الزمني العام البيان م
المتوسط  

 السنوي

معدل 

التغير  

 السنوي %

معامل  

 (2)رالتحديد

قيمة ف 

 المحسوبة
 المعنويه 

المساحه المزروعه   1

 )بااللف فدان( 
 ** 11 0.38 1.85 25.98 ـهس  0.48+20.93=  ـه^ص

 االنتاج  2

 )بااللف طن( 
 ** 38 0.68 3.27 339.67  ـهس 11.11+ 222.99 = ـه^ص

كمية الصادرات   3

 )بااللف طن( 
 ** 29 0.62 14.61 27.93 ـهس4.08+   14.93-=  ـه^ص

قيمة الصادرات   4

 )بااللف دوالر( 
 ** 60 0.77 15.82 12.77 ـ هس 2.02+   8.45-= ـه^ص

 20,...... 2, 1=   ـ= متغير الزمن  ,   ه ـ,   س ه  ـحيث : ص= القيمة التقديرية للمتغير في السنة ه

 0.01معنوي عند  )**(

 ( 1المصدر:  جمعت وحسبت من البيانات الواردة بالجدول رقم )

خالل    2019% عام  21.4بحوالي  بينما قدرت اعلي نسبه    2006% عام  1.5وعن نسبه الصادرات من االنتاج فقد بلغت اقل نسبه نحو  

ه غير فتره الدراسه، وهذا ما يفسر انخفاض نسبه الصادرات من البطاطا بالنسبه للكميه المنتجه منها ويرجع هذا العتبارها من المحاصيل الواعد

ت من المحاصيل الزراعيه مع التنوع في  التقليديه والتي تزايدت كميه الصادرات منها في الفتره االخيره وفقا الستراتيجيه الدوله بزياده الصادرا

 تصدير المحاصيل. 
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ا:   :بطاطا ال التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من محصولثانيا

( الذي يبين التوزيع 3التي يتم تصدير البطاطا اليها من خالل دراسه بيانات الجدول رقم )أهم الدول    يوضح هذا الجزء تحديد

( حيث تبين ارتفاع كمية الصادرات 2020-2018(، )2017-2015البطاطا المصرية خالل فترتي الدراسة )الجغرافي لصادرات  

الف طن إلى   72المصرية خالل الفترة الثانية عن الفتره االولي، اذ ارتفع اجمالي الكمية المصدرة للعالم في الفترة األولى من حوالي  

 55.8%، كما ارتفع اجمالي قيمة صادرات مصر من نحو  38.2ه زياده تقدر بنحوالف طن في الفترة الثانية، بنسب  188.5حوالي  

% عن قيمه صادرات 46الف دوالرفي الفترة الثانية بنسبه زياده قدرت بحوالي    121.7والر في الفترة األولى إلى حوالي  الف د

 الفتره االولي.

%  59.8%،  58.4لمملكة المتحدة وهولندا والسعوديه نحو  كما مثلت كمية وقيمة صادرات مصر من البطاطا الى اسواق كل من ا

الى نحو   الثانيه  الفتره  في  والقيمه زادت  للكميه  بالنسبه  االولي  لكميه وقيمه صادرات محصول 74.2%،  75.7للفتره  بالنسبه   %

لثانيه عن الفتره االولي نحو البطاطا للثالث اسواق، كما بلغت نسبه زياده كميه وقيمه الصادرات المصريه من البطاطا في الفتره ا

% بالنسبه للقيمه في السوق االنجليزي، وفي السوق الهولندي كانت نسبه الزياده في الكميه في  238% بالنسبه للكميه ونحو  311

لغت  % زياده في القيمه في الفتره الثانيه عن االولي، وعن السوق السعودي فقد ب466%، ونحو  507الفتره الثانيه عن االولي نحو  

، اما عن قيمه المحصول فقد تناقصت 73نسبه الزياده في وارداته من البطاطا المصريه في المرحله الثانيه عن المرحله االولي نحو 

  12.8الف دوالر في الفتره االولي الي نحو    13.6% في المرحله الثانيه عن االولي حيث انخفضت قيمه المحصول من  5.4بنسبه  

 لثانيه نتيجه النخفاض السعر. الف دوالر في الفتره ا

وبالنسبه لباقي الدول التي يتم تسويق البطاطا اليها فقد بلغت اعلي نسبه زياده في الكميه والقيمه في السوق االسباني بنسبه قدرت  

للكميه و320بنحو   للقيمه، يليه السوق الفرنسي بنسبه زياده  %443.8  للكميه وحوالي  %185  للقيمه، اما اقل  %152.7  نسبه % 

% علي الترتيب. في حين 51.2%، 33.8%، 2.4زياده في الكميه فقد كانت في السوق االردني يليه اللبناني ثم الكويتي بنسبه زياده 

%،  35.1%،  36.2انخفضت قيمه صادرات المحصول لكل من السوق االردني واللبناني والكويتي من الفتره االولي الي الثانيه بنحو  

 % علي الترتيب.6.6

الفتره )4اما جدول ) البطاطا الهم االسواق االستيراديه خالل  -2015( فيوضح اجمالي كميه وقيمه وسعر تصديرمحصول 

% من 70%،  69( والذي تبين منه ان نسبه كميه وقيمه صادرات البطاطا للسوق االنجليزي والهولندي والسعودي بلغت نحو  2020

دوالر للطن في السوق االنجليزي، اما اقل   834.3لغ اعلي سعر تصدير للبطاطا نحو  اجمالي كميه وقيمه التصدير العالميه، كما ب

 681.3دوالر للطن في السوق السعودي، اما السعر العالمي للبطاطا خالل هذه الفتره فقد بلغ نحو    477.5سعر تصدير فقد بلغ نحو  

 دوالر للطن. 

 .(2020-2018، )(2017-2015خالل الفترتين) البطاطا لالسواق االستيراديه التوزيع الجغرافي لصادرات مصر من  ( 3)جدول 

% لزياده قيمه  
الصادرات في  

الفتره الثانيه عن  
 االولي

% لزياده كميه 
الصادرات في  

الفتره الثانيه عن  
 االولي

 متوسط الفتره االولي  متوسط الفتره الثانيه

 الدول 
 % 

قيمه 
 بالدوالر

 % 
كميه  
 بالطن

 % 
قيمه 

 بالدوالر
 % 

كميه  
 بالطن

 انجلترا 15571 0.216 15133 0.271 63952 0.339 51212 0.421 310.7 238.4

 هولندا 6182 0.086 4625 0.083 37519 0.176 26179 0.215 506.9 466

 السعوديه  20293 0.282 13597 0.244 35119 0.194 12860 0.106 73.1 5.4-

 االمارات  5825 0.081 4132 0.074 10753 0.041 7491 0.062 84.6 81.3

 االردن 8546 0.119 5627 0.101 8754 0.033 3592 0.03 2.4 36.2-

 الكويت  3887 0.054 3202 0.057 5878 0.022 2992 0.024 51.2 6.6-

 فرنسا  1663 0.023 1103 0.02 4739 0.018 2787 0.023 185 152.7

 اسبانيا  344 0.005 217 0.004 1446 0.005 1180 0.01 320.3 443.8

 لبنان  4713 0.065 3632 0.065 6304 0.023 2358 0.019 33.8 35.1-

144.4 183.6 0.09 11019 0.101 14012 0.081 4508 0.069 4940 
دول  
 اخرى 

 العالم 71964 1 55776 1 188476 1 121670 1 161.9 118.1

 www.trademap.org.بيانات جمعت وحسبت من : المصدر
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 (2020-2015) م اسواقها االستيراديه في الفتره( التوزيع الجغرافي لكميه وقيمه وسعر تصدير البطاطا اله4جدول )

 (.3جمعت وحسبت من جدول ) المصدر:        
 للبطاطا المصريه: اا النصيب السوقي لهم الدول استيراد

 يه، وذلك وفقا للقانون التالي : لمصر البطاطا المستورده لمحصول السوقي ألهم الدول ا ( النصيب5يوضح جدول ) 
صادرات مصر من المحصول لسوق معين في سنه معينه/اجمالي واردات هذا السوق من نفس المحصول   النصيب السوقي=

 لنفس السنه  
( للتعرف 2020-2018)،  (2017- 2015وبدراسه النصيب السوقي الهم الدول المستورده للبطاطا المصريه خالل الفترتين )

على مدي التزايد او التناقص في النصيب السوقي من خالل المقارنه ما بين الفترتين حيث تبين زيادة النصيب السوقي للبطاطا 
% من اجمالي واردات السوق االنجليزي في الفتره 12.4% في الفتره االولي الي نحو  3.1المصريه في السوق االنجليزي من نحو  

% من 10.1% في الفتره االولي زاد في الفتره الثانيه الي نحو  3.5ما في السوق الهولندي فقد قدر النصيب السوقي بنحو  الثانيه، ا
%  47اجمالي واردات السوق الهولندي في الفتره الثانيه، كما بلغ النصيب السوقي لمحصول البطاطا المصريه في السوق السعودي نحو

% من اجمالي واردات السوق السعودي في الفتره الثانيه،  52.5في الفتره االولي زاد الي نحو    من اجمالي واردات السوق السعودي
% من اجمالي قيمه 66.6% في الفتره االولي الى نحو  57.6وبالنسبه للسوق االماراتي فقد زادت الحصه السوقيه فيه من نحو  

فبالرغم من قله الكميه التي يستوردها من البطاطا اال ان اجمالي وارداته    واردات السوق االماراتي في الفتره الثانيه، اما السوق االردني
له من نحو   السوقيه  الحصه  تناقصت  فقد  الكويتي  السوق  اما  المصريه،  البطاطا  الى نحو  97.4كانت من  االولي  الفتره  في   %

درات المصريه من الفتره االولي الى % في الفتره الثانيه حيث انخفضت كل من كميه واردات السوق الكويتي وكميه الصا92.9
% الي نحو 18.3الثانيه، كما تناقص النصيب السوقي في السوق االسباني من الفتره االولي الي الفتره الثانيه حيث تناقص من  

ي الى نحو الف طن في الفتره االول  5.5% في الفتره الثانيه ويرجع ذلك لزياده نسبه واردات السوق االسباني بكميه كبيره من  6.8
الف طن    1.9الف طن في الفتره الثانيه بينما تزايدت الصادرات المصريه لهذا السوق من الف طن في الفتره االولي الي نحو    27.7

% في الفتره الثانيه، 4.9% في الفتره االولي الي نحو  3.7الفرنسي زياده النصيب السوقي من نحو    يوضح السوق في الفتره الثانيه، و 
% في الفتره الثانيه، وقد تزايدت الحصه السوقيه في السوق االيطالي من 99% الى نحو  97.1في السوق اللبناني من    كما تزايد

 .لتلك الفترة% من اجمالي واردات السوق االيطالي 3.2% الى نحو 0.9نحو 
 

 
 

 الدول 
اجمالي كميه 

 بالطن
% 

اجمالي قيمه  
 بالدوالر

 طن /السعر دوالر %

 834.29 37.4 66345 30.5 79523 انجلترا

 704.88 17.6 30804 16.8 43701 هولندا

 477.46 14.9 26457 21.3 55412 السعوديه

 701.11 6.6 11623 6.4 16578 االمارات

 532.89 5.2 9219 6.6 17300 االردن 

 634.31 3.5 6194 3.7 9765 الكويت 

 607.62 2.2 3890 2.5 6402 فرنسا

 780.45 0.8 1397 0.7 1790 اسبانيا 

 543.71 3.4 5990 4.2 11017 لبنان

 819.28 8.7 15527 7.3 18952 دول اخرى 

 681.33 100 177446 100 260440 العالم 
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سه  ( النصيب السوقي لمحصول البطاطا في اهم السواق الستيراديه خالل فترتي الدرا5جدول )

(2015-2017 ( ،)2018-2020 ) 

 السوق
 النصيب السوقي )حصه السوق( % صادرات مصر الهم االسواق بالطن واردات اهم الدول بالطن 

2017-2015 2020-2018 2017-2015 2020-2018 2017-2015 2020-2018 

 12.44 3.14 65725 16465 528148 525162 انجلترا

 10.06 3.48 50339 9871 500523 284043 هولندا

 52.52 47.01 44691 28561 85096 60758 السعوديه

 66.64 57.64 13840 6405 20768 11113 االمارات

 100 100 6082 38 6082 38 االردن 

 92.85 97.4 4364 4840 4700 4969 الكويت 

 4.92 3.68 7636 3562 155282 96860 فرنسا

 6.75 18.25 1870 1009 27693 5528 اسبانيا 

 98.96 97.15 9391 7064 9490 7271 لبنان

 3.24 0.89 1185 200 36613 22435 ايطاليا

 .www.trademap.orgالمصدر:            
 - مستقبل الصادرات المصرية من محاصيل الدراسة في السواق الخارجيه:

(،  2017-2015معدل نمو الصادرات داخلها خالل الفترة )اعتمد هذا الجزء على دراسة اسواق التصدير المصرية والتعرف على  
 ( والذى يمكن من خاللة تقسيم االسواق الى نوعين: 2020- 2018)

 اسواق فيها معدل نمو الصادرات مرتفع  -أ

 اسواق فيها معدل نمو الصادرت متراجع  -ب 

الدراسة، علي المحور  الل فترتي  خ حيث تم التعبير عن الطلب داخل هذة االسواق ) معدل نمو السوق( بمعدل نمو الصادرات
 .االفقي

 وبدراسة حصه السوق خالل نفس الفترتين، يمكن تقسيم حصه الصادرات المصرية داخل االسواق االستيراديه الى نوعين: 
 صادرات لها حصه سوقيه مرتفعه  -أ

 لها حصه سوقيه منخفضه صادرات  -ب 

 . الرأسي الدراسة علي المحورحيث تم التعبير عن حصه السوق بطلب السوق خالل فترتي 

معدل نمو الصادرات المصريه ومعدل نمو الواردات في السواق العالميه خالل فترتي الدراسه   مقارنه بين( 6) جدول

(2015-2017 ( ، )2018-2020). 

 (-تراجع الصادرات ) نمو الصادرات )+( 

 طلب السوق متزايد
 حصه السوق )+( 

 -االمارات  -السعوديه  -هولندا -انجلترا
 ايطاليا  -لبنان -فرنسا

 

 السوق متناقصطلب 
 (-)حصه السوق( )

 الكويت   اسبانيا 

 5المصدر: جمعت من بيانات جدول  
 - نمو الصادرات فى اسواق يتزايد فيها الطلب:* 

يالحظ فى هذة المجموعة زيادة الصادرات المصرية داخل اسواق تتميز بارتفاع معدالت الطلب فيها من الفتره االولي الى الثانيه،   
زيادة القدرات   معدل نمو الصادرات المصرية بمعدل أعلى من معدل نمو واردات السوق خالل فترتي الدراسة، مما يعنىحيث يرتفع  

 التنافسية للصادرات المصرية داخل االسواق التاليه: انجلترا، هولندا، السعودية، االمارات، فرنسا، لبنان، ايطاليا. 
%،  56%،  410%،  299من البطاطا الى االسواق السابقه بنسبة بلغت نحو  كما تبين ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية  

( بينما كان معدل نمو 2020-2018(، )2017- 2015لكل منهم على التوالى خالل الفترتين )  492 %،%33،  %114،  116
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نفس % لكل منهم على التوالى خالل  63%،  30%،  60%،  86%،  40%،  76%،  0.56واردات هذه االسواق يصل الى نحو  
 الفترتين.

 - نمو الصادرات فى اسواق يتراجع فيها الطلب:* 

- 2015تتميز هذه المجموعة بزيادة الصادرات المصرية داخل اسواق تتميز بانخفاض معدل الطلب فيها خالل فترتي الدراسه ) 
%، 85( وهي السوق االسباني حيث بلغ معدل نمو الصادرات المصرية من البطاطا لهذا السوق حوالى  2018-2020(، )2017

% في الفتره 18.2% وهذا ما يوضح انخفاض حصه السوق من نحو  400ى نحو  في حين زاد معدل نمو الواردات لهذا السوق ال
 % في الفتره الثانيه.  6.7االولي الى نحو  

 - تراجع الصادرات فى اسواق يتراجع فيها الطلب:* 

(،  2017-2015)يالحظ فى هذة المجموعة تراجع الصادرات المصرية داخل اسواق تتميز بانخفاض الطلب فيها خالل فترتي  
% مع انخفاض معدل نمو 9.8(، حيث انخفضت كمية الصادرات المصرية فى السوق الكويتي بمعدل بلغ نحو  2020- 2018)

 . خالل فترة الدراسة %92.8% الى نحو 97.4%، وبالتالي انخفضت حصه السوق من نحو 5.4الواردات بنحو 
 السوق يواجه صعوبات فى جانبى العرض والطلب. وبالتالى فان محصول البطاطا المصرى الموجود داخل هذا 

 الوضع التنافسي للصادرات المصرية من محصول البطاطا داخل اهم اسواقها الستيراديه: ثالثاا:

(، حيث كلما زادت قوة 2020  -2015يتناول هذا الجزء التعرف علي اهم الدول المنافسه للمحصول المصري خالل الفترة )
االخرى للصادرات المصرية في هذا السوق كلما زاد التاثير السلبي على حجم هذه الصادرات، كما هو موضح في منافسه الدول  
 ( الذي يوضح كمية وقيمة الصادرات المصرية من البطاطا الهم االسواق المنافسة لمصر في نفس الفترة .7الجدول رقم ) 

 : السوق النجليزي:  أ

البطاطا من حيث كميه وقيمه الصادرات  يتضح من دراسه السوق االنجليزي   انه يأتي في صداره الدول المستورده لمحصول 
% علي 8.9%، 53المصريه له ، وقد كانت اهم الدول منافسه للمحصول المصري هي امريكا والصين بنسبه صادرات بلغت نحو  

الف   82.2ثالث بكميه صادرات بلغت نحو  الترتيب من اجمالي كميه الصادرات للسوق االنجليزي بينما تصدرت مصر المركز ال
% من اجمالي كميه الصادرات لهذا السوق، بينما بلغت قيمه الصادرات المصريه من البطاطا لهذا السوق نحو  7.8طن بنسبه بلغت  

لهذا % من اجمالي كميه الصادرات  7.1%. بينما احتلت كميه صادرات غينيا المركز الرابع بنسبه  7.6الف دوالر بنسبه    64.3
السوق، ومنه اتضح ان محصول البطاطا االمريكي والصيني اكثر منافسه للمحصول المصري حيث ان اسعار تصديرهم اقل من 

 سعر تصدير المحصول المصري باالضافه الى زياده كميه الصادرات لكال السوقين عن كميه الصادرات المصريه. 
 ب : السوق الهولندي: 

امريكا وكوستاريكا وبلجيكا  هي  المصري في السوق الهولندي    محصولالهولندي تبين ان اهم الدول المنافسة للبدراسة السوق  
( ان امريكا تتصدر 7واسبانيا حيث تبين ان صادرات مصر لهذا السوق تأتي في المركز الثاني من حيث الكميه، حيث بين جدول ) 

من اجمالي   % على الترتيب46.6%،  50.2بنسبه بلغت نحو    لسوق الهولنديالدول من حيث كمية وقيمة صادراتها من البطاطا ل
الف    60.2، يليها مصر حيث بلغت كمية وقيمة صادراتها  لنفس السوق نحو  في نفس الفترةواردات هولندا من البطاطا    كميه وقيمه

للكمية،   للقيمة بنسبة تمثل نحو    52طن  السوق على   % من اجمالي كمية وقيمة7.2%،  7.7الف دوالر  لهذا  صادرات مصر 
يليها بلجيكا ،  % للقيمة على الترتيب8.6% للكميه،  7.1الترتيب، وفي المركز الثالث كوستاريكا حيث بلغت نسبه صادراتها نحو  

% 4.9%،  5.4% للكمية والقيمة على الترتيب، في حين اشارت صادرات اسبانيا الي نحو  6.1%،  6بنسبه صادرات بلغت نحو  
تيب من إجمالي كمية وقيمة صادرات اسبانيا، ومنه اتضح ان محصول البطاطا االمريكي هو االكثر منافسه للمحصول  علي التر 

المصري في هذا السوق حيث كان سعر تصديره اقل من سعرتصدير المحصول المصري باالضافه الى زياده كميه وقيمه صادراته 
 عن كميه وقيمه الصادرات المصريه
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 ( 2020-2015لالسواق المنافسه خالل الفتره ) البطاطا من مصر لصادرات المنافسة الدول ألهم ضع التنافسي( الو 7جدول )

 .www.trademap.orgالمصدر: 
 السعودي: ج : السوق 

وفقا لدراسة السوق السعودي تبين ان محصول البطاطا يتصدر المركز االول بالنسبه للدول المنافسه من حيث الكميه والقيمه، 
الف طن بقيمه تقدر   73.3والتي تتمثل في الصين والهند وامريكا، اذ بلغت كميه وقيمه واردات السعوديه من البطاطا المصريه نحو  

% علي الترتيب من اجمالي كميه وقيمه واردات السعوديه من البطاطا  35.1%،  50.2دوالر وبنسبه بلغت نحو  الف    33.6بنحو  
% علي الترتيب للكميه والقيمه، 33.7%،  34.6يليها الصين التي بلغت نسبه واردات السعوديه من البطاطا الصيني نحو    ،المصريه

الكميه والقيمه لنفس الفتره، اما امريكا فقد كانت كميه واردات السعوديه من  % علي الترتيب من حيث 7.9% ، 5.5ثم الهند بنسبه 
% للقيمه، ومنه اتضح ان محصول البطاطا المصري 6.3% للكميه وحوالي 1.4البطاطا االمريكي منخفضه اذ بلغت نسبتها نحو  

 في هذا السوق. يحتل المركز االول في السوق السعودي من حيث الكميه والقيمه كما انه االقل سعرا
ا: المؤشرات القتصاديه والقدره التنافسيه للصادرات المصرية من محصول البطاطا  داخل اهم اسواقها الخارجية   رابعا

بالدول  مقارنه  االستيراديه  اسواقه  داخل  المصريه  البطاطا  لمحصول  التنافسيه  ومؤشرات  االقتصاديه  المؤشرات  بعض  بدراسه 
سوق، فقد اعتمد هذا الجزء علي دراسه مؤشر النصيب السوقي والميزه السعريه وقوه التصدير ودرجه المنافسه لمصر داخل هذا ال

االعتماد علي التصدير لمحصول البطاطا داخل اهم اسواقه االستيراديه. للتعرف علي مدى وجود ميزه تنافسيه للمحصول المصري 
( وهذا ما سيوضحه  2020- 2018(، )2017-2015ترتي الدراسه )بالمقارنه باالسواق المنافسه لمصر داخل هذا السوق خالل ف

 (.  9(، جدول )8جدول )

 قيمة الصادرات كمية الصادرات  الدول 
السعر دوالر 

 للطن 
اهم اسواق صادرات البطاطا 

 المصري 
 % الف دوالر  % الف طن 

    السوق االنجليزي

 690.15 46.1 388.168 53.4 562.443 امريكا 

 639.11 7.2 60.109 8.9 94.051 الصين 

 782.11 7.6 64.282 7.8 82.190 مصر

 869.96 7.8 65.501 7.1 75.292 غانا

  31.3 263.564 22.8 239.334 اخرى 

 799.03 100 841.624 100 1053.310 االجمالي

    السوق الهولندي 

 855.59 46.6 336.920 50.2 393.788 امريكا 

 863.61 7.2 51.998 7.7 60.210 مصر

 1113.23 8.6 62.243 7.1 55.912 كوستاريكا 

 933.25 6.1 43.663 6 46.786 بلجيكا 

 835.05 4.9 35.335 5.4 42.315 اسبانيا 

  26.6 192.232 23.6 185.555 اخرى 

 920.75 100 722.391 100 784.566 االجمالي

    السوق السعودي 

 458.36 35.1 33.576 50.2 73.252 مصر

 638.20 33.7 32.226 34.6 50.495 الصين 

 951.56 7.9 7.563 5.5 7.948 الهند

 2985.09 6.3 6.006 1.4 2.012 امريكا 

  17 16.261 8.3 12.147 االخرى

 655.67 100 95.632 100 145.854 االجمالي
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 :من البطاطا في اسواقها الخارجية  المصريه النصيب السوقي والنسبه السعريه للصادرات -

باالسواق المنافسه لمصر داخل  في هذا الجزء يتم دراسه النصيب السوقي والتنافسيه السعريه لمحصول البطاطا المصري ومقارنته  
االسواق   داخل  المنافسه  االسواق  لكافه  والسعر  الكميه  نمو  معدل  الى حساب  باالضافه  الدراسه  فترتي  االستيرادي خالل  السوق 

 االستيراديه 
اذا كان    اذ يعتبر النصيب السوقي احد المؤشرات التي تعكس حجم المبيعات الخارجية الي دولة في سوق ما، حيث يشير الى ما

للبلد المصدر في البلد المستورد ام ال، ويوضح مدى قدرة هذه الصادرات على تغطية متطلبات تلك االسواق  يوجد سوق حقيقي 
المستوردة وزيادة االمكانيات التصديرية لها، ويعبر عن النسبة المئوية لصادرات دولة ما من سلعه معينة الى سوق معين بالنسبة  

من مختلف دول العالم من نفس السلعه، وقد سبق حساب النصيب السوقي لالسواق االستيراديه المتمثله في  لواردات هذا السوق  
 السوق االنجليزي والهولندي والسعودي، اما في هذا الجزء فسيتم دراسه النصيب السوقي لالسواق المنافسه داخل االسواق االستيراديه.  

النسبة المئوية لكمية الصادرات لدولة ما من محصول معين الى سوق معين بالقياس الى يعبر مؤشر النصيب السوقي عن  **  
 .الطاقة االستيعابية لذلك السوق من مختلف دول العالم من هذا المحصول

داخل السوق فكلما زادت نتيجة هذا المؤشر كلما دل ذلك على وجود ميزة تنافسية للمحصول المصري بالمقارنه باالسواق المنافسة  
 المستورد.

كما تم دراسه النسبه السعريه والتي تعتبر من أهم مؤشرات التنافسيه والنفاذيه الى االسواق الخارجيه بشرط توافر الجوده في السلعه  
فترتي  للمحصول خالل  المصدرة  الدول  اهم  باسعار  مقارنه  المصرية  البطاطا  لمحصول  السعرية  النسبة  مؤشر  وبقياس  المصدره 

التقارب النوعي للسلعه  الد راسه، حيث يعتير السعر التصديري مؤشر هام المكانيه جذب المزيد من االسواق االستيرادية في ظل 
المصدرة مع نظيرتها بالدول االخرى المصدرة، وكلما انخفض السعر التصديري بالمقارنة بنظيرة في الدول االخرى المنافسة له فإن 

للسلعه المصدرة وقدرة تنافسيه أفضل. ويتم حساب النسبة السعرية بإيجاد النسبة بين السعر المصري   ذلك يدل على وجود ميزة سعرية
 واسعار الدول االخرى التي تنافسها في تصدير نفس السلعه الى نفس السوق.

د أهم المنافسين لمصر لتحديالدراسه  خالل فترتي  بطاطا المصريه  المستوردة لمحصول ال اهم االسواق ومن هذا المنطلق سيتم دراسة  
 .لمنافسين داخل كل سوق بين المقارنة لسعار ال وكذلك مستوى افي هذا السوق 

توضح البيانات  نجليزي حيث  ألهم الدول المنافسة لمصر داخل السوق االوالميزه السعريه  المشاركة السوقية    ،(٨)  يوضح جدول
ألف طن خالل الفترة الثانية، وتمثل كل    528.1ألف طن إلى نحو    525.2الكمية المستوردة خالل الفترة األولى من حوالي    تزايد
في   رابعخالل الفترة األولي، وكان لمصر المركز ال  نجليزي من واردات السوق اال  % 75حوالي  ، غانا  مصر   ،الصين  ،امريكامن  

 % 3.14طن وتمثل حوالي    الف  16.5السوق خالل الفترة األولى بكمية صادرات قدرت بنحو  هذا  في    بطاطاقائمة الدول المصدرة لل
  307.5بكميه بلغت نحو    ىاألول  الثالثه  كزافي المر   غانا،  لصينا، إامريكالفترة، يسبقها كل من    هذهمن إجمالي واردات السوق خالل  

الترتيب من إجمالي واردات السوق لتلك % علي  6.6،  %6.8  ،%58.6نحو  يمثلوا  الف طن    34.6الف طن،    35.5الف طن،  
. وبالنسبه للتنافسيه السعريه فقد كان محصول البطاطا المصري له تنافسيه سعريه عن محصول البطاطا الغيني وذلك النخفاض الفترة

هم اقل من السعر سعر تصدير المحصول المصري عن سعر المحصول الغيني، اما باقي الدول امريكا والصين فكان سعر تصدير 
 المصري.

بجدول هو موضح ، كما االنجليزي من واردات السوق % 80حوالي ، غانا ، مصرامريكا، الصينلفترة الثانية فتمثل كل من ا أما
 65.7بكمية صادرات قدرت بنحو    نجليزي في السوق اال  بطاطاكأهم الدول المصدرة لمحصول ال  انيوكان لمصر المركز الث  ،(٨)

كمية صادرات قدرت بفي المركز األول    امريكاالسوق لنفس الفترة تسبقها    هذا   من إجمالي واردات   %12.4حوالي    طن تمثل  الف
داخل    بطاطاواردات، كما تبين أن أعلى معدل نمو للكمية المستوردة من الاجمالي المن  %  48.3طن بنسبة    الف   254.9بنحو  
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انخفض   بينما% على الترتيب،  17.9،  %64.8بنسبة    الصين وغاناتليها    %299لمصر حيث قدرت بنحو    كانت  نجليزي السوق اال
، بينما انخفض معدل نمو السعر لباقي الدول  %5.3نحو  ب  قدرحيث    مريكالسعر اللمعدل نمو  اعلى  وقد بلغ    المريكا.معدل النمو  

إال أن السعر التصديري المصري  سعر  معدل نمو ال  انخفاضوبالرغم من  حيث انخفض سعر التصدير من الفتره االولي الى الثانيه  
% 12.2حيث بلغت نسبه انخفاض سعر التصدير المصري بنسبه    باعتبارهم أهم المنافسين  اعلي من سعر امريكا والصينلمصر  

 الغيني والذي كان سعر تصديره اعلى من الفتره االولي للثانيه، كما كان لمحصول البطاطا المصري تنافسيه سعريه عن المحصول  
 سعر التصدير المصري. من

  500.5إلى نحو    في الفتره االولى  لف طنا  284من حوالي   واردات السوق الهولندىكمية    ( الى تزايد٨)جدولبيانات  واشارت  
خالل   هولنديمن واردات السوق ال  %74، كوستاريكا، بلجيكا، اسبانيا نحو  مصر  ،امريكاالفترة الثانية، وتمثل كل من   فيألف طن  

ال المركز  لمصر  األولي، وكان  الدول   رابعالفترة  قائمة  لمحصول  في  بكمية   خاللالسوق  هذا  في    بطاطالا   المصدره  األولى  الفترة 
السوق خالل    %3.5طن وتمثل حوالي    الف   9.9صادرات قدرت بنحو   ا، امريكالفترة، يسبقها كل من    هذهمن إجمالي واردات 

نحو يمثلوا الف طن  11.2الف طن،  27.7الف طن،  152.5ثالث بكميه بلغت نحو األول الي ال في المركز اسبانيا، ،كوستاريكا
. وبالنسبه للتنافسيه السعريه فقد كان محصول البطاطا الترتيب من إجمالي واردات السوق لتلك الفترة% علي  3.9،  9.8%  ، 53.7%

ال مصدره لهذا السوق وذلك النخفاض سعر تصدير مصر عن  المصري تنافسيه سعريه عن باقي محاصيل البطاطا لباقي الدول 
 .  سعار باقي الدول في الفتره االولىا

كما بجدول   الهولنديمن واردات السوق  %  77.6حوالي  ، كوستاريكا، بلجيكا، اسبانيا  ، مصرامريكالفترة الثانية فتمثل كل من  اأما  
طن وتمثل حوالي    الف  50.3بكمية صادرات قدرت بنحو    بطاطاكأهم الدول المصدرة لمحصول ال   انيوكان لمصر المركز الث(  ٨)

طن   الف 241.2كمية صادرات قدرت بنحو  بفي المركز األول    امريكا السوق لنفس الفترة تسبقها  هذا  من إجمالي واردات    % 10.1
السوق كانت لمصر  هذا  داخل    بطاطاة المستوردة من الواردات، كما تبين أن أعلى معدل نمو للكمياجمالي المن  %  48.2بنسبة  

، وقد % على الترتيب1.6%،  58.1%،  178،  %298بنسبة  بلجيكا واسبانيا وامريكا وكوستاريكا  تليها    %410حيث قدرت بنحو  
انخفض   %، بينما0.34%، 1.4%،  10%،  10.6في كوستاريكا يليها مصر ثم بلجيكا وامريكا بنسبه لسعر لأعلى معدل نمو  قدر

%، حيث انخفض سعر التصدير من الفتره االولي الى الثانيه. وقد كان للمحصول المصري  18.4معدل نمو السعر السبانيا بنسبه  
تصدير مصر عن اسعار هذه الدول بينما لم يكن  تنافسيه سعريه عن محصول البطاطا لكوستاريكا وبلجيكا وذلك النخفاض سعر  

 ا واسبانيا. لمصر ميزه سعريه عن سعر امريك
( ان مصر احتلت المركز االول في واردات البطاطا في الفتره االولي بكميه 8وفيما يتعلق بالسوق السعودي فقد تبين من جدول )

% علي 1.3%،  5.9%،  32.2وامريكا بنسبه  % من اجمالي واردات السوق، يليها الصين والهند47الف طن بنسبه    28.6بلغت  
% من اجمالي واردات السعوديه من المحصول، 86.4وباجمالي نسبه مشاركه لالربع دول في السوق السعودي بلغت نحو  الترتيب،  

 كما كان لسعر تصدير مصر ميزه سعريه عن باقي الدول المنافسه النه اقلهم سعرا. 
كما تزايدت كميه  ،  %52.5بنسبه  طن  لف  ا  44.7حوالي  من البطاطا المصريه الي  الكمية المستوردة    في الفتره الثانيه تزايدت

الف طن لكل من الصين والهند وامريكا علي الترتيب باجمالي نسبه    1.2،    4.4،    30.9صادرات باقي الدول المنافسه الي نحو  
  ول في قائمة الد ول، وكان لمصر المركز االلثانيهخالل الفترة ا سعوديواردات السوق الاجمالي من  %95.5لالربع دول بلغت نحو

 المصدره لهذا السوق. وقد كان لسعر تصدير مصر ميزه سعريه عن باقي الدول المنافسه النه اقلهم سعرا.
حيث والهند  مصر  مريكا يليها الصين ثم  السوق كانت الهذا  داخل    بطاطاكما تبين أن أعلى معدل نمو للكمية المستوردة من ال

في امريكا والهند حيث قدر بنحو لسعر لمعدل نمو    ، وقد بلغ أعلىالترتيب% على  21.6%،  56.5%،  58.2،  %64قدرت بنحو  
% حيث انخفض بها سعر التصدير من  3.6%،  16.5%، بينما انخفض معدل نمو السعر لمصر والصين بنسبه  %25.6،  37.7

 الفتره االولي الى الثانيه.
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 درات مصر من محصول البطاطا ( النصيب السوقي والميزه السعريه الهم الدول المنافسه لصا8جدول )

 الدول 

 الفتره الثانيه الفتره االولي
معدل  
نمو 
 الكميه

معدل  
نمو 
 السعر

كميه  
 بالطن

قيمه  
 بالدوالر

سعر  
بالدوالر  

 للطن 

نصيب  
سوقي 
% 

ميزه 
تنافسيه  
 سعري 

كميه  
 بالطن

قيمه  
 بالدوالر

سعر  
بالدوالر  

 للطن 

نصيب  
سوقي  

% 

ميزه 
تنافسيه  
 سعري 

السوق  
 االنجليزي 

   

 5.3 17.1- 1.07 48.3 709.62 180888 254907 1.29 58.6 674.0 207280 307536 امريكا

   2.5- 64.8 1.2 11.1 632.87 37043 58532 1.33 6.8 649.4 23066 35519 الصين

 12.2- 299 1 12.4 760.93 50012 65725 1 3.14 866.69 14270 16465 مصر 

 16.2 - 17.9 0.95 7.7 799.13 32550 40732 0.91 6.6 953.44 32951 34560 غانا 

  17.4-  20.5  128008 108252  24.9  135556 131082 اخرى 

 3.1 0.57 0.94 100 811.33 428501 528148 1.1 100 786.66 413123 525162 االجمالي 

السوق  
 الهولندي 

   

 0.34 58.1 1.02 48.2 856.7 206670 241236 0.93 53.7 853.81 130250 152552 امريكا

 10 409.9 1 10.1 876.7 44133 50339 1 3.5 796.78 7865 9871 مصر

 10.6 1.63 0.75 5.6 1168.9 32941 28182 0.75 9.8 1056.7 29302 27730 كوستاريكا 

 1.38 298.3 0.94 7.5 935.8 34997 37398 0.86 3.3 923.09 8666 9388 بلجيكا

 18.4 - 178.3 1.11 6.2 788.12 24535 31131 0.82 3.9 965.67 10800 11184 اسبانيا 

  53.1  22.4  115692 112237  25.8  76540 73318 اخرى 

 1.12 - 76.2 0.96 100 916.98 458968 500523 0.86 100 927.40 263423 284043 االجمالي 

السوق  
 السعودي 

   

 16.5- 56.5 1 52.5 425.6 19020 44691 1 47 509.6 14556 28561 مصر

 3.59- 58.2 0.68 36.4 629.1 19465 30939 0.78 32.2 652.5 12761 19556 الصين

 25.6 21.6 0.41 5.1 1047.9 4570 4361 0.61 5.9 834.4 2993 3587 الهند

 37.7 64 0.13 1.5 3330.4 4163 1250 0.21 1.3 2419 1843 762 امريكا

  53.5-  4.5 1994.8 7690 3855  13.6 1034 8571 8292 االخرى 

 3.7- 40.1 0.66 100 645.2 54908 85096 0.76 100 670.3 40724 60758 االجمالي 

   7المصدر: حسبت وجمعت من جدول 

ا    :المصرية في أهم األسواق الستيرادية لبطاطاالعتماد على التصدير لدرجة : قوة التصدير وخامسا

يعتبر مؤشري قوة التصدير ودرجه االعتماد علي التصدير من المؤشرات الهامه لقياس تنافسيه وقوه الصادرات المصريه في  

لنسبه ( كلتا المؤشرين لمحصول البطاطا داخل السوق االنجليزي والهولندي والسعودي، فبا9اسواقها الخارجيه، حيث أظهر جدول )

(، كما قدر الحد 2010-2001% من اإلنتاج المحلي كمتوسط للفترة االولي )0.339للسوق االنجليزي فقد بلغت قوة التصدير نحو  

% من اإلنتاج المحلي في الفتره االولي، كما 0.532، والحد األقصى قدر بنحو  2009% من اإلنتاج المحلي عام  0.209األدنى بنحو  

نحو   2012% من اإلنتاج المحلي، وبلغ الحد األدنى عام  2.141نحو  ) ٢٠٢٠-٢٠١١سط للفترة الثانية )بلغت قوه التصدير كمتو 

% من اإلنتاج المحلي. وتظهر نتائج مؤشر االعتماد على 5.682نحو    2020% من اإلنتاج المحلي، والحد األقصى عام  0.473

% 0.208% بحد أدنى بلغ نحو 0.338الفترة األولى بلغ نحو الصادرات المصرية لمحصول البطاطا بالسوق اإلنجليزي أن متوسط 

بلغ نحو   2012% بحد أدنى عام  2.065، اما متوسط الفترة الثانية فقد بلغ نحو  2002% عام  0.529، وحد اقصى نحو  2009عام  

 %. 5.377بنحو  2020% وحد أقصى عام 0.471

(، كما  2010-2001من اإلنتاج المحلي كمتوسط للفترة االولي )%  0.129اما السوق الهولندي فقد بلغ مؤشر قوة التصدير نحو  

% من اإلنتاج المحلي، 0.447بنحو    2010، والحد األقصى عام  2001% من اإلنتاج المحلي عام  0.011قدر الحد األدنى بنحو  

  2012الحد األدنى عام  % من اإلنتاج المحلي، وبلغ  1.495بلغ مؤشر قوه التصدير نحو  ) ٢٠٢٠-٢٠١١وكمتوسط للفترة الثانية )

% من اإلنتاج المحلي. وتظهر نتائج مؤشر االعتماد على 5.327نحو    2020% من اإلنتاج المحلي، والحد األقصى عام  0.247نحو  

، والحد 2001% عام  0.011% بحد أدنى بلغ نحو  0.129الصادرات المصرية لمحصول البطاطا أن متوسط الفترة األولى بلغ نحو  

وحد أقصى   2012% عام  0.246% بحد أدنى بلغ نحو  1.449%، وكمتوسط للفترة الثانية بلغ نحو  0.445نحو    2010األقصى عام  

 %. 5.058بنحو  2020عام 

% من اإلنتاج المحلي كمتوسط للفترة االولي كما قدر الحد األدنى بنحو  1.253اما السوق السعودي فقد بلغت قوة الصادرات نحو  

% من اإلنتاج المحلي، اما متوسط الفترة الثانيه 1.923بنحو    2008، والحد األقصى عام  2001عام    % من اإلنتاج المحلي0.260

% من اإلنتاج المحلي، والحد األقصى عام 1.540نحو    2012% من اإلنتاج المحلي، وبلغ الحد األدنى عام  2.396فقد بلغ نحو  
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% 1.235عتماد على الصادرات أن متوسط الفترة األولى بلغ نحو  % من اإلنتاج المحلي. وتظهر نتائج مؤشر اال4.366بنحو    2020

% بحد  2.334%، وكمتوسط للفترة الثانية بلغ نحو  1.887نحو    2008، وحد اقصى عام  2001% عام  0.259بحد أدنى بلغ نحو  

 %.4.184بنحو  2020% وحد أقصى عام 1.517بلغ نحو  2012أدنى عام 

المركز االول بالنسبه لمؤشر قوه الصادرات ودرجه االعتماد علي الصادرات في الفتره   ومنه تبين ان السوق السعودي جاء في

-2011( ، )2010-2001( خالل متوسط الفترتين )9االولي والثانيه يليها السوق االنجليزي ثم الهولندي كما هو موضح في جدول )

2020.) 

 2020- 2001لبطاطا للسوق االنجليزي والهولندي والسعودي خالل الفتره ( قوة التصدير ودرجة االعتماد على التصدير لمحصول ا 9جدول )

 السنه 
  االنتاج الصادرات بالطن  كميه

 بالطن
 لتصدير االعتمادعلي امؤشر  تصديرقوة المؤشر 

 للسعوديه لهولندا ا النجلتر للسعوديه لهولندا النجلترا  للسعوديه لهولندا نجلترا ال

2001 709 30 736 283249 0.250 0.011 0.260 0.250 0.011 0.259 

2002 1077 61 1046 202403 0.532 0.030 0.517 0.529 0.030 0.514 

2003 1065 194 2893 281757 0.378 0.069 1.027 0.377 0.069 1.016 

2004 997 131 3807 256857 0.388 0.051 1.482 0.387 0.051 1.461 

2005 875 417 4523 304036 0.288 0.137 1.488 0.287 0.137 1.466 

2006 783 495 5345 330239 0.237 0.150 1.618 0.237 0.150 1.593 

2007 1140 383 3231 346324 0.329 0.111 0.933 0.328 0.110 0.924 

2008 701 239 4701 244401 0.287 0.098 1.923 0.286 0.098 1.887 

2009 697 634 5301 333714 0.209 0.190 1.588 0.208 0.190 1.564 

2010 1716 1566 5949 350434 0.490 0.447 1.698 0.487 0.445 1.669 
متوسط  
الفتره 
 االولى 

976 415 3753.2 293341.4 0.339 0.129 1.253 0.338 0.129 1.235 

2011 1527 1219 5047 274935 0.555 0.443 1.836 0.552 0.441 1.803 

2012 1456 760 4737 307587 0.473 0.247 1.540 0.471 0.246 1.517 

2013 2194 1808 5361 332112 0.661 0.544 1.614 0.656 0.541 1.589 

2014 5321 2254 7787 316710 1.680 0.712 2.459 1.652 0.707 2.400 

2015 4734 2999 8258 401756 1.178 0.746 2.055 1.165 0.741 2.014 

2016 5235 3624 9439 449349 1.165 0.806 2.100 1.152 0.800 2.057 

2017 6496 3248 10864 355298 1.828 0.914 3.058 1.795 0.906 2.967 

2018 12683 7106 12679 477246 2.657 1.489 2.657 2.589 1.467 2.588 

2019 24494 16470 10076 442663 5.533 3.721 2.276 5.243 3.587 2.226 

2020 28548 26763 21936 502386 5.682 5.327 4.366 5.377 5.058 4.184 

متوسط  
الفتره 
 الثانيه 

9268.8 6625.1 9618.4 386004.2 2.141 1.495 2.396 2.065 1.449 2.334 

 www.trademap.org.المصدر: 

 يه البطاطا المصر صادرات تطبيق نموذج بوسطن ل

يعتبر نموذج بوسطن احد اهم نماذج قياس تنافسية السلع المختلفة في االسواق الخارجية، فهو يعتبر نظرية تسويقية على نظام  

االقتصاد وما اذا كان سيتعافى ام سينهار كليا. حيث يعتبر خبراء  اقتصادي الغرض منه هو محاولة لفهم ووضع اطار جديد لقياس قوة  

التجارة الخارجية نموذج بوسطن انه اداة تحليلية يتم االستعانة بها لقياس اداء سلعة ما في دولة ما خالل فترتين او سنتين مختلفتين 

التحليل يضع المنتج استراتيجية التعامل مع   وذلك باستخدام مؤشرين اساسين هما حصة السوق ومعدل نمو السوق، وعلى اثر هذا

 . او رفع الدعم عن سلعة اخرى هذه السلعة، واولوية توجيه الدعم التصديري لسلعة ما،

أي ان نموذج بوسطن يوضح للمنتج ما هي السلع التي يجب التركيز على زيادة كمية الصادرات منها، وما هي السلع التي يتم 

 . لتي يجب عدم استثمار المزيد منهافضة النمو، وما هي السلع اوضعها في خانه السلع المنخ

 الهدف من تطبيق نموذج بوسطن

 يهدف تطبيق نموذج بوسطن الى االتي: 

 .ع السلعة في السوق الخارجيتحديد االستراتيجية التي يستطيع المنتج في ضوئها معرفة وض -

 . ي السوق واعلى معدل نمو للمبيعاتبكفاءة لتحقيق اعلى حصة فالحصول على ارباح عالية من اجل استخدامها  -

http://www.trademap.org/
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 كيفية استخدام نموذج بوسطن

 . يمثل خصائص مختلفة للمنتج وللسوقيتضح من دراسة نموذج بوسطن انه ينقسم الى اربع تصنيفات مختلفة كل تصنيف 

االفق المحور  يقسم  االول  التحكمي  الخط  التصنيفات خطي تحكم،  بين هذه  الى  ويفصل  السوق  المدون عليه حصة  المحور  ي وهو 

 . ن خط البداية كلما قلت حصة السوقمجالين مجال مرتفع واخر منخفض، وكلما ابتعدنا ع

اما الخط التحكمي الثاني فهو يفصل المحور الرأسي المدون عليه معدل نمو مبيعات السوق الى مجالين مجال مرتفع واخر منخفض، 

 . زاد الطلب على السلع التصديرية افكلما ارتفعنا العلى كلم

 . ل منها يوضح وضع السلعه في السوقومنه تم تقسيم نموذج بوسطن الى اربع تصنيفات مختلفة ك

  التصنيف الول: يسمى بالنجوم الساطعة

 تتميز السلعة في هذا التصنيف بان: 

 معدل نمو مبيعات السوق مرتفع، حصة السوق مرتفعة .  

وتتميز السلعة الموجودة في هذا التصنيف بمركز تنافسي قوي، وعلى المنتج في هذا التصنيف محاولة االبقاء على الموقع الريادي  

 لهذه السلعه في السوق الذي يسمح بمزيد من االستثمارات في هذه السلعة، لما يحققه من ربح ونمو. 

وفي هذه الحالة يجب على المنتج اتباع استراتيجية الحفاظ على وضع السلعة في السوق الخارجي او زيادته فقد تصبح هذه السلعة من 

 اهم مصادر الدخل القومي .

 التصنيف الثاني: يسمى بعالمات الستفهام

 تتميز السلعة في هذا التصنيف بأن: 

نخفضة، السلع في هذا التصنيف عادة ما تكون في بداية تسويقها ولذا يجب على معدل نمو مبيعات السوق مرتفع، حصة السوق م

 المنتج ان: 

يتبع استراتيجية النمو لتعزيز المركز التنافسي للسلعه في السوق وزيادة الحصة السوقية، أي العمل على زيادة كمية وجودة هذه   -

 السلعه وبالتالي زيادة حصتها السوقية

 لى هذه الحصة المنخفضة دون زيادة في االنتاج او جودة السلعة .ان يحافظ المنتج ع -

حيث يوضح هذا التصنيف انه توجد طاقة كامنه في السوق لم تتبدد بعد، وان معدل نمو المبيعات متزايد )نمو متزايد في الطلب على  

عزيز وضع السلعه في السوق، واجراء تحسينات  السلعه( ولكن السلع قد تكون غير مرضية لذا يحتاج المنتج لزيادة مواردة المالية لت

السلعه   الترويجية    –على  االنشطة  الكثير من    –وزيادة  يحمل  هنا  االستثمار  قرار  ويكون  للتمويل،  اضافية  والبحث عن مصادر 

العائد المتحقق على   المخاطر بسبب احتمال زيادة شدة المنافسة وارتفاع تكاليف التحسينات والتعديالت على المنتج، باالضافة الى قلة

 االستثمار . 
 

 التصنيف الثالث: يسمى بالفرص الضائعة

 تتسم السلعه في هذا التصنيف بأن:

 معدل نمو مبيعات السوق منخفض، حصة السوق مرتفعة . 

وقد يرجع  فالسلع الموجودة في هذا التصنيف تتمتع بحصه كبيرة في السوق في الوقت الذي يكون فيه الطلب على السلعه منخفض  

ذلك لوجود دول أخرى منافسة لمصر في هذا السوق نتيجة إما انخفاض سعر سلعة الدولة المنافسة عن سعر السلعه المصرية، أو  

نتيجة جودة السلعه المنافسه اكثر من السلعه المصريه، وفي هذه الحالة يكون الخيار االستراتيجي للمنتج هو أن االستثمار في هذه 

لحل األمثل ويكون من األفضل التركيز على سلع جديدة بجانب هذا السلعه يمكن استثمارها في هذا السوق أي أن السلعه ليس هو ا

 التدفق النقدي الذي تدره هذه السلعة يمكن استثماره في تطوير سلع أخرى افضل من استثماره في نفس السلعه. 

 :يالمطلوب من المنتج ان يتبعها في هذا التصنيف ه الستراتيجية

 ان يحافظ على حالة الثبات لهذه السلعة في هذا السوق .* 

 ان يوجة المنتج استثماراته للدخول في مجاالت عمل اخرى.* 

 ان يدعم المنتج السلع التي تقع في مجموعة النجوم الساطعة الن التنافس فيها يكون قوي وللمحافظة على وضعها في هذا السوق. * 

المنتج السلع التي ت قع في مجموعة عالمات االستفهام لتطوير السلع )زيادة كمية وجودة هذه السلعه وبالتالي زيادة حصتها او يدعم 

 السوقية(.
 

 التصنيف الرابع : يسمى بالنسحاب

 تتميز السلعة في هذا التصنيف بأن 

 معدل نمو المبيعات منخفض وحصة السوق منخفضة. 

فالسلع في هذا التصنيف تتصف باالنخفاض في االرباح وقد تكون هناك خسائر مادية وبالتالي يكون هناك انخفاض في الطلب على 

 هذه السلع. فهي أفقر وأضعف منتجات المصفوفه، وغالبا ما يتم التخلص من السلع الموجودة في هذا التصنيف. 

 وق وان يحول المنتج استثماراته الى انتاج سلع اخرى تعطي عائد اكثر . فاالستراتيجية المثلى هنا هي االنسحاب من الس 

* مثل هذا النوع من السلع ليس بالضرورة عديم الفائدة إذ من الممكن تحسين وضع هذه السلع في السوق إذا أجرى المنتج تغييرات  

 السلعه.  في أساليب اإلنتاج والتسويق أو أجرى تحسينات تكنولوجية لرفع نوعية المنتج أو
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 نقاط القوة في نموذج بوسطن: 

 يساعد نموذج بوسطن في معرفة ما اذا كان المنتج بحاجة الى زيادة االنتاج ام ال. ❖

 القدرة على تصنيف السلع وفقا للتصنيفات االربع عن طريق حساب معدل النمو وحصة السوق. ❖

بح ممكن عن طريق زيادة معدل نمو الساااوق وزيادة يسااااعد في اختيار االساااتراتيجية المالئمة للمنتج للحصاااول على اعلى ر ❖

 حصة السوق.

 نقاط الضعف في نموذج بوسطن:

 قد تتميز السلع ذات الحصة السوقية المنخفضة بارباح عالية. ➢
 صعوبة الحصول على بيانات دقيقة عن حصة السوق . ➢

 االعتماد على مؤشرين فقط في تحديد وضع السلعه في السوق الخارجي . ➢
 نموذج بوسطن للمحاصيل الزراعيةتطبيق 

 يتم تطبيق نموذج بوسطن عن طريق تقدير معدل نمو السوق، حصة السوق

  100( * 1( / س 1س -معدل نمو السوق = ))س  

 حيث  

 س  : إجمالي قيمة صادرات محصول معين لتكتل او سوق معين في فترة او سنة ما .

 التكتل او السوق في فترة او سنة سابقة .: إجمالي قيمة صادرات نفس محصول لنفس  1س

حصةة السةوق= مجمالي قيمة صةادرات محصةول معين لتكتل او سةوق معين / مجمالي قيمة واردات هذا التكتل او السةوق من نف  

 المحصول في نف  الفترة أو السنة

 
 

 

 

 

 موضع الدراسة: تطبيق نموذج بوسطن للمحصول*
بدراسة نموذج بوسطن للتعرف على الوضع التنافسي للصادرات الزراعية من البطاطا والتعرف على مكانة الصادرات الزراعية    

( وذلك بمقارنة 2020-2018( ، )2017-2015منها في اسواقها الثالثه السوق االنجليزي والهولندي والسعودي خالل الفترتين )

انية للتعرف على مدى التزايد أو التناقص في كل من معدل نمو مبيعات السوق وحصة السوق لمحصول  نتائج الفترة األولى بالفترة الث

البطاطا والذي اتضح منه األتي: بالنسبة للسوق االنجليزي والهولندي فأن المحصول يتواجد في التصنيف االول والذي يسمى بالنجوم 

دل نمو مبيعات السوق في تزايد مع تزايد حصة السوق من الفترة الساطعة وهو افضل تصنيف في نموذج بوسطن حيث يكون مع

% وال بد 7.8األولى للفترة الثانية ومع ذلك فان الحصه السوقيه للبطاطا المصريه في السوق االنجليزي منخفضه فهي تبلغ حوالي  

فظ على هذا المحصول وان تعمل على من زياده هذه الحصه وللمحافظة على هذا الوضع التنافسي المتميز يجب على الدولة أن تحا

 تطويره وأيضا أن تزيد من استثماراتها في هذا السوق مما يعظم من إيرادات والدولة وأرباحها . 

اما السوق السعودي فقد تواجد المحصول المصري في التصنيف الثاني والذي يسمي بعالمات االستفهام حيث يتزايد معدل نمو مبيعات  

ولى للثانية مع انخفاض في حصه السوق وقد يرجع ذلك النخفاض سعر التصدير في الفتره الثانيه عن االولي  السوق من الفترة األ

حيث اعتمد هذا المؤشر علي قيمه الصادرات المصريه من البطاطا للسوق السعودي والتي تأثرت بمتغير السعر الذي بانخفاضه اثر 

التي انخفضت من الفتره االولي للثانيه، وقد يرجع انخفاض حصه السوق ايضا علي قيمه الصادرات وبالتالي علي الحصه السوقيه  

 وزيادة االنشطة الترويجية. –الي احتياج المنتج لتعزيز وضع السلعه في السوق، واجراء تحسينات عليها 

والتي تناسب اذواق   ويكون من األفضل دراسه السوق السعودي للتعرف علي االصناف المفضله من محصول البطاطا في هذا السوق

المستهلك واحتياجاته مما يؤدي الى زيادة الحصة السوقية، والعمل على زيادة كمية وجودة هذه السلعه وبالتالي زيادة حصتها السوقية  

 او ان يحافظ المنتج على هذه الحصة المنخفضة دون زيادة في االنتاج او جودة السلعة.

 مما سبق يتضح :

إنشا  .1 على  العمل  المصرية  ضرورة  للصادرات  الترويج  تتولى  الخارجية  باألسواق  دائمة  وترويج  تسويق  ء معارض ومكاتب 

والتعرف عن قرب على أنماط وتفضيالت المستهلكين والتطور في السلع المنافسة حتى يمكن رسم خطط تصديرية سليمة تتفق 

لك للعمل على زيادة حصة السوق للسلع الموجودة  وظروف تلك األسواق وذلك في حالة التصنيف الثاني )عالمة االستفهام( وذ

 في هذا التصنيف.

  

 التصنيف الثاني 

 عالمات الستفهام

 التصنيف األول 

 النجوم الساطعة 

 الرابع التصنيف 

 النسحاب

 التصنيف الثالث

 الفرص الضائعة
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ضرورة العمل على إجراء دراسات مستفيضة لألسواق المستقطبة للصادرات المصرية وذلك للتعرف على متطلبات هذه األسواق   .2

الصادرات   الذي من شأنه زيادة  المستهلك في كل سوق من هذه األسواق، األمر  السوقي لمصر في ورغبة  النصيب  وارتفاع 

 األسواق المستوردة. وذلك في حالة التصنيف الثالث )الفرص الضائعة(. 

لتواكب  .3 الصادرات  تشجيع  على  للعمل  الواعده  للمحاصيل  النظيفة خاصة  الزراعة  واستخدام  التصدير  بغرض  اإلنتاج  تشجيع 

 الشروط العالمية مما يؤدي الى توفير العملة األجنبية.  

 الملخص: 

نمية صادراتها من بعض  تلعب الصادرات الزراعية المصرية دوراً هاما في االقتصاد القومي، حيث تعمل الدولة جاهده على ت

المحاصيل الواعدة مثل البطاطا، وهنا تكمن المشكلة في انخفاض نسبه كميه وقيمه الصادرات المصريه من البطاطا بالنسبة الجمالي  

( باالضافة الى انخفاض صادراتها في بعض  2020-2001الزراعية بالمقارنه بالمحاصيل االستراتيجيه خالل الفتره ) الصادرات

ق االستيرادية مقارنة بكمية الصادرات لبعض الدول المنافسة للمحصول المصري. لذا استهدف البحث دراسة اسباب انخفاض االسوا

صادرات البطاطا المصريه في السوق العالمي وذلك عن طريق دراسه الطاقة االنتاجية والتصديرية للبطاطا، ووالتعرف على الوضع 

االستيرادية، باالضافة الى دراسه بعض مؤشرات التنافسية للصادرات المصرية من البطاطا   التصديري للمحصول داخل اهم االسواق

الممثله في النصيب السوقي والنسبة السعرية وقوة الصادرات ودرجه االعتماد على الصادرات، وايضا دراسة نموذج بوسطن لقياس 

التعامل مع المحصول، وللوصول لهذا الهدف فقد اعتمد البحث   اداء المحصول في اسواقه االستيراديه، وبالتالي وضع استيراتيجيه

بصفة أساسية علي البيانات المنشورة وغير المنشورة كالنشرات الصادرة عن قطاع الشئون االقتصادية بوزارة الزراعه واستصالح 

االبحاث ذات الصلة بمجال   (، وايضا موقع االمم المتحدة الحصائيات تجارة السلع، وبعض2020-2001االراضي خالل الفترة )

 البحث. 

  0.5أوضحت النتائج أن التزايد السنوي في المساحة المزروعه، االنتاج، كمية الصادرات، قيمة الصادرات، من البطاطا بلغ نحو  

لصادرات (، كما بلغت ادنى نسبه لكمية ا2020-2001الف طن، الفان دوالر على الترتيب خالل الفترة )  4الف طن،    11.1الف فدان،  

 .2019% عام 21.4زادت الى ان وصلت الى نحو  2006% عام 1.5الزراعية من البطاطا بالنسبة لالنتاج المحلي نحو 

كما تبين من دراسة التوزيع الجغرافي لصادرات البطاطا المصريه ان أهم الدول المستوردة لها وفقاً لالهمية النسبية لكميه وقيمة  

% موزعه علي الثالث 68.6البطاطا هي: المملكة المتحدة وهولندا والسعودية، باجمالي نسبه قدرت بنحو  الصادرات المصريه من  

 178.6%، على الترتيب من اجمالي كميه الصادرات من البطاطا المصريه والتي بلغت نحو  21.3%،  16.8%،  30.5دول بنسبه  

نسبه قيمه الصادرات المصريه من البطاطا لنفس الدول فقد بلغت ( بالنسبه للثالث دول. اما  2020- 2015الف طن  خالل الفترة )

% من اجمالي قيمة صادرات البطاطا والتي بلغت 69.7% علي الترتيب باجمالي نسبه قدرت بنحو  14.9%،  17.4%،  37.4نحو  

 الف دوالر لالسواق الثالثه خالل الفترة المشار اليها. 123.6نحو 

(  2020-2018(، )2017-2015بطاطا المصرية داخل االسواق المستوردة خالل الفترتين )وفيما يتعلق بالوضع التصديري لل

% من 12.4% الى  3.1تبين في السوق االنجليزي زياده النصيب السوقي للبطاطا المصريه من الفترة االولي الى الثانيه من نحو  

لسوق امريكا، الصين وغانا، كما تحتل مصر المركز اجمالي كمية واردات انجلترا من البطاطا المصريه، وينافس مصر في هذا ا

-2015دوالر للطن خالل الفتره )  782الثالث من حيث الكميه والقيمه، كما بلغ سعر تصدير البطاطا المصريه للسوق االنجليزي نحو  

% في الفتره الثانيه، 10.1% في الفتره االولي الى نحو  3.5(. اما السوق الهولندي فقد تزايد النصيب السوقي فيه من نحو  2020

الكميه  الثاني من حيث  المركز  المصري  المحصول  احتل  امريكا وكوستاريكا وبلجيكا واسبانيا وقد  السوق  في هذا  وينافس مصر 

(. وقد 2020-  2015دوالر للطن خالل الفتره )  864والمركز الثالث من حيث القيمه، كما بلغ سعر تصدير مصر لهذا السوق نحو  

% في الفتره 52.5% في الفتره االولى الي نحو  47السعودي الى تزايد النصيب السوقي للمحصول المصري من نحو    اشار السوق

الثانيه من اجمالي واردات السعوديه من البطاطا المصرية وينافسها في هذا السوق كل من الصين والهند، وتحتل البطاطا المصريه 

 دوالر للطن.  458.4ه والقيمه، وبسعر تصدير بلغ نحو المركز االول في هذا السوق  من حيث الكمي

ومن الجدير بالذكر ان المحصول المصري كان له تنافسيه سعريه عن المحصول الغيني في السوق االنجليزي في كلتا الفترتين  

ر في الفتره الثانيه، دوال 761دوالر في الفتره االولي،  867حيث كان سعر تصدير مصر اقل من سعر التصدير الغيني، اذ بلغ نحو 

بينما لم يكن للمحصول المصري تنافسيه سعريه عن المحصول االمريكي او الصيني، كما بلغ معدل نمو الكميه خالل الفترتين نحو 

% اي انخفض السعر من الفتره االولى للثانيه. اما السوق الهولندي فقد كان للمحصول 12.2% ومعدل نمو السعر تناقص بنحو 299

ي ميزه تنافسيه سعريه عن باقي الدول المنافسه له في الفتره االولي حيث كان االقل سعرا، اما في الفتره الثانيه فقد اقتصرت المصر

التنافسيه السعريه لكوستاريكا وبلجيكا بينما لم يكن لمصر ميزة سعريه بالنسبه للبطاطا االمريكي واالسباني النخفاض اسعارهم عن 

%، وقدر معدل نمو السعر  410اما معدل نمو كميه الصادرات المصريه للسوق الهولندي فقد بلغت نحو    سعر التصدير المصري،

% اي زاد السعر من الفتره االولي للثانيه. وبالنسبه للسوق السعودي فقد كان للمحصول المصري ميزه سعريه عن باقي 10بنحو  

الفترتين، كما قدر مع الكميه بنحو  الدول المنافسه في هذا السوق لكال  %، وتناقص معدل نمو السعر حيث قدر بنحو 56.5دل نمو 

 % اي انخفض السعر من الفتره االولى للثانيه. 16.5

( للفترتين  الصادرات  علي  االعتماد  التصدير ودرجه  قوة  ) 2010-2001وبدراسه مؤشري  كلتا  2011-2020(،  تزايد  تبين   )

النسبه لالسواق االستيراديه لمحصول البطاطا المصري فقد تزايد مؤشر قوه التصدير المؤشرين من الفتره االولي الى الثانيه، اما ب

 ودرجه االعتماد علي الصادرات للمحصول في السوق السعودي يليه االنجليزي ثم الهولندي في الفتره االولي والثانيه.

جوم الساطعه وعالمات االستفهام والفرص ومن خالل دراسه نموذج بوسطن الذي يقوم بتصنيف االسواق الي اربعه تصنيفات الن

بالنجوم الساطعه في حاله السوق  البطاطا المصري يتواجد في التصنيف االول المسمي  الضائعه واالنسحاب، اتضح ان محصول 
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ودي فهو االنجليزي والهولندي حيث تزايد معدل نمو مبيعات السوق وحصه السوق من الفترة األولى للثانية اما في حاله السوق السع

الفتره  الثاني المسمي بعالمات االستفهام حيث تزايد معدل مبيعات السوق مع انخفاض في حصه السوق من  موجود في التصنيف 

(، حيث اعتمد مؤشر حصه السوق علي قيمه الصادرات المصريه من البطاطا 2020-2018(، )2017-2015االولي للثانيه اي من )

 بانخفاضه اثر علي قيمه الصادرات. والتي تأثرت بمتغير السعر الذي

 التوصيات: 

ضرورة العمل على إنشاء معارض ومكاتب تسويق وترويج دائمة باألسواق الخارجية تتولى الترويج للصادرات المصرية   .1

والتعرف عن قرب على أنماط وتفضيالت المستهلكين والتطور في السلع المنافسة حتى يمكن رسم خطط تصديرية سليمة 

   .وظروف تلك األسواقتتفق 

دراسات مستفيضة لألسواق المستقطبة للصادرات المصرية وذلك للتعرف على متطلبات هذه   ضرورة العمل على إعداد .2

بالمواصفات    األسواق المفضله  االصناف  زراعة  اذواق وبالتالي  مع  يتناسب  بما  االستيراديه  االسواق  من    المطلوبه 

، األمر الذي من شأنه زيادة الصادرات وارتفاع النصيب السوقي لمصر في األسواق في كل سوق ين واحتياجاتهم المستهلك

 المستوردة.

تشجيع اإلنتاج بغرض التصدير واستخدام الزراعة النظيفة خاصة للمحاصيل الواعده للعمل على تشجيع الصادرات لتواكب  .3

 الشروط العالمية مما يؤدي الى توفير العملة األجنبية.  

عمل على زيادة الصادرات من البطاطا من خالل مشاركة صغار المزارعين بجانب كبار المنتجين والمزارع التصديرية ال .4

 الكبيرة عن طريق تفعيل نظام الزراعة التعاقدية في االنتاج والتصدير.

لمصري له ميزه تنافسيه زيادة الصادرات من البطاطا للدول العربية وخاصه المملكه العربيه السعوديه حيث ان المحصول ا .5

من خالل تفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة لتذليل عقبات التجارة بين البلدان العربية بالعمل على  سعريه في هذا السوق

 انشاء طرق بريه وتطوير طرق النقل البحري بين الدول العربية لسهولة حركة التجارة بينها. 

البطاطا عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثه في الزراعه لتحسين جوده النهوض بالصادرات المصرية من محصول   .6

 المحصول وزياده كميته. 

التركيز علي االسواق التي يتزايد فيها معدل نمو الصادرات وحصه السوق حيث انها تعتبر من االسواق الواعده للصادرات   .7

 وفرنسا ولبنان وايطاليا.  المصريه من البطاطا وهي انجلترا وهولندا والسعوديه واالمارات

العمل علي فتح اسواق جديده للمحصول المصري وذلك عن طريق اعداد دراسات تسويقيه تفصيليه عن االسواق المستهدفه،  .8

 مع االلتزام بالمواصفات القياسية لالنتاج. 

 ا. لبعض الدول مثل الكويت واسباني من البطاطا ةريدراسة اسباب انخفاض الصادرات المص .9

 المراجع: 

 .1982احمد عباده )دكتور(، "مقدمه في طرق التحليل االحصائي"، دار الكتب الجامعيه، القاهره،  ،سرحان -1

الزراعي، ، "تنميه الصاادرات المصاريه للخضار الهم االساواق العالميه"، رسااله دكتوراه، قسام االقتصااد جيهان محمدعبد الفتاح،   -2

 .2011كليه الزراعه، جامعه عين شمس، 

هاني محمد )دكاتره(، "الوضااع الحالي للصااادرات المصااريه من الخرشااوف"، المجله المصااريه حبيبه،  ، يسااي، داليا عبد الحميد -3

 .2019لالقتصاد الزراعي، المجلد التاسع والعشرون، العدد الرابع، ديسمبر 

هشااام احمد )دكاتره(، "الوضااع التنافسااي للصااادرات المصااريه من البرتقال في اهم االسااواق  ، عبد الرحيمداليا عبد الحميد ،  يسااي،  -4
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