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 :يمذيح

يؼد انقطاع انصزاػي انًصسي يٍ أْى انقطاػات اإلقحصادية انحي يًكٍ أٌ جقٕو بدٔز 

بانغ األًْية في يٕاشٓة انظسٔف ٔانًحغيسات اندٔنية ٔيقهم يٍ اآلذاز انعهبية انحي يًكنٍ أٌ 
جعحنننم انحصنننازر ان ازشيننة دٔزا يعٕزينننا فننني ظينند جننحً ع ػُٓنننا دنننني أدَنني ظننند يًكنننٍ  

دقحصاديات اندٔل  ٔال شن  أٌ انحغينسات انحني جعندخ فني انُظناو اإلقحصنادي انؼنانًي ٔقيناو 

شؼهث انحصازر ان ازشية ج ضغ نهًُافعة انؼانًية  ٔجحعى جصازر  انحكحالت اإلقحصادية انؼانًية
يصننس ان ازشينننة بانحصايننند انًعنننحًس فننني قيًننة اننننٕازدات انصزاػينننة بانًقازَنننة بانصنننادزات 

يؼحبننس انُٓننٕط بقطنناع انصننادزات انًصننسية ْننٕ انًعننسي انس يعنني نؼًهيننة    كًنناانصزاػيننة

انحًُية اإلقحصادية  فعصيهة انصادزات جعاْى بفاػهية في ػًهيات جًٕيم خطظ انحًُية ٔزفغ 

يعٓى في جٕفيس  دٔالز يؼدالت اإلظحرًاز ٔدجاظة انًصيد يٍ فسص انؼًم  ظيد أٌ كم يهياز
ع فنني انصننادزات انصزاػيننة ظننٕاد انحقهيديننة أٔ  يننس أنننف فس ننة ػًننم  كًننا أٌ انحُننٕ 972

ظصيهة انُقد األشُبي انصزاػي ٔشيادر  انحقهيدية ضسٔزر إليصاد دظحقساز في انًيصاٌ انحصازي

انالشو نًصس في ػًهية انحًُية
(1)

انًاَصٕ يهكة ذًاز انفاكٓة االظحٕا ية ٔ جعث ذًاز جؼحبس ٔ  
 يا شانث كًا أَٓا ذات أًْية دقحصادية كبيسر دال أَٓا ذات قيًة  را ية ػانية ْي اإلظحٕا ية  ٔ

  ٔجحسكنص شزاػنة انًناَصٕ فن  انصزاػينة انًصنسية جعحم يسجبة يحدَية فن  انحصنازر ان ازشينة

يالظننا انصيننادر  انصيننصر ٔيصننس فنن  يعافظننات اإلظننًاػيهية ٔانلننسقية ٔانُٕبازيننة ٔانفيننٕو ٔ
اظة ٔاإلَحاز  دال أٌ دَحاشيحٓا يا شانث انعُٕية ف  أ هب يعافظات انصًٕٓزية يٍ ظيد انًع

كًيننة  دال أٌ يننٍ انًعا ننيم انٓايننة  فنني يصننس  يعصننٕل انًنناَصٕ حبننسيؼٔ  يننس ذي جنن ذيس  

(9211 -1221أنف طٍ كًحٕظظ نهفحسر ) 272 9َعٕ بهغث  ادزاجّ 
(1)

  

 يشكهح انثحث:
ة انحصديسية نًعصنٕل انًناَصٕ ًْيَظسا نأل

ية انحننني جٓننندف بإػحبنننازِ أظننند انًعا نننيم انس يعننن

انعياظننة اإلقحصننادية دننني جؼظننيى انؼا نند انحصننديسي 
يُّ بٓدف جٕفيس انُقد األشُبي انالشو نحًٕيم خطنظ 

انحًُية اإلقحصادية  دال أٌ  نادزاجّ جٕاشنّ يُافعنة 

ر فننني األظننٕاا انؼانًينننة  ٔبانحنناني دَ فننناط شننديد
يؼنندل انًُننٕ فنني قيًننة  ننادزاجّ  ظينند جًرننم قيًننة 

يهيٌٕ دٔالز   11صسية َعٕ  ادزات انًاَصٕ انً

% يننٍ يحٕظننظ قيًننة انصننادزات 4. 9جًرننم َعننٕ 

يهيننٌٕ دٔالز خننالل  . 341انؼانًيننة ٔانبانغننة َعننٕ 
 (  9211 -1221انفحسر )

 أهذاف انثحث:

يٓنندف انبعنند بصننفة أظاظننية دننني يعأننننة 
اإلَحنننناشي ٔانحصننننديسي  انًسكننننصانحؼننننسف ػهنننني 

فنني انعننٕا انؼانًيننة انًصننسية  انًنناَصٕنًعصننٕل 

انحصننديسية انًصننسية  انصزاػيننةأْننى انعننهغ   ظنندك
ٔانحعقنننن ينننٍ ديكاَياجٓنننا انحصنننديسية ٔأْنننى انننندٔل 

 انًُافعة نصادزجُا يٍ انًعصٕل 

  يصادر انثياَاخ واالسهىب انثحثي:



 يعددات انطاقة اإلَحاشية ٔانحصديسية نًعصٕل انًاَصٕ في يصس 

- 911 - 

انبعد ػهي انبياَات انرإَية انًُلٕزر  اػحًد

ٔشازر انصزاػننننننة ٔاظحصننننننالض  انحنننننني جصنننننندزْا

انؼاينننننة  انصٓننننناش انًسكنننننصي نهحؼب نننننة األزاضننننني 

ًُظًننة اال ريننة ٔانًٕقننغ االنكحسَٔنني نٔاإلظصنناد  
  (faostat.org)ػهنني شننبكة االَحسَننث ٔانصزاػننة 

باإلضافة دنني بؼنع اندزاظنات انًحؼهقنة بًٕضنٕع 

بؼنع أظنانيب انحعهينم  بعندانبعد  ٔقد اظح دو ان
طبيؼة االظصا ي انٕ في ٔانكًي انحي جحُاظب يغ 

 ف انبعد اْدأانبياَات نحعقين 

 :شح انُرائحيُال

في  انًاَدىنًحصىل  يحذداخ انطالح اإلَراخيح -

 يصر:

يؼحبننس دزاظننة انٕضنننغ اإلَحنناشي نًعصنننٕل 

ينٍ األًْينة بًكناٌ ظيند يؼطني ي شنسات  انًاَصٕ
جحًرم أْنى يعنددات انطاقنة ٔ ِأٔنية ػٍ يدي جطٕز

انًعاظة ٔاإلَحاشية ٔيٍ ذى اإلَحاشية نهًعصٕل في 

( بننننانًهعن أٌ 1ٔجبننننيٍ بياَنننات شنننندٔل )  اإلَحننناز
فني  انًناَصٕيحٕظظ انًعاظة انًصزٔػنة بًعصنٕل 

ظنٕاني  ثبهغن( 9219 -1221يصس خالل انفحنسر )

فنننداٌ  ٔجربنننربث جهننن  انًعننناظة بنننيٍ  أننننف . 1.2

اإلزجفناع ٔاإلَ فنناط فبهننغ ظننديٓا األدَنني ٔاألػهنني 
  1221فننننداٌ ػنننناي  أنننننف  . .12  1 12َعننننٕ 

 ػهني انحسجيننب  ٔيحضننط يننٍ يؼادنننة اإلجصنناِ 9219

دجصاْا ػايا يحصايدا ( ٔشٕد 1انصيُي انؼاو بصدٔل )
في يعاظة يعصٕل انًاَصٕ خالل يؼُٕي دظصا يا 

أنننف فننداٌ  7.7بهننغ ظننٕاني فحننسر اندزاظننة بًؼنندل 

% ينننٍ 21 ٔيفعنننس ػاينننم اننننصيٍ ظنننٕاني  ظنننُٕيا

   فيٓادشًاني انحغيسات 
( بنانًهعن أٌ 1ٔقد جبيٍ ينٍ بياَنات شندٔل )

خنالل فحننسر اندزاظننة بهننغ  يحٕظنظ اإلَحاشيننة انفداَيننة

طنننٍ  ٔجربنننربث اإلَحاشينننة انفداَينننة بنننيٍ  9 4َعنننٕ 
بهغ ظديٓا األدَي أيضاً   ظيد اإلزجفاع ٔاإلَ فاط 

  9212طننننٍ ػنننناي   .2 4  . .ٔاألػهنننني َعننننٕ 

ٔقد جبنيٍ ػندو ذبنٕت يؼُٕينة ػهي انحسجيب   9221

انؼالقة بيٍ يحغيس انصيٍ ٔاَحاشية يعصٕل انًاَصٕ 

ة   ظيند يسشنغ انحغينس فيٓنا انني خالل فحسر اندزاظن

 يحغيسات اخسي نى يحضًُٓا انصيٍ 
أٌ ( بنانًهعن 1بياَنات شندٔل ) كًا جبيٍ ينٍ

طنٍ خنالل  أننف 7 21.يحٕظظ اإلَحاز بهغ ظٕاني 

فحننننسر اندزاظننننة  ٔجربننننر  اإلَحنننناز بننننيٍ اإلزجفنننناع 
بهغ ظديّ األدَي ٔاألػهي أيضاً   ظيد ٔاإلَ فاط 

  1223  طننننٍ ػنننناي أنننننف 1 723  1 .92َعننننٕ 

يحضط يٍ يؼادنة اإلجصاِ كًا ػهي انحسجيب   9219

دجصاْنناً ػاينناً  أَٓننا ج خننر( 1انصيُنني انؼنناو بصنندٔل )
 2 97بهنغ ظنٕاني بًؼدل يحصايداً ٔيؼُٕي دظصا ياً 

% 27ٔيفعس ػايم اننصيٍ ظنٕاني أنف طٍ ظُٕياً  

 يٍ دشًاني انحغيسات في دَحاز انًعصٕل  

نًاَدى وكال يٍ انعاللح تيٍ اإلَراج انكهي يٍ ا

 انًساحح انًسروعح واإلَراخيح انفذاَيح:

انكهنني يعصننهة نكننم يننٍ  اإلَحننازنًننا كنناٌ  
انًعننناظة انًصزٔػنننة ٔاإلَحاشينننة انفداَينننة فقننند جنننى 

 ننيا ة بؼننع انؼالقننات اإلظصننا ية ندزاظننة جنن ذيس 

كنننال يًُٓنننا ػهننني  اإلَحننناز انكهننني ٔيننندي ديكاَينننة 

ي ػسضا (  ٔفيًا يه.جطٕيسِ ٔجًُيحّ يٍ خالنًٓا )
 نُحا س انحقديس اإلظصا ي:

 ذأثير انًساحح عهي اإلَراج -أ

بدزاظة أذس انًعاظة انًصزٔػة ػهي اإلَحناز 
 -1221انكهننني نًعصنننٕل انًننناَصٕ خنننالل انفحنننسر )

( أٌ أفضنننم انصنننٕز 9( جبنننيٍ ينننٍ شننندٔل )9219

انسياضية انحي جؼبس ػٍ طبيؼة انؼالقة بنيٍ اإلَحناز 

اَب آخنس ْني شاَب ٔانًعاظة انًصزٔػة يٍ شيٍ 
انؼالقنة انحني جننسبظ بنيٍ اإلَحناز انكهنني ينٍ انًنناَصٕ 

ٔانًعاظة انًصزٔػة يُّ بفحسر دبطاد قندزْا خًنط 

صزٔػنة فني ظُٕات  ْٕٔ ينا يؼُني أٌ انًعناظة انً
طنني دَحاشٓننا بؼنند خًننط ظننُٕات يننٍ ظننُة يؼيُننة جؼ

 انصزاػة 

ٔاإلَحاز نًعصٕل  انفداَية  ٔاإلَحاشية  انًرًسر انًعاظة نكم يٍ (: يؼادالت اإلجصاِ انصيُي انؼاو 1شدٔل )
 ( 9222-1221في يصس خالل انفحسر )انًاَصٕ 

R انًعادنح انثياٌ
-2

 F mean 

 Ŷ= 9. .1  + 7 7. X  (13.07)* 2 21 172 7 23 77 انًعاظة انًرًسر )أنف فداٌ(

 Ŷ= 131.9 + 27.77 X (10.81)* 2 27 113 2 .21 7 اإلَحاز انكهي )أنف طٍ(

 انقيًة بيٍ األقٕاض جًرم قيًة )ت( انًععٕبة    **  يس يؼُٕي    % 1ي ػُد * يؼُٕ
 ( بانًهعن 1بياَات شدٔل ):شًؼث ٔظعبث يٍ انًصذر

ٔبدزاظنننة انؼالقنننة بنننيٍ اإلَحاشينننة انفداَينننة ٔ  ذأثير اإلَراخيح انفذاَيح عهي اإلَراج -ب

اإلَحنناز انكهنني جبننيٍ أٌ اإلَحاشيننة انفداَيننة نننيط نٓننا 



 يعددات انطاقة اإلَحاشية ٔانحصديسية نًعصٕل انًاَصٕ في يصس 

- 919 - 

  األينس انًناَصٕي ظصنى اإلَحناز انكهني ينٍ ج ذيس ػه

انري يُبغي يؼّ جفؼيم دٔز انبعد انؼهًي في انؼًم 

دَحاشية أػهي يًنا  ذاتػهي دظحُباط أ ُاف شديدر 

 ( 9شدٔل )  ْٕ يٕشٕد في انعٕا انًصسي
ذأثير كال يٍ انًساحح و اإلَراخيح انفذاَيح عهي  -ز

 اإلَراج
َحاشينة ٔبدزاظة ج ذيس كنال ينٍ انًعناظة ٔ اإل

انفداَيننة ػهنني اإلَحنناز انكهنني يننٍ يعصننٕل انًنناَصٕ 

جبننيٍ أٌ كننال يننٍ انًعنناظة انًصزٔػننة ٔاإلَحاشيننة 

% ينٍ انحغينسات انعادذنة فني 22انفداَية جفعس َعٕ 

اإلَحنناز انكهنني يننٍ انًعصننٕل ٔذننن  ٔفقننا نًؼايننم 
 ( 9انحعديد انًؼدل  شدٔل )

 ذًُطك إَراج يحصىل انًاَدى في يصر: 

اإلظننننًاػيهية  انلننننسقية   جؼحبننننس يعافظننننات
يُطقة انُٕبازية  انصيصر  انفيٕو  ٔانًُٕفية يٍ أْنى 

( .انًُاطن انًُحصنة نهًناَصٕ  ٔيحضنط ينٍ شندٔل )

أٌ يعافظة اإلظًاػيهية ج جي في انًسجبة األٔني يٍ 

 انًعناظةظيد انًعناظة انًرًنسر ظيند بهنغ يحٕظنظ 

أننف فنداٌ كًحٕظنظ  71 32انًصزٔػة بٓنا ظنٕاني 
%  جهيٓننا 2 .4( جًرننم َعننٕ 9219 -9221نهفحننسر )

يعافظة انلسقية  ٔيُطقة انُٕبازية  انصيصر  انفيٕو 

  43 7  11 13  . 99بًحٕظننطات بهغننث ظننٕاني 
%  23 11%  1 13أنننف فننداٌ جًرننم َعننٕ  2. 3

% ػهنني انحسجيننب يننٍ شًهننة انًعنناظة 3 %4  4 1

انًصزٔػننننة بانًنننناَصٕ ػهنننني يعننننحٕي انصًٕٓزيننننة 

نننف فننداٌ كًحٕظننظ نهفحننسر أ . 1.2ٔانبانغننة َعننٕ 
انًركٕزر  ٔجؼبس ْرِ انًعاظة ػٍ دشًاني يعاظات 

األ ُاف انًصزٔػة كهٓا فال جٕشند يعناظة يعنددر 

انبنا ينا ينحى شزاػنة ػندر ألي  ُف بًفسدِ  ألَنّ  
 أ ُاف يؼا 

في يصس  (: دزاظة أذس كال يٍ انًعاظة ٔ اإلَحاشية انفداَية ػهي اإلَحاز انكهي يٍ يعصٕل انًاَص9ٕشدٔل )

 ( 9219-1221خالل انفحسر )

F R انًعادنح انثياٌ
-2

 R
2

 

 Ŷ= 13 7  + 3.12. X    (13.17)   17. 4 2 21 2 29 انًصزٔػةانًعاظة 

 Ŷ= 49.52  + 3.88 X (12.87)     131 7 2 22 2 21 ظُة

 Ŷ= 41 29  + 4 93 X  (12 71)     111 47 2 27 2 22 ظُحيٍ
 Ŷ= .7 73  + 4 71 X (12 19)     112 34 2 233 2 274 ظُٕات .

 Ŷ= 94 22  + 1 .9 X  (12 .9)  123 11 2 231 2 232 ظُٕات 4

 Ŷ= 2 149  + 3 1. X (12 4.)              122 24 2 23 2 27 ظُٕات 1

=Ŷ ٔانًعاظة اإلَحاشية 4.3 12-    124 24 X1+ 4.058 X2 (-
2 74)  (34.84) 

349 9 2 22 2 22 

 األقٕاض جًرم قيًة )ت( انًععٕبة انقيًة بيٍ 

 ( بانًهعن 1:شًؼث ٔظعبث يٍ بياَات شدٔل )انًصذر

  ٔيٍ أْنى األ نُاف انحني ينحى في انًعاظة انٕاظدر
شزاػحٓنا فنني يصننس ْنني  ننُف انصبديننة ٔانعننكسي 

ٔانهفَٕط ٔانؼٕيط ٔانحيًٕز ٔانُٓدي
(4)

  

أيننا يننٍ ظينند اإلَحاشيننة فقنند شننادت يُطقننة 
األٔنننني جهيٓنننا يعافظننننات  انُٕبازينننة فننني انًسجبننننة

 ظننٕانيانلننسقية  ٔاإلظننًاػيهية بًحٕظننطات بهغننث 

  بيًُنا ػهي انحسجينب طٍ/ فداٌ 3.58  4.41  7.1

بهغ يحٕظظ دَحاشية انفداٌ ػهي يعنحٕي انصًٕٓزينة 
 طٍ/ فداٌ  3.96َعٕ 

أيننا يننٍ ظينند اإلَحنناز فقنند شننادت يعافظننة 

يُطقننننة اإلظننننًاػيهية فنننني انًسجبننننة األٔننننني جهيٓننننا 
يعافظات انلسقية  بًحٕظطات بهغنث ية  ذى انُٕباز

أننننف طنننٍ ػهننني  3 27  1 112  1 921ظنننٕاني 

% ينٍ 12%  2 91%  2 7.انحسجيب  جًرم َعنٕ 
أننف  . 149دَحاز انصًٕٓزية ٔانبنانغ َعنٕ  يحٕظظ

 ( 9219 -9221طٍ كًحٕظظ نهفحسر )

اإلخرالفاخ انًكاَيح نإلَراخيةح انفذاَيةح نًحصةىل  -

 انًاَدى 

دظهٕ  جعهيم انحبايٍ في دجصاْيٍ جى دظح داو 

Tow Way ANOVA  نهًقازَنة بنيٍ يحٕظنطات

انً حهفنة  ٔانًُناطندَحاشية انفنداٌ بنيٍ انًعافظنات 
  انصينصر  انًُٕفية  اإلظًاػيهية  انلسقيةيحًرهة في 

  انصًٕٓزيننة  بنناقي انًعافظننات  انُٕبازيننة  انفيننٕو

(  ٔكاَنث انُحنا س كًنا 9219 -9221خالل انفحسر )
 انحقديسات(  ظيد جبيٍ يٍ 4يٕضعة بصدٔل )ْي 

ٔشنننٕد فنننسٔا يؼُٕينننة ذات دالننننة دظصنننا ية ػُننند 
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% بنننيٍ يحٕظنننطات اإلَحاشينننة 1يعنننحٕي انًؼُٕينننة 

انفداَية كًحغيس جابغ ٔج ذيس انؼُا س انًعحقهة ْٔني 

  يًا ين دي دنني زفنع X2  ٔانصيٍ X1انًعافظة 

فسط انؼدو ٔقبٕل انفسط انبديم انري يُص ػهني 
 ذيس نهؼُا نننس انًعنننحقهة يصحًؼنننة ْٔننني ٔشنننٕد جننن

 انًعافظة ٔانصيٍ ػهي اإلَحاشية انفداَية 

( بننانًهعن أٌ يحٕظننظ .يحضننط يننٍ شنندٔل )
ظنننؼس انحصنننديس انًصنننسي نهًننناَصٕ خنننالل انفحنننسر 

دٔالز/ طننننٍ   7 122( بهنننغ َعننننٕ 9211 -1221)

دٔالز/ طٍ  ٔظد  9.9ٔذن  بيٍ ظد أدَي بهغ َعٕ 

ٍ خنالل ػنايي دٔالز/ طن 1 1193أقصي بهغ َعٕ 
ػهي انحسجيب  في ظيٍ بهنغ يحٕظنظ  9211  9222

 7 9317ظٕاني  نهًاَصٕقيًة انصادزات انًصسية 

 2 111أننف دٔالز  ٔذنن  بننيٍ ظند أدَنني بهنغ َعننٕ 
  ٔظنند أقصنني بهننغ ظننٕاني .922أنننف دٔالز ػنناو 

  فني ظنيٍ جبنيٍ أٌ 9211أنف دٔالز ػاو  11243

 1 9227يحٕظننظ كًيننة انصننادزات بهغننث ظننٕاني 
طنٍ ػناو  434طٍ  ٔذن  بيٍ ظد أدَي بهغ ظٕاني 

طنٍ ػناو  17..1  ٔظد أقصني بهنغ ظنٕاني .922

9211  

( ان ننناص بععنننا  1ٔجلننيس َحنننا س شننندٔل )
يؼادالت اإلجصاِ انصيُي انؼاو نحطٕز كنم ينٍ كًينة 

ٔظؼس ٔقيًة انصادزات انًصسية يٍ انًاَصٕ أَٓنا 

جحصاينند شًيؼٓنننا بًقنننداز شيننادر ظنننُٕية بهغنننث ػهننني 
دٔالز/ طٍ   222 34طٍ   27 ..1يب َعٕ انحسج

أنف دٔالز  يؼُٕي دظصنا يا ػُند يعنحٕي  1 311

%  في ظيٍ يبيٍ يؼايم انحعديد انًؼندل 1انًؼُٕية 

% 12 2%  14 2%  .4 2أٌ اننصيٍ يفعنس َعننٕ 
يننٍ انحغيننس فنني انًحؼيننسات يٕضننغ اندزاظننة ٔبنناقي 

انُعبة جسشغ دني ػٕايم أخسي  ينس يقيعنة بانداننة 

 جيبػهي انحس

انعىايةم انًةةةثرج عهةي انصةةادراخ انًصةريح يةةٍ  -

 انًاَدى:

بدزاظننة أْننى انؼٕايننم انًنن ذس فنني كًيننة  
انصنننادزات انًصنننسية ينننٍ انًننناَصٕ  فقننند جؼنننسط 

انبعنند نهؼدينند يننٍ ْننرِ انؼٕايننم كعننؼس انحصننديس 

  اإلَحناز انًعهنني t-1انًصنسي فني انعنُة انعنابقة ض

( بنننانًهعن  .  شننندٔل ).    ػننندد انعنننكاٌ ض9ض
يٍ يننننٍ انًؼادنننننة انحانيننننة أٌ ظننننؼس انحصننننديس ٔجبنننن

انًصنسي فنني انعننُة انعننابقة ْننٕ أْننى ْننرِ انؼٕايننم 

انصادزات انًصسية يٍ انًعصٕل  ظصىج ذيسا في 
ٔجبيٍ ٔشٕد ػالقة طسدية ٔيؼُٕينة دظصنا يا  ٔقند 

جبيٍ يٍ انًؼادنة أَّ كهًا شاد ظؼس انحصديس بًقداز 

ت دٔالز/ طننٍ أدي ذننن  دننني شيننادر كًيننة انصننادزا

 طٍ  2 7انًصسية بًقداز 

t-1  Rض 299 7+  2 1423 -ص ْنننننننننننننن   
-2

   
2 31      F  .2 32          (1 14) 
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 ( 9219 -9221(: انحٕشيغ انصغسافي نًعاظة ٔدَحاشية ٔدَحاز انًاَصٕ انًرًسر في يصس خالل انفحسر ).شدٔل )
 % انًحٕظظ 9219 9211 9212 9222 9222 9227 9223 9221 انبياٌ

 لسقيةان
 16.14 22.33 28.96 25.56 22.91 22 92 4 92 . 92 2 12 3 12 يعاظة
 111.3 4.411 3.975 3.83 4.23 27 4 91 4 11 1 22 4 93 4 دَحاشية
 18.00 97.6 115.1 97.91 96.95 102.17 85.88 103.73 95.52 83.49 دَحاز

 اإلظًاػيهية
 43.92 60.75 79.15 75.98 67.37 7 37 2 32 12 42 3 43 2 2. يعاظة
 90.29 3.577 3.74 2.53 2.002 14 9 12 9 41 4 44 3 9. 4 دَحاشية
 37.83 205.1 296.1 192.25 134.84 171.96 157.47 218.49 300.10 169.78 دَحاز

 انًُٕفية
 2.742 3.793 5.44 4.94 4.66 2. 4 72 . 12 9 12 9 2. 9 يعاظة
 86.5 3.426 2.731 2.64 2.77 22 . .2 4 31 . 22 4 32 . دَحاشية
 2.311 12.53 14.86 13.06 12.87 17.157 14.911 9.125 10 8.28 دَحاز

 انصيصر
 5.395 7.463 7.68 7.62 7.004 22 3 12 7 12 7 42 7 2. 7 يعاظة
 82.17 3.255 4.34 3.16 3.36 2. . 92 9 14 . 2. . 94 . دَحاشية
 4.445 24.1 33.32 24.04 21.932 25.41 16.5 23.55 24.42 23.65 دَحاز

 انفيٕو
 4.609 6.376 7.76 7.63 7.62 32 7 12 1 12 1 12 1 12 1 يعاظة
 79.39 3.145 3.69 3.56 3.77 14 . 97 9 93 9 12 4 7. 9 دَحاشية
 3.791 20.56 28.62 27.15 28.73 23.86 11.58 11.53 20.91 12.09 دَحاز

 انُٕبازية
 11.96 16.55 25.97 21.1 18.43 1 11 9 14 1 .1 7 19 2 11 يعاظة
 179.5 7.109 7.3 7.3 7.33 2. 7 12 7 92 7 24 3 42 3 دَحاشية
 21.86 118.5 189.6 153.99 134.96 113.15 100.82 97.2 88.138 70.4 دَحاز

 باقي انًعافظات
 15.23 21.07 28.38 26.17 24.006 99 91 4 92 1 17 1 13 2 14 يعاظة
 91.0 3.605 3.838 3.4268 3.1433 72 . 22 . 24 . 17 . 91 . دَحاشية
 14.02 76.02 108.9 89.68 75.458 80.21 79.36 68.95 57.477 48.1 دَحاز

دشًاني 
 انصًٕٓزية

  138.3 183.3 169 152 2 141 1 1.9 1 111 . 112 4 22 يعاظة
  3.961 4.29 3.54 3.33 32 . .1 . 31 4 11 4 12 4 دَحاشية
  542.3 786.5 598.08 505.74 535.05 466.31 532.43 497.45 416.49 دَحاز

   انًعاظة: باألنف فداٌ  اإلَحاز: باألنف طٍ 

األزاضنننننننن   قطنننننننناع انلنننننننن ٌٕ اإلقحصننننننننادية  َلننننننننسر اإلظصننننننننادات انصزاػيننننننننة  أػننننننننداد ي حهفننننننننة  ٔاظحصننننننننالض: ٔشازر انصزاػننننننننة انًصةةةةةةةةذر
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 ( 9219 -2005َحاشية انفداَية نًعصٕل انًاَصٕ خالل انفحسر )(: جعهيم انحبايٍ نإل4دٔل )ش

Sig. F Mean Square df Type Sum of Squares Source 

.000 16.04 7.19 14 100.66 Corrected Model 

.000 2354.95 1055.53 1 1055.53 Intercept 

.000 29.97 13.43 7 94.04 x1 

.000 2.10 .94 7 .  3 31  x2 

  .44 49 21.96 Error 

 64 1178.15 Total 

63 122.62 Corrected Total 

 R Squared = .821 (Adjusted R Squared = .77) 

 ( بانًهعن .ظعبث يٍ بياَات شدٔل ) انًصذر:

 :ذطىر انصادراخ انًصريح

ًاَصٕ في يصس يؼادالت اإلجصاِ انصيُي انؼاو نحطٕز كم يٍ كًية ٔظؼس ٔقيًة انصادزات يٍ ان(: 1شدٔل )
 ( 9211 -1221خالل انفحسر )

R انًعادنح انثياٌ
-2

 F mean 

دا
عد
نً
ا

ت 

دي
ص
نح
ا

ية
ز

 

 Ŷ=  - 1918.23  + 533.97 كًية انصادزات
(3.6)           

2 4. 19 2 9227 11 

 Ŷ= 2 217  + 34 222 X ظؼس انصادزات
 (4.404)   

2 14 12 42 12. 227 

 Ŷ= - 3241.77 + 655.495  X قيًة انصادزات
 (4.14)       

0.50 17.17 2657.688 

   ( بانًهعن.بياَات شدٔل )شًؼث ٔظعبث يٍ  :انًصذر

 هًاَدى:انعانًيح نردارج ان

 اإلَراج انعانًي -0
( بنننانًهعن دنننني أٌ 3جلنننيس بياَنننات شننندٔل )

اإلَحاز انؼانًي ينٍ انًناَصٕ يحنسأض بنيٍ ظند أدَني 

ظنند   9222ٔيهيننٌٕ طننٍ ػنناو  2 94بهننغ ظننٕاني 

  9219يهيننٌٕ طننٍ ػنناو  1 49أقصنني بهننغ ظننٕاني 
دٔل ْنني انُٓنند   3دَحنناز  أٌصنندٔل انٔقنند جبننيٍ يننٍ 

  انبساشينم بهنغ باكعنحاٌانًكعني   جايالَد  انصيٍ  

%  3 4%  9 1%  1 3%  1 19%  . 2.َعٕ 
يحٕظنننظ % ينننٍ 2 72يًرنننم ظنننٕاني  %  بًنننا9 .

فني يهينٌٕ طنٍ   4 9.اإلَحاز انؼانًي ٔانبانغ َعٕ 

بًنننا يًرنننم َعنننٕ  بهنننغ يحٕظنننظ دَحننناز يصنننسظنننيٍ ي
% يننننٍ اإلَحنننناز انؼننننانًي كًحٕظننننظ نهفحننننسر 42 1

  بًا يٕضنط انًعنحٕي انًحٕاضنغ (9219 -9222)

  إلَحاز انًاَصٕ انًصنسية يقازَنة بانٕضنغ انؼنانًي

ٔبععا  يؼادنة اإلجصاِ انصيُي انؼاو نحطٕز اإلَحاز 
 -1221خننننالل انفحننننسر ) انؼننننانًي يننننٍ انًعصننننٕل

ْنننني أفضننننم  ان طيننننةأٌ انصننننٕزر ( جبننننيٍ 9211

انصننٕز نهحؼبيننس ػننٍ شننكم اندانننة ٔجبننيٍ يُٓننا أَننّ 
يحصاينند ظننُٕيا بًقننداز يؼُننٕي دظصننا يا بهننغ ظننٕاني 

أٌ  انًؼندل أنف طٍ  ٔيبيٍ يؼايم انحعديند .24 1

% يننٍ انحغيننسات فنني دَحنناز انًعصننٕل  24ظننٕاني 

جسشغ دنني ػاينم اننصيٍ  ٔبناقي انُعنبة جسشنغ دنني 

 ( 4يعة باندانة  شدٔل )ػٕايم أخسي  يس يق

 انصادراخ انعانًيح: -5

( بنننانًهعن دنننني أٌ 1جلنننيس بياَنننات شننندٔل )

حننسأض بننيٍ ظنند جيننٍ انًنناَصٕ انصننادزات انؼانًيننة 

  ٔظد 1221طٍ ػاو  أنف 7 1..أدَي بهغ ظٕاني 
  9211يهيننٌٕ طننٍ ػنناو  .4 1أقصنني بهننغ ظننٕاني 

 3 ننادزات  أٌ( بننانًهعن 7ٔقنند جبننيٍ يننٍ شنندٔل )

ْٕنُدا  بينسٔ    انبساشيمانُٓد  كعي   دٔل ْي انً
  2 119  9 123  2 991بهننننغ ظننننٕاني جايالَنننند  

أنننننف طننننٍ ػهنننني انحسجيننننب   2 .1  2 34  . 32

أننف طنٍ  2 719بإشًاني كًية دَحاز بهغث ظٕاني 
 ينٍ شًهنة  نادزات انًناَصٕ% 2 32ًرم ظٕاني ج

َعٕ  ةٔانبانغ (9211 -9222ة خالل انفحسر )انؼانًي

ٍ  ٔبععا  يؼادنة اإلجصناِ انصيُني ط يهيٌٕ 29 1

يننننٍ  ةانؼانًينننن كًيننننة انصننننادزاتانؼنننناو نحطننننٕز 
ْنني أفضننم  ان طيننةانًعصننٕل جبننيٍ أٌ انصننٕزر 

 اانصننٕز نهحؼبيننس ػننٍ شننكم اندانننة ٔجبننيٍ يُٓننا أَٓنن

 ظننٕانيظننُٕيا بًقننداز يؼُننٕي دظصننا يا بهننغ جحصاينند 
أٌ  انًؼنندل أننف طننٍ  ٔيبننيٍ يؼايننم انحعدينند 1 32

 نننننادزات ينننننسات فننننني % ينننننٍ انحغ22ظنننننٕاني 

انًعصٕل  جسشغ دني ػاينم اننصيٍ  ٔبناقي انُعنبة 
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جسشغ دني ػٕايم أخسي  يس يقيعة باندانة  شندٔل 

(4 ) 

انُٓد   ( بانًهعن أٌ دٔل7ٔجبيٍ يٍ شدٔل )

جعحنم بينسٔ  ٔانفهبنيٍ ْٕنُندا  انبساشينم  انًكعي   
 في قيًة  ادزات انًعصٕل األٔني انعحةانًساكص 

  1 194 يصحًؼننة يننا قيًحننّ بًننا قيًحننّظيند جصنندز 

يهينننننننننننننننٌٕ  9 42  2 14  7 .2  1 .2  1 .19
يهيننٌٕ  2 112 دٔالز  بًننا قيًحننّ يصحًؼننة ظننٕاني 

 قيًةيحٕظظ % يٍ شًهة . 32جًرم ظٕاني دٔالز  

 -9222 ننادزات انًنناَصٕ انؼانًيننة خننالل انفحننسر )

يهيننٌٕ دٔالز خننالل  7 341( ٔانبانغننة َعننٕ 9211
نة اإلجصاِ انصيُي انؼاو   ٔبععا  يؼادفحسر اندزاظة

ة انصادزات انؼانًية يٍ انًعصٕل جبيٍ ًيقنحطٕز 

ْي أفضم انصٕز نهحؼبينس ػنٍ  ن طيةاأٌ انصٕزر 
ظننُٕيا بًقننداز جحصاينند شننكم اندانننة ٔجبننيٍ يُٓننا أَٓننا 

  يهيننٌٕ دٔالز . 31يؼُننٕي دظصننا يا بهننغ ظننٕاني 

% يٍ انحغيسات 27ٔيبيٍ يؼايم انحعديد أٌ ظٕاني 
انًعصننٕل  جسشننغ دننني ػايننم زات قيًننة  ننادفنني 

انصيٍ  ٔباقي انُعبة جسشغ دني ػٕايم أخسي  ينس 

 ( 4يقيعة باندانة  شدٔل )

 انىرداخ انعانًيح: -3
( بنننانًهعن دنننني أٌ 1جلنننيس بياَنننات شننندٔل )

انؼانًية يٍ انًاَصٕ جحسأض بيٍ ظد  انٕازداتكًية 

  ٔظد 1221أنف طٍ ػاو  4 12.أدَي بهغ ظٕاني 
  ٔقد 9211طٍ ػاو  يهيٌٕ 1 1ي أقصي بهغ ظٕان

 دٔل 7ات ٔازد( بنننانًهعن أٌ 2جبننيٍ ينننٍ شننندٔل )

انعننؼٕدية  دَصهحننسا  أنًاَيننا  فسَعننا  ْنني ْٕنُنندا  

  7 129جعنننحٕزد بًنننا قيًحنننّ ٔظنننُغافٕزر انصنننيٍ  
أنننف  24 93  2 93  1 9.  9 2.  2 41  2 42

أنننف  3 13.بًنا قيًحننّ يصحًؼنّ ظنٕاني  جًرنم طنٍ 

ات ٔازد% يننٍ يننٍ شًهننة 1 2.ظننٕاني  طننٍ جًرننم
( 9211 -9222انًننناَصٕ انؼانًينننة خنننالل انفحنننسر )

  ٔبععنا  يؼادننة أننف طنٍ 22 2.1ٔانبانغة َعٕ 

ات انؼانًية انٕازداإلجصاِ انصيُي انؼاو نحطٕز كًية 
ظُٕيا بًقداز يؼُٕي  جحصايدأَٓا يٍ انًعصٕل جبيٍ 

أنف طٍ  ٔيبنيٍ يؼاينم  2 49دظصا يا بهغ ظٕاني 

% ينٍ انحغينسات فني 23أٌ ظنٕاني  ؼدلانً انحعديد

انًعصٕل  جسشغ دني ػايم انصيٍ  ٔباقي  ٔازدات

انُعبة جسشغ دني ػٕايم أخسي  يس يقيعة بانداننة  
 ( 4شدٔل )

 ( بنننانًهعن أٌ ْٕنُننندا2ٔجبنننيٍ ينننٍ شننندٔل )

انًعصننٕل ظينند اظننحيساد جعحننم انًسكننص األٔل فنني 
يهيننٌٕ دٔالز   . 193ظننٕاني  جبهننغ قيًننة ٔازداجٓننا

ات دزٔاقيًننننة % يننننٍ يحٕظننننظ 3 14َعننننٕ  جًرننننم

 (9211 -9222انًننناَصٕ انؼانًينننة خنننالل انفحنننسر )

 دَصهحننساجهيٓننا  يهيننٌٕ دٔالز  . .23ٔانبانغننة َعننٕ 
في انًسكص انراَي بًحٕظظ قيًة ٔازدات بهغث َعنٕ 

% يننٍ يحٕظننظ . 7يهينٌٕ دٔالز جًرننم َعنٕ  . .3

جهيٓننا فسَعننا فنني انًسكننص  قيًننة انننٕازدات انؼانًيننة 
يهينننٌٕ دٔالز جًرنننم َعنننٕ  4 39د بًنننا قيًحنننّ انراننن

في ظيٍ % يٍ يحٕظظ قيًة انٕازدات انؼانًية  9 7

انصنننننيٍ  انعنننننؼٕدية  انيابننننناٌ  أنًاَينننننا  دظحهنننننث 
 انرنننائٍظحننني  انسابنننغانًساكنننص ينننٍ  ٔظنننُغافٕزر

  1 2.  2 12بًحٕظظ قيًة ٔازدات بهغنث ظنٕاني 

%  3 7  يهيننننٌٕ دٔالز جًرننننم َعننننٕ . 92  7 ..

يحٕظظ قيًة انٕازدات  % ي3ٍ . % 2 .%  . 3
انؼانًيننة ػهنني انحسجيننب نفحننسر اندزاظننة  ٔيًننا ظننبن 

يصحًؼنة جعنحٕزد َعنٕ  انرًاَيةيحضط أٌ ْرِ اندٔل 

  ْٔني جؼحبنس بؼيندر % يٍ انٕازدات انؼانًينة2 44
نعنند كبيننس شنندا ػننٍ األظننٕاا انحقهيديننة نهصننادزات 

ٔبععنننا   انًصننسية ينننٍ انًننناَصٕ ػنندا انعنننؼٕدية 

 اننٕازداتجصاِ انصيُي انؼاو نحطنٕز قيًنة يؼادنة اإل

ْي  ان طيةانؼانًية يٍ انًعصٕل جبيٍ أٌ انصٕزر 
انصٕز نهحؼبينس ػنٍ شنكم انداننة ٔجبنيٍ يُٓنا  أفضم

أَٓا جحصايد ظُٕيا بًقداز يؼُٕي دظصا يا بهغ ظٕاني 

 انًؼندل يهيٌٕ دٔالز  ٔيبنيٍ يؼاينم انحعديند 9 12
 زداتٔا% يننٍ انحغيننسات فنني قيًننة 21أٌ ظننٕاني 

انًعصٕل  جسشغ دني ػاينم اننصيٍ  ٔبناقي انُعنبة 

 جسشغ دني ػٕايم أخسي  يس يقيعة باندانة  

انًناَصٕ انؼانًينة ينٍ ٔاننٕازدات انصيُني انؼناو نحطنٕز كًينة ٔقيًنة انصنادزات  االجصناِيؼادالت (: 4شدٔل )

 ( 9211 -1221) خالل انفحسر

R يعادالخ اإلذداِ انسيُي انعاو انثياٌ
-2

 F mean 

 . Ŷ=  19729.29  + 1043.33 X (16.26)   2 24 934 41 92112 انؼانًي اإلَحاز

 Ŷ=  942 22  + 32 31 X (27.3)    2 22 741 92 217 121  انؼانًية انصادزات

 Ŷ=  22 32  + 31 923 X (10.32)           2 27 123 43 341 .4 قيًة انصادزات 

 Ŷ=  ..1 227  + 49 72 X 12 12)  2 23 .2. 14 792 13 انؼانًية انٕازدات
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 Ŷ=  203.07  + 59.15 X (12.89)   2 21 133 1. 7.1 49  انٕازداتقيًة 

 ص ْ   انقيًة انحقديسية نهًحغيس انحابغ في انعُة ْ  
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  Faostatياَات يُظًة األ رية ٔانصزاػة  انًصدز:شًؼث ٔظعبث يٍ شبكة اإلَحسَث  فاػدر ب

 يةشراخ األداء انرصذيري:
ْرا انصصد بؼع ي شسات األداد انحصديسي  يحُأل

 نهًاَصٕ ٔيلًم:

 :انًيسج انُسثيح انظاهريح -0
يؼحبنننس ْنننرا انًقيننناض أظننند ي شنننسات األداد 

انحصديسي نهحصازر ان ازشية نهًعا يم انصزاػينة  

انظاْسينننة نهفنننسص يٕضنننط انًينننصر انُعنننبية ظيننند 
  ٔيحبننيٍ انًصننسية انًعحًهنة نحٕظننغ جصننازر انًنناَصٕ

( أٌ يحٕظنننظ قيًنننة انًينننصر انُعنننبية 1ينننٍ شننندٔل )

 24 1نهًنناَصٕ انًصننسية بهغننث ظننٕاني  انظاْسيننة

( ٔذنن  بنيٍ ظند أدَني 9211 -1221خالل انفحسر )
ٔظننند أقصننني بهنننغ  .922ػننناو  11 2بهنننغ ظنننٕاني 

َ فاط ٔيًا ظبن يحضط د  9211ػاو  7 9ظٕاني 

انًيننصر انُعننبية انظاْسينننة نهًنناَصٕ انًصننسية ػنننٍ 
انٕاظد انصعيط في شًيغ أػٕاو اندزاظة ػدا أػٕاو 

1221  1227  9222  9222  9212  9211 

َعننبي فنني انًيننصر  اَ فنناطيًننا ينندل ػهنني ٔشننٕد 

 انُعبية انظاْسية نهًاَصٕ انًصسية 

 يةشر انًركس انرُافسي: -5

يٍ  ات بانؼديديح ذس انًسكص انحُافعي نهصادز

انؼٕايننم يننٍ أًْٓننا انعننؼس انُعننبي  انقنندزر ػهنني 
انٕفنننناد بًحطهبننننات انحصننننديس  ٔكفننننادر انؼًهيننننات 

انحعنننٕيقية  ٔيؼحبنننس انعنننؼس انُعنننبي أْنننى انؼٕاينننم 

انعابقة في انح ذيس ػهي انًسكص انحُافعي نهعهؼة فني 
انعٕا انؼنانًي  ٔيحٕقنف ذنن  ػهني يندي ظعاظنية 

ٔيحضننط يننٍ شنندٔل انطهننب نهحغيننسات فنني األظننؼاز 

انًصنسية ػنٍ  انًناَصٕدَ فاط ظنؼس جصنديس ( 1)

ظننؼس جصننديس انًنناَصٕ نكننم يننٍ انبساشيننم  فسَعننا  
ْٕنُدا  انفهبيٍ  ٔانُٓد ظيد كاٌ يحٕظظ انفحسر ْٕ 

نكم يُٓى ػهي  21 2  32 2  43 2  1. 2  71 2

انحسجيننب  ٔبًننا أٌ شًيننغ انُعننب أقننم يننٍ انٕاظنند 
ظنؼسية نًصنس انصعيط دل ذنن  ػهني ٔشنٕد يينصر 

ػننٍ جهنن  اننندٔل  فنني ظننيٍ جبننيٍ ػنندو ٔشننٕد ييننصر 

نًكعني  ظيند كاَنث قيًنة انحايالَد ٔ ظؼسية بانُعبة
 انعؼس انُعبي نٓا أكبس يٍ انٕاظد انصعيط 

 يةشر انُصية انسىلي:  -3

يؼحبنننس انُصنننيب انعنننٕقي أظننند انً شنننسات 

انحُافعنننية ظيننند أٌ دزجفاػنننّ يًرنننم أظننند األْنننداف 

ر ظصى انًبيؼات ان ازشية ألي انس يعية نؼًهية شياد
دٔنة  نرا فإٌ دزجفاع انُصيب انعٕقي يؼكط دزجفاع 

انٕضنننننغ انحُافعننننني نهدٔننننننة  ٔبدزاظنننننة انحٕشينننننغ 

انصغسافي نصادزات يصس يٍ انًاَصٕ دني ي حهف 
( بانًهعن فقد 3دٔل انؼانى كًا ْٕ يٕضط بصدٔل )

جبنننيٍ أٌ انصنننادزات جحًسكنننص فننني ظنننث دٔل ْننني 

بُاٌ  نيبيا  انكٕينث  ٔانبعنسيٍ ظٕزيا  انعؼٕدية  ن
  1.14  1 41ظيننند بهنننغ يحٕظنننظ ٔازدجٓنننى َعنننٕ 

طنننننٍ جًرنننننم َعنننننٕ  7 142  .22  7 731  924

% ينٍ يحٕظننظ كًيننة انصننادزات انًصننسية 39 32

 -9221طننٍ نهفحننسر ) . 1331نهؼنانى ٔانبانغننة َعنٕ 
ٔيٕضط انصدٔل أٌ انُصنيب انعنٕقي بهنغ  ( 9211

% .. .1يد بهنغ أػهي قيًة نّ في انعٕا انهيبي ظ

% ذننى انعننٕا 7 12يهيننّ انعننٕا انهبُنناَي بُصننيب 
انعٕزي فانبعسيُي ذنى انكنٕيحي فانعنؼٕدي بُصنيب 

% ػهي انحسجيب  1 %9  3 %2  9 %14  9 13

ْٔكنننرا يحضنننط أَنننّ بنننانس ى ينننٍ قنننس  يصنننس ينننٍ 

األظننٕاا انؼسبيننة دال أَٓننا الج خننر ٔضننغ يحًيننص فنني 
ػالقات  ْرِ األظٕاا  فيًا ػدا انعٕا انهيبي بعكى

 انعدٔد ٔانصٕاز 

 األسىاق: اخرراقيعذل  -4
األظنٕاا أظند انًؼناييس  اخحنساايؼحبنس يؼندل 

انحُافعننية ٔأكرسْننا دَحلننازا ْٔننٕ ػبننازر ػننٍ َعننبة 

ٔازدات دٔننننة يؼيُنننة ينننٍ ظنننهؼة ينننا ٔدظنننحٓالكٓا 
( 3انظناْسي يننٍ جهنن  انعننهؼة  ٔيحبننيٍ يننٍ شنندٔل )

أيضننا دَ فنناط قننيى دخحننساا األظننٕاا ألْننى اننندٔل 

نًعحٕزدر يًا يدل ػهني شندر انًُافعنة انحني جهقاْنا ا

انًاَصٕ انًصسية في جه  األظٕاا ػهي اننس ى ينٍ 
أَٓنننا ال جُنننحس انًننناَصٕ  ٔقننند قننندزت أػهننني قيًنننة 

نهعٕا انهيبي يهيٓا كال يٍ  19 2نإلخحساا بعٕاني 

نبُاٌ  انبعسيٍ  ظٕزيا  انكٕيث  انعؼٕدية بعٕاني 
هننننننننننننننننننني ػ 29 2  22 2  143 2  11 2  12 2

 انحسجيب 

انعاللةةةح تةةةيٍ يةشةةةر انُصةةةية انسةةةىلي يعةةةذل  -

 إخرراق األسىاق نهًاَدى:

جبيٍ يٍ خنالل َحنا س انحعهينم انعنابن أٌ كنم 

األظٕاا انؼسبية نٓا َصيب ظٕقي ٔيؼندل دخحنساا 

نألظٕاا في َفط اإلجصاِ ٔبنُفط انحسجينب يًنا يندل 
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ػهي ديكاَية انحٕظغ في انطاقة انحصنديسية نهًناَصٕ 

دني جه  األظٕاا قبم أٌ يعدخ نٓنا جلنبغ  انًصسية

ينننٍ قبنننم يصننندزيٍ آخنننسيٍ  ظيننند جؼحبنننس أظنننؼاز 

انصادزات انًصسية نهًاَصٕ أقم يٍ أظنؼاز انندٔل 
األخسي  كًا أٌ اندٔل انؼسبية قسيبة يٍ يصس يًا 

يحيط شيادر في انصادزات نحه  اندٔل ٔاإلظحفادر يٍ 

ادزات قدزاجٓا اإلظحيسادية ٔبانحاني شيادر قيًة انصن

انصزاػية انًصسية يًا يقهم انفصٕر بيٍ انصادزات 

ٔانننٕازدات انصزاػيننة ٔانحصازيننة انقٕييننة ػهنني ظنند 
 ظٕاد 

 (  1221انًيصر انُعبية انظاْسية ٔي شس انًسكص انحُافعي نهًاَصٕ انًصسية خالل انفحسر )(1شدٔل )

  قيًة انصادزات انصزاػية بانًهيٌٕ دٔالز
ليًح  نسُحا

انصادراخ 

راعيح انس

 انًصريح

ليًح 

انصادراخ 

انسراعيح 

 انعانًيح

انًيسج 

انُسثيح 

انظاهريح 

 نًصر

سعر 

يصر 

تانُسثح 

نسعر 

 انثرازيم

سعر 

يصر 

تانُسثح 

نسعر 

 ذايالَذ

سعر 

يصر 

تانُسثح 

نسعر 

 انًكسيك

سعر 

يصر 

 تانُسثح 

 نسعر 

 فرَسا

سعر 

يصر 

تانُسثح 

نسعر 

 هىنُذا

سعر 

يصر 

تانُسثح 

نسعر 

 انفهثيٍ

سعر 

 يصر

تانُسثح 

نسعر 

 انهُذ

1221 1.3 1 44.127 4 9 212 2 91. 2 72. 0.461 0.233 0.208 0.373 0.691 
1223 191 1 431292 3 2 721 2 9.1 2 421 0.336 0.174 0.179 0.282 0.558 
1227 449 . 417211 1 1 142 2 413 2 312 0.527 0.268 0.253 0.399 0.782 

1222 171 2 4.2197 3 2 971 2 ..2 2 122 0.41 0.212 0.189 0.321 0.662 
1222 123 2 412222 4 2 422 2 322 1 223 0.67 0.331 0.361 0.44 0.85 
9222 112 . 419913 1 2 342 2 4.3 0.493 0.812 0.424 0.771 0.422 0.501 
9221 314 4 41..74 2 2 .74 2 4.9 0.515 0.369 0.139 0.252 0.218 0.489 
9229 771 2 449347 1 2 ..1 2 1.3 0.676 0.513 0.206 0.267 0.227 0.441 
922. 2.7 7 191121 2 2 111 2 421 0.429 0.445 0.149 0.227 0.282 0.437 
9224 1.14 . 327.13 1 2 ..2 1 247 1.266 1.182 0.361 0.517 0.625 0.989 
9221 1132 2 31.231 2 2 212 1 221 0.215 1.447 0.328 0.527 0.653 0.982 

9223 1227 1 791214 7 2 277 2 713 0.769 1.325 0.284 0.448 0.629 0.952 
9227 1129 3 27.291 1 2 239 2 729 1.094 1.216 0.219 0.433 0.821 0.783 
9222 1291 3 12122.2 1 231 1 .3. 1.997 2.463 0.444 0.791 1.498 2.615 
9222 4191 2 24324. 2 1 277 9 243 3.651 3.075 0.768 1.191 2.101 2.308 
9212 4299 3 12.1912 1.999 0.8956 1 1.2 1 411 2 ..2 2 122 2 437 2 221 
9211 42.. 2 1127123 2.662 1.008 1 721 1 173 2 449 2 324 2 .12 1 192 
 0.9499 0.5951 0.464 0.3129 1.075 1.054 0.7465 1.042 653703 1568.98 يحٕظظ

)قيًة   ÷ انًصسية/ قيًة انصادزات انصزاػية انًصسية( انًاَصٕانظاْسر  )قيًة  ادزات  * انًيصر انُعبية
  انؼانًية/ قيًة انصادزات انصزاػية انؼانًية(انًاَصٕ  ادزات 

 ظؼس جصديس انًاَصٕ نهدٔنة انًُافعة  ÷انًاَصٕ انًصسية  ** انعؼس انُعبي  ظؼس جصديس

  Faostatٔظعبث يٍ شبكة اإلَحسَث  فاػدر بياَات يُظًة األ رية ٔانصزاػة   ث: شًؼانًصذر

 يحذداخ ذصذير يحصىل انًاَدى: -

انعنؼس انًعهني يصننصي بانُعنبة نهًُنحس ٔيُاظننب  -1

 نغانبية انًعحٓهكيٍ 

صزع بكًيننات كبيننسر األ ننُاف انًعهيننة انحنني جنن -9
 يس يطهٕبة نهعٕا انؼانًي  خا ة األ ُاف ذات 

انهٌٕ األخضس َٔعبة انعكسيات بٓا ػانية ظيد أٌ 

 انطهب انؼانًي ػكط ذن  
األ نننُاف انًطهٕبنننة نهحصنننديس ٔخا نننة  -.

األظنننٕاا األٔزٔبينننة ينننا شاننننث جنننصزع بًعننناظات 

 نغيسر ٔبانحناني انكًيننات انًُحصنة قهيهننة ٔأْنى ْننرِ 

ي كيث ٔكُث ْٔي أ ُاف يهَٕةاأل ُاف ْ
(4)

      

 انًهخص وانرىصياخ:

يؼننند انقطننناع انصزاػننني انًصنننسي ينننٍ أْنننى 

انقطاػات اإلقحصادية انحي يًكٍ أٌ جقٕو بدٔز بانغ 

األًْية في يٕاشٓنة انظنسٔف ٔانًحغينسات اندٔنينة 

ٔيقهننم يننٍ اآلذنناز انعننهبية انحنني يًكننٍ أٌ جننحً ع 
زات انصنناد ٔظصننيهةػُٓننا دننني أدَنني ظنند يًكننٍ  

جعنناْى بفاػهيننة فنني ػًهيننات جًٕيننم خطننظ انحًُيننة 

ٔزفغ يؼدالت اإلظحرًاز ٔدجاظة انًصيند ينٍ فنسص 
انؼًنم  ظينند أٌ كننم يهينناز دٔالز يعننٓى فنني جننٕفيس 

جؼحبس ذًناز انًناَصٕ يهكنة ٔأنف فس ة ػًم   972

  ْٔنني االظننحٕا يةذًناز انفاكٓننة االظننحٕا ية ٔ جعننث 

أًْيننننة ذات قيًننننة  را يننننة ػانيننننة كًننننا أَٓننننا ذات 
كبيننسر دال أَٓننا يننا شانننث  جعحننم يسجبنننة  اقحصننادية
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يحدَينة فنن  انحصنازر ان ازشيننة انصزاػينة انًصننسية  

ٔجحسكننص شزاػننة انًنناَصٕ فنن  يصننس فنن  يعافظننات 

اإلظنًاػيهية ٔانلننسقية ٔانُٕبازينة ٔانفيننٕو ٔانصيننصر 

ٔيالظنننا انصينننادر انعنننُٕية فننن  أ هنننب يعافظنننات 
دال أٌ انصًٕٓزينننة ينننٍ ظيننند انًعننناظة ٔاإلَحننناز  

ٔيؼحبس يعصٕل  دَحاشيحٓا يا شانث  يس ذي ج ذيس  

انًنناَصٕ يننٍ انًعا ننيم انٓايننة  فنني يصننس دال أٌ  
أنننننف طننننٍ  272 9كًيننننة  ننننادزاجّ بهغننننث َعننننٕ 

 ( 9211 -1221كًحٕظظ نهفحسر )

انحصنديسية  ٔجحًرم يلكهة انبعد في األًْية

نًعصٕل انًاَصٕ بإػحبازِ أظد انًعا يم انس يعية 
انحني جٓندف انعياظنة اإلقحصننادية دنني جؼظنيى انؼا نند 

انحصنديسي يُنّ بٓندف جننٕفيس انُقند األشُبني انننالشو 

نحًٕيم خطنظ انحًُينة اإلقحصنادية  دال أٌ  نادزاجّ 
جٕاشّ يُافعة شديدر في األظٕاا انؼانًية  ٔبانحناني 

نًُٕ في قيًة  ادزاجّ  ظيد جًرم دَ فاط يؼدل ا

يهيننٌٕ  11قيًننة  ننادزات انًنناَصٕ انًصننسية َعننٕ 
% يننننٍ يحٕظننننظ قيًننننة 4. 9دٔالز  جًرننننم َعننننٕ 

يهيننٌٕ  . 341انصننادزات انؼانًيننة ٔانبانغننة َعننٕ 

ٔيٓننننندف (  9211 -1221دٔالز خنننننالل انفحنننننسر )

انبعنند بصننفة أظاظننية دننني يعأنننة انحؼننسف ػهنني 
ًعصننٕل انًنناَصٕ انًسكننص اإلَحنناشي ٔانحصننديسي ن

انًصنننسية فننني انعنننٕا انؼانًينننة ك ظننند أْنننى انعنننهغ 

انصزاػيننننة انحصننننديسية انًصننننسية ٔانحعقننننن يننننٍ 
ديكاَياجٓا انحصديسية ٔأْى اندٔل انًُافعة نصادزجُا 

 يٍ انًعصٕل 

دػحًنننند انبعنننند ػهنننني انبياَننننات انرإَيننننة ٔ

انًُلٕزر في شٓاجٓا انً حهفة باإلضنافة دنني بؼنع 
ضنٕع انبعند  ٔقند اظنح دو اندزاظات انًحؼهقنة بًٕ

انبعد بؼع أظنانيب انحعهينم االظصنا ي انٕ نفي 

ٔانكًنني انحنني جحُاظننب يننغ طبيؼننة انبياَننات نحعقيننن 
 أْداف انبعد 

 ٔجًرهث أْى انُحا س فيًا يهي:
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 ( 9211 -9221(:ي شس انُصيب انعٕقي ٔيؼدل دخحساا األظٕاا نهًاَصٕ انًصسية خالل انفحسر )3شدٔل )
 انثياٌ

 انسُح

 يعذل إخرراق األسىاق ُصية انسىليان

 انبعسيٍ انكٕيث نيبيا نبُاٌ انعؼٕدية ظٕزيا انبعسيٍ انكٕيث نيبيا نبُاٌ انعؼٕدية ظٕزيا

9221 0.028 0.823 0.02 53.95 3.193 2.76 2 222. 2 2229 2 2229 2 1.21 2 2.12 2 2937 

9223 2 2 244 1 229 2 1 422 2 2 2 2224 2 2199 2 2 2112 2 

9227 2 2 229 2 2 2 242 2 2 2 2229 2 2 2 2221 2 

9222 2 211 2 27. .2 993 22 ..1 7 .42 1 372 2 2229 2 2227 2 .29. 2 22.4 2 27.4 2 2122 

9222 2 222 4 122 12 241 32 71. 3 277 7 .32 2 1124 2 2411 2 1224 2 34.. 2 2322 2 2713 

9212 92.23 7.897 14.8 70.69 9.23 6.819 0.81 0.079 0.148 0.707 0.09 0.071 

9211 12.03 0.677 52.08 89.56 39.1 76.87 0.121 0.014 0.521 0.896 0.39 0.79 

 0.1462 0.0957 0.5256 0.1862 0.022 0.1501 14.21 9.61 53.33 18.71 2.075 16.184 انًحٕظظ

 دشًاني ٔازدات انًاَصٕ نٓرا انعٕا ÷ انُصيب انعٕقي  كًية  ادزات انًاَصٕ انًصسية نعٕا يؼيٍ 

كًينة  نادزاجّ ينٍ  –)انٕازدات انكهية يٍ انًاَصٕ نٓنرا انعنٕا + كًينة دَحاشنّ ينٍ انًناَصٕ ÷ يؼدل دخحساا األظٕاا  ٔازدات انعٕا يٍ انًاَصٕ انًصسية 
 انًاَصٕ( 

 ( بانًهعن 4: شًؼث ٔظعبث يٍ شدٔل )انًصذر



 (5105)ساو انذيٍ دمحم دمحم صذيك ح

- 939 - 

ػاينننا دجصاْنننا  انًننناَصٕيعننناظة يعصنننٕل ج خنننر  -

خالل فحسر اندزاظة بًؼندل يحصايدا يؼُٕي دظصا يا 

  ٔيفعننس ػايننم أنننف فننداٌ ظننُٕيا 7.7بهننغ ظننٕاني 

   فيٓا% يٍ دشًاني انحغيسات 21انصيٍ ظٕاني 
-  ً ً ٔيؼُٕي دظصا يا ً يحصايدا ً ػايا في ٔشٕد دجصاْا

اَحاز يعصٕل انًاَصٕ خالل فحسر اندزاظة بًؼدل 

ٔيفعس ػايم  أنف طٍ ظُٕياً  2 97بهغ ظٕاني 
   فيّ% يٍ دشًاني انحغيسات 27انصيٍ ظٕاني 

ٔبدزاظة ج ذيس انًعاظة ٔ اإلَحاشينة انفداَينة ػهني  -

اإلَحنناز انكهنني يننٍ يعصننٕل انًنناَصٕ جبننيٍ أٌ كننال 

% يٍ انحغيسات انعادذنة فني 22يًُٓا جفعساٌ َعٕ 
 اإلَحاز انكهي يٍ انًعصٕل  

 ٔشننٕد دجصاْننا ػايننا يحصاينندا فنني كننم يننٍ كًيننة -

ٔظننؼس ٔقيًننة انصنننادزات انًصننسية يننٍ انًننناَصٕ 
بًقنننداز شينننادر ظنننُٕية بهغنننث ػهننني انحسجينننب َعنننٕ 

أنف  1 311دٔالز/ طٍ   222 34طٍ   27 ..1

%  1دٔالز  يؼُٕي دظصا يا ػُد يعحٕي انًؼُٕية 
في ظيٍ يبيٍ يؼايم انحعديد انًؼدل أٌ انصيٍ يفعس 

% يننٍ انحغيننس فنني 12 2%  14 2%  .4 2َعننٕ 

 يٕضغ اندزاظة   انًحؼيسات

ٔجبنننيٍ أٌ ظنننؼس انحصنننديس انًصنننسي فننني انعنننُة  -
انعنننابقة ْنننٕ أْنننى ْنننرِ انؼٕاينننم جننن ذيسا فننني ظصنننى 

انصنادزات انًصننسية ينٍ انًعصننٕل ٔجبنيٍ ٔشننٕد 

 ػالقة طسدية ٔيؼُٕية دظصا يا 
ٔبانُعبة نً شسات األداد انحصديسي فقد جبيٍ أَّ  -

 بانُعبة دني:

جبيٍ دَ فاط انًيصر انُعبية انظاْسية فقد  -1

انًيصر انُعبية انظاْسية نهًاَصٕ انًصسية ػٍ 
انٕاظد انصعيط في شًيغ أػٕاو اندزاظة ػدا أػٕاو 

1221  1227  9222  9222  9212  9211 

َعبي في انًيصر  اَ فاطيًا يدل ػهي ٔشٕد 
 انُعبية انظاْسية نهًاَصٕ انًصسية 

دَ فناط ظنؼس جبيٍ فقد  ي شس انًسكص انحُافعي -9

يس انًاَصٕ انًصسية ػٍ ظؼس جصديس انًاَصٕ جصد
نكم يٍ انبساشينم  فسَعنا  ْٕنُندا  انفهبنيٍ  ٔانُٓند 

  43 2  1. 2  71 2ظيد كاٌ يحٕظظ انفحسر ْنٕ 

نكنننم ينننُٓى ػهننني انحسجينننب  ٔبًنننا أٌ  21 2  32 2

شًيغ انُعب أقم يٍ انٕاظد انصعيط دل ذنن  ػهني 
ٔشٕد ييصر ظؼسية نًصس ػٍ جه  اندٔل  في ظنيٍ 

جبننيٍ ػنندو ٔشننٕد ييننصر ظننؼسية بانُعننبة نحايالَنند ٔ 

انًكعي  ظيد كاَنث قيًنة انعنؼس انُعنبي نٓنا أكبنس 
 يٍ انٕاظد انصعيط 

أٌ انُصننيب فقند جبننيٍ ي شنس انُصننيب انعننٕقي:  -.

انعٕقي بهغ أػهي قيًة نّ في انعٕا انهيبي ظيد بهغ 

% ذنى 7 12% يهيّ انعٕا انهبُاَي بُصنيب .. .1

سيُي ذننى انكننٕيحي فانعننؼٕدي انعنٕا انعننٕزي فننانبع
% ػهنني 1 9%  3 2%  9 14%  9 13بُصننيب 

انحسجيب  ْٔكرا يحضط أَّ بنانس ى ينٍ قنس  يصنس 

يٍ األظٕاا انؼسبية دال أَٓا الج خر ٔضغ يحًيص في 
ْرِ األظٕاا  فيًا ػدا انعٕا انهيبي بعكى ػالقات 

 انعدٔد ٔانصٕاز 

 يؼدل دخحساا األظٕاا فقد جبيٍ أيضنا دَ فناط -4

قيى دخحساا األظٕاا ألْى اندٔل انًعحٕزدر يًا يدل 
ػهي شدر انًُافعة انحي جهقاْا انًاَصٕ انًصسية في 

جه  األظٕاا ػهي انس ى يٍ أَٓنا ال جُنحس انًناَصٕ  

 19 2ٔقنند قنندزت أػهنني قيًننة نإلخحننساا بعنننٕاني 
نهعٕا انهيبي يهيٓا كال يٍ نبُاٌ  انبعسيٍ  ظٕزيا  

  143 2  11 2  12 2 انكٕيث  انعؼٕدية بعٕاني

 ػهي انحسجيب  29 2  22 2

 انرىصياخ:

 انًصزٔػنننةصينننادر انًعننناظة بجٕ ننني اندزاظنننة  -1

  ظيند أَٓنا خا ة فني األزاضني انصديندربانًاَصٕ 

  يٍ انًعا يم انٕاػدر في انحصديس 
انؼًم ػهي دَلاد قاػدر بياَات بانندٔل انًُافعنة  -9

 حهفة  يٍ ظيد انًعاظات انًُحصة يٍ األ ُاف انً

ٔخا نة جهن  األ ننُاف انحني جٕشننّ نهحصنديس ظحنني 
 يًكٍ شيادر جه  انًعاظة ٔاإلْحًاو بٓا 

 :انًراخع
ْاَي ظؼيد ػبد انسظًٍ انلحهة )دكحٕز(  دمحم  (1)

ػهي دمحم ظكس )دكحٕز(  انًاليط انس يعية 
إلجصاْات دَحاز ٔجصديس يعصٕل انًاَصٕ في 

يصس يغ دْحًاو خاص بطبيؼة انحسكيب 

انًصهة اد انعٕقي نحصازجّ ان ازشية  ٔاألد
انًصسية نإلقحصاد انصزاػي  انًصهد انراَي 

  9219ٔانؼلسٌٔ  انؼدد انسابغ  ديعًبس 

( ذُاد انُٕبي أظًد )دكحٕز(  ظٕشاٌ يصطفي 9)
أظًد )دكحٕز(  دزاظة دقحصادية نٕاقغ دَحاز 

انًصسية  ٔجصديس انًاَصٕ في يصس  انًصهة

  9223  9  ػدد 24نهبعٕخ انصزاػية  يصهد 

  172ص: 
( انصٓاش انًسكصي نهحؼب ة انؼاية ٔاإلظصاد  .)

انًسكص انقٕيي نهًؼهٕيات  َلسر انحصازر 

 ان ازشية  أػداد ي حهفة 
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ٔشازر انصزاػة ٔدظحصالض األزاضي  قطاع ( 4)

انل ٌٕ اإلقحصادية  َلسر اإلظصادات 

 انصزاػية  أػداد ي حهفة 

رية ٔانصزاػة ( شبكة يؼهٕيات يُظًة األ 1)

(FAO ): 
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  انًالحك
(: جطٕز  انًعاظة انًرًسر  ٔاإلَحاشية انفداَية  ٔاإلَحاز ٔانصنادزات انًصنسية ينٍ انًناَصٕ خنالل 1شدٔل )

 ( 9219 -1221انفحسر )
 يةشراخ انرصذير يةشراخ اإلَراج انسُح

انًعاظة 

 انًُصزػة

 باألنف

انًعاظة 

 انًرًسر

اإلَحاشية 

 بانطٍ

اإلَحاز 

 طٍأنف 

انكًية 

 بانطٍ

 انعؼس 

دٔالز/ 

 طٍ

انقيًة أنف 

 دٔالز

ظؼس 

 انصسف

1221 12 4 12 1 4 34 232.5 1271 .37 724.8 . 423 
1223 34 1 11 2 . 29 203.1 222 3 972 276.1 . 42. 

1227 32 1 11 . 4 12 231.2 1122 .12 397.8 . .27 

1222 72 3 32 1 . 32 222.6 423 921 136.6 . 41. 

1222 23 2 34 . 4 47 287.4 194 421 212.2 . 412 

9222 2. 1 34 1 4 34 299.3 1.41 9.9 311.1 . 319 

9221 129 4 33 1 4 2. 325.9 22. 9.. 231.4 4 237 

9229 122 2 32 3 4 12 287.4 219 93. 224.1 4 1.2 

922. 199 3 7. 2 4 .7 319.0 434 941 111.8 1 212 

9224 1.2 . 21 4 4 31 375.3 322 321 422.3 1 712 

9221 1.2 4 22 4 4 12 416.5 1172 341 1011 1 722 

9223 111 2 112 . 4 11 497.5 1731 137 998.5 1 742 

9227 124 9 111 1 4 31 532.5 9439 314 1512 1 344 
9222 924 . 1.9 1 . 1. 466.3 9711 1919 3339 1 797 

9222 997 . 141 2 . 72 536.5 1929 1211 9421 1 411 

9212  119 . .. 121 7 19149 231 1 10805 1 312 

9211  132 . 14 122 1 1..17 1193 41 11243 1 119 

9219  12. 4 92 723 1 - - - 1 314 

  2657.69 593.997 2887.51 7 21. 12 4 77 23  انًحٕظظ

 بياَات  يس يحٕفسر  -

ضن   قطناع انلن ٌٕ اإلقحصنادية  َلنسر اإلظصنادات انصزاػيننة  : ٔشازر انصزاػنة ٔدظحصنالض األزاانًصةذر

 أػداد ي حهفة 
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 -9221(: انحٕشيننغ انصغسافنني نًعنناظة ٔدَحاشيننة ٔدَحنناز انًنناَصٕ انًرًننسر فنني يصننس خننالل انفحننسر )9شنندٔل )

9211 ) 
 % انًرىسط 5100 5101 5119 5118 5117 5116 5115 انثياٌ

 16.14 22.33 28.96 25.56 22 92 4 92 . 92 2 12 3 12 يعاظة انلسقية
 111.3 4.411 3.975 3.83 27 4 91 4 11 1 22 4 93 4 دَحاشية
 18.00 97.6 115.1 97.91 102.173 85.884 103.733 95.52 83.496 دَحاز

 43.92 60.75 79.15 75.98 7 37 2 32 12 42 3 43 2 2. يعاظة اإلظًاػيهية
 90.29 3.577 3.74 2.53 14 9 12 9 41 4 44 3 9. 4 دَحاشية
 37.83 205.1 296.1 192.25 171.958 157.472 218.495 300.104 169.776 دَحاز

 2.742 3.793 5.44 4.94 2. 4 72 . 12 9 12 9 2. 9 يعاظة انًُٕفية
 86.5 3.426 2.731 2.64 22 . .2 4 31 . 22 4 32 . دَحاشية
 2.311 12.53 14.86 13.06 17.157 14.911 9.125 10 8.28 دَحاز

 5.395 7.463 7.68 7.62 22 3 12 7 12 7 42 7 2. 7 يعاظة انصيصر
 82.17 3.255 4.34 3.16 2. . 92 9 14 . 2. . 94 . دَحاشية
 4.445 24.1 33.32 24.04 25.41 16.5 23.55 24.42 23.652 دَحاز

 4.609 6.376 7.76 7.63 32 7 12 1 12 1 12 1 12 1 يعاظة انفيٕو
 79.39 3.145 3.69 3.56 14 . 97 9 93 9 12 4 7. 9 دَحاشية
 3.791 20.56 28.62 27.15 23.864 11.577 11.526 20.91 12.087 دَحاز

 11.96 16.55 25.97 21.1 1 11 9 14 1 .1 7 19 2 11 يعاظة انُٕبازية

 179.5 7.109 7.3 7.3 2. 7 12 7 92 7 24 3 42 3 دَحاشية
 21.86 118.5 189.6 153.99 113.15 100.82 97.2 88.138 70.4 دَحاز

باقي 
 انًعافظات

 15.23 21.07 28.38 26.17 99 91 4 92 1 17 1 13 2 14 يعاظة
 91.00 3.605 3.838 3.4268 72 . 22 . 24 . 17 . 91 . دَحاشية
 14.02 76.02 108.9 89.68 80.212 79.356 68.95 57.477 48.1 دَحاز

ني دشًا
 انصًٕٓزية

  138.3 183.3 169 2 141 1 1.9 1 111 . 112 4 22 يعاظة
  3.961 4.29 3.54 32 . .1 . 31 4 11 4 12 4 دَحاشية

  542.3 786.5 598.08 535.05 466.313 532.455 497.453 416.486 دَحاز

 نف طٍ انًعاظة: باألنف فداٌ              اإلَحاشية: بانطٍ         اإلَحاز: باأل

: ٔشازر انصزاػنة ٔدظحصنالض األزاضن   قطناع انلن ٌٕ اإلقحصنادية  َلنسر اإلظصنادات انصزاػيننة  انًصةذر
 أػداد ي حهفة 
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 ( 9211 -1224(: أْى انؼٕايم انً ذسر ػهي انصادزات انًصسية يٍ انًاَصٕ خالل انفحسر ).شدٔل )

انًساحح  انسُىاخ

انًثًرج أنف 

 فذاٌ

اإلَراج أنف 

 طٍ

كًيح 

ادراخ انص

 تانطٍ

سعر 

 انرصذير

 دوالر/ طٍ

ليًح 

انصادراخ 

 أنف دوالر

عذد انسكاٌ 

تانًهيىٌ 

 َسًح

1224 43 2 122 . 1437 1.1 1 724 7 13 .4 
1221 12 1 232.5 1271 .37 724.8 17 34 

1223 11 2 203.1 222 3 972 276.1 12 24 

1227 11 . 231.2 1122 .12 397.8 32 21 
1222 32 1 222.6 423 921 136.6 31 .2 

1222 34 . 287.4 194 421 212.2 39 17 

9222 34 1 299.3 1.41 9.9 311.1 3. 23 
9221 33 1 325.9 22. 9.. 231.4 31 12 

9229 32 3 287.4 219 93. 224.1 33 1. 

922. 7. 2 319.0 434 941 111.8 37 21 

9224 21 4 375.3 322 321 422.3 32 .1 
9221 22 4 416.5 1172 341 1011 72 71 

9223 112 . 497.5 1731 137 998.5 79 91 

9227 111 1 532.5 9439 314 1512 7. 34 
9222 1.9 1 466.3 9711 1919 3339 71 9. 

9222 141 2 536.5 1929 1211 9421 73 2. 

9212 119 121 7 19149 231 1 10805 72 74 
9211 132 122 1 1..17 1193 1 11243 72 32 

9219 12. 723 1 - - - 29 12 

 انصٓاش انًسكصي نهحؼب ة انؼاية ٔاإلظصاد  َلسر انحصازر ان ازشية  أػداد ي حهفة  انًصذر:

  قطاع انل ٌٕ اإلقحصادية  َلسر اإلظصادات انصزاػية  أػداد األزاضي ٔاظحصالضٔشازر انصزاػة 

 ي حهفة 
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   (9211 -9221)خالل انفحسر نهدٔل انؼسبية يٍ انًاَصٕ  (: انحٕشيغ انصغسافي نهصادزات انًصسية4شدٔل )
 انثحريٍ انكىيد نيثيا نثُاٌ انسعىديح سىريا انذونح                    انسُىاخ 

 24 431 943 21 2 414 13 2 كًية 9221
 392. 144.3 413 292 123.9 179 اشًاني ٔازدات 

 2 111 2 32 91 2 كًية 9223
 317. 12.12 717 1292 2..42 3.2 اشًاني ٔازدات 

 2 1 2 2 1 2 كًية 9227
 9399 12114 1424 1112 41332 722 اشًاني ٔازدات 

 179 234 719 711 234 22 2 كًية 9222
 292. ..1.1 327 1232 22232 2.2 اشًاني ٔازدات 

 123 229 213 2.. 1121 22 كًية 9222
 9111 14972 423 1722 .212. 222 اشًاني ٔازدات 

 121 1292 12.7 912 1319 21 كًية 2010
 9221 11247 1437 1712 12912 .12 اشًاني ٔازدات 

 421 9124 9.21 399 4322 111 كًية 2011
 1121 2222 4473 1222 3.427 79. اشًاني ٔازدات 

 149.71 883 761.71 284.44 1313.9 41.464 انًحٕظظ           

 نًسكصي نهحؼب ة انؼاية ٔاإلظصاد  َلسر انحصازر ان ازشية  أػداد ي حهفة انصٓاش ا انًصذر:

  (FAO): شبكة يؼهٕيات يُظًة األ رية ٔانصزاػة 

(: جطٕز كًية اإلَحاز ٔكًية ٔقيًة انصادزات ٔانٕازدات انؼانًية يٍ يعصٕل انًاَصٕ خالل انفحسر 1شدٔل )
(1221- 9211 ) 

اإلَراج  انثياٌ

 أنف طٍ

كًيح 

دراخ انصا

 أنف طٍ

 سعر

 انرصذير

 دوالر/ طٍ

ليًح 

انصادراخ 

 يهيىٌ دوالر

كًيح 

انىارداخ 

 أنف طٍ

سعر 

االسريراد 

 دوالر/ طٍ

ليًح 

انىارداخ 

 يهيىٌ دوالر

1221 99447 ..1 74 232 22 921 41. .12 41 1111 424 79 

1223 9.314 423 22 233 22 .19 347 .27 .2 227 41 .29 41 

1227 9.712 424 22 742 72 .12 1.2 442 11 241 24 499 11 

1222 99732 1.2 41 723 49 .21 277 427 17 22. 24 444 72 

1222 9.77. 137 4. 337 42 .72 711 131 1. 243 19 472 .2 

9222 94222 621.81 620.2 385.65 621.81 825.06 513.03 

9221 25226 31. 29 636.4 416.14 637.03 852.47 543.05 
9229 93.29 334 12 585.4 389.088 685.19 758.96 520.03 

922. 921.7 292 24 607.9 564.25 804.07 862.1 693.19 

9224 924.. 219 71 633.0 577.78 799.65 836.15 668.63 

9221 .192. 249 12 659.9 621.84 754.52 1039.5 784.35 

9223 ..4.4 1192 24 669.4 755.181 850.51 1058.2 899.98 

9227 .4417 1139 22 785.5 913.48 898.05 1178.7 1058.49 

9222 .4221 1121 79 825.8 987.495 957.01 1210.2 1158.17 

9222 .42.2 1911 71 794.5 997.771 860.53 1175.4 1011.47 

9212 .1194 1.12 42 858.9 1159.8 1017.35 1152.4 1172.37 

9211 .2223 1492 72 959.6 1371.9 1098.01 1217.6 1336.96 

 735.42 999.45 720.16 641.34 734.48 857.59 29119.3 انًحٕظظ

 (FAOشبكة يؼهٕيات يُظًة األ رية ٔانصزاػة ) انًصذر:
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   (9219 -9222)خالل انفحسرباألنف طٍ (: أْى اندٔل انًُحصة نهًاَصٕ في انؼانى 3شدٔل )
 % 5105 5100  5101 5119 5118 5117 5116 5115 5114 5113 5115 5110 5111 انذونح

 39.3 15250 15188 15027 13557 13649 13501 12538 11830 11490 12733 10020 10057 10504 انُٓد

 12.1 4567 4519 4135 4141 3977 3715 4091 4250 3842 3571 3513 3273 3210 انصيٍ

 6.54 2650 2600 2551 2470 2374 2303 2230 1800 1876 1661 1684 1700 1633 جايالَد

 5.21 1761 1827 1633 1600 1856 1912 2046 1680 1573 1362 1523 1578 1559 انًكعي 

 4.60 1950 1888 1846 1728 1754 1719 1754 1674 1056 1035 1037 990 938 باكعحاٌ

 2.78 783 801 844 771 884 1024 919 1003 987 1006 956 882 848 انفهبيٍ

 2.46 860 850 850 835 750 734 732 731 898 839 789 741 730 َيصسيا

 3.21 1176 1250 1190 1198 1155 1272 1217 1002 950 925 850 782 538 انبساشيم

 1.48 787 598 505.7 771 466 532 597 380 376 319 287 326 299 يصس

 22.4 12356 9575 6542.3 8056 8130 7745 7310 6853 6385 6086 5733 4897 4629 أخسي
 100 42140 39096 35124 34939 34995 34457 33434 31203 29433 29537 26392 25226 24888 انؼانى

  F. A.Oانًصدز: شًؼث ٔظعبث يٍ بياَات شبكة انًؼهٕيات نًُظًة األ رية ٔانصزاػة 
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 (      انكًية باألنف طٍ ٔانقيًة بانًهيٌٕ دٔالز 9211 -9222ل انفحسر )(: أْى اندٔل انًصدزر نهًاَصٕ ػهي يعحٕي انؼانى خال7شدٔل )
 يرىسط 5100 5101 5119 5118 5117 5116 5115 5114 5113 5115 5110 5111 تياٌ انذونح
 112.87 126.57 124.38 110.35 133.94 116.27 114.69 113.88 111.18 138.18 103.59 94.29 67.17 كًية بساشيم

 83.66 141.21 119.65 97.69 119.12 90.1 86.05 72.65 64.3 75.74 50.85 50.81 35.76 قيًة
 0.7205 1.1157 0.9619 0.885 0.889 0.775 0.75 0.638 0.578 0.491 0.491 0.539 0.532 ظؼس

 
 جايالَد

 53.833 152.29 144.57 144.08 61.61 61.03 11.39 1.52 33.09 8.09 8.74 10.83 8.76 كًية
 30.503 96.345 80.972 71.41 37.38 34.23 8.39 4.53 15.83 4.55 3.39 4.89 4.12 قيًة
 0.7442 0.6327 0.5601 0.496 0.607 0.561 0.737 2.985 0.478 0.562 0.389 0.452 0.471 ظؼس

 225.85 287.77 275.37 232.643 226.08 236 232.38 195.21 212.51 216.32 194.59 194.54 206.78 كًية يكعي 
 123.52 205.65 163.48 136.94 111.21 119.19 99.36 86.57 108.79 117.2 99.83 122.92 111.13 قيًة
 0.5418 0.7146 0.5937 0.589 0.492 0.505 0.428 0.443 0.512 0.542 0.513 0.632 0.537 ظؼس

 9.9242 5.544 5.569 6.197 9.72 17.17 15.09 10.27 9.85 10.64 10.13 9.86 9.05 كًية فسَعا
 20.142 14.127 14.2 14.62 26.55 48.22 30.12 20.05 16.52 17.25 12.95 16.59 10.51 قيًة
 2.0303 2.5482 2.5498 2.359 2.731 2.809 1.996 1.952 1.677 1.621 1.278 1.682 1.161 ظؼس

 ْٕنُدا
 

 69.264 110.18 107.02 81.932 94.646 80.598 69.843 68.791 50.512 57.61 33.02 42.543 34.477 كًية
 93.524 178.81 158.88 124.575 145.067 114.41 88.481 83.644 59.11 61.113 32.536 39.37 36.293 قيًة
 1.2714 1.6229 1.4847 1.5204 1.5327 1.4194 1.2668 1.2159 1.1702 1.0608 0.9853 0.9254 1.0526 ظؼس

 31.269 30.565 23.74 21.472 21.873 29.007 27.358 32.435 35.72 38.302 36.206 38.523 40.031 كًية انفهبيٍ
 40.229 96.191 43.817 24.897 27.055 38.77 30.326 33.077 36.895 44.728 31.188 35.99 39.812 قيًة
 1.1963 3.1471 1.8457 0.8624 0.8085 0.7482 0.9021 0.9806 0.9681 0.8563 1.1609 1.0703 1.0055 ظؼس

 186.18 229.19 260.48 286.775 274.854 240.86 256.874 222.62 156.22 179.18 41.577 46.232 39.274 كًية انُٓد
 124.08 201.36 228.65 224.979 163.622 157.2 157.198 122.71 93.1 85.307 19.273 19.073 16.523 قيًة
 0.6446 0.8785 0.8778 0.78451 0.46355 0.7845 0.5953 0.6526 0.612 0.5512 0.59594 0.4761 0.4636 ظؼس

 بيسٔ
 

 64.8408 123.863 96.942 69.191 82.696 82.512 82.595 57.618 59.83 39.924 35.306 26.543 21.07 كًية
 54.898 115.333 89.334 70.93 64.129 63.674 59.317 38.396 43.131 31.109 33.263 26.851 23.305 قيًة
 0.86411 0.93113 0.92152 1.02513 0.77548 0.7717 0.71816 0.6663 0.7209 0.7792 0.94213 1.0116 1.1061 ظؼس

 1020.5 1429.7 1350.4 1255.71 1195.72 1162.8 1128.04 942.19 912.71 928.04 664.59 653.82 621.81 كًية انؼانى 
 761.7 1371.9 1159.8 997.771 987.495 913.48 755.181 621.84 577.78 564.25 389.088 416.14 385.65 قيًة
 0.7197 0.9596 0.8589 0.7945 0.8258 0.7855 0.6694 0.6599 0.633 0.6079 0.5854 0.6364 0.6202 ظؼس

  (FAO): شًؼث ٔظعبث يٍ يٕقغ يُظًة األ رية ٔانصزاػة انًصذر

 (      انكًية باألنف طٍ ٔانقيًة بانًهيٌٕ دٔالز 9211 -9222در نهًاَصٕ ػهي يعحٕي انؼانى خالل انفحسر )(: أْى اندٔل انًعحٕز2شدٔل )
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 يرىسط 5100 5101 5119 5118 5117 5116 5115 5114 5113 5115 5110 5111 تياٌ انذونح

هىَح 

 كىَح

 26.914 26.207 23.479 21.814 18.558 22.783 23.713 19.17 28.235 35.74 37.096 33.795 32.375 كًية
 29.257 36.116 29.176 26.661 22.984 25.985 24.961 21.013 28.981 32.462 34.634 34.893 33.214 قيًة

 32.099 37.614 32.267 27.792 32.211 39.397 35.144 34.937 34.744 32.299 26.833 25.693 26.262 كًية فرَسا

 62.375 72.163 60.609 56.136 77.017 102.456 75.611 85.023 64.715 58.404 30.695 35.712 29.964 قيًة

 38.16 57.576 48.451 40.623 51.865 46.762 34.756 37.142 32.708 31.937 27.954 24.825 23.321 كًية انًاَيا

 58.786 119.445 88.168 70.881 87.054 73.262 51.878 52.313 42.98 37.09 29.659 27.78 24.926 قيًة

 10.971 10.193 10.504 11.201 11.669 12.495 12.461 12.377 12.657 10.688 8.875 8.901 9.627 كًية انياتاٌ

 39.537 47.837 46.849 43.934 50.006 49.083 43.052 42.392 40.269 33.191 25.092 25.344 27.4 قيًة

 15.964 25.647 32.232 17.844 18.216 16.603 16.584 13.724 11.955 11.938 10.41 7.231 9.188 كًية اسثاَيا

 21.233 41.429 35.459 27.704 28.967 23.446 20.125 16.414 14.507 15.646 12.587 7.639 10.874 قيًة

 48.790 63.497 58.250 38.583 99.069 45.66 48.33 50.632 41.938 40.161 34.553 36.479 28.325 كًية انسعىديح

 33.748 51.259 48.767 26.854 77.993 27.719 27.633 29.014 26.053 21.021 23.846 24.791 20.029 قيًة

 102.69 156.277 142.546 113.894 127.659 111.83 112.29 98.043 75.71 91.133 71.479 69.566 61.856 كًية هىنُذا

 126.29 197.094 188.506 160.289 182.062 157.651 133.65 106.47 70.479 112.59 70.907 68.662 67.176 قيًة

 41.859 50.145 47.581 48.120 55.797 57.381 54.678 46.92 36.545 31.933 24.235 26.957 22.017 كًية اَدهررا

 63.330 89.246 75.105 78.209 101.272 104.109 82.533 64.23 43.255 39.555 26.097 30.368 25.982 قيًة

 26.036 20.920 18.232 21.814 18.558 22.783 23.713 19.17 28.235 35.74 37.096 33.795 32.375 كًية سُغافىرج

 27.663 26.533 19.633 26.661 22.984 25.985 24.961 21.013 28.981 32.462 34.634 34.893 33.214 قيًة

 831.98 1098.01 1017.35 860.53 957.01 898.05 850.51 754.52 799.65 804.07 685.19 637.03 621.81 كًية انعانى 

 863.31 1336.96 1172.37 1011.47 1158.17 1058.49 899.98 784.35 668.63 693.19 520.03 543.05 513.03 ليًح

   (FAO): شًؼث ٔظعبث يٍ يٕقغ يُظًة األ رية ٔانصزاػة انًصذر
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ABSTRACT 

The Egyptian agricultural sector is considered one of the most important 

economic sectors which plays a major role in facing the international and global 

changes and in decreasing  the negative impact of such changes to the minimum. 
The value of exports effectively contributes in the funding of development plans 

and increasing investment rates and job opportunities as every one billion US$ 

contributes in finding 270,000 job opportunities. Mango the queen of tropical fruits 

– although it is of a great nutritional value and of an important economical value , 
still it comes the least in Egypt’s agricultural foreign trade .  The cultivation of 

mango in Egypt is concentrated in Ismailia, Sharqeya , Noubareya, Fayoum and 

Giza and the increase in its cultivation every year can be detected in area and 
production but still its productivity is not effective .  The harvest of mango is 

considered one of  the important harvests in Egypt, but its exports reached 2.878 

Thousand tons as an average for the period ( 1995 – 2011 ) . 

The research problem is in the importance of exporting mango as it is 
considered one of the main harvests which the economic policy aims to maximize 

it’s exporting value  in order to maintain the foreign exchange needed for funding  

economic development plans . Mango’s exports is facing a tough competition in  
global markets, therefore there is a decrease in the value of exportation rates .  As 

for the value of exports of the Egyptian mango, it represents 15 million US , 2.34 

% of the average of the global export values which is 641.3 million U$ for the 
period   ( 1995 – 2011 ) .  The research mainly tries to know the Egyptian mango’s 

place in the global market with aspect to production and exports as one of the most 

important Egyptian exports, and to assure the possibilities of exporting it and the 

most important competitive countries to us . 
The research depends on the information published in addition to some 

studies with regard to the research’s topic.  The research used some descriptive & 

quantitative statistical analysis that matches the nature of information to fulfill the 
research’s goals. 

The most important results are :  

- An increasing general significant statistical trend reached 7.7 thousand acres 
annually and the time factor explains about 91% of the total changes in the 

harvest area. 

- An increasing general significant statistical trend  reached  27.8 thousand tons 

annually and the time factor explains about 87% of the total changes in the 
harvest area . 
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- And by studying the effect of area and production per acre on the overall 

production from the mango harvest, it was found that each of the above 

mentioned factors explains about 98% of the changes in the overall production. 

- A general increasing trend in quantity , price and the value of Egyptian exports 
from mango by annual increase respectively 533.97 tons , 64.998 U$ per ton , 

655.5 thousand U$ , statistically significant on the significant level 1% , on the 

other hand the determinant  co-officient shows that the time factor explains 
about 0.43% , 0.54% , 0.50% from the changes in the factors upon study .    

- It was noticed that the Egyptian exports price for the previous year is the most 

important and the most effective in the size of Egypt’s exports from the mango 

and a positive relation significantly statistically was found . 

And with regard to the exports performance , the following was noticed :  

1-With regard to the comparative advantage  for the Egyptian mango, it was found 

that its’ decrease was under 1 in all years of study except the years of 1995 , 
1997 , 2008, 2009 , 2010 and 2011 which implies proportional retard in the 

comparative advantage of the Egyptian mango.  

2-The competitive place indicator,  it was noticed the decrease in the exports’ price 
of the Egyptian mango in each of  Brazil , France , Holland , Philippines and 

India in  the average period was 0.75 , 0.31 , 0.46 , 0.60 and 0.95 respectively .  

And as long as all ratios are below 1 , that implies the price advantage for Egypt 

among those countries , whereas it implies price disadvantage for Thailand and 
Mexico where the proportional price was above 1 . 

3-The Market share indicator : it was noticed that the market share reached its 

maximum value in the Libyan market as it reached 53.33 % then the Lebanese 
market comes after reaching 18.7% then the Syrian , the Bahraini , the Kuwaiti 

then at last the Saudi market with the values 16.2% , 14.2%, 9.6% and 2.1% 

respectively.  As a result, it appears that although Egypt is near the Arab’s 

markets, but it still doesn’t have a special rank in these markets, except for the 
Libyan market because of the nearby location and neighborhood. 

4-The Market penetration rate: it was noticed that there is a decrease in the market 

penetration values of the most important countries of imports which implies 
how tough the competition that the Egyptian mango faces in these markets 

although they don’t grow the mango.  And the highest penetration value reached 

about 0.52 for the Libyan market, then Lebanon, Bahrain, Syria, Kuwait and 
Saudi Arabia with 0.19, 0.15, 0.146, 0.09 and 0.02 respectively. 

Recommendations:  

- The study recommends increasing the cultivated area with mango especially in 

new lands, as it is one of the promising harvests in exports. 
- Working on building a data base for the competitive countries with regard to the 

production areas from different types of mangos, especially those types directed 

for export in order to increase that area and take good care of it . 


