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 مقجمةال

يعتبخ الترجيخ أحج أىؼ األنذظة االقترادية التى يقـؾ عمييا اقتراد الجوؿ الستقجمة 
زيادة صادراتيا إلى الجوؿ األخخى, حيث أف متظمبات التشسية عمى وتعسل مرخ جاىجة 

مخىؾف بديادة القجرة عمى الترجيخ ألسؾاؽ العالؼ الخارجى وبجوف الترجيخ تشحرخ افاؽ 
وتذكل الرادرات , وال يحجث تحدؽ فى مدتؾى معيذة األفخاد التشسية وتقل فخص العسل

الدراعية أحج جؾانب الرادرات الكمية التى تعتبخ واحجة مؽ أىؼ جؾانب التجارة الخارجية التى 
تدعى الجولة جاىجة إلى تشسيتيا بيجؼ سج العجد فى السيداف التجارى السرخى, وكحلػ فاف 

تديؼ  لكىة الرادرات السرخية مؽ الشقج االجشبى السحاوالت الجادة تدتيجؼ زيادة حريم
ويعتبخ محرؾؿ البظاطذ  ,فى تحقيق أىجاؼ التشسية االقترادية وبشاء اقتراد قؾمى قؾى 

عائج مؽ السحاصيل الترجيخية اليامة فى مرخ والحى يسكؽ االعتساد عميو فى زيادة 
 32,,5إلى حؾالى  8991مميؾف دوالر عاـ  4,34مؽ  الرادرات, فقج تدايجت قيسة صادراتو

, كسا يعتبخمحرؾؿ البظاطذ مؽ السحاصيل اليامة عمى مدتؾى 5,84مميؾف دوالر عاـ 
االستيالؾ السحمى لقيستو الغحائية العالية وطعسو الستسيد الحى يقبل عميو السدتيمػ 

 .السرخي 
تتؾافخ لجيو السقؾمات لديادة  لحىالبظاطذ مؽ أىؼ محاصيل الخزخ امحرؾؿ عتبخ ي

ة والسشاخية التى تسكؽ مؽ صادراتو لألسؾاؽ الخارجية, حيث تتؾافخ عالسيا الغخوؼ البيئي
بسكانة  باالضافة إلى تستعو ,عالسيا زراعتو فى فتخات تدسح بامكانية ترجيخه واستيخاده

خض الترجيخ ترجيخية متسيدة باالسؾاؽ الخارجية ويتؼ زراعة بعض اصشاؼ البظاطذ لغ



>710 حاتؼ محسؾد الدشؾسىبؾ السجج ىاشؼ, أحسج أ  

- 438 - 

باالسؾاؽ الخارجية خاصة لجى دوؿ االتحاد االوربى والحى يتظمب مؾاصفات خاصة سؾاء 
فى نؾعية الثسخة السشتجة واحجاميا أو شكل العبؾات واحجاميا وكحا خمؾىا مؽ االفات 

 .الفظخية والحذخية
 

تيجؼ الجراسة الى التعخؼ عمى  :البحثالهجف من 
أىؼ السذاكل التى تؾاجو محرؾؿ البظاطذ فى 
مرخ ومحاولة وضع بعض السقتخحات لمتغمب 

لديادة االنتاجية الفجانية لمسحرؾؿ, باإلضافة عمييا 
الى التعخؼ عمى أىؼ السذكالت التى تؾاجو 

 .رادرات السرخية مؽ محرؾؿ البظاطذال

 
 الطريقة البحثية ومرادر البيانات: 

مؽ السشاىج البحثية  مى عجدع البحث إعتسج
الؾصفية والتحميمية مشيا االستقخائى واالستشباطى 

والتاريخى واالحرائى بحيث يسكؽ إستخجاـ بعزيا 
في العخض والتؾصيف والبعض اآلخخ فى التحميل 

إسمؾب تحميل  كإستخجاـ والتقجيخ لمبيانات الثانؾية,
 Policyاإلنحجار, مرفؾفة تحميل الدياسة 

Analysis Matrix,  عمي البيانات  البحثعتسج كساإ
الثانؾية السشذؾره وغيخ السشذؾرة مؽ وزارة الدراعة 

الجياز و  وأسترالح األراضى والجيات التابعة ليا
السخكدى لمتعبئة العامة واإلحراء باإلضافة الى 

شبكة االنتخنت وباإلضافة الى الجراسات والبحؾث 
 .البحثذات الرمة بسؾضؾع 

 

 مبطاطس المرريةالتجارة الخارجية ل
عخض لتظؾر كل مؽ صادرات  الجدءىحا  يتشاوؿ

, والتؾزيع وواردات البظاطذ العالسية والسرخية
الجغخافى لرادرات البظاطذ السرخية, باالضافة 

الى مؤشخات السيدة الشدبية والتشافدية لمبظاطذ 
 السرخية فى االسؾاؽ العالسية.

 اواًل: صادرات وواردات العالم من البطاطس
 كمية الرادرات العالمية لمبطاطس: -1

( أف كسية 8)رقؼ تذيخ بيانات ججوؿ 
الرادرات مؽ البظاطذ فى العالؼ خالؿ الفتخة 

مميؾف طؽ  7,27( قج تخاوح ما بيؽ 8991-5,84)
, 5,84مميؾف طؽ عاـ  ,,85حؾالي و , ,,,5عاـ 

ويعكذ ذلػ زيادة كسية الرادرات العالسية مؽ 
, ,,,5عؽ سشة  %25,41السحرؾؿ بسقجار 

% عؽ متؾسط الرادرات العالسية  52,28وبشحؾ 
مميؾف طؽ  9,1خالؿ فتخة الجراسة والسقجر بحؾالي 

 .خالؿ فتخة الجراسة
شسؾذج السقجر لالتجاه الدمشي العاـ لكسية البجراسة 

الرادرات العالسية لسحرؾؿ البظاطذ خالؿ فتخة 
كسية ( تبيؽ أف 5)رقؼ ججوؿ الالجراسة كسا ىؾ وارد ب

الرادرات تدداد سشؾيًا بسقجار مؤكج إحرائيًا بمغ 
مميؾف طؽ, بسعجؿ زيادة بمغ نحؾ  ,,,حؾالى 
% مؽ متؾسط كسية الرادرات العالسية 2,,,

لمسحرؾؿ خالؿ فتخة الجراسة, وتذيخ قيسة معامل 
% مؽ التغيخات التى حجثت 79التحجيج الى اف نحؾ 

دمؽ الحى فى الرادرات العالسية تخجع الى عامل ال
يعكذ التغيخات االقترادية التى حجثت فى تمػ 
الفتخة والباقى يخجع الى عؾامل اخخى خارجية غيخ 

 .مقجرة فى الشسؾذج
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  :سعر الترجير العالمى من البطاطس
إلى ( 8)رقؼ  ججوؿالتذيخ البيانات الؾاردة ب

أف سعخ الترجيخ العالسى مؽ البظاطذ خالؿ 
دوالر/  822بيؽ  ( قج تخاوح5,84-8991الفتخة )

دوالر/طؽ عاـ  79,, حؾالي ,,,5طؽ عاـ 
, ويعكذ ذلػ زيادة سعخ الرادرات العالسية ,5,8
 1,92, , وحؾالي,,,5% عؽ سشة ,,851بسقجار 

% عؽ متؾسط سعخ الترجيخ العالسي خالؿ فتخة 
 .دوالر/ طؽ 575,72الجراسة والسقجر بحؾالي 

لعاـ لدعخ بجراسة الشسؾذج السقجر لالتجاه الدمشي ا
الترجيخ العالسى لسحرؾؿ البظاطذ خالؿ فتخة 

( تبيؽ أف سعخ 5) رقؼ ججوؿالالجراسة كسا ىؾ وارد ب
الترجيخ يدداد سشؾيًا بسقجار مؤكج إحرائيًا بمغ 

دوالر/طؽ, بسعجؿ زيادة بمغ نحؾ  ,2,,,حؾالى 
% مؽ متؾسط سعخ الترجيخ العالسي 5,,,

قيسة معامل لمسحرؾؿ خالؿ فتخة الجراسة, وتذيخ 
% مؽ التغيخات التى حجثت 22التحجيج الى اف نحؾ 

فى الدعخ العالسى لترجيخ البظاطذ تخجع الى 
عامل الدمؽ الحى يعكذ التغيخات االقترادية التى 
حجثت فى تمػ الفتخة والباقى يخجع الى عؾامل اخخى 

 .خارجية غيخ مقجرة فى الشسؾذج
 قيمة الرادرات العالمية من البطاطس:

( إلى أف قيسة 8)رقؼ ججوؿ يخ بيانات التذ
-8991الرادرات مؽ البظاطذ خالؿ الفتخة )

( قج تخاوح بيؽ حج ادنى بمغ حؾالى 5,84
, وحج اقرى ,,,5مميؾف دوالر عاـ  8522325

, ,5,8مميؾف دوالر عاـ  4282355بمغ حؾالي 
ويعكذ ذلػ زيادة قيسة الرادرات العالسية 

ى, وحؾالي % عؽ الحج االدن52734بسقجار

% عؽ متؾسط الرادرات العالسية لمبظاطذ 22358
مميؾف  ,,57773خالؿ فتخة الجراسة والسقجر بحؾالي 

 دوالر.
بجراسة نسؾذج السقجر لالتجاه الدمشي العاـ لقيسة 
الرادرات لسحرؾؿ البظاطذ خالؿ فتخة الجراسة 

( تبيؽ أف قيسة الرادرات 2كسا ىؾ وارد بججوؿ )
ار مؤكج إحرائيًا بمغ حؾالى تدداد سشؾيًا بسقج

% مؽ 41440مميؾف دوالر يسثل نحؾ  0,,41
متؾسط قيسة الرادرات العالسية لمسحرؾؿ خالؿ 
فتخة الجراسة وتذيخ قيسة معامل التحجيج الى اف نحؾ 

% مؽ التغيخات التى حجثت فى قيسة الرادرات ,3
العالسية تخجع الى عامل الدمؽ الحى يعكذ 

التى حجثت فى تمػ الفتخة  التغيخات االقترادية
والباقى يخجع الى عؾامل اخخى خارجية غيخ مقجرة 

 .فى الشسؾذج
 

 :الهاردات العالمية من البطاطس 
( اتزػح أف ,)رقؼ  ججوؿالباستعخاض بيانات 

متؾسػػػط واردات العػػػالؼ مػػػؽ البظػػػاطذ قػػػجر بحػػػؾالى 
-554,مميػػػؾف طػػػؽ خػػػالؿ فتػػػخة الجراسػػػة ) ,410,
 3122أدنػػى قػػجر بحػػؾالى (, وتػػخاوح بػػيؽ حػػج 24,0

وحج أقرى قجر بحػؾالى  554,مميؾف طؽ فى عاـ 
, بديػػػادة عػػػؽ 24,0مميػػػؾف طػػػؽ فػػػى عػػػاـ  4131,

 .% خالؿ فتخة الجراسة,,441الستؾسط بمغ نحؾ 
االتجاه الدمشى العاـ لستؾسط كسية واردات  يبيؽ

أف  (24,0-554,خالؿ الفتخة ) بالعالؼ البظاطذ
بسقجار مؤكج إحرائيًا  كسية الؾاردات تدداد سشؾياً 

طؽ بسعجؿ زيادة بمغ نحؾ  105,بمغ حؾالى 
% مؽ متؾسط كسية الؾاردات العالسية ,014,
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لمسحرؾؿ خالؿ فتخة الجراسة, وتذيخ قيسة معامل 
% مؽ التغيخات التى حجثت 14التحجيج الى اف نحؾ 

فى قيسة الرادرات العالسية تخجع الى عامل الدمؽ 

قترادية التى حجثت فى الحى يعكذ التغيخات اال
تمػ الفتخة والباقى يخجع الى عؾامل اخخى خارجية 

 .غيخ مقجرة فى الشسؾذج
 (5,84-8991مفتخة )ل لبظاطذ العالسيةاتظؾر كسية وسعخ وقيسة صادرات وواردات :(8ججوؿ )
لمبظاطذالؾاردات العالسية  الرادرات العالسية لمبظاطذ الدشو  

 الكسية
 بالسميؾف طؽ

 الدعخ
)دوالر/طؽ(   

 القيسة
 بالسميؾف دوالر

 الكسية
 بالسميؾف طؽ

 القيسة الدعخ )دوالر/طؽ(
 بالسميؾف دوالر

,554 7,89 217 1712,13 8,05 219 1762,95 
,555 7,97 236 1880,92 7,66 247 1892,02 
2444 7,57 166 1256,62 8,37 179 1498,23 
244, 8,14 177 1440,78 8,35 187 1561,45 
2442 8,1 200 1620,00 8,61 213 1833,93 
2444 9,1 204 1856,40 9,38 220 2063,60 
2440 9,06 244 2210,64 9,09 260 2363,40 
2441 8,93 210 1875,30 9,14 231 2111,34 
2442 9,75 278 2710,50 9,71 295 2864,45 
2443 10,41 327 3404,07 10,51 359 3773,09 
2444 10,28 332 3412,96 10,23 267 2731,41 
2445 10,22 299 3055,78 9,59 343 3289,37 
24,4 11,37 319 3627,03 10,82 347 3754,54 
24,, 12,26 372 4560,72 12,24 403 4932,72 
24,2 11,14 304 3386,56 11,35 309 3507,15 
24,4 12,18 379 4616,22 15,05 315 4740,75 
24,0 12,3 373 4587,90 18,75 322 6037,50 

 2983,41 277,41 10,41 2777,33 272,76 9,80 الستؾسط

 Source: http://FAO Trad year Book, 

 
مؽ  معادالت االتجاه الدمشي العاـ لتظؾر كسية وسعخ وقيسة الرادرات والؾاردات والعالسية:(5ججوؿ )

 (5,84-8991البظاطذ خالؿ الفتخة )
 

 انمتغيراث

 

 انىحذة

 

A 

 

B 

 

T 

 

7ر  

 متىسظ

 انفـترة

 معذل

 انتغير%

=71,8- مهيىن طه كميت انصادراث انعانميت  8,11 <,;<**  1,<> >,= 81,;0 

9;,>- دوالر/طه سعر انتصذير انعانمً   1,1;8 :,;**  1,;; 7<7,<; 1,17 

<>,0- مهيىن دوالر قيمت انصادراث انعانميت  1,009 ;,9;**  1,<0 7<<<,88 1,119 

18,;- مهيىن طه كميت انىارداث انعانميت  0,9> 9,;>**  1,:= 01,90 09,80 

انعانمً  انىارداثسعر  9:,>- دوالر/طه   1,1;0 9,7=**  1,:8 7<<,90 1,17 

=>,1- مهيىن دوالر قيمت انىارداث انعانميت  1,0>8 :,>**  1,;> 7>=8,90 1,10 

 .( 1) جمعت وحدبت من بيانات ججول المرجر:

http://fao/
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 :العالمى من البطاطس الهارداتسعر 
( أف سعخ ,) رقؼ ججوؿالتذيخ بيانات 

العالسى مؽ البظاطذ خالؿ الفتخة  الؾاردات
( قج تخاوح بيؽ حج ادنى بمغ حؾالى 554-24,0,)

, وحج اقرى بمغ 2444دوالر/ طؽ عاـ  22,
, 24,4دوالر/طؽ عاـ  435حؾالى حؾالي 

العالسية بسقجار  الؾارداتويعكذ ذلػ زيادة سعخ 
%  44,51 , وحؾالي2444% عؽ سشة 24,4,

العالسي خالؿ فتخة الؾاردات عؽ متؾسط سعخ 
 .دوالر/ طؽ 2983,41الجراسة والسقجر بحؾالي 

 شسؾذج السقجر لالتجاه الدمشي العاـ لدعخالبجراسة 
العالسى لسحرؾؿ البظاطذ خالؿ فتخة  الؾاردات

( تبيؽ أف سعخ 2)رقؼ ججوؿ الالجراسة كسا ىؾ وارد ب
يدداد سشؾيًا بسقجار مؤكج إحرائيًا بمغ  الؾردات
دوالر/طؽ, بسعجؿ زيادة بمغ نحؾ  ,4,42حؾالى 
العالسي  الؾاردات% مؽ متؾسط سعخ 4,42

لمسحرؾؿ خالؿ فتخة الجراسة, وتذيخ قيسة معامل 
% مؽ التغيخات التى حجثت 14التحجيج الى اف نحؾ 

البظاطذ تخجع الى  لؾارداتفى الدعخ العالسى 
عامل الدمؽ الحى يعكذ التغيخات االقترادية التى 

لفتخة والباقى يخجع الى عؾامل اخخى حجثت فى تمػ ا
 .خارجية غيخ مقجرة فى الشسؾذج

 :مة الهاردات العالمية من البطاطسقي
( الى أف قيسة ,)رقؼ ججوؿ التذيخ بيانات 

-554,مفتخة )ل البظاطذالؾاردات العالسية مؽ 
( قج تخاوح بيؽ حج ادنى بمغ حؾالى 24,0

, وحج اقرى 2444مميؾف دوالر عاـ  054,24,
, 24,0مميؾف دوالر عاـ  2443بمغ حؾالي 

ويعكذ ذلػ زيادة قيسة الؾاردات العالسية بسقجار 
% 42,4,وحؾالي  555,% عؽ عاـ 442,5

عؽ متؾسط قيسة الؾاردات العالسية لمسحرؾؿ فى 
مميؾف  ,2544,0فتخة الجراسة والسقجر بحؾالي 

  .دوالر
شسؾذج السقجر لالتجاه الدمشي العاـ لقيسة ال يذيخ 

الؾاردات العالسية لسحرؾؿ البظاطذ خالؿ فتخة 
( تبيؽ أف 2)رقؼ ججوؿ الالجراسة كسا ىؾ وارد فى 

قيستيا تدداد سشؾيًا بسقجار مؤكج إحرائيًا بمغ حؾالى 
مميؾف دوالر بسعجؿ زيادة بمغ نحؾ  54,,4
% مؽ متؾسط قيسة الؾاردات العالسية ,4,4

لمسحرؾؿ خالؿ فتخة الجراسة وتذيخ قيسة معامل 
% مؽ التغيخات التى حجثت 25التحجيج الى اف نحؾ 

ات العالسية تخجع الى عامل الدمؽ ؾاردفى قيسة ال
الحى يعكذ التغيخات االقترادية التى حجثت فى 

خخى خارجية تمػ الفتخة والباقى يخجع الى عؾامل ا
 .غيخ مقجرة فى الشسؾذج

 وواردات البطاطس المررية اتثانيا: صادر 
 :كمية الرادرات المررية من البطاطس

أف كسية  إلى (4) رقؼ ججوؿالتذيخ بيانات 
-554,الرادرات مؽ البظاطذ خالؿ الفتخة )

ت ما بيؽ حج ادنى بمغ حؾالى ب( قج تحبح24,0
حؾالي , وحج اقرى بمغ 2444ألف طؽ عاـ  24,
, بديادة بمغت نحؾ ,,24ألف طؽ عاـ  204
% عؽ 50,1ونحؾ  2444% عؽ عاـ 444

متؾسط الرادرات السرخية مؽ السحرؾؿ خالؿ 
ألف طؽ 425فتخة الجراسة والبالغ حؾالي 

. 



>710 حاتؼ محسؾد الدشؾسىبؾ السجج ىاشؼ, أحسج أ  

- 442 - 

 (5,84-8991مفتخة )لتظؾر كسية وسعخ وقيسة الرادرات والؾاردات السرخية لمبظاطذ :(,ججوؿ )
 انىارداث انصادراث انسىه

 انكميت

طه باالنف  

 انسعر

)دوالر/طه(   

 انقيمت

 باالنف دوالر

 انكميت

 باالنف طه

 انسعر

)دوالر/طه(   

 انقيمت

 باالنف دوالر

0>>= 781 0>1 98<11 9= 9=; 7887= 

0>>> 7;1 0=1 9;=11 ;: :<> 8<;8: 

7111 0;1 0<1 7<711 >0 9=> 999>> 

7110 0>1 0;1 81911 8: :81 0=::1 

7117 781 0=; 97<=1 :: :98 7>=;: 

7118 811 09= 99911 ;> ;19 90;<; 

7119 8=1 0<; ;;==1 78 ;8< 09;:0 

711: 8>1 0>< <;=81 <8 ;8; 9;97= 

711; 8<1 0<= ;:=;1 := :07 7>;>; 

711< 8>1 7<< 01=181 ;> ==1 ;1<71 

711= 911 998 0<<711 =7 =79 ;<:;= 

711> 771 ;<; 09=<71 009 <=0 =>189 

7101 811 989 081711 09< <8= 01=9=; 

7100 ;91 8>8 7:0:71 099 ==0 07;=;9 

7107 7;1 9=9 07:=91 071 <9: =>911 

7108 981 9=0 71;=81 70= ;;8 099:89 

7109 991 :7> 787<;1 09< 0178 0:18=0 

انمتىس

 ط

87> 807 01<91> >7 ;<> ;;1<< 

Source: http://FAO Trad year Book, 

بجراسػػػػػػػة الشسػػػػػػػؾذج السقػػػػػػػجر لالتجػػػػػػػاه الدمشػػػػػػػي 
العػػػػػاـ لكسيػػػػػة الرػػػػػادرات مػػػػػؽ محرػػػػػؾؿ البظػػػػػاطذ 
خػػػػػػالؿ فتػػػػػػػخة الجراسػػػػػػػة كسػػػػػػػا ىػػػػػػػؾ وارد فػػػػػػػى جػػػػػػػجوؿ 

(, تبػػػػيؽ أنػػػػو لػػػػؼ يت كػػػػج احرػػػػائيًا معشؾيتػػػػة خػػػػالؿ 0)
يذػػػيخ الػػػى اف ىشػػػاؾ حالػػػة ثبػػػات  فتػػػخة الجراسػػػة مسػػػا

ندػػػػػػػػػبى حػػػػػػػػػؾؿ الستؾسػػػػػػػػػط الدػػػػػػػػػشؾى خػػػػػػػػػالؿ فتػػػػػػػػػخة 
  .الجراسة

 :المررية  مبطاطسلسعر الترجير  -2
( أف سعخ 4)رقؼ  ججوؿالتذيخ بيانات 

-554,خالؿ الفتخة ) لمبظاطذ السرخيةالترجيخ 
دوالر/ طؽ عاـ  24,( قج تخاوح بيؽ 24,0
, 2445دوالر/ طؽ عاـ  232, حؾالي ,244

ويعكذ ذلػ زيادة سعخ الرادرات السرخية بشحؾ 
% 2,3,, , وحؾالي,244% عؽ سشة 442,1

لمبظاطذ  يةالسرخ  الرادراتعؽ متؾسط سعخ 
دوالر/  4,2خالؿ فتخة الجراسة والسقجر بحؾالي 

 .طؽ
شسؾذج السقجر لالتجاه الدمشي العاـ لدعخ الجراسة ب 

الرادرات السرخية لسحرؾؿ البظاطذ خالؿ فتخة 
( تبيؽ أف سعخ 0) رقؼ ججوؿالالجراسة كسا ىؾ وارد ب

الترجيخ يدداد سشؾيًا بسقجار مؤكج إحرائيًا بمغ 
دوالر/طؽ, بسعجؿ زيادة بمغ نحؾ  ,,,4حؾالى 
% مؽ متؾسط سعخ الترجيخ السرخى 4,40

لمسحرؾؿ خالؿ فتخة الجراسة, وتذيخ قيسة معامل 
% مؽ التغيخات التى حجثت 12التحجيج الى اف نحؾ 

فى سعخ ترجيخ البظاطذ السرخية تخجع الى 
عامل الدمؽ الحى يعكذ التغيخات االقترادية التى 

http://fao/
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 .ية غيخ مقجرة فى الشسؾذجخارجحجثت فى تمػ الفتخة والباقى يخجع الى عؾامل اخخى 
معادالت االتجاه الدمشي العاـ لتظؾر كسية وسعخ وقيسة الرادرات والؾاردات والسرخية مؽ :(4ججوؿ )

 (5,84-8991البظاطذ خالؿ الفتخة )

انفـترة متىسظ 7ر A B T انىحذة انمتغيراث انتغير% معذل   

طهانف  كميت انصادراث  7<0,0 1,0=: 0,1< 1,1< 87> - 

**:,9 1,00 =<1,0 دوالر/ طه سعر انتصذير  1,:; 807 1,19 

 - <91>01 >1,0 0=,0 8><,1 0;,<78 انف دوالر قيمت انصادراث

**=8,0 >1,9 >;,01 انف طه كميت انىارداث  1,8: >7 1,:0 

انىارداثسعر *;,7 ;1,0 >788,0 دوالر/طه   1,8 ;<> 1,17 

انىارداثقيمت  *;;,7 ><,00 =1,:70 انف دوالر   1,80 ;;1<< 1,17 

  .(3) ججولجمعت وحدبت من بيانات  :المرجر
 
3 
 قيمة الرادرات المررية من البطاطس : -3

أف قيسة تبيؽ ( 4بيانات ججوؿ ) باستقخاء
-554,الرادرات مؽ البظاطذ خالؿ الفتخة )

مميؾف دوالر عاـ  23,2تخاوح بيؽ  ( قج24,0
مميؾف دوالر عاـ  242,32, حؾالي 2444
, ويعكذ ذلػ زيادة قيسة الرادرات 24,0

% عؽ متؾسط قيسة 2,2,,السرخية بشحؾ 
الرادرات السرخية مؽ البظاطذ خالؿ فتخة 

 .مميؾف دوالر ,43,0,الجراسة والسقجر بحؾالي 
 لقيسةشسؾذج السقجر لالتجاه الدمشي العاـ البجراسة 

الرادرات لسحرؾؿ البظاطذ خالؿ فتخة الجراسة 
( تبيؽ أنو لؼ يت كج 0)رقؼ ججوؿ الكسا ىؾ وارد فى 

احرائيًا معشؾيتة خالؿ فتخة الجراسة مسا يذيخ الى 
اف ىشاؾ حالة ثبات ندبى حؾؿ الستؾسط الدشؾى 

 .خالؿ فتخة الجراسة 
 :مررية من البطاطسمية الهاردات الك

أف  تبيؽ( 4) ؿباستعخاض بيانات ججو 
مؽ  السرخيةؾاردات كسية الالدشؾى لستؾسط ال

طؽ خالؿ فتخة الف  52 قجر بحؾالى البظاطذ

تخاوح بيؽ حج أدنى قجر ( و 24,0-554,) الجراسة
أقرى  وحج 2440فى عاـ  الف طؽ 24بحؾالى 

, بديادة 24,4فى عاـ  الف طؽ 2,4قجر بحؾالى 
ؾاردات العؽ متؾسط % 42,5,بمغت نحؾ 

 .البظاطذ خالؿ فتخة الجراسةمؽ  السرخية
مرخ مؽ كسية واردات  العالقة الخظية بيؽ بجراسة

تبيؽ أف كسية الؾاردات  وعامل الدمؽ البظاطذ
 4,03تدداد سشؾيًا بسقجار مؤكج إحرائيًا بمغ حؾالى 

% مؽ متؾسط كسية ,4,1الف طؽ تسثل نحؾ 
الؾاردات السرخية مؽ السحرؾؿ خالؿ فتخة الجراسة 

% مؽ 21وتذيخ قيسة معامل التحجيج الى اف نحؾ 
مرخ مؽ كسية واردات التغيخات التى حجثت فى 

البظاطذ تخجع الى عامل الدمؽ الحى يعكذ 
التغيخات االقترادية التى حجثت فى تمػ الفتخة 

ى خارجية غيخ مقجرة والباقى يخجع الى عؾامل اخخ 
 .(0)رقؼ كسا ىؾ مؾضح بججوؿ  فى الشسؾذج

 :سعر استيراد البطاطس -5
( أف سعخ استيخاد 4تذيخ بيانات ججوؿ )

( قج تخاوح 24,0-554,البظاطذ خالؿ الفتخة )
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دوالر/ طؽ عاـ  042بيؽ حج ادنى بمغ حؾالى 
دوالر/ طؽ  424,, وحج اقرى بمغ حؾالي 554,

ذلػ زيادة سعخ الؾاردات , ويعكذ 24,0عاـ 
% عؽ سشة 4,1,,السرخية مؽ البظاطذ بشحؾ 

% عؽ متؾسط سعخ استيخاد 14,3االساس, ونحؾ 
فتخة الجراسة والسقجر بحؾالي لمالبظاطذ فى مرخ 

 .دوالر/ طؽ 235
لدعخ  السقجرة التجاه الدمشي العاـمعادلة ابجراسة و 

استيخاد البظاطذ خالؿ فتخة الجراسة كسا ىؾ وارد 
( تبيؽ أف سعخ االستيخاد يدداد 0) رقؼ ججوؿالب

 2,,4سشؾيًا بسقجار مؤكج إحرائيًا بمغ حؾالى 
% مؽ 4,42دوالر/طؽ, بسعجؿ زيادة بمغ نحؾ 

متؾسط سعخ االستيخاد السرخى لمبظاطذ خالؿ 
فتخة الجراسة وتذيخ قيسة معامل التحجيج الى اف نحؾ 

% مؽ التغيخات التى حجثت فى سعخ استيخاد 44
البظاطذ تخجع الى عامل الدمؽ الحى يعكذ 
التغيخات االقترادية التى حجثت فى تمػ الفتخة 
والباقى يخجع الى عؾامل اخخى خارجية غيخ مقجرة 

 .فى الشسؾذج
 قيمة الهاردات المررية من البطاطس:

( أف قيسة 4)رقؼ ججوؿ البيانات  بيؽت
الؾاردات السرخية مؽ البظاطذ خالؿ الفتخة 

( قج تخاوحت ما بيؽ حج ادنى بمغ 554-24,4,)
, وحج 2440مميؾف دوالر عاـ  0,21,حؾالى 

مميؾف دوالر عاـ  14,44,اقرى بمغ حؾالي 
عؽ متؾسط % 23,, بديادة بمغت نحؾ 24,0

البظاطذ خالؿ فتخة مؽ  السرخية قيسة الؾاردات
 .مميؾف دوالر 22,44لسقجر بحؾالى الجراسة وا

قيسة الؾاردات السرخية العالقة الخظية بيؽ بجراسة  
تبيؽ أف قيسة الؾاردات  وعامل الدمؽ مؽ البظاطذ

تدداد سشؾيًا بسقجار مؤكج إحرائيًا بمغ حؾالى 
% مؽ متؾسط 4,42الف دوالر تسثل نحؾ  53,,,

قيسة الؾاردات السرخية مؽ البظاطذ خالؿ فتخة 
راسة وتذيخ قيسة معامل التحجيج الى اف نحؾ الج
الؾاردات % مؽ التغيخات التى حجثت فى قيسة ,3

السرخية مؽ البظاطذ تخجع الى عامل الدمؽ الحى 
يعكذ التغيخات االقترادية التى حجثت فى تمػ 
الفتخة والباقى يخجع الى عؾامل اخخى خارجية غيخ 

 .(0)رقؼ ججوؿ الوذلػ مؾضح ب مقجرة فى الشسؾذج
: التهزيع الجغرافى لرادرات مرر من  ثالثا  

 البطاطس
بجراسة التؾزيع الجغخافى لرادرات مرخ مؽ 

(, وكسا ىؾ 24,0-24,4البظاطذ خالؿ الفتخة )
( يتبيؽ أف دوؿ االتحاد 1)رقؼ ججوؿ المؾضح ب

االوربى ىى أىؼ األسؾاؽ السدتؾردة لمبظاطذ 
ألف طؽ  41,0,السرخية, حيث استؾردت حؾالى 

% مؽ متؾسط الرادرات 04,23تسثل نحؾ 
السرخية خالؿ تمػ الفتخة, وتعتبخ أىؼ أسؾاقيا 
ايظاليا واليؾناف, حيث بمغت ندبة وارداتيسا مؽ 

% 0,54,%, ,,,3,البظاطذ السرخية نحؾ 
عمى التؾالى , يمييسا كل مؽ السانيا, السسمكة 
الستحجة, ىؾلشجا, وقج بمغت ندبة وارداتيؼ حؾالى 

مؽ % عمى التؾالى %2,44, %0,44, 5,,4
 .فتخة الجراسةالدشؾى لستؾسط ال

( الى تدايج كسيو 1ججوؿ )التذيخ بيانات  كسا
ألف طؽ  24,,2واردات سؾؽ روسيا مؽ حؾالى 

ألف طؽ عاـ  422,53الى حؾالى  24,4عاـ 



>710 حاتؼ محسؾد الدشؾسىبؾ السجج ىاشؼ, أحسج أ  

- 445 - 

, وقج بمغ متؾسط كسيو واردات روسيا مؽ 0,,24
تسثل ألف طؽ  2,42,,البظاطذ السرخية حؾالى 

% مؽ متؾسط صادرات مرخ والتى 3,,25نحؾ 
 .ألف طؽ لستؾسط الفتخة 452,3بمغت حؾالى 

ما الجوؿ العخبية فتعتبخ لبشاف الدؾؽ العخبى أ
الخئيدى السدتؾردة لمبظاطذ السرخية حيث بمغ 

 حؾالىمتؾسط وارداتيا مؽ البظاطذ السرخية 
 %5154الف طؽ والتى تقجر ندبتيا نحؾ  441,0

 .ى صادرات البظاطذ السرخيةمؽ اجسال
يالحع الت رجح فى واردات ىحه الجوؿ مؽ 
البظاطذ السرخية وقج يخجع ذلػ إلى أف معغؼ 
الجوؿ السدتؾردة دوؿ أيزًا مرجرة فيشاؾ مشافدة 
شجيجة لمبظاطذ السرخية مؽ داخل االتحاد األوربى 
نفدو, فقج تبيؽ أف الجوؿ السشافدة لسرخ فى الدؾؽ 

سانى واليؾنانى ىى فخندا, ألسانيا, اإليظالى واألل
 إيظاليا, ىؾلشجا, قبخص, أسبانيا .

مسا سبق يتبيؽ أف اإلتحاد األوربى السدتؾرد 
الخئيدى لمبظاطذ السرخية وعمى الخغؼ مؽ ذلػ 
فإف الشريب الدؾقى لمرادرات السرخية ضئيل 

% خالؿ متؾسط الفتخة 415حيث بمغ نحؾ 
ى ضخورة ( األمخ الحى يذيخ إل24,4-24,0)

تحديؽ السدايا السسشؾحة مؽ اإلتحاد األوربى 
 بإستسخار السفاوضات.

أما بالشدبة لمجوؿ العخبية تعتبخ لبشاف مؽ أىؼ الجوؿ 
السدتؾرة لمبظاطذ السرخية, كسا يتبيؽ تزاءؿ 

 الشريب الدؾقى بالشدبة لمجوؿ العخبية األخخى.
: القجرة التنافدية لرادرات البطاطس  رابعا  

 المررية 

أىؼ السؤشخات االقترادية يتشاوؿ ىحا الجدء 
لمقجرة التشافدية لمبظاطذ السرخية لقياس مخكدىا 
التشافدى فى االسؾاؽ العالسية ومؽ أىؼ وأشيخ 
مؤشخات التشافدية التي يسكؽ استخجاميا مؤشخ 

, وندبة السيدة الشدبية الغاىخية, والحرة الدؾقية
االختخاؽ, كسا يسكؽ استخجاـ مؤشخ األسعار 

 .الشدبية
فى عل حخية التجارة وإزالة الحؾاجد الجسخكية 
وزيادة حجة السشافدة بيؽ مشتجات الجوؿ السختمفة فى 
االسؾاؽ الخارجية ال يجب اإلعتساد فقط عمى السيدة 
الشدبية, ولكؽ يجب اإلعتساد أيزًا عمى القجرة أو 

فدية, والسيدة التشافدية معشاىا إنتاج سمعة السيدة التشا
بتكمفة مشخفزة وذات جؾدة عالية ووجؾد خجمات 
لتؾصيل ىحه الدمعة لمسدتيمػ فى الؾقت السشاسب 

 .(552,والذكل السشاسب )جؾيمى 
بؾرتخ مؽ أكثخ الجراسات لكيفية ماسة تعتبخ دراسات 

زيادة القجرة التشافدية لرادرات دولة ما, فقج لخص 
ؾامل التى تؤدى الى زيادة قجرة الرادرات عمى الع

 التشافذ عالسيًا كالتالى:
  عخوؼ عؾامل اإلنتاجFactor 

Production Conditions 

  عخوؼ الظمب السحمىDomestic 

Demand Conditions 
  القظاعات السختبظة والسدانجةRelated 

and Supporting Sectors 
  استخاتيجية السشذ ة وىيكل الرشاعة

 سشافدة السحمية وال
 Firm Strategy, Industry 

Structure and Domestic 
Competition 
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 (5,84-,5,8التؾزيع الجغخافى لرادرات مرخ مؽ البظاطذ خالؿ الفتخة )  :(2)رقؼ ججوؿ 
 انسىىاث

 انمتىسظ 7109 7108 7107 7100 7101

 وسبت % كميت وسبت % كميت وسبت % كميت وسبت % كميت وسبت % كميت وسبت % كميت

 00,>0 >,:; >01,8 =1,;; 70,07 >8,8; =09,1 =81,7 79 7=,1< 71,10 =<,>> ايطانيا

 8<,09 :8,>: 10,< 97,>: 80,<0 8<,>: 9<,71 19,:9 >;,>0 :=,;; >7,:0 7:,<: انيىوان

 ==,9 8>,=0 <>,8 <79,0 07,: 89,:0 :9,; ==,08 : 0<,=0 >9,: 70,87 اوجهترا

 <0,= >80,9 ;,: 7>,:8 <=,< >;,<7 =9,=0 :>,<8 <:,8 >:,08 7<,< ;;,=8 انماويا

 7,88 :<,= 7>,0 ;<,01 :9,1 07,09 <>,8 ;0,= ==,0 0,> 9;,0 9,; هىنىذا

 8=,1 <8,0 1,17 1,09 :0,1 :8,0 >,1 :,0 ;>,0 :;,; ;0,0 8:,9 باقً االتحاد االوربً

 >7,=9 9,:=0 0:,81 :,9<0 9:,1; ;,0=0 9,99; ;,=08 <=,8: <,718 =8,9: 9,=71 االتحاد االوربً

 >0,<7 ;007,1 >;,1: ><,877 0=,77 99,=; :,08 18,<7 >>,71 <:,=> 7>,:0 =0,7; روسيا

 8<,< 09,=8 ;>,7 ;,>0 <,> 0>,78 >01,9 7:,77 0<,07 9=,=9 71,18 19,=> نبىان

 8;,07 0:,=9 ;1,;0 >017,8 9>,= 77,;7 <:,00 7<,79 07,98 :1,>9 >>,01 =<,90 اخري

 011 9,00=8 011 98,>8; 011 ;<,<<7 011 =1,:70 011 8,=>8 011 >,<=8 انعانم

 الكسية: الف طؽ  
 .السرجر: جسعت وحدبت مؽ مؾقع األمؼ الستحجة عمى الذبكة الجولية لمسعمؾمات
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وججيخ بالحكخ أف ىحه السحجدات األربع تعسل كشغاـ 
وليذ بذكل فخدى, كسا أف ىحه السحجدات ال تعسل 
مؽ فخاغ فيشاؾ الجور الحى تمعبو الحكؾمات مؽ 
خالؿ الفمدفة االقترادية التى تزعيا والتى تؤثخ 
عمى القجرة التشافدية لمذخكات والسؤسدات التابعة 

 .لمجولة
ات السيدة التشافدية ولكؽ ىشاؾ العجيج مؽ مؤشخ 

يتؾقف نجاح ىحه السؤشخات عمى درجة مالءمتيا 
لمتظؾرات التى إستججت عمى ساحة اإلقتراد 
العالسى, مؽ عؾلسة وتحخيخ لمتجارة وإنفتاح لالسؾاؽ 
حيث تفتخض ىحه السؤشخات ضسشيًا شسؾؿ مفيـؾ 
السشافدة داخميًا وخارجيًا, وتدتشج الى اسؾاؽ خالية 

ت الشاتجة عؽ التجخالت الحكؾمية, ومؽ مؽ التذؾىا
 أىؼ ىحه السؤشخات ما يمى:

 Revealed: الميزة الندبية الظاهرية -1

comparative Advantage(RCA)  

تقاس بقدسة األىسية الشدبية لرادرات الجولة مؽ 
مشتج نذاط معيؽ في مجسؾع صادرات ىحه الجولة 

ىحا عمى األىسية الشدبية لمرادرات العالسية مؽ 
السشتج في مجسؾع الرادرات العالسية, وتحدب 

 السيدة الشدبية الغاىخية طبقا لمريغة التالية:
RCAj = (Xej/Xaj) / (Xew/Xaw)  

 حيث اف:
RCAj  السيدة الشدبية الغاىخة لرادرات الجولة :

 .إلى الدؾؽ العالسي خالؿ عاـ jمؽ السشتج 
Xej  ولة قيسة صادرات الجل: تسثل األىسية الشدبية

 .إلى الدؾؽ العالسي خالؿ عاـ jمؽ السشتج 
: Xaj  اعية إلى تسثل قيسة صادرات الجولة الدر

 .الدؾؽ العالسي خالؿ عاـ

Xew تسثل قيسة الرادرات العالسية مؽ السشتج :j 
 .خالؿ عاـ

Xaw تسثل قيسة الرادرات العالسية الدراعية :
 .عاـ خالؿ

السشتج السعشى ويكؾف لمجولة ميدة ندبية في ترجيخ 
إذا كاف خارج القدسة أكبخ مؽ الؾاحج الرحيح 
وبالعكذ ال تكؾف ليا ميدة ندبية في ترجيخ ىحا 
السشتج إذا كاف خارج القدسة أقل مؽ الؾاحج 

 4الرحيح
السيدة الشدبية الغاىخية لمبظاطذ :(2)رقؼ ججوؿ 

في الدؾؽ  السرخية وأىؼ الجوؿ السشافدة
 (5,84-,5,8) مفتخةلالعالسي 

 اسرائيم مصر انسىت

7101 78,1= >,9> 

7100 80,;: <,08 

7107 7:,<> <,:8 

7108 71,;7 ;,8; 

7109 80,>9 ;,7< 

 ;8,> 7;,;7 انمتىسظ

 

السرػػػػػػجر: جسعػػػػػػت وحدػػػػػػبت مػػػػػػؽ بيانػػػػػػات مشغسػػػػػػة 
  Faoاألغحية والدراعة

( السيدة الشدبية 2أوضحت نتائج ججوؿ )
تعتبخ الغاىخية لرادرات مرخ واسخائيل حيث 

اسخائيل اىؼ الجوؿ السشافدة لرادرات مرخ مؽ 
البظاطذ في الدؾؽ األوروبي وتبيؽ مشو أف مؤشخ 

بالشدبة لرادرات  22,2 السيدة الشدبية الغاىخية بمغ
 (24,0-24,4) الفتخة فىمرخ مؽ البظاطذ 

بالشدبة  3,43الى في حيؽ بمغ ىحا السؤشخ حؾ 
ية عاىخية إلسخائيل مسا يعشي أف مرخ ليا ميدة ندب

في ترجيخ البظاطذ لمعالؼ, رغؼ وجؾد تحبحب في 
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رقؼ السيدة الشدبي بيؽ االرتفاع واالنخفاض حيث 
عاـ  5,,4 حؾالىسجل أعمى رقؼ ميدة ندبية بمغ 

24,0 . 
 :النريب الدهقى(الحرة الدهقية ) –2

يعكذ ىحا السقياس إمكانية تشسية صادرات 
الخارجية, دولة ما مؽ سمعة معيشة إلى االسؾاؽ 

حيث أف زيادة حجؼ الرادرات يعتبخ ىجؼ رئيدى 
ألى دوؿ, ويقاس بشدبة نريب صادرات الجولة فى 
أى مؽ االسؾاؽ اإلستيخادية عمى أف زيادة ىحه 
الشدبة أو إنخفاضيا عبخ الدمؽ يختبط بسجى تحدؽ 
أو تخجع القجرة التشافدية ويقاس الشريب الدؾقى 

  : بالسعادلة التالية
M,S = (Xij / Xii )*100  

 حيث:
 M,S( الشريب الدؾقى لمجولة :j فى )

 .سؾؽ دولة اخخى 
 Xij( صادرات الدمعة :i) ( مؽ الجولةj )

 .إلى سؾؽ دولة اخخى 

Xii إجسالى واردات الجولة األخخى مؽ مؽ الدمعة :
(i). 

بجراسة األنربة الدؾقية لمبظاطذ السرخية 
الفتخة فى مختمف االسؾاؽ السدتؾردة لو خالؿ 

(, 2(, يتزح مؽ بيانات ججوؿ )24,4-24,0)
أف أسؾؽ كل مؽ لبشاف واليؾناف يترجروا قائسة 
األسؾاؽ السدتؾردة لمبظاطذ السرخية, حيث بمغت 

% 02,24% و00,42أنربتيا الدؾقية حؾالى 
 .الى مؽ جسمة وارداتيا مؽ البظاطذعمى التؾ 

كسا تحغى أسؾاؽ كل مؽ روسيا وإيظاليا 
 ىسية خاصة كسدتؾرد لمبظاطذ السرخية, والسانيا ب

% 31,4,حيث قجرت أنربتيا الدؾقية بحؾالى 
% عمى التؾالى مؽ جسمة 125,,% و 11,4,و

وارداتيا مؽ البظاطذ خالؿ فتخة الجراسة, وكحلػ 
( عمى 3تؤكج بيانات دوؿ االتحاد االوربى بججوؿ )

أىسية العسل عمى زيادة الرادرات السرخية مؽ 
سؾؽ اإلتحاد االروبى, كسا أوضحت  البظاطذ إلى

بيانات الججوؿ إلى اف الدؾؽ الخوسى يعج مؽ 
 .األسؾاؽ الؾاعجة

الكسية  (5,84-,5,8مفتخة )لاالنربة الدؾقية لمبظاطذ السرخية فى االسؾاؽ السدتؾردة لو :(7ججوؿ )
 باأللف الظؽ

 انمتىسظ 7109 7108 7107 7100 7101 انسىىاث

 0,:0 >07,8 :=,00 >7,:0 77,=0 :,=0 ايطانيا

 8;,97 ;<,<7 7;,99 9;,98 0,99: >8,;9 انيىوان

 :0,; :,> 88,> <8,; 9:,9 ;8,; اوجهترا

 <00,7 <0,< <<,= 0=,07 =;,;0 80,< انماويا

 7;,1 =1,8 0,11 0>,1 0>,1 1,98 هىنىذا

 >,90 90,19 98,77 =<,98 8:,97 7>,=8 االتحاد االوربً

 08,>0 9<,>0 <00,8 0>,:0 <,=0 :=,:7 روسيا

 99,17 :=,;0 77,79 :1,<9 ;7,<: ;:,7> نبىان

 ,السرجر : جسعت وحدبت مؽ الجياز السخكدي لمتعبئة واإلحراء , قاعجة بيانات التجارة الخارجية 
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األوربية مسا سبق يتبيؽ أف أسؾاؽ الجوؿ 
السدتؾرد الخئيدى  السدتؾرده لمبظاطذ تعتبخ

لمبظاطذ السرخية األمخ الحى يذيخ الى ضخورة 
تحديؽ السدايا السسشؾحة مؽ االتحاد األوربى 
بإستسخار بالسفاوضات, وبالشدبة لمجوؿ العخبية بحؿ 
السديج مؽ الجيؾد التدؾيقية لديادة الشريب الدؾقى 

لمجوؿ العخبية فيسا  لسرخ, لتزاؤؿ الشريب الدؾقى
عجا لبشاف التى تعتبخ الدؾؽ العخبى الخئيدى, تبيؽ 
أيزًا تدايج كسيو واردات روسيا مؽ البظاطذ 
السرخية وعمى الخغؼ مؽ ذلػ مازاؿ نريب مرخ 

% مؽ متؾسط 4,,3,الدؾقى ضئيل, فقج بمغ نحؾ 
واردات الدؾؽ الخوسى خالؿ متؾسط الفتخة ) 

السديج مؽ الجيؾد (, وذلػ يتظمب 24,4-24,0
التدؾيقية والبحثية لجراسة ىحه األسؾاؽ لتشسية 

 .الرادرات السرخية والسحافغة عمييا
 

 Market ندبة اختراق الدهق  -3

Penetration Ratio  
يعتبخ مؤشخ ندبة اختخاؽ الدؾؽ مؽ أىؼ 
مؤشخات التشافدية التي تعكذ نريب الجولة 

الستاح السرجرة لدمعة معيشة مؽ إجسالي العخض 
لدؾؽ دولة استيخادية معيشة ويسكؽ تقجيخ ذلػ مؽ 

 خالؿ الريغة التالية:
MPReij = Meij / (Qij + Mij- Xij) 

 حيث:
 MPReij  ندبة اختخاؽ صادرات =

الجولة لدؾؽ االتحاد األوروبي مؽ السشتج 
j خالؿ عاـ.  

 Meij  إجسالي صادرات مرخ مؽ =
لدؾؽ االتحاد االوروبي خالؿ  jالدمعة 

 .عاـ
 Qij  إجسالي إنتاج دوؿ االتحاد =

 .خالؿ عاـ jاألوروبي مؽ الدمعة 

 Mij  إجسالي واردات االتحاد األوروبي =
 .خالؿ عاـ jمؽ الدمعة 

 Xij  إجسالي صادرات االتحاد =
 .خالؿ عاـ jاألوروبي مؽ الدمعة 

( ندبة اإلختخاؽ 4أوضحت نتائج ججوؿ )
مرخ ومشافدييا مؽ محرؾؿ البظاطذ لرادرات 

لمبظاطذ وتبيؽ مشو تفؾؽ  الىؼ الجوؿ السدتؾردة
 24,4الفتخة ) فى ندبة إختخاؽ البظاطذ السرخية

( فى الدؾؽ المبشانى ويميو الدؾؽ اليؾنانى 24,0-
 4,42,  4,432حيث قجرت ندبة اختخاقيسا بشحؾ 

فى حيؽ يالحع خخوج اسخائيل مؽ ىحاف الدؾقاف, 
ويمييسا فى االىسية الدؾؽ االيظالى الحى بمغت 

 4,444ندبة اختخاؽ البظاطذ السرخية لو نحؾ 
فى حيؽ بمغت ندبة اختخاؽ البظاطذ االسخائيمية لو 

 4 4,441نحؾ 
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 (5,84 – ,5,8) الفتخةفى ندبة اختخاؽ مرخ ومشافدتيا الىؼ اسؾاؽ استيخاد البظاطذ :(1ججوؿ )
 انمتىسظ 7109 7108 7107 7100 7101 وسبت االختراق

 اسرائيم مصر اسرائيم مصر اسرائيم مصر اسرائيم مصر اسرائيم مصر اسرائيم مصر

 :1,11 =1,18 :1,11 1,187 =1,11 1,189 =1,11 :1,18 1,110 :1,19 1,110 1,197 ايطانيا

 1,11 9;1,1 1,11 ::1,1 1,11 8;1,1 1,11 >1,1 1,11 7>1,1 1,11 <:1,1 انيىوان

 1,108 1,118 <1,11 1,118 1,10 1,118 1,107 1,118 >1,10 1,118 >1,10 1,119 اوجهترا

 1,117 :1,11 1,118 1,119 1,118 1,119 1,117 :1,11 1,117 >1,11 1,118 1,119 انماويا

 1,110 1,110 1,117 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 هىنىذا

 1,119 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 1,119 1,118 1,119 1,118 1,119 1,119 االتحاد االوربً

 1,110 1,119 1,110 =1,11 1,11 1,118 1,110 1,117 1,11 1,118 1,11 1,117 روسيا

 1,11 7>1,1 1,11 1,189 1,11 1,1:7 1,11 >;1,1 1,11 7>1,1 1,11 1,007 نبىان

 .الخارجية: جمعت وحدبت من الجهاز المركزي لمتعبئة واإلحراء , قاعجة بيانات التجارة المرجر
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 المركز التنافدى الدعرى: -4
يت ثخ السخكد التشافدى لمرادرات بسجسؾعة 
مؽ العؾامل أىسيا الدعخ الشدبى والقجرة عمى الؾفاء 
بستظمبات الترجيخ وكفاءة العسميات التدؾيقية, 
ويعتبخ سعخ الترجيخ مؽ أىؼ العؾمل التى تداعج 

إختخاؽ السديج مؽ األسؾاؽ لخارجية , فى إمكانية 
فكمسا إنخفض الدعخ الترجيخى لمجولة مؾضع 
اإلعتبار عؽ الجوؿ السشافدة األخخى دؿ ذلػ عمى 
اف ىشاؾ ميدة سعخية لمدمعة مؽ تمػ الجولة وقجرة 
تشافدية أعمى, يتؼ تقجيخ السخكد التشافدى الدعخى 
 بايجاد الشدبة الدعخية بيؽ سعخ الترجيخ السرخى 

وسعخ الترجيخ لمجولة االخخى التى تشافديا فى 
ترجيخ السحرؾؿ مؾضع االعتبار, فإذا كانت قيسة 
ىحا السؤشخ أقل مؽ الؾاحج الرحيح دؿ ذلػ عمى 
أف مرخ ليا ميدة سعخية فى ترجيخ ذلػ 

 .عكذ صحيحالسحرؾؿ وال
( يتزح تستع صادرات 5بإستظالع بيانات ججوؿ )

سعخية حيث  البظاطذ السرخية بسيدة ندبية

إنخفزت عؽ الؾاحج الرحيح فى متؾسط الفتخة 
( بالشدبة لسرخ مقارنة بكل مؽ 24,4-24,0)

 4,32اسبانيا وىؾلشجا , وقجرت ىحه الشدبة بحؾالى 
عمى التؾالى, أى أف سعخ ترجيخ الظؽ  4,35و 

مؽ البظاطذ السرخية يقل عؽ سعخ ترجيخ نغيخة 
ؾالى % عمى الت,2% و 40االسبانى واليؾلشجى 

األمخ الحى يعظى لسرخ ميدة ندبية سعخية أماـ 
ىحه الجوؿ مسا يكؾف حافدًا لديادة صادراتيا مؽ ىحا 
السحرؾؿ , بيشسا يديج سعخ الترجيخ السرخى 
لمبظاطذ بالسقارنة بكل مؽ بمجيكا والسانيا وفخندا 

% عمى التؾالى, مؽ 54و  %4,% و 45حؾالى 
خص لمبظاطذ دراسة تمػ السؤشخات تبيؽ أف ىشاؾ ف

السرخية فى تمبية إحتياجات الجوؿ السدتؾردة لو 
وذلػ عؽ طخيق دراسة االحتياجات والسؾاصفات 
السخغؾبة وغيخ السخغؾبة لجى ىحه الجوؿ وتمبيتيا 
لديادة الحرص الترجيخية لسرخ ولخفع قجرة 

 .التشافدية لو بيحه االسؾاؽ

-,5,8مفتخة )لالسخكد التشافدى الدعخى لمبظاطذ السرخية مقارنًا ب ىؼ الجوؿ السشافدة لو :(9ججوؿ )
5,84) 

اويابأس انماويا هىنىذا  فروسا بهجيكا انسىىاث  

711< 0,1< 0,79 0,07 7,78 0,11 

711= 1,=< 1,;; 1,:0 0,0< 1,8> 

711> 0,7 1,=8 1,:> 0,9: 1,;7 

7101 0,;8 0,7= 1,= 0,=> 1,< 

7100 7,70 0,== 1,>8 7,<= 0,1= 

 =:>,1 19<,0 <>,1 =>0,0 ;<0,8 انمتىسظ

  .الجياز السخكدي لمتعبئة واإلحراء , قاعجة بيانات التجارة الخارجية: جسعت وحدبت مؽ  المرجر
مسا سبق يتزح أف القجرة التشافدية لمبظاطذ 
السرخية تتؾقف عمى عخوؼ عؾامل اإلنتاج 
والظمب السحمى والقظاعات السختبظة والسدانجة, 

وىيكل صشاعة البظاطذ, كسا اتزح اف الشريب 
الدؾقى والسخكد التشافدى الدعخى مؽ السؤشخات 
االقترادية التى يسكؽ مؽ خالليا قياس القجرة 
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ة, كسا يتبيؽ أف أف مرخ ليا ميدة تشافدية التشافدي
سعخية بالشدبة لمبظاطذ األسبانية واليؾلشجية فى 
حيؽ لؼ يكؽ ليا ميدة تشافدية سعخية بالشدبة 
لمبظاطذ البمجيكية واأللسانيا والفخندية خالؿ فتخة 

  ,الجراسة 
: معامالت الحماية والمزايا الندبية  خامدا  

 لمبطاطس المررية
طخؽ قياس مدتؾى التجخل فى تتسثل أىؼ 

محرؾؿ البظاطذ فى تقجيخ مرفؾفة تحميل 
 Policy Analysis Matrix (PAM)الدياسة 

معامل الحساية االسسى  , بقياسلسحرؾؿ البظاطذ
لمسخخجات, ومعامل الحساية االسسى لمسجخالت 
الستاجخ فييا ومعامل الحساية الفعاؿ, ومعامل تكمفة 
السؾارد السحمية وذلػ بعج التحخر الكامل ألسؾاؽ 

فى تكاليف العشاصخ اإلنتاج, وتتسثل بشؾد 
مدتمدمات اإلنتاج )التقاوى والدساد البمجى والدساد 

السبيجات(, وتكمفة العسل )أجؾر العساؿ الكيساوى و 
واالالت والحيؾانات والسرخوفات العسؾمية(, 
باإلضافة إلى إيجار األرض, وبالشدبة لمتقييؼ 
باألسعار االقترادية ليحه البشؾد تؼ إستخجاـ 
معامالت التحؾيل الخاصة بسرخ والتى أوصى بيا 

, لتحؾيل بشؾد التكاليف ,55,البشػ الجولى عاـ 
اجية لمبظاطذ السرخية مؽ األسعار السالية اإلنت

 , 4,1إلى األسعار االقترادية والسقجرة بحؾالى 

لبشؾد  532,, و 244,, , 1,,, , 15,,,
تكاليف كل مؽ العسل البذخى وأجؾر االالت وثسؽ 
التقاوى وتكاليف الدساد الكيساوى وتكاليف السبيجات 
عمى التؾالى, فى حيؽ بقيت البشؾد االخخى عمى 
حاليا دوف تغييخ, أما بالشدبة لألرض فيدتخجـ 

مفيـؾ تكمفة الفخضة البجيمة وىى عبارة عؽ صافى 
عائج الفجاف فى أفزل استخجاـ بجيل وىى عبارة عؽ 
اإليجار اإلقترادى لألرض )إيجارىا لمغيخ لسجة 
عاـ كامل( مقؾمًا بسجة مكث السحرؾؿ فى األرض, 

الفجانى فيؾ  وبالشدبة لمتقييؼ االقترادى لإليخاد
مخة مؽ قيسة اإليخد الفجانى  14,,يعادؿ حؾالى 

 .شتائجىؾ الوفيسا يمى عخض ال ,باألسعار السالية
 Nominalمعامل الحماية األسمى لممخرجات:  -أ

Protection Coefficient of Outputs: 

يذيخ الى الشدبة بيؽ العائج أو الدعخ مقيسًا 
بالدعخ  بدعخ الدؾؽ والعائج أو الدعخ مقيساً 

االقترادى, وىؾ بحلػ يعكذ مجى تقارب أو بعج 
االسعار السحمية عؽ مثيمتيا العالسية, وكحلػ مجى 
تحسل الجولة عبء دعؼ السحرؾؿ أو فخض 
ضخائب عمى السشتجيؽ ويتؼ تقجيخه مؽ خالؿ 

 السعادلة التالية:
NPC =  

Pd 

Pb 

 .بالعسمة السحمية الدعخ السدرعى: Pd حيث أف:
  Pb :سعخ الحجود. 

( أف قيسة معامل ,,يتزح مؽ نتائج ججوؿ )
الحساية األسسى لمسخخجات لمفجاف مؽ البظاطذ 

(, كانت أقل مؽ 24,0-24,4خالؿ الفتخة )
الؾاحج الرحيح فى جسيع سشؾات الجراسة أى أف 
الدعخ السحمػى لمظؽ الؾاحج مؽ البظاطذ أقػل مؽ 
سعػخه عشج الحػجود, وىػحا يعشى أف ىشػاؾ ضػخائب 

برفة عامة,  ضسشيػة يتحسميا مشتجى البظاطذ
تتخاوح قيسة ىحه الزخائب ما بيؽ حج أدنى بمغ 

, وحج 24,4جشيو لمفجاف عاـ  3024حؾالى 
جشيو لمفجاف عاـ  5414أقرػى بمغ حؾالػى 
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فى ة الزخائب , فى حيؽ قجر متؾسط ندب24,0
% بقيسة بمغت حؾالى 44 حؾشفتخة الجراسة ب

جشيو لمفجاف, كسا ىؾ مبيؽ فى بيانات  4,13,4
 .(2,ججوؿ )

معامل الحماية األسمى لممجخالت المتاجر  -ب
 فيها:

 Nominal Protection Coefficient 
of Inputs: 

يذيخ الى الشدبة بيؽ تكمفة السجخالت الستاجخ فييا 
بدعخ الدؾؽ وتكمفة السجخالت الستاجخ فييا بالدعخ 

االقترادى, ويسكؽ تقجيخه مؽ خالؿ السعادلة 
 التالية:

 NPI =  
CTId 

CTIb 

 حيث أف:
 CTId  تكمفة السجخالت الستاجخ فييا =

 .بالدعخ السحمى
 CTIb  تكمفة السجخالت الستاجخ فييا =

 .بدعخ الحجود

 
-,5,8تقجيخ التكاليف والعائج الفجانى لمبظاطذ باألسعار السالية واالقترادية خالؿ الفتخة ):(,8ججوؿ )

 القيسة بالجشيو (5,84
 انقيمت باألسعار اإلقتصاديت انقيمت باألسعار انمانيت انسىت

االيراد 

 انكهً

انتكانيف 

 انكهيت

تكانيف 

متاجر 

 فيها

تكانيف 

غير 

متاجر 

 فيها

االيراد 

 انكهً

انتكانيف 

 انكهيت

تكانيف 

 متاجر فيها

تكانيف 

غير 

 متاجر فيها

7101 09>71 =109 7:7; :9== 778=1 =011,9 :=0;,8 77=9,0 

7100 0:>1=,: >897 8007,: ;77>,: 78=;7,= >180,0 ;77>,: 7=10,; 

7107 0:>;< <080 8;;>,: 89;0,: 78>:1 ;=<0,= 8;>>,> 80<0,> 

7108 0;1<< >8>< ;11:,: 88>0,: 7900:,: 01999,0 <;17 7=97,0 

7109 0=;>> >=;: :>=0,: 8==8,: 7=19> 001<7,8 <=<>,< 80>7,; 

 ;9,=:=7 =9,:79; 9<,018< :,0>799 =,1<99 <:97 =,<9>= 809,8;0 انمتىسظ

جسعت وحدبت مؽ بيانات وزارة الدراعة , قظاع الذئؾف اإلقترادية, نذخة اإلقتراد الدراعى, أعجاد  المرجر:
 متفخقة

( أف معامل ,,ججوؿ )حيث تذيخ بيانات 
االسسى لمسجخالت الستاجخ فييا لسحرؾؿ الحساية 

(, كانت 24,0-24,4البظاطذ خالؿ الفتخة )
قيستو أقل مؽ الؾاحج الرحيح خالؿ سشؾات 
الجراسة, أى أف تكمفة السجخالت باألسعار السحمية 
أقل مؽ نغيختيا باألسعار العالسية, مسا يؤكج عمى 
جؾد دعؼ عمى مدتمدمات عشاصخ اإلنتاج, وأف 

لجعؼ, كسا ىؾ مؾضح فى بيانات الججوؿ ندبة ىحا ا
(, كانت متحبحبة حيث قجر حجىا األدنى 2,)

جشيو  44,04% بقيسة دعؼ تبمغ حؾالى ,بحؾالى 
% 13, وحجًا أقرى بمغ حؾالى 24,2لمفجاف عاـ 

جشيو لمفجاف عاـ  4254,4وبمغت قيستو حؾالى 
, كسا قجر متؾسط ندبة ىحا الجعؼ خالؿ 24,4
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 .جشيو لمفجاف 542,04,%, وبمغت قيستو حؾالى 44,2لى فتخة الجراسة بحؾا
 (5,84-,5,8الفتخة ) خالؿ تقجيخ معامالت الحساية وتكمفة السؾارد السحمية لمظاطذ:(88ججوؿ )

معامم انحمايت األسمً  انسىت

 نهمخرجاث

معامم انحمايت األسمً نهمخرجاث 

 انمتاجر فيها

معامم انحمايت 

 انفعال

تكهفت انمىارد 

 انمحهيت

7101 1,;< 1,98 1,<: 1,09 

7100 1,;< 1,: 1,<8 1,0; 

7107 1,;< 1,>> 1,;0 1,0; 

7108 1,;< 1,<> 1,;9 1,7< 

7109 1,;< 1,<; 1,:7 1,0> 

 9=1,0 :;,1 9<;,1 >;,1 انمتىسظ

 

 ( 11جمعت وحدبت من ججول ) المرجر:
 
 Effectiveمعامل الحماية الفعال:  -جـ

Protection Coefficient  
يذيخ الى الشدبة بيؽ القيسة السزافة لسشتج معيؽ 
عشج االسعار السحمية الدائجة فى الدؾؽ ونغيختيا 

, (Balassa 1965)مقيسة باألسعار العالسية 
 التالية:ويتؼ تقجيخه بالسعادلة 

EPC = 

     b

jij

b

i

d

jij

d

i PaPPaP / 

 حيث أف:

 
d

iP  = الدعخ السحمى لمسشتجi. 
 aij  الؾحجات مؽ السجخل =j  لكل وحجة

 .iمؽ السشتج 

 

d

jP
 .j= الدعخ السحمى لمسجخل  

 
b

iP  سعخ الحجود لمسشتج =i  مقيسًا
 .بدعخ الرخؼ

 

b

jP  سعخ الحجود لمسجخل =j  مقيسًا
 .بدعخ الرخؼ

يبيؽ ىحا السعامل التذؾىات فى أسؾاؽ 
اإلنتاج ومدتمدمات اإلنتاج معًا عمى حج سؾاء, وىؾ 
مقياس أكثخ فاعمية لت ثيخ الدياسة حيث يقيذ 
صافى أثخ الدياسة االقترادية السحمية عمى كل 

ت اإلنتاج, حيث تذيخ دمامؽ أسؾاؽ اإلنتاج ومدتم
( إلى أف قيسة معامل الحساية ,,ججوؿ )بيانات 

-,,24الفعاؿ لسحرؾؿ البظاطذ خالؿ الفتخة )
( كانت أقل مؽ الؾاحج الرحيح فى جسيع 24,0

سشؾات الجراسة, أى أف القيسة السزافة لمبظاطذ 
السرخية باالسعار السحمية تقل عؽ نغيختيا السقيسة 

عمى أف ىشاؾ ضخائب ب سعار الغل مسا يؤكج 
 ضسشية عمى مشتجى ىحا السحرؾؿ خالؿ فتخة

أف  (2,ججوؿ )الجراسة, كسا يتبيؽ مؽ بيانات 
ندبة ىحه الزخائب تتخاوح ما بيؽ حج أدنى بمغ 

جشيو 0,25,3 % بقيسة تقجر بحؾالى21حؾالى 
% 41, وحج أقرى بمغ حؾالى 24,4لمفجاف عاـ 

, 24,2جشيو عاـ  3512,2بقيسة تقجر بحؾالى 
% 41فى حيؽ بمغت ندبة ىحه الزخيبة حؾالى 

جشيو لمفجاف فى  2,34,1وقيسة بمغت حؾلى 
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متؾسط فتخة الجراسة, مسا يؤكج عمى أف القيسة 
السزافة ب سعار الدؾؽ أقل مؽ القيسة السزافة 
ب سعار الغل وىؾ ما يعشى أف األثخ الكمى لمدمعة 
يؤكج عمى وجؾد ضخائب ضسشية عمى اإلنتاج خالؿ 

(, مسا يؤكج عمى أىسية 24,0-24,4الفتخة )
العسل إزالة ىحه الزخائب لتذجيع لدراع عمى زيادة 

 .اإلنتاج مؽ ىحا السحرؾؿ الترجيخى الياـ
 Domestic معامل تكمفة المهارد المحمية: -د

Resource Cost 
يبيؽ معامل تكمفة السؾارد السحمية قجرة الجولة 

إلنتاج وحجة واحجة مؽ عمى إحالؿ مؾاردىا السحمية 
سمعة ما مؽ أجل تؾفيخ وحجة نقج أجشبى كاف يسكؽ 
أف تؾجو إلستيخاد تمػ الدمعة, كحلػ يعكذ مفيـؾ 
كفاءة االنتاج السحمى بالشدبة لمدؾؽ العالسى, فيؾ 
يذيخ إلى التكمفة اإلقترادية أو العائج اإلقترادى 
مؽ إنتاج الدمعة بجاًل مؽ استيخادىا, لحلػ فيؾ 

 ىجـ كسقياس لمسيدة الشدبية لمشذاط اإلنتاجيدتخ
 ويسكؽ تقجيخه مؽ السعادلة التالية:

DRC =    b

jij

b

iij

D

ij PaPVa / 

 حيث أف:

 

D

ija
= معامالت السؾارد السحمية والسجخالت  

 .غيخ الستاجخ فييا
 Vij لسحمى أو السجخل = سعخ الغل لمسؾرد ا

 .غيخ الستاجخ فيو
 aij  =معامالت السجخالت الستاجخ فييا. 

 

b

jP سعخ الحجود لمسجخل الستاجخ فيو =. 

  
b

iP سعخ الحجود لمسشتج الستاجخ فيو =. 
   b

jij

b

i PaP القيسة السزافة =
 .باألسعار االقترادية

ىحا السعامل يعكذ مفيـؾ كفاءة اإلنتاج 
لمدؾؽ العالسى, لحلػ فيؾ يدتخجـ السحمى بالشدبة 

ذاط اإلنتاجى, حيث تذيخ كسقياس لمسيدة الشدبية لمش
( إلى أف معامل السيدة الشدبية 2,ججوؿ )بيانات 

( ,,24-554,لسحرؾؿ البظاطذ خالؿ الفتخة )
كاف أقل مؽ الؾاحج الرحيح خالؿ فتخة الجراسة, 
مسا يؤكج عمى أف مرخ تتستع بسيدة ندبية فى إنتاج 
ىحا السحرؾؿ نغخًا ألف تكمفة إنتاج البظاطذ 

 .محميًا تشخفض عؽ تكمفة إستيخاده

(5,84-,5,8الفتخة )فى قيسة الزخائب أو الجعؼ لمفجاف مؽ البظاطذ وقياس السيدة الشدبية  :( 85ججوؿ )
 القيسة بالجشيو 

 سىتان

انذعم اوانضرائب فً 

حانتمعامم انحمايت 

 االسمً نهمخرجاث

انذعم اوانضرائب فً حانت معامم 

 انحمايت االسمً نهمذخالث

صافً انذعم وانضرائب فً 

 انميزةانىسبيت حانت معامم انحمايت انفعال

 قيمت % قيمت % قيمت %

7101 88 -<9;1 :< 87>1,8 7: -90;>,<  * 

7100 88 -<>:9,8 :1 800< 7< -9=8<,8  * 

7107 88 -<>=8 0 81,9 8> -<>:7,;  * 

7108 88 -=18> 70 0:>;,: 8; -;997  * 

7109 88 ->8:1 79 0=>=,7 9= -<9:0  * 

:,1>0;- :8 =9,;=<0 ;,81 8,>:0=- 88 انمتىسظ  * 

 .(11,  11ل )والمرجر: جمعت وحدبت من جج
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 .اإلنتاج*: تذير إلى وجهد ميزة ندبية فى  
المذكالت التى تهاجه انتاج واستهالك وتدهيق 

 البطاطس المررية:
ىشاؾ عجة مذاكل تؾاجو إنتاج واستيالؾ 
وتدؾيق البظاطذ السرخية, فقج تبيؽ أف أىؼ تمػ 
السذاكل عجـ وجؾد مشاطق متخررة فى اإلنتاج, 
تدايج االستيالؾ السحمى لمبظاطذ فى الدشؾات 

ندبة اإلنتاج السخررة األخيخة أدى إلى انخفاض 
لمترجيخ, أدى ارتفاع أسعارىا فى الدؾؽ السحمى 
إلى اتجاه السرجريؽ إلى تدؾيق ندبة أكبخ مؽ 
اإلنتاج محميا وتجشب ترجيخه وما يقتخف بو مؽ 
مخاطخ إىساؿ وعجـ إتقاف عسميات الفخزوالتجريج 

 .والتعبئة

 أهم الحمهل المقترحه ما يمى:
لمترجيخ يتالئؼ ضخورة تؾفيخ إنتاج مخرص 

مع أذواؽ السدتيمكيؽ لكافة األسؾاؽ الخارجية, 
واستخجاـ الؾسائل اإلنتاجية الحجثية فى زراعة 
البظاطذ لديادة اإلنتاجية الفجانية مشيا,مسا يؤدى 
بجوره إلى زيادة ربح السشتج إلى اقرى ما يسكؽ, 
التؾسع فى إنتاج تقاوى البظاطذ محميا لمتقميل مؽ 

وى السدتؾرده الباىغة الثسؽ مسا يؤدى استخجاـ التقا
إلى خفض التكاليف اإلنتاجية, اتباع سياسة تدؾيقية 
فعالة تحقق الحج مؽ تعجد الؾسظاء بيؽ السشتجيؽ 
والسدتيمكيؽ مسا يعسل عمى خفض السرخوفات 
التدؾيقية, وإتخاذ الؾسائل السشاسبة حؾؿ تؾجيو 

آالت  الدراع لتجريج وفخز انتاجيؼ والعسل عمى تؾفيخ
التجريج سؾاء فى محظات التعبئة أو فى بعض 

  .السدارع الكبيخة
والتهصيات الممخص  

مؽ أىؼ  محرؾؿ البظاطذ عتبخحيث ي
محاصيل الخزخ التى تتؾافخ لجييا السقؾمات لديادة 

, فقج تخاوحت كسية صادراتيا لألسؾاؽ الخارجية
الرادرات مؽ البظاطذ فى العالؼ خالؿ الفتخة 

مميؾف طؽ عاـ  7327ما بيؽ ( 8991-5,84)
, 5,84مميؾف طؽ عاـ  ,853, وحؾالي ,,,5

ويعكذ ذلػ زيادة كسية الرادرات العالسية بشحؾ 
% عؽ متؾسط الرادرات العالسية خالؿ  52328

مميؾف طؽ خالؿ  931فتخة الجراسة والسقجر بحؾالي 
 .فتخة الجراسة

قج  دعخ العالسى لترجيخ البظاطذبالشدبة لم
 822( بيؽ 5,84-8991الفتخة ) تخاوح خالؿ

دوالر/طؽ  79,, حؾالي ,,,5دوالر/ طؽ عاـ 
, ويعكذ ذلػ زيادة سعخ الرادرات ,5,8عاـ 

 , وحؾالي,,,5% عؽ سشة ,8513العالسية بسقجار 
% عؽ متؾسط سعخ الترجيخ العالسي  1392,

دوالر/  575372خالؿ فتخة الجراسة والسقجر بحؾالي 
جاىية لمدعخ العالسى طؽ, واشارت العالقة االت

لترجيخ البظاطذ انو يدداد سشؾيًا بسقجار بمغ 
سشؾي  دوالر/طؽ, وذلػ بسعجؿ زيادة ,3,2,حؾالى 

% مؽ متؾسط الدعخ العالسي 3,5,بمغ نحؾ 
 .لمبظاطذ خالؿ فتخة الجراسة

أف  تبيؽ مبظاطذللؾاردات العالسية أما ا
متؾسط واردات العالؼ مؽ البظاطذ قجر بحؾالى 

-554,مميؾف طؽ خالؿ فتخة الجراسة ) ,410,
 3122(, وتخاوح بيؽ حج أدنى قجر بحؾالى 24,0

وحج أقرى قجر بحؾالى  554,مميؾف طؽ فى عاـ 
بديادة وذلػ  ,24,0مميؾف طؽ فى عاـ  4131,

خالؿ عؽ الستؾسط الدشؾى  %,,441شحؾ ب قجرت
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متؾسط  واشارت العالقة االتجاىية اف ,فتخة الجراسة
خالؿ الفتخة  بالعالؼ البظاطذكسية واردات 

احرائى سشؾى بسقجار  تجايتد ( 554-24,0,)
سشؾية بسعجؿ زيادة  وذلػ طؽ 105,بمغ حؾالى 

% مؽ متؾسط كسية الؾاردات ,014,نحؾ  تبمغ
 4الجراسة العالسية خالؿ فتخة

 وارداتسعخ تذيخ الشتائج إلى أف متؾسط  
( 24,0-554,فتخة )ال العالؼ مؽ البظاطذ خالؿ

دوالر/ طؽ  22,قج تخاوح بيؽ حج ادنى بمغ حؾالى 
 435, وحج اقرى بمغ حؾالى حؾالي 2444عاـ 

, ويعكذ ذلػ زيادة سعخ 24,4دوالر/طؽ عاـ 
% عؽ سشة 2414,العالسية بسقجار الؾاردات 
% عؽ متؾسط سعخ  44151 وحؾالي 2444

العالسي خالؿ فتخة الجراسة والسقجر بحؾالي  الؾارداتا
 .دوالر/ طؽ 2983,41

العالؼ  وارداتلدعخ  اشارت العالقة االتجاىية
بسقجار سشؾيًا  جايد الؾاردات تمبظاطذ أف سعخ ل

وذلػ دوالر/طؽ,  ,4142حؾالى  بمغإحرائيًا 
% مؽ متؾسط 4142نحؾ  تبمغبشدبة زيادة سشؾية 

 4 البظاطذ العالسى وارداتسعخ 
كسية الرادرات السرخية مؽ تبيؽ الشتائج أف 

( قج تحبحت 24,0-554,البظاطذ خالؿ الفتخة )
ألف طؽ عاـ  24,ما بيؽ حج ادنى بمغ حؾالى 

ألف طؽ عاـ  204, وحج اقرى بمغ حؾالي 2444
% عؽ متؾسط 5011بديادة بمغت نحؾ  ,,24

الرادرات السرخية مؽ السحرؾؿ خالؿ فتخة 
ألف طؽ, تذيخ العالقة  425ؾالي الجراسة والبالغ ح

االتجاىية لكسية الرادرات السرخية مؽ البظاطذ 
, تبيؽ أنو لؼ يت كج احرائيًا معشؾيتة خالؿ فتخة 

الجراسة مسا يذيخ الى اف ىشاؾ حالة ثبات ندبى 
 4حؾؿ الستؾسط الدشؾى خالؿ فتخة الجراسة

سعخ الترجيخ كسا أوضحت الشتائج أف 
قج تخاوح بيؽ الجراسة فتخة  خالؿالسرخية مبظاطذ ل

دوالر/  232, حؾالي ,244دوالر/ طؽ عاـ  24,
, ويعكذ ذلػ زيادة سعخ 2445طؽ عاـ 
% عؽ متؾسط 213,,بشحؾ  السرخيةالرادرات 

خالؿ فتخة لمبظاطذ السرخية سعخ الترجيخ 
, وتبيؽ دوالر/ طؽ 4,2الجراسة والسقجر بحؾالي 

السرخية لدعخ الرادرات ية التجاىالعالقة ا
سشؾيًا بسقجار مؤكج إحرائيًا  يددادو لمبظاطذ, أن

دوالر/طؽ, بسعجؿ زيادة بمغ نحؾ  ,,41بمغ حؾالى 
% مؽ متؾسط سعخ الترجيخ السرخى 4140

 4لمسحرؾؿ خالؿ فتخة الجراسة
ؾاردات الشتائج اف متؾسط كسية ال تذيخ

طؽ الف  52 قجر بحؾالى البظاطذمؽ  السرخية
بيؽ حج أدنى قجر بحؾالى  تخاوحو خالؿ فتخة الجراسة 

قجر أقرى  وحج 2440فى عاـ  الف طؽ 24
, بديادة 24,4فى عاـ  الف طؽ 24,4بحؾالى 

ؾاردات العؽ متؾسط % 4215,بمغت نحؾ 
البظاطذ خالؿ فتخة الجراسة, تؾضح مؽ  السرخية
مرخ مؽ كسية واردات ستؾسط لية التجاىالعالقة ا
أنيا تدداد سشؾيًا  السجروسةخالؿ الفتخة  البظاطذ

الف طؽ  4103بسقجار مؤكج إحرائيًا بمغ حؾالى 
% مؽ متؾسط كسية الؾاردات ,411تسثل نحؾ 

طؽ الف  52 بحؾالى السرخية مؽ السحرؾؿ وابالغ
 4 خالؿ فتخة الجراسة

اما بالشدبة لدعخ استيخاد البظاطذ خالؿ 
( قج تخاوح بيؽ حج ادنى بمغ 24,0-554,الفتخة )
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, وحج اقرى 554,الر/ طؽ عاـ دو  042حؾالى 
, 24,0دوالر/ طؽ عاـ  424,بمغ حؾالي 

ويعكذ ذلػ زيادة سعخ الؾاردات السرخية مؽ 
% عؽ متؾسط سعخ استيخاد 1413البظاطذ 

دوالر/  235البظاطذ فى مرخ والسقجر بحؾالي 
ستؾسط سعخ استيخاد لية التجاىطؽ, تؾضح العالقة ا

قجار مؤكج البظاطذ تبيؽ أنو يدداد سشؾيًا بس
دوالر/طؽ, بسعجؿ زيادة  41,2إحرائيًا بمغ حؾالى 

% مؽ متؾسط سعخ االستيخاد 4142بمغ نحؾ 
 زحيتكسا 4السرخى لمبظاطذ خالؿ فتخة الجراسة

السرخية أف  لمبظاطذمؽ دراسة مؤشخات التشافدية 
السدتؾرد الخئيدى  أسؾاؽ دوؿ االتحاد األوربى تعتبخ
يذيخ الى ضخورة لمبظاطذ السرخية األمخ الحى 

تحديؽ السدايا السسشؾحة مؽ االتحاد األوربى 
يجب بإستسخار بالسفاوضات, وبالشدبة لمجوؿ العخبية 

بحؿ السديج مؽ الجيؾد التدؾيقية لديادة الشريب 
الدؾقى لسرخ, لتزاؤؿ الشريب الدؾقى لمجوؿ 
العخبية فيسا عجا لبشاف التى تعتبخ الدؾؽ العخبى 

تدايج كسيو واردات روسيا مؽ  تبيؽ أيزاً و الخئيدى, 
البظاطذ السرخية وعمى الخغؼ مؽ ذلػ مازاؿ 

 نريب 
مرخ الدؾقى ضئيل, فقج بمغ نحؾ 

% مؽ متؾسط واردات الدؾؽ الخوسى 31,4,
(, وذلػ 24,0-24,4خالؿ متؾسط الفتخة ) 

يتظمب السديج مؽ الجيؾد التدؾيقية والبحثية لجراسة 
سرخية والسحافغة ىحه األسؾاؽ لتشسية الرادرات ال

 .عمييا
إلى أف القجرة  ايزاً كسا أشارت الشتائج 

التشافدية لمبظاطذ السرخية تتؾقف عمى عخوؼ 

عؾامل اإلنتاج والظمب السحمى والقظاعات السختبظة 
والسدانجة, وىيكل صشاعة البظاطذ, ويذيخ مؤشخ 
السيدة الشدبية الغاىخية لمبظاطذ السرخية اف 

ىخية كبيخة في ترجيخ مرخ ليا ميدة ندبية عا
  .البظاطذ لمعالؼ

أوضحت نتائج دراسة معامالت الحساية كسا  
لمبظاطذ السرخية اف ىشاؾ ضخائب يتحسميا 

% مؽ التكاليف 44مشتجى البظاطذ تقجر بحؾالى 
الفجانية , كساتبيؽ أف ىشاؾ دعؼ عمى مدتمدمات 

جشيو لمفجاف  54211,عشاصخ اإلنتاج بمغ جؾالى 
% مؽ التكاليف الفجانية , وبالتالى ,,,,يسثل نحؾ 

تكؾف السحرمة تكبج السشتج لزخائب تتسثل فى 
 4,1314الفخؽ بيؽ الخقسيؽ الدابقيؽ أى حؾالى 

كسا أكجت الشتائج  الجراسة فتخةجشيو لمفجاف خالؿ 
عمى أف مرخ تتستع بسيدة ندبية فى إنتاج ىحا 
السحرؾؿ نغخًا ألف تكمفة إنتاج البظاطذ محميًا 

 4ض عؽ تكمفة إستيخادهتشخف
 التهصيات

يجب االىتساـ بعسميات التعبئة فى عبؾات  -8
مشاسبة والغخض السدتخجـ مؽ أجمو الدمعة, 
وتزسؽ الحفاظ عمى الشاتج وتكؾف سيمة الحسل 

 ,والشقل مؽ مكاف ألخخ

ضخورة تؾفيخ إنتاج مخرص لمترجيخ يتالئؼ  -5
 ,مع أذواؽ السدتيمكيؽ فى األسؾاؽ الخارجية

العسل عمى إيجاد مؤسدات ترجيخية ذات  -,
كفاءة عالية لجراسة االسؾاؽ الخارجية وإحتياجاتيا 
مؽ الشاحية الكسية والشؾعية واوقات الترجيخ, مع 
اىسية فتح اسؾاؽ ججيجة وخاصة فى الجوؿ اإلفخيقية 
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التى التيتؼ بسؾاصفات الجؾدة بقجر إىتساميا بفخوؽ 
 .االسعار
 المراجع

ؾنى وسؾزاف ابخاىيؼ الذخبتمى, "دراسة جابخ احسج بدي
تحميمية لرادرات البظاطذ الى االسؾاؽ 
العالسية واىؼ السذاكل التدؾيقية ليا" الجسعية 
السرخية لالقتراد الدراعى, السؤتسخ التاسع 

 4-3عذخ لالقترادييؽ الدراعييؽ, يؾمى 
 4 ,,24ديدسبخ 

ت ثيخ بعض " (سساح إبخاىيؼ سؾيجاف, )دكتؾر
االقترادية عمى التجارة الخارجية العؾامل 

الجسعية السرخية , "لمبظاطذ السرخية
 4 550,, السجمج الخابع, لالقتراد الدراعى

دراسة تحميمية القتراديات إنتاج "صبحى دمحم الديج 
رسالة  "ع.ـ.وتدؾيق البظاطذ فى ج

قدؼ االقتراد الدراعى,  ماحدتيخ
 4 540, جامعةالقاىخة, كميةالدراعة,

دراسة تحميمية ببعض الشساذج "اـ الدعجنى دمحم حد
رسالة  "ا لسرخية  االقترادية لمبظاطذ

دكتؾراه, قدؼ االقتراد الدراعى, كمية 
 4 534,الدراعة, جامعة عيؽ شسذ 

دمحم حسجي سالؼ ) دكتؾر( , دمحم حداـ الدعجني ) 
دراسة اقترادية لمتجارة الخارجية  "دكتؾر(

معيج بحؾث االقتراد  "لمبظاطذ السرخية
الدراعي, مؤتسخ تشسية الرادرات السرخية 

 4 544,سبتسبخ 
مذاكل التدؾيق لسحرؾؿ  "دمحم محسؾد أحسج رزؽ 
رسالة ماجدتيخ, قدؼ  "ع .ـ.البظاطذ فى ج

االقتراد الدراعى, كمية الدراعة, جامعة 
 4 542,القاىخة,

 زيشب عبجهللا أحسج ناصخ دمحم عبجالعاؿ )دكتؾر(,
السدايا الشدبية والتشافدية لرادرات )دكتؾر(, "

السجمة السرخية , "البظاطذ السرخية
لالقتراد الدراعي, الجسعية السرخية 
لالقتراد الدراعي, السجمج الخابع والعذخوف, 

 4 24,0العجد االوؿ, مارس 
وزارةالدراعة واسترالح األراضى, قظاع الذئؾف 

تراد االقترادية, اإلدارة السخكديو لالق
 4الدراعى نذخة السيداف الغحائى, اعجادمختمفة

  ثانيا : المراجع بالمغة االنجميزية: 
USDA,(2011) Foreign, Agricultural 

Service Cotton, Oilseed tobacco 

and seeds division, internet. 

www Fao.Food-industries.com.eg 
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ABSTRACT 

The potato crop is considered one of the most important vegetable crops 

which have the ingredients to increase its exports to the foreign markets. In the 

period 1998- 2014, the volume of potato exports in the world ranged from 7.57 

million tons in 2000 to about 12.3 million Ton in 2014, reflecting the increase in 

the quantity of world exports by about 25.51% from the average international 

exports during the study period estimated at about 9.8 million tons during the study 

period  

The World price of potato exports has ranged from $ 166 / tonne in 2000 to about $ 

379 / ton in 2013, reflecting an increase in the price of world exports by 128.3% 

over 2000 and about 38% , 95% of the average global export price during the 

period of study estimated at 272.76 dollars / ton. The directional relation of the 

world price of potato exports indicated that it increased annually by about 0.063 

dollars / ton, with an annual increase rate of about 0.02% Of the world average 

potato price during the study period  

World potato imports show that the average world potato imports were estimated at 

10.41 million tons during the study period (1998-2014) and ranged from a 

minimum of about 7.66 million tons in 1998 to a maximum of 18.75 Million tons 

in 2014, an increase of about 80.11% from the annual average during the study 

period. The directional relationship indicated that the average quantity of potato 

imports in the world during the period 1998-2014 increased by an annual statistical 

average of about 1.49 tons At an annual rate of increase of about 14.31% of the 

average quantity of world imports during the study period  

The results indicate that the average price of world potato imports during the 

period (1998-2014) ranged from a minimum of about 166 US dollars / ton in 2000, 

and a maximum of about 379 dollars / ton in 2013, Of world imports by 128.3% 

over the year 2000 and about 38.95% of the average world import price during the 

period of study estimated at $ 2983.41 / ton  

 The direct correlation of the world potato import price indicated that the import 

price increased by an annual average of about $ 1,061 / ton, with an annual 

increase of about 0.02% of the average price of world potato imports The results 
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show that the quantity of Egyptian exports of potatoes during the period (1998-

2014) fluctuated between 

a minimum of 160 thousand tons in 2000 and a maximum of about 640 thousand 

tons in 2011, an increase of about 94.5% Of the crop during the period of the study, 

which is about 329 thousand tons, indicate the directional relation of the quantity of 

Egyptian exports of potatoes, it was found that was not confirmed statistically 

significant during the study period, indicating that there is relative stability around 

the annual average during the study period  

The results showed that the Egyptian export price of potatoes during the study 

period ranged from 160 US $ / ton in 2001 to about 676 USD / ton in 2009. This 

reflects the increase in the price of Egyptian exports by 116.7% compared to the 

average Egyptian export price of potato During the period of study estimated at 

312 $ / ton. The direct correlation between the Egyptian potato export price and the 

annual increase in the Egyptian export price of the crop is estimated to be about 

0.11 USD/ton.During the study period The results indicate that the average 

quantity of Egyptian imports of potatoes was about 92 thousand tons during the 

study period and ranged between a minimum of about 23 thousand tons in 2004 

and a maximum of about 2018 thousand tons in 2013, an increase of about 136.9% 

On the average of Egyptian potato imports during the study period, the direct 

correlation between the average quantity of potato imports of Egypt during the 

studied period shows that it increases annually by a statistical certainty of about 

0.47 thousand tons representing about 0.51% of the average quantity of Egyptian 

imports from The yield was 92,000 tons during the study period  

The import price of potatoes during the period (1998-2014) ranged between a 

minimum of about 486 dollars / ton in 1998 and a maximum of about 1023 dollars / 

ton in 2014, reflecting the increase in the price of Egyptian imports of potatoes 

50.7 The average price of potato imports in Egypt, estimated at 679 $ / ton, shows 

that the average price of potato imports increased annually by a statistical certainty 

of about 0.16 USD / ton, an increase of about 0.02% Average import price of 

potatoes during the study period  

As shown by the study of the competitiveness indicators of the Egyptian potato, the 

markets of the EU countries are considered the main importer of Egyptian potatoes. 

This indicates that the advantages of the European Union should be constantly 

improved. For Arab countries, more marketing efforts should be made to increase 

Egypt's market share. The market share of the Arab countries except Lebanon, 

which is considered the main Arab market, also shows an increase in the quantity 

of Russian imports of Egyptian potatoes. Nevertheless, Egypt's market share is still 

small, reaching about 17.13% For the period (2010-2014), which requires more 

marketing and research efforts to study these markets for the development and 

maintenance of Egyptian exports  

The results also indicate that the competitiveness of the Egyptian potato depends 

on the conditions of factors of production, domestic demand, associated sectors and 
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support, and structure of the potato industry. The indicator of the comparative 

advantage of Egyptian potatoes indicates that Egypt has a significant comparative 

advantage in exporting potatoes to the world  

The results of the study of protection coefficients of the Egyptian potato showed 

that there are taxes borne by potato producers estimated at about 33% of the feddan 

costs, as there is support for the inputs of the production elements which amounted 

to 1986.5 pounds per feddan representing about 30.6% of the feddan costs The 

result is that Egypt has a comparative advantage in the production of this crop, 

since the cost of potato production locally is less than the cost of importing it 

 

RECOMMENDATIONS 

1-Attention should be paid to packing operations in suitable containers and the 

purpose for which the commodity is used. It shall ensure the preservation of the 

product and shall be easy to carry and transport from place to place  

 2-The need to provide production for export adapted to the tastes of consumers in 

foreign markets  

3-Work on the establishment of export institutions with high efficiency to study 

foreign markets and their needs in terms of quantity and quality and times of 

export, with the importance of opening new markets, especially in African 

countries that do not care about quality specifications as much as interest prices 

differences 


