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 : مقدمةال

�عتبر محصـول الطمـاطم فـي مصـر مـن الحاصـالت الخضـر�ة التـي تسـتلزم دراسـته إنتاجـًا وتسـو�قًا ، فهـذا 
% مـن إجمـالي المسـاحة 25.30%، 3.43المحصول �ستأثر �مساحة إجمال�ة لعرواتـه الـثالث تمثـل نحـو 

ــول�ة، والم ــالمحصـ ــرة (اسـ ــط للفتـ ــي المتوسـ ــة فـ ــتوى الجمهور�ـ ــى مسـ ــر�ة علـ ــى 2013-2009حة الخضـ ) علـ
مـن إجمـالي ) 1(% 46.19، %5.91الترتیب ، فضًال عن أن هذا المحصول یولد دخًال زراع�ًا �مثل نحـو 

ــدخل ــي، والـ ــدخل الزراعـ ــر�ة  الـ ــن الحاصـــالت الخضـ ــا أن مـ ــى الترتیـــب ، �مـ ــرة علـ ــنفس الفتـ ــط لـ ــي المتوسـ فـ
% 7.35% ، 2.09% ، 0.22درات الطماطم المصر�ة الطازجـة والمصـنعة تمثـل نحـو  اإجمالي ق�مة ص

، والخضـر�ة فـي المتوسـط لـنفس الفتـرة خـالل نفـس الفتـرةمن إجمالي ق�مة الصادرات القوم�ة، والزراع�ـة  )  2(
علــى الترتیــب . هــذا وعلــى المســتوى العــالمي فتحتــل الطمــاطم المصــر�ة المرت�ــة الخامســة حیــث تمثــل نحــو 

مــن المســاحة المزروعــة بهــا علــى المســتوى العــالمي، �مــا أن صــادراتها تحتــل المرت�ــة الرا�عــة  )3(% 854.
% مــن إجمــالي �م�ــة الصــادرات العالم�ــة منهــا وذلــك مــن بــین أهــم الــدول 0,42والعشــر�ن �مــا �مثــل نحــو 

لمنــاطق الســاحل�ة اتقــع أســواق التصــدیر للطمــاطم غال�ــًا �المصــدرة لهــا وذلــك فــي المتوســط لــنفس الفتــرة. و 
وفـــي مصـــر یـــتم تصـــدیر  الـــدول،حیـــث أنهـــا تكـــون معـــدة إعـــدادًا یـــتالئم وحجـــم الم�ـــادالت الصـــناع�ة بـــین 

وفـي  الطمـاطم.مـن إجمـالي الصـادرات المصـر�ة مـن   )4(  %80�سـتأثر بنحـوحیث    الجوي،الطماطم �النقل  
النشــاط التصــدیري لهــا بنســ�ة  القطــاعین العــام والخــاص مــن:ظــل التســو�ق الخــارجي للطمــاطم یتقاســم �ــًال 

ــب.  )5( 60% %،40 ــا علـــى الترتیـ ــل منهمـ ــى صـــادرات  وتعتبـــرلكـ ــب الخـــارجي علـ ــة محـــددات الطلـ دراسـ

 
  الزراعي، االقتصادنشرة  الزراعي، لالقتصاداإلدارة المركزیة  األراضي،زراعة واستصالح وزارة ال 1

 أعداد متفرقة.
 المعلومات. ركز م واإلحصاء،الجھاز المركزي للتعبئة العامة  2
 اإلنترنت.، شبكة (F.A.O)ة منظمة األغذیة والزراع 3
، ص  1987أبریل    16-11القاھرة   الزراعیة،ریة والتسویقیة  الندوة القومیة للسیاسات السعحبشي (دكتور): نبیل  4

26  . 
 نبیل حبشي (دكتور): مرجع سابق.   5
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مـن األهم�ـة  حـدة،الطماطم المصر�ة علـى المسـتوى اإلجمـالي وأهـم أسـواقها االسـتیراد�ة التقلید�ـة �ـل علـى 
إمكان�ـة المنافسـة فـي السـوق االسـتیرادي  ى�مكان إذ أنه من دراسـة تلـك المحـددات �مكـن التعـرف علـى مـد
فضًال عـن مـدى إمكان�ـة التوسـع فـي  السوق،للسلعة المصر�ة مع الدول المصدرة المنافسة لمصر في ذلك 

 .تصدیر تلك السلعة المصر�ة �ما یتفق وأذواق مستهلكي تلك األسواق
 

 : مشكلة ال�حث
�ق أنـه علـى مسـتوى التسـو  فـي  تتمثل مشكلة ال�حث

محصول الطماطم المصر�ة یوجـد العدیـد ل  يالخارج
تصــدیرها و�صــفة خاصــة مــا ال تتفــق  مــن مشــكالت

مواصفات جودة صادراتها مـع المواصـفات العالم�ـة 
ق الـــــــــدول وأذواق مســـــــــتهلكیها فـــــــــي معظـــــــــم أســـــــــوا

أنه �جب علـى إلى ، إذ تجدر اإلشارة  المستوردة لها
مــن الطمــاطم إلــى  صــادراتها تقــوم بز�ــادةمصــر أن 
المســتوردة لهــا مــع فــتح أســواق جدیــدة  لو دأســواق الــ

وفــي ســ�اق ذلــك  الخارج�ــة.لتلــك الســلعة �األســواق 
فـإن هنــاك قصــور فـي صــادرات الطمــاطم المصــر�ة 
كغیرها من السلع الزراع�ة والمتمثل في ضآلة نس�ة 

 .  كم�ة صادراتها �النس�ة لإلنتاج المحلي منها
 :�حثهدف ال

ا  -1 الطلب  لدوال  اإلحصائي  رجي  اخلالتقدیر 
 على صادرات الطماطم الطازجة المصر�ة.

الطلب   -2 لدوال  اإلحصائ�ة  التقدیرات  إجراء 
 . الخارجي لألسواق التقلید�ة لهذا المحصول

 :ومصادر الب�انات ال�حثياألسلوب 
�عتمــد هــذا ال�حــث علــى طــرق التحلیــل اإلحصــائي 

فـــي  االنحـــدارمـــثًال فـــي تحلیـــل تالوصـــفي والكمـــي م
ــددة  المتعــــددة، �ســــ�طة،ال كافــــة صــــوره الــــثالث متعــ

ــددة  ــددة والمتعــ ــ�غت الصــــورتین المتعــ المراحــــل وصــ
المراحـــل فـــي الصـــ�غة الخط�ـــة واعتمـــد هـــذا ال�حـــث 

علــــى الب�انــــات الثانو�ــــة الصــــادرة مــــن قبــــل  أ�ضــــاً 
 :مثلة فيتالجهات المعن�ة م

واإلحصاء،  الجهاز المر�زي للتعبئة العامة  -
       اإلنترنت.ش�كة  ، المعلومات مر�ز

ش�كة    )،F.A.Oمنظمة األغذ�ة والزراعة ( -
  .اإلنترنت

اإلدارة  األراضي،وزارة الزراعة واستصالح  -
 االقتصادنشرة  الزراعي، لالقتصاد المر�ز�ة 
   . الزراعي

 
 النتائج ال�حث�ة: 

ــارجي  -1 ــب الخـ ــدوال الطلـ ــائي لـ ــدیر اإلحصـ التقـ
علــــى صــــادرات الطمــــاطم المصــــر�ة وذلــــك علــــى 

الســــتیراد�ة هــــم األســــواق اأو ســــتوى اإلجمــــالي الم
 ).2016-2002التقلید�ة لها خالل الفترة (

النمــــــاذج الر�اضــــــ�ة المســــــتخدمة لتقــــــدیرات دوال  -
 الطلب الخارجي:

ــین  االنحــــدارتــــم إجــــراء نمــــوذج  ــ�ط بــ الخطــــي ال�ســ
إجمالي �م�ة الصادرات المصـر�ة   -المتغیر التا�ع  

،  -ورد مــن المحصــول المصــدر إلــى الســوق المســت
 -�ــل علــى حــدة  -فســیر�ة المتغیــرات الت و�ــل مــن

ــك  ــا�ع، وذلـــ ــر التـــ ــى المتغیـــ ــا علـــ والمفتـــــرض تأثیرهـــ
ــیر�ة ذات  ــرات التفســــ ــك المتغیــــ ــن تلــــ ــد أي مــــ لتحدیــــ
التـــــأثیر المؤ�ـــــد إحصـــــائ�ًا علـــــى المتغیـــــر التـــــا�ع ، 

المتعــــدد،  االنحــــدارلیتســــنى إدخالهــــا فــــي نمــــوذجي 
علـــى أن والمتعـــدد المرحلـــي فـــي صـــ�غتها الخط�ـــة، 
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ق هــاتین الصــ�غتین مــن حیــث �بــر ر أوفــا�ــیــتم اخت
ــدل ــد المعـ ــل التحدیـ ــة معامـ ــة  "" R/2"ق�مـ  " F" وق�مـ

المحســــــــــو�ة ، وف�مــــــــــا یلــــــــــي النمــــــــــاذج الر�اضــــــــــ�ة 
المسـتخدمة فــي التقــدیرات اإلحصــائ�ة لــدوال الطلــب 

 الخارجي:  
 ال�ســـــــــــــــــ�ط.الخطـــــــــــــــــي  االنحـــــــــــــــــدارنمـــــــــــــــــوذج  -أ
              X1B+α=iY 

 المتعدد اردحاالنالص�غة الخط�ة لنموذج  -ب
Yi = α+B1 X1T+B2 X2T+B3 X3 T ...Bn Xn T    

 حیث: 

iY كم�ة: الق�مة التقدیر�ة للمتغیر التا�ع) 
  ما) ةالصادرات المصر�ة من سلعة ما إلى الدول

 .  )i(السنة في 
):( X1T. X2T. X3T .....Xn T  المتغیرات التفسیر�ة

   .) i(المفترض تأثیرها في المتغیر التا�ع في السنة 
)B1. B2. B3. ..... B n:(  القــ�م المقــدرة لمعلمــات

  التفسیر�ة.المتغیرات 
أوًال: التقدیر اإلحصائي لدالة الطلب العالمي علــى 

 الطازجة المصر�ة:الطماطم 
  توص�ف نموذج الدالة: -

العالقـــة بــــین الصــــادرات وأهــــم العوامــــل التــــي تــــؤثر 
-0220( علیها هل تمثل دالة الطلـب خـالل الفتـرة

) إجمــالي 1سوالتــي تتمثــل فــي �ــل مــن: () 2016
كم�ــــة اإلنتــــاج المحلــــي مــــن الطمــــاطم فــــي مصــــر، 

المحلـــــــي مـــــــن  االســـــــتهالك) إجمـــــــالي �م�ـــــــة 2س(
متوســط ســعر تصــدیر ) 3سصــر، (الطمــاطم فــي م

ــر�ة ، ( ــة المصــ ــاطم الطازجــ ) 4سالطــــن مــــن الطمــ
متوسط السعر العالمي لتصدیر الطن من الطمـاطم 

ن مــــــن ر الطـــــدیصـــــتســـــعر ) النســـــ�ة بـــــین 5س، (
الطمـــاطم المصـــر�ة / متوســـط ســـعر تصـــدیر الطـــن 

) إجمـالي 6س( ة ،مـن الطمـاطم فـي الـدول المنافسـ

ة للطمــــــاطم عــــــدد الســــــكان �ــــــأهم الــــــدول المســــــتورد
) ســــعر صــــرف الــــدوالر �الجن�ــــه 7سالمصــــر�ة ، (

 �الملحق.  )1(، جدول  المصري 
 نتائج التقدیر اإلحصائي للنموذج: -

الخطــــي  االنحــــدارج وذمـــندیر یتبـــین مــــن نتـــائج تقــــ
ــالمي علــــــى الطمــــــاطم  ــ�ط لدالــــــة الطلــــــب العــــ ال�ســــ

، وذلــــك  )2016-2002(المصــــر�ة خــــالل الفتــــرة 
ي �م�ــــــة صــــــادرات إجمـــــال –بـــــین المتغیــــــر التــــــا�ع 

، و�ـــل مـــن  -الطمـــاطم المصـــر�ة للســـوق العـــالمي 
المفتــرض  -�ــل علــى حــدة  -المتغیــرات التفســیر�ة 

م المتغیـرات أهـ  ن، أ  تأثیرها فـي ذلـك المتغیـر التـا�ع
التي لم تتأكد معنو�تها إحصائ�ًا وتـم اسـت�عادها مـن 

ــة فــــــي صــــــورتي  ــوذج الدالــــ ــدیرات نمــــ ــدارتقــــ  االنحــــ
مراحــل ، تتمثــل فــي �ــل مــن: المتعــدد ، والمتعــدد ال
إجمـــالي �م�ـــة اإلنتـــاج  )1(سالمتغیـــرات التفســـیر�ة 

متوســط  )3(س، المحلــي مــن الطمــاطم فــي مصــر 
ــن ا ــن مـــــ ــدیر الطـــــ ــعر تصـــــ ــاطســـــ ــة الط ملطمـــــ ازجـــــ

النســ�ة بــین ســعر تصــدیر الطــن ) 5(س، المصـر�ة 
ــدیر  مــــن الطمــــاطم المصــــر�ة / متوســــط ســــعر تصــ

، و�تبـــین الطـــن مـــن الطمـــاطم فـــي الـــدول المنافســـة 
ــدول  ــة الجـ ــن دراسـ ــة  - )1(مـ ــوذج  - )1(معادلـ نمـ

ــدار ــى  االنحــــ ــب علــــ ــة الطلــــ ــدد لدالــــ ــي المتعــــ الخطــــ
 �ة فــــي الســــوق العــــالميالطمــــاطم الطازجــــة المصــــر 

، حیـــــث أظهــــــرت  )2016-2002(رة الفتــــــ خـــــالل
المعادلــة المتغیــرات التفســیر�ة الممثلــة فــي �ــل مــن: 

 لـــــم تتأكـــــدأنـــــه  )7(س،  )6(س، ) 4(س،  )2(س
لـــــــك المتغیـــــــرات ألي مـــــــن ت المعنو�ـــــــة اإلحصـــــــائ�ة

 .  سالفة الذ�ر األر�عة
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الدول المستوردة التقلیدیة لھا خــالل  ى الطماطم الطازجة المصریة على المستوى العالمي وألھمعل يج الخارنتائج التقدیرات اإلحصائیة ألوفق النماذج المقدرة لدوال الطلب   ):(1  جدول
 .)2016-2002(الفترة 

 الدول    أھم     
 المستوردة  

نوع نموذج  
 اإلنحدار  

 
 نموذج المعادلة

 معامل التحدید 
 R\2المعدل  

  Fقیمة 
 المحسوبة

رقم 
 المعادلة 

 
على المستوى  

 المي الع

  7س 4645 - 6س 1569+  4س  25 - 2س 0.37 -  230556-= ت  ^ص متعدد لا
                              )-0.05   (  )-0.35)      (1.56(       )0.60  (     

0,58 5,69 1 

   6س 6461+   432612- ت =^ص المرحلي  
                                )5.11(  * 

0,64 26,11 2 

 ل المستوردة: دو لاأھم  على مستوى 
 
 
 

 السعودیة 

 10س 7353+  9س 299 – 8س 0,000174+   6س 65 – 5س 599 – 2س 4,12+   60911- ت =ص^ المتعدد 
               )0,81    ()-0,11  (    )-0,01   (       )0,42       (      )-0,09)     (1,43( 

0,41 2,64 3 

 10س 10385+   54306- ت =ص^ المرحلي 
                                 )4,36 ( * 

0,56 19,03 4 

المتعدد   ھولندا      
 والمرحلي 

   12س 0.000125+   7269-ت =ص^ 
                                 )1.86 ( 

0,15 3,46 5 

 
 اإلمارات 

 11س9121+  10س 26+  8س  1328- 6س 3853+   4س 0,0013-3س  0.18 -2س 0.065  - 11903- ت = ^ص المتعدد  
              )-0,10 (   )-0,09)      (-0,04)      (2,94(*      )-2,50)    (0,06)      (4,41( * 

0,88 15,51 6 

   11س8220+   8س1348 –6س3822+12098-ت = ^ص المرحلي 
                         )4,94)       (-3,57)       (7,82  ( 

0,92 56,27 7 

 
 الكویت

 11س 1251+10س1844+8س  1984+6س655–4س 0,0234+3س  1,74 –2س 0,03–12077- ت = ص^  متعدد لا
    )1,00)        (-0,02)         (-0,48     (    )0,43 )       (-0,59)         (0,78)           (0,56 ( 

0,54 3,37 8 

 11س 2417+   13172- ت =ص^ لمرحلي ا
                                 )5,34 ( * 

0,66 28,55 9 

 حیث:
 تشیر إلى المتغیرات التفسیریة المفترض   :تص^ ت: تشیر إلى القیمة التقدیریة لكمیة صادرات الطماطم الطازجة المصریة بالطن إلى الدول المستوردة، س 

 ).0.01معنوي عند مستوى معنویة (  *):*( . )0.05معنوي عند مستوى معنویة ( ):*( " المحسوبة. tقواس أسفل معامالت االنحدار تشیر إلى قیمة " القیم بین األ
 بالملحق.  )5( )،4( )،3( )،2( )،1المصدر: حسبت من بیانات الجداول (   

. أثیرھا في النموذج المقدرت
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إجمـالي ) 2(س اتلمتغیـر ا ولكن اتفقت إشارة معلمة
كم�ــة االســتهالك المحلــي مــن الطمــاطم فــي مصــر، 

ة وردتسـل المإجمالي عـدد السـكان �ـأهم الـدو )  6(س
ســــعر صــــرف الــــدوالر ) 7(س المصــــر�ة،للطمــــاطم 

ــري  ــه المصــ ــق  �الجن�ــ ــع المنطــ ــادي،مــ ــم و  االقتصــ لــ
ــارة تلــــك المع ــرتتفــــق إشــ ــة للمتغیــ متوســــط ) 4(سلمــ

ــن ال ــن مـ ــدیر الطـ ــالمي لتصـ ــعر العـ ــع السـ ــاطم مـ طمـ
وتأكــدت المعنو�ــة اإلحصــائ�ة  االقتصــادي،المنطــق 

 .5.69" بنحو Fللنموذج �كل حیث قدرت ق�مة "
ــین ــن د یتبـ ــدول مـ ــس الجـ ــة نفـ ــة  -راسـ  - )2(معادلـ

ــدارنمــــوذج  ــة  االنحــ ــل لدالــ ــدد المراحــ الخطــــي المتعــ
المصر�ة في السوق   الطلب على الطماطم الطازجة

ــذ�ر ــالفة الــ ــرة ســ ــس الفتــ ــالمي خــــالل نفــ ــث العــ ، حیــ
 )6(سأظهـــــرت تلـــــك المعادلـــــة المتغیـــــر التفســـــیري 

إجمـــــــالي عـــــــدد الســـــــكان �ـــــــأهم الـــــــدول المســـــــتوردة 
وتأكــــدت المعنو�ــــة اإلحصــــائ�ة  ة�المصــــر للطمــــاطم 

لذلك المتغیر �مـا اتفقـت إشـارة معلمتـه مـع المنطـق 
حصـائ�ة للنمـوذج ، وتأكـدت المعنو�ـة اإلاالقتصادي

 بنحـــــوالمحســـــو�ة "  Fحیـــــث قـــــدرت ق�مـــــة " ككـــــل 
26.11. 

ومن ثـم یتبـین مـن نتـائج تلـك التقـدیرات اإلحصـائ�ة 
ــة  ــاطم الطازجـ ــى الطمـ ــب علـ ــددات الطلـ ــم محـ أن أهـ

ــالمي تتمثــــل فــــي  فــــي ة�المصــــر   )6س(الســــوق العــ
إجمـــــــالي عـــــــدد الســـــــكان �ـــــــأهم الـــــــدول المســـــــتوردة 

نو�ـــــــــة ، حیـــــــــث تأكـــــــــدت المعللطمـــــــــاطم المصـــــــــر�ة
هذا المتغیر التفسیري �مـا اتفقـت إشـارة اإلحصائ�ة ل

وذلـــك فـــي صـــورة  االقتصـــاديمعلمتـــه مـــع المنطـــق 
 المتعدد المراحل. التحلیل 

ــدو  ــًا: التقــدیر اإلحصــائي ل لخــارجي ب الــ طال الثان�
ــاطم ــى الطم ــي  عل الطازجــة المصــر�ة ف

  أهم األسواق المستوردة التقلید�ة لها:
لة الطلب الخارجي على التقدیر اإلحصائي لدا  -1
 السعودي: لطماطم الطازجة المصر�ة في السوق ا

  توص�ف نموذج الدالة: -
�مثــل نمــوذج دالــة الطلــب علــى الطمــاطم الطازجــة 

الفتـــــــرة  خـــــــالل ســـــــعوديالمصـــــــر�ة فـــــــي الســـــــوق ال
ــا�ع ) 2002-2016( ــر التـــ ــین المتغیـــ ــة بـــ ، العالقـــ
إجمــــــــــالي �م�ــــــــــة صــــــــــادرات الطمــــــــــاطم  ص^ت)(

ســـــوق الســـــعودي ، والمتغیـــــرات المصـــــر�ة �ـــــالطن لل
ــیر�ة المفتـــــرض  ــيالتفســـ ــا فـــ ــا�ع  تأثیرهـــ ــر التـــ المتغیـــ

) إجمالي �م�ة اإلنتـاج 1سوالمتمثلة في �ل من: (
ــ2سالمحلـــي مـــن الطمـــاطم فـــي مصـــر، ( الي ) إجمـ

المحلي من الطمـاطم فـي مصـر ،   االستهالكة  �مك
ــى 3س( ــاطم إلـــ ــن الطمـــ ــن مـــ ــدیر الطـــ ــعر تصـــ ) ســـ

ســـعود�ة اردات ال) �م�ــة و 4سالســوق الســـعودي ، (
ــ5سمـــن الطمـــاطم مـــن الـــدول األخـــرى ، ( �ة ) النسـ

بــین ســعر تصــدیر الطــن مــن الطمــاطم المصــر�ة / 
ــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــــاطم فـــــي الســـــوق  ســـــعر تصـــ

ســعر تصــدیر الطـــن  نیســ�ة بـــ) الن6سالســوري ، (
مــن الطمــاطم المصــر�ة / ســعر تصــدیر الطــن مــن 

ــي ، ( ــوق التر�ـ ــي السـ ــاطم فـ ــین )7سالطمـ ــ�ة بـ النسـ
مـاطم المصـر�ة / سـعر صدیر الطـن مـن الطسعر ت

اطم فــي الســوق اللبنــاني ، تصــدیر الطــن مــن الطمــ
ق�مـــة النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي الســـعودي ،  )8س(
 ة ،مســــــیون نعـــــدد ســــــكان الســـــعود�ة �ــــــالمل )9س(
ســـعر صـــرف الـــدوالر �الجن�ـــه المصـــري ، ) 10س(

  ) �الملحق .2جدول (
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 نتائج التقدیر اإلحصائي للنموذج:  -
الخطــــي  االنحــــدارن مــــن نتـــائج تقــــدیر نمـــوذج بـــییت

الطلــــــب علــــــى الطمــــــاطم الطازجــــــة ال�ســــــ�ط لدالــــــة 
خـــــــالل الفتـــــــرة  المصـــــــر�ة فـــــــي الســـــــوق الســـــــعودي

ــر ا )2002-2016( ــك بــــین المتغیــ  – لتــــا�ع، وذلــ
ادرات الطمــاطم المصــر�ة للســوق مــالي �م�ــة صــإج

�ـل  -، و�ل مـن المتغیـرات التفسـیر�ة   -السعودي  
ــدة  ــى حـ ــك المتغیـــر المف -علـ ــي ذلـ ــا فـ ــرض تأثیرهـ تـ

التــي لــم تتأكــد معنو�تهــا ا�ع ، أن أهــم المتغیــرات التــ
إحصــائ�ًا وتــم اســت�عادها مــن تقــدیرات نمــوذج الدالــة 

المراحــل  عــددتم، والفــي صــورتي االنحــدار المتعــدد 
إجمــالي �م�ــة اإلنتــاج  )1ستتمثــل فــي المتغیــرات (

ــر، ( ــاطم فـــــي مصـــ ــن الطمـــ ــعر )3سالمحلـــــي مـــ ســـ
ى السـوق السـعودي ، من الطماطم إلـ  تصدیر الطن

ود�ة مــــن الطمــــاطم مــــن �م�ــــة واردات الســــع )4س(
ــدول األخـــرى  ــي  الـ ــرات فـ ــاقي المتغیـ ــال �ـ ــم إدخـ ، وتـ

،   عددتمار التقدیر نموذج الدالة في صورتي االنحد
 والمتعدد المراحل.

ــدول ( ــة الجــ ــن دراســ ــین مــ ــة ( -) 1یتبــ  -) 3معادلــ
الطلـب علـى نموذج االنحدار الخطي المتعـدد لدالـة 

ســـوق الســـعودي الطمـــاطم الطازجـــة المصـــر�ة فـــي ال
أنـــــــه لـــــــم تتأكـــــــد  )،2016-2002ل الفتـــــــرة (خـــــــال

تلـك المتغیـرات سـالفة المعنو�ة اإلحصائ�ة ألي مـن 
 )5سة معلمـة المتغیـرات (ر اشـفقـت إولكن ات  الذ�ر.

النســـــ�ة بـــــین ســـــعر تصـــــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــــاطم 
المصــر�ة / ســعر تصــدیر الطــن مــن الطمــاطم فــي 

النســ�ة بــین ســعر تصــدیر ) 6س( الســوري،الســوق 
طم المصـر�ة / سـعر تصـدیر الطـن الطن من الطما

ق�مـــــة  )8س( التر�ـــــي،مـــــن الطمـــــاطم فـــــي الســـــوق 
ســعر  )10س( ،الســعوديالنــاتج المحلــي اإلجمــالي 

المنطــــــق  المصــــــري مــــــعصــــــرف الــــــدوالر �الجن�ــــــه 
االقتصادي. ولم تتفق إشارة تلك المعلمة للمتغیـرات 

االســـــــتهالك المحلـــــــي مـــــــن  ي �م�ـــــــةإجمـــــــال )2س(
كان الســعود�ة عــدد ســ )9سالطمــاطم فــي مصــر، (

ــائ�ة  ــة اإلحصــ ــد المعنو�ــ ــم تتأكــ ــمة، ولــ ــالملیون نســ �ــ
 -یتبـــین مـــن دراســـة نفـــس الجـــدول للنمـــوذج �كـــل. 

ــدد  -) 4ة (لــــدمعا نمــــوذج االنحــــدار الخطــــي المتعــ
ــاطم ــى الطمـــ ــب علـــ ــة الطلـــ ــل لدالـــ ــة  المراحـــ الطازجـــ

خـــالل نفـــس الفتـــرة  يالمصـــر�ة فـــي الســـوق الســـعود
ــالفة المتغیـــر  حیـــث أظهـــرت المعادلـــة أن الـــذ�ر، سـ

ــیري  ــه  )10س( التفســ ــدوالر �الجن�ــ ــرف الــ ــعر صــ ســ
ــائ�ة المصــــــري، ــة اإلحصــــ ــدت المعنو�ــــ ــذلك وتأكــــ  لــــ
ــا اتللمتغیــــر، � ــفمــ ارة معلمتــــه الموج�ــــة مــــع شــــت إقــ

وتأكــدت المعنو�ــة اإلحصــائ�ة ، المنطــق االقتصــادي
" المحســـو�ة  Fللنمـــوذج �كـــل حیـــث قـــدرت ق�مـــة " 

ــو  ــیري 19.03بنحـ ــر التفسـ ــر المتغیـ ــم �عتبـ ــن ثـ . ومـ
هــو المتغیــر ســعر صــرف الــدوالر �الجن�ــه المصــري 

ــب  ــة الطلـــ ــي دالـــ ــؤثر فـــ ــذي یـــ ــد الـــ ــیري األوحـــ التفســـ
ة المصـــر�ة فـــي الســـوق جـــز االطم الخـــارجي للطمـــاط

   .السعودي
التقدیر اإلحصائي لدالة الطلب الخارجي على   -2

 السوق الهولندي: الطماطم الطازجة المصر�ة في
 توص�ف نموذج الدالة: -

ة الطلــب علــى الطمــاطم الطازجــة �مثــل نمــوذج دالــ
ــرة  ــوق الهولنـــــــدي خـــــــالل الفتـــــ ــر�ة فـــــــي الســـــ المصـــــ

�ع اتـــــــیــــــر ال، العالقــــــة بـــــــین المتغ)2002-2016(
إجمــــــــــالي �م�ــــــــــة صــــــــــادرات الطمــــــــــاطم  ص^ت)(

المصــــــر�ة �ــــــالطن للســــــوق الهولنــــــدي، والمتغیــــــرات 
ــیر�ة المفتـــــرض تأثیر  ــا�ع التفســـ ــر التـــ ــا فـــــي المتغیـــ هـــ

�م�ة اإلنتـاج إجمالي    )1سوالمتمثلة في �ل من: (
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إجمـــالي  )2سالمحلـــي مـــن الطمـــاطم فـــي مصـــر، (
المحلــي مــن الطمــاطم فــي مصــر،  االســتهالككم�ــة 

ــعر  )3س( ــتســـ ــى  دیرصـــ ــاطم إلـــ ــن الطمـــ ــن مـــ الطـــ
�م�ــة واردات هولنــدا مــن ) 4سالســوق الهولنــدي، (

ســـ�ة بـــین لنا )5سالطمـــاطم مـــن الـــدول األخـــرى ، (
سعر تصدیر الطـن مـن الطمـاطم المصـر�ة / سـعر 

) 6س، (یر الطــــن مــــن الطمــــاطم فــــي أســــ�ان�اتصــــد
النســـــ�ة بـــــین ســـــعر تصـــــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــــاطم 

فــي  مــاطمطلن مــن االمصــر�ة / ســعر تصــدیر الطــ
النســ�ة بــین ســعر تصــدیر الطــن مــن ) 7سفرنســا، (

ــاطم المصـــــر�ة / ســـــعر تصـــــدیر الطـــــن مـــــن  الطمـــ
ــاطم فــــي أل ــا ، (الطمــ ــعر  )8سمان�ــ ــین ســ ــ�ة بــ النســ

ــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــــاطم الم صـــــر�ة / ســـــعر تصـــ
تصــدیر الطــن مــن الطمــاطم فــي المملكــة المتحــدة ، 

النســـــــ�ة بـــــــین ســـــــعر تصـــــــدیر الطـــــــن مـــــــن  )9س(
ــاطم ا تصـــــدیر الطـــــن مـــــن  ســـــعر / لمصـــــر�ةالطمـــ

النســ�ة بـــین ســـعر ) 10سإ�طال�ـــا ، (الطمــاطم فـــي 
ــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــــاطم المصـــــر�ة / ســـــعر  تصـــ

) 11ستصدیر الطن من الطمـاطم فـي المغـرب ، (
ر تصـــــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــــاطم النســـــ�ة بـــــین ســـــع

المصــر�ة / ســعر تصــدیر الطــن مــن الطمــاطم فــي 
 يلاإلجمـــاق�مـــة النـــاتج المحلـــي ) 12سإســـرائیل ، (

ــدي ،اله عـــدد ســـكان هولنـــدا �ـــالملیون ) 13س( ولنـ
ــمة، ( ــرف الــــــدوالر �الجن�ــــــه  )14سنســــ ســــــعر صــــ

   لحق .الم) �3المصري، جدول (
 نتائج التقدیر اإلحصائي للنموذج:  -

الخطــــي  االنحــــدارن نتـــائج تقــــدیر نمـــوذج یتبـــین مــــ
ال�ســــــ�ط لدالــــــة الطلــــــب علــــــى الطمــــــاطم الطازجــــــة 

ــدي ــوق الهولنـــــ ــر�ة فـــــــي الســـــ ــرةلاخـــــــالل  المصـــــ  فتـــــ
ــر التــــا�ع  )2002-2016( ــك بــــین المتغیــ  –، وذلــ

إجمالي �م�ة صادرات الطماطم الطازجـة المصـر�ة 
، و�ل مـن المتغیـرات التفسـیر�ة   -هولندي  للسوق ال

ــدة  - ــى حــ ــل علــ ــك  -�ــ ــي ذلــ ــا فــ المفتــــرض تأثیرهــ
المتغیـــر التـــا�ع ، أن أهـــم المتغیـــرات التـــي لـــم تتأكـــد 

ات تقـــــدیر  دها مـــــنمعنو�تهـــــا إحصـــــائ�ًا وتـــــم اســـــت�عا
المتعـــــدد ،  االنحـــــدارنمـــــوذج الدالـــــة فـــــي صـــــورتي 

والمتعــــــدد المراحــــــل تتمثـــــــل فــــــي �افــــــة المتغیـــــــرات 
 ر �اســتثناء المتغیــر التفســیري �ة ســالفة الــذ�التفســیر 

، لنـاتج المحلـي اإلجمـالي الهولنـدي ق�مـة ا) 12س(
ــه المتعــدد ،  االنحــدارفــي نمــوذجي  والتــي تــم إدخال

 والمتعدد المراحل .  
ــتی ــین مــ ــدول (درا نبــ ــة الجــ ــة ( -) 1ســ  -) 5معادلــ

 والمتعــدد المراحــل الخطــي المتعــدد االنحــدارنمــوذج 
ســـوق طمـــاطم المصـــر�ة فـــي اللدالـــة الطلـــب علـــى ال

ــرة  ، حیــــث ) 2016-2002(الهولنــــدي خــــالل الفتــ
 تتأكد المعنو�ة اإلحصـائ�ة أوضحت المعادلة أنه لم

قـت ، ولكـن اتف  الـذ�ر  لهذا المتغیـر التفسـیري سـالف
�مـا لـم تتأكـد  لمته مع المنطـق االقتصـاديمع  ةر إشا

 المعنو�ة اإلحصائ�ة للنموذج �كل .  
یر أنــه ال ئج التحلیل�ــة للتقــدومــن ثــم أوضــحت النتــا

ــرات التف ــن المتغیــ ــد أي مــ ــذ�ر یوجــ ــالفة الــ ــیر�ة ســ ســ
یــؤثر فــي الكم�ــة المطلو�ــة مــن الطمــاطم المصــر�ة 

   الهولندي.في السوق  
لى لخارجي علب اطلدالة االتقدیر اإلحصائي ل  -3

 الطماطم الطازجة المصر�ة في السوق اإلماراتي: 
 توص�ف نموذج الدالة: -

علــى الطمــاطم الطازجــة دالــة الطلــب �مثــل نمــوذج 
ــا راتي خـــــــالل الفتـــــــرة المصـــــــر�ة فـــــــي الســـــــوق اإلمـــــ

ــا�ع ) 2002-2016( ــر التـــ ــین المتغیـــ ــة بـــ ، العالقـــ
إجمــــــــــالي �م�ــــــــــة صــــــــــادرات الطمــــــــــاطم ص^ت) (
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مـــــاراتي ، والمتغیـــــرات اإل ق و طن للســـــالمصـــــر�ة �ـــــال
ــی ــا�ع التفســـ ــر التـــ ــا فـــــي المتغیـــ ر�ة المفتـــــرض تأثیرهـــ

إجمالي �م�ة اإلنتـاج )  1سوالمتمثلة في �ل من: (
مـــالي إج) 2سالمحلـــي مـــن الطمـــاطم فـــي مصـــر، (

المحلي من الطمـاطم فـي مصـر ،   االستهالككم�ة  
ــى ) 3س( ــاطم إلـــ ــن الطمـــ ــن مـــ ــدیر الطـــ ــعر تصـــ ســـ

ــاراتي ، ( ــ )4سالســـوق اإلمـ ــارات و  ة�م�ـ اردات اإلمـ
النســـ�ة ) 5سمـــن الطمـــاطم مـــن الـــدول األخـــرى ، (

�ة / بــین ســعر تصــدیر الطــن مــن الطمــاطم المصــر 
) 6س(سعر تصدیر الطن من الطمـاطم األردن�ـة ، 

بـــــین ســـــعر تصـــــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــــاطم  النســـــ�ة
ــر�ة / ســـــعر تصـــــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــــاطم  المصـــ

الطـــن النســـ�ة بـــین ســـعر تصـــدیر  )7سالتر��ـــة ، (
ة / ســعر تصــدیر الطــن مــن اطم المصــر�الطمــ نمــ

النســـــــ�ة بــــــــین ســــــــعر ) 8سالطمـــــــاطم الهند�ــــــــة ، (
ــدیر الطـــــن مـــــن الط مـــــاطم المصـــــر�ة / ســـــعر تصـــ

ق�مـة  )9سالطمـاطم السـور�ة ، (  تصدیر الطن مـن
عــدد  )10سالنــاتج المحلــي اإلجمــالي اإلمــاراتي ، (
ســــعر  )11سســــكان اإلمــــارات �ــــالملیون نســــمة ، (

) 4( ، جــــــدول صــــــري الم ه�ــــــ�الجن صــــــرف الــــــدوالر
 �الملحق.

 نتائج التقدیر اإلحصائي للنموذج:  -
الخطــــي  االنحــــدارذج یتبـــین مــــن نتـــائج تقــــدیر نمـــو 

زجــــــة ال�ســــــ�ط لدالــــــة الطلــــــب علــــــى الطمــــــاطم الطا
ــاراتي خـــــــالل الفتـــــــرة  المصـــــــر�ة فـــــــي الســـــــوق اإلمـــــ

ــر التــــا�ع ) 2002-2016( ــك بــــین المتغیــ  –، وذلــ
ســوق ة لل�ر م المصــإجمــالي �م�ــة صــادرات الطمــاط

�ـل   -ر�ة  ، و�ل مـن المتغیـرات التفسـی  -اإلماراتي  
ــدة  ــى حـ ــك  -علـ ــي ذلـ ــا فـ ــرض تأثیرهـ المتغیـــر المفتـ

تهــا التــا�ع ، أن أهــم المتغیــرات التــي لــم تتأكــد معنو�

إحصــائ�ًا وتــم اســت�عادها مــن تقــدیرات نمــوذج الدالــة 
المتعــدد ، والمتعــدد المراحــل  االنحــدارفــي صــورتي 

ــ ــیر�ةرات یـــــــغة المتتتمثـــــــل فـــــــي �افـــــ  )1س: (التفســـــ
إجمــــالي �م�ــــة اإلنتــــاج المحلــــي مــــن الطمــــاطم فــــي 

صـدیر الطـن مـن النس�ة بـین سـعر ت  )5سمصر، (
ــ اطم المصـــــر�ة / ســـــعر تصـــــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــ
النس�ة بین سعر تصدیر )  7ساطم األردن�ة، (الطم

الطن من الطماطم المصـر�ة / سـعر تصـدیر الطـن 
المحلــي  جتاالنــمــة ق� )9سمــن الطمــاطم الهند�ــة، (

 اإلجمالي اإلماراتي. 
ــدول ( ــة الجــ ــن دراســ ــین مــ ــة ( -) 1یتبــ  -) 6معادلــ

طي المتعـدد لدالـة الطلـب علـى لخا  االنحدارنموذج  
فـــي الســـوق اإلمـــاراتي الطمـــاطم الطازجـــة المصـــر�ة 

، حیـــــث أوضـــــحت )2016-2002(خـــــالل الفتـــــرة 
إجمـــــــــالي �م�ـــــــــة  )2س( المعادلـــــــــة أن المتغیـــــــــرات

فــــــي مصــــــر،  مــــــاطمطلي مــــــن ااالســــــتهالك المحلــــــ
ــى  )3س( ــاطم إلـــ ــن الطمـــ ــن مـــ ــدیر الطـــ ــعر تصـــ ســـ

ــاراتي ، ( ــ )4سالســـوق اإلمـ ارات �م�ـــة واردات اإلمـ
النســــ�ة  )6سن الـــدول األخــــرى، (مـــن الطمــــاطم مــــ

تصــدیر الطــن مــن الطمــاطم المصــر�ة / بــین ســعر 
 )8سالتر��ــة ،( ســعر تصــدیر الطــن مــن الطمــاطم

 النســـــ�ة بـــــین ســـــعر تصـــــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــــاطم
ــر  عر تصـــــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــــاطم / ســـــ ة�المصـــ
ــور�ة ــالملیون  )10س،( السـ ــارات �ـ ــكان اإلمـ ــدد سـ عـ

رف الــــــدوالر �الجن�ــــــه ر صــــــســــــع )11سنســــــمة ، (
ئ�ة للمتغیـر�ن المصري ، وتأكـدت المعنو�ـة اإلحصـا

ــیر�ین ( ــارة اواتفقــــــــــت  )11س، () 6سالتفســــــــ الشــــــــ
مـــــــع المنطـــــــق  )11سلمعلمـــــــة المتغیـــــــر( الموج�ـــــــة

ــم تتفــق ــم غیــر تممــع ال االقتصــادي ول األخــر، �مــا ل
ل�ـــاقي المتغیـــرات ولكـــن  اإلحصـــائ�ةأكـــد المعنو�ـــة تت
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ــاتهم ــارة معلمـ ــادي ، اتفقـــت إشـ  مـــع المنطـــق االقتصـ
وذج �كــل حیـــث وتأكــدت المعنو�ــة اإلحصــائ�ة للنمــ

ومــن  .15.51" المحســو�ة بنحــو  Fقــدرت ق�مــة " 
ــیري ( ــر التفســـ ــح أن المتغیـــ ــم یتضـــ ــعر ) 11سثـــ ســـ

فــي إجمــالي یــؤثر  المصــري صــرف الــدوالر �الجن�ــه 
�ـــــــــة صـــــــــادرات الطمــــــــــاطم المصـــــــــر�ة للســــــــــوق كم

 اإلماراتي.
ــدو  ــس الجـ ــة نفـ ــن دراسـ ــین مـ ــة ( -ل یتبـ  -) 7معادلـ

ــدارنمــــوذج  ــدد المراحــــل االنحــ ــة  الخطــــي المتعــ لدالــ
الطلب على الطماطم الطازجة المصر�ة في السوق 
اإلمـــاراتي خـــالل نفـــس الفتـــرة ســـالفة الـــذ�ر ، حیـــث 

 )6س( ةالتفســـیر� اتر یـــالمتغ أظهـــرت تلـــك المعادلـــة
النســـــ�ة بـــــین ســـــعر تصـــــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــــاطم 

ــر�ة / ســـــعر تصـــــدیر الطـــــن مـــــن   الطمـــــاطمالمصـــ
النس�ة بین سعر تصدیر الطن مـن   )8سالتر��ة ،(

ــاطم المصـــــر�ة / ســـــعر تصـــــدیر الطـــــن مـــــن ا لطمـــ
ســعر صــرف الــدوالر ) 11س( الطمــاطم الســور�ة ،

ــه المصـــــــــري ، ــة  �الجن�ـــــــ حیـــــــــث تأكـــــــــدت المعنو�ـــــــ
�مــــا اتفقــــت الثالثــــة ،  المتغیــــرات لتلــــك ةحصــــائ�اإل

ــر�ن ( ــة المتغیـــــــ ــارة معلمـــــــ ــع  )11س( )8سإشـــــــ مـــــــ
،  )6سي ولم تتفق مـع المتغیـر (تصاداالقالمنطق  

وتأكــدت المعنو�ــة اإلحصــائ�ة للنمــوذج �كــل حیـــث 
ومــن  .56.27" المحســو�ة بنحــو  Fقــدرت ق�مــة " 

النســ�ة بــین ســـعر  ین:التفســـیر� �نثــم �عتبــر المتغیــر 
ــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــــاطم ا لمصـــــر�ة / ســـــعر تصـــ

تصــدیر الطــن مــن الطمــاطم الســور�ة، ســعر صــرف 
 ینالتفسـیر� �نالمتغیر  الدوالر �الجن�ه المصري، هما

ــذاناألوحــد فــي دالــة الطلــب الخــارجي  انیــؤثر  ان الل
 للطماطم الطازجة المصر�ة في السوق اإلماراتي.

طلب الخارجي على التقدیر اإلحصائي لدالة ال  -4
 الطماطم الطازجة المصر�ة في السوق الكو�تي:

  توص�ف نموذج الدالة: -
�مثــل نمــوذج دالــة الطلــب علــى الطمــاطم الطازجــة 

 الكــــــــو�تي خــــــــالل الفتــــــــرة المصــــــــر�ة فــــــــي الســــــــوق 
ــا�ع ) 2002-2016( ــر التـــ ــین المتغیـــ ــة بـــ ، العالقـــ
إجمــــــــــالي �م�ــــــــــة صــــــــــادرات الطمــــــــــاطم  ص^ت)(

كــــــو�تي ، والمتغیــــــرات المصــــــر�ة �ــــــالطن للســــــوق ال
ــا�ع  ــر التـــ ــا فـــــي المتغیـــ ــیر�ة المفتـــــرض تأثیرهـــ التفســـ

إجمالي �م�ة اإلنتـاج   )1(س:  والمتمثلة في �ل من
إجمــالي  )2سالمحلــي مــن الطمــاطم فــي مصــر ، (

المحلي من الطمـاطم فـي مصـر ،   االستهالككم�ة  
ــى  )3س( ــاطم إلـــ ــن الطمـــ ــن مـــ ــدیر الطـــ ــعر تصـــ ســـ

الكو�ـت مـن  �م�ـة واردات  )4سالسوق الكـو�تي ، (
ــرى، ( ــدول األخـ ــن الـ ــاطم مـ ــین  )5سالطمـ ــ�ة بـ النسـ

ــة  ــاطم الطازجـــــ ــن الطمـــــ ــن مـــــ ــدیر الطـــــ ــعر تصـــــ ســـــ
ــر�ة / ســـــعر تصـــــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــــاطم  المصـــ

لنســ�ة بــین ســعر تصــدیر الطــن ا) 6ساألردن�ــة ، (
ــدیر  ــعر تصـ ــر�ة / سـ ــة المصـ ــاطم الطازجـ ــن الطمـ مـ

النســـ�ة بـــین  )7سالطـــن مـــن الطمـــاطم الســـور�ة ، (
ــدیر ا ــعر تصـــــ ــة ســـــ ــاطم الطازجـــــ ــن الطمـــــ ــن مـــــ لطـــــ

ــر�ة / ســـــعر تصـــــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــــاطم  المصـــ
النســ�ة بــین ســعر تصــدیر الطــن  )8ساللبنان�ــة ، (

ن مــن الطمــاطم المصــر�ة / ســعر تصــدیر الطــن مــ
ــة ، ( ــاتج المحلـــــي ) 9سالطمـــــاطم التر��ـــ ــة النـــ ق�مـــ
عـــدد ســـكان الكو�ـــت  )10ساإلجمـــالي الكـــو�تي ، (

دوالر ســـــعر صـــــرف الـــــ) 11س�ـــــالملیون نســـــمة ، (
  ) �الملحق .5�الجن�ه المصري ، جدول (
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 نتائج التقدیر اإلحصائي للنموذج:  -
الخطــــي  االنحــــداریتبـــین مــــن نتـــائج تقــــدیر نمـــوذج 

علــــــى الطمــــــاطم الطازجــــــة  ال�ســــــ�ط لدالــــــة الطلــــــب
المصــــــــر�ة فــــــــي الســــــــوق الكــــــــو�تي خــــــــالل الفتــــــــرة 

ــر التــــا�ع ) 2002-2016( ــك بــــین المتغیــ  –، وذلــ
الطمــاطم المصــر�ة للســوق  إجمــالي �م�ــة صــادرات

�ــل  -، و�ــل مــن المتغیــرات التفســیر�ة  -الكــو�تي 
ــدة  ــى حـ ــك المتغیـــر  -علـ ــي ذلـ ــا فـ ــرض تأثیرهـ المفتـ

م تتأكــد معنو�تهــا التــا�ع ، أن أهــم المتغیــرات التــي لــ
إحصــائ�ًا وتــم اســت�عادها مــن تقــدیرات نمــوذج الدالــة 

المتعــدد ، والمتعــدد المراحــل  االنحــدارفــي صــورتي 
�افـــة المتغیـــرات التفســـیر�ة ســـالفة الـــذ�ر  يتتمثـــل فـــ

�اســـتثناء المتغیـــرات التفســـیر�ة التـــي تتمثـــل فـــي �ـــل 
إجمــالي �م�ــة االســتهالك المحلــي مــن  )2س(مــن: 

ســعر تصــدیر الطــن  )3س، ( الطمــاطم فــي مصــر
�م�ـــة  )4سمـــن الطمـــاطم إلـــى الســـوق الكـــو�تي ، (

،  واردات الكو�ــت مــن الطمــاطم مــن الــدول األخــرى 
ــ )6س( ة بـــــــین ســـــــعر تصـــــــدیر الطـــــــن مـــــــن �النســـــ

الطمــاطم الطازجــة المصــر�ة / ســعر تصــدیر الطــن 
النســـ�ة بـــین ســـعر  )8سمـــن الطمـــاطم الســـور�ة ، (

ــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــــاطم المصـــــر�ة / ســـــ عر تصـــ
عـدد )  10ستصدیر الطن من الطماطم التر��ة ، (
ســـــعر ) 11سســـــكان الكو�ـــــت �ـــــالملیون نســـــمة ، (

م إدخــالهم تــوالتــي صــرف الــدوالر �الجن�ــه المصــري 
 المتعدد ، والمتعدد المراحل.  االنحدارفي نموذجي 

ــدول ( ــة الجــ ــن دراســ ــین مــ ــة ( -) 1یتبــ  -) 8معادلــ
علـى الخطي المتعـدد لدالـة الطلـب   االنحدارنموذج  

الطمــــاطم الطازجــــة المصــــر�ة فــــي الســــوق الكــــو�تي 
، حیــــث أوضــــحت ) 2016-2002(خــــالل الفتــــرة 

ــة ــدم المعادلـــ ــائ� عـــ ــة اإلحصـــ ــد المعنو�ـــ ــة  ةتأكـــ لكافـــ

، �مـا اتفقـت إشـارة ة سالفة الـذ�رالتفسیر�  اتلمتغیر ا
إجمــالي �م�ــة االســتهالك  )2سالمتغیــرات ( معلمــة

ســــعر  )3سالمحلــــي مــــن الطمــــاطم فــــي مصــــر ، (
ر الطــن مــن الطمــاطم إلــى الســوق الكــو�تي، تصــدی

النســـــــ�ة بـــــــین ســـــــعر تصـــــــدیر الطـــــــن مـــــــن  )6س(
الطمــاطم الطازجــة المصــر�ة / ســعر تصــدیر الطــن 

عـدد سـكان الكو�ـت )10سطمـاطم السـور�ة، (لمن ا
ســـــعر صـــــرف الـــــدوالر ) 11س�ـــــالملیون نســـــمة ، (

ولــــم ،  االقتصــــاديمــــع المنطــــق  �الجن�ــــه المصــــري 
�م�ــــة  )4سلمتغیــــر�ن (لتتفــــق إشــــارة تلــــك المعلمــــة 

واردات الكو�ــت مــن الطمــاطم مــن الــدول األخــرى ، 
النســـــــ�ة بـــــــین ســـــــعر تصـــــــدیر الطـــــــن مـــــــن  )8س(

ــاطم المصـــــر�ة / ســـــع ر تصـــــدیر الطـــــن مـــــن الطمـــ
لــم تتأكــد المعنو�ــة اإلحصــائ�ة ، و الطمــاطم التر��ــة 

 للنموذج �كل.  
أي من تلك المتغیـرات التفسـیر�ة   أنومن ثم یتضح  

ثر فـــي إجمـــالي �م�ـــة صـــادرات یـــؤ  ال ســـالفة الـــذ�ر
  الكو�تي.السوق   إلىالطماطم المصر�ة 

ــدول  ــس الجـ ــة نفـ ــن دراسـ ــین مـ ــة ( -یتبـ  -) 9معادلـ
ــدارنمــــوذج  ــة  االنحــ ــل لدالــ ــدد المراحــ الخطــــي المتعــ

الطلب على الطماطم الطازجة المصر�ة في السوق 
ــالفة  ــرة ســ ــو�تي خــــالل نفــــس الفتــ ــذ�ر،الكــ حیــــث  الــ
ــة أن المتغ ــك المعادلــــــ ــیري أظهــــــــرت تلــــــ ــر التفســــــ  یــــــ

 المصــــري،صــــرف الــــدوالر �الجن�ــــه  ) ســــعر11س(
واتفقـت   المتغیـر،وتأكدت المعنو�ة اإلحصـائ�ة لهـذا  

لمتغیـــر مـــع المنطـــق هـــذا امـــة لمعل اإلشـــارة الموج�ـــة
وتأكـدت المعنو�ـة اإلحصـائ�ة للنمـوذج   االقتصادي،

" المحســـــو�ة بنحـــــو  Fككـــــل حیـــــث قـــــدرت ق�مـــــة " 
للطلــــــب . ومــــــن ثــــــم فــــــإن أهــــــم المحــــــددات 28.55

ــر� ــة المصــ ــاطم الطازجــ ــو�تي للطمــ ــي الكــ ــل فــ ة تتمثــ
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ــر التفســــیري  ســــعر صــــرف الــــدوالر �الجن�ــــه  المتغیــ
   المصري.

 
   :ص�اتتو وال الملخص

ــائي لـــدوال الطلـــب  ــائج التقـــدیر اإلحصـ ــین مـــن نتـ تبـ
الخارجي للطماطم المصر�ة على المسـتوى العـالمي 

أن  ،وأهــم األســواق التقلید�ــة المســتوردة لتلــك الســلعة
ــ ــاطم أهـــ ــى الطمـــ ــارجي علـــ ــب الخـــ ــددات الطلـــ م محـــ

الطازجــة المصــر�ة فــي الســوق العــالمي هــو إجمــالي 
 عــــــدد الســــــكان �ــــــأهم الــــــدول المســــــتوردة للطمــــــاطم

وأوضحت النتـائج أ�ضـًا أنـه ال یوجـد أي   المصر�ة،
ــة مـــــن  ــة المطلو�ـــ مـــــن المتغیـــــرات یـــــؤثر فـــــي الكم�ـــ

وأوضـحت  الهولنـدي.الطماطم المصر�ة في السوق 
ًا أن النســـ�ة بـــین ســـعر تصـــدیر الطـــن النتـــائج أ�ضـــ

مــن الطمــاطم المصــر�ة / ســعر تصــدیر الطــن مــن 
ســــعر صــــرف الــــدوالر �الجن�ــــه  الســــور�ة،الطمــــاطم 

ــر  ــب الخــــارجي علــــى  ي المصــ همــــا المحــــددان للطلــ
وأن أهــم  اإلمــاراتي،الطمــاطم المصــر�ة فــي الســوق 

محــــــــددات الطلــــــــب الكــــــــو�تي للطمــــــــاطم الطازجــــــــة 
الـــدوالر �الجن�ـــه المصـــر�ة تتمثـــل فـــي ســـعر صـــرف 

القـــائمین علـــى تســـو�ق الدراســـة  توصـــيو المصـــري. 
ضـرورة �  محصول الطمـاطم الـى األسـواق الخارج�ـة

ــدیر  ــعر تصـــــ ــع ســـــ ــدم رفـــــ ــاطم معـــــ ــول الطمـــــ حصـــــ
إذ أن ذلــك �ســهم المصــر�ة الــى األســواق الخارج�ــة 

لألســواق  ذلــك المحصــولفــي التوســع فــي صــادرات 
طم والعمــــل علــــى قــــدرة منافســــة الطمــــا لــــهالتقلید�ــــة 

المصــــــر�ة لألســــــواق األخــــــرى المنافســــــة لهــــــا فـــــــي 
فــتح أســواق اســتیراد�ة جدیــدة مــع  العالم�ــة،األســواق 

 لذلك المحصول.  
 

 المراجع: 
 ث ورسائل علم�ةو �ح

ــل�مان (د�تــــــور محمــــــد جــــــابر عــــــامر  )،إبــــــراه�م ســــ
ــواق الطمـــاطم  ــاد�ات أسـ ــور): اقتصـ (د�تـ

ــر�ة، ــاد  المصــ ــر�ة لالقتصــ ــة المصــ المجلــ
العـدد   والعشـرون،را�ع  المجلد ال  الزراعي،

 .2014الثاني، یونیو 
علــــــي عبــــــد الجلیــــــل ع�ســــــى (د�تــــــور)، وآخــــــرون: 
الكفاءة االقتصاد�ة والتسو�ق�ة لمحصـول 

ــي طلا ــومي وفــ ــتوى القــ ــى المســ ــاطم علــ مــ
ــوم  ــة أســـــــیوط للعلـــــ ــا، مجلـــــ ــة قنـــــ محافظـــــ
الزراع�ة، المجلد التاسع والثالثون، العدد 

 .2008 الثاني،
ة): نظــــــم التســــــو�ق فاطمــــــة أحمــــــد شــــــفیق (د�تــــــور  

الـــــداخلي والخـــــارجي للخضـــــر والن�اتـــــات 
الطب�ــة والعطر�ــة المزروعــة عضــو�ًا فــي 

ــر، ــاد  مصـــــ ــر�ة لالقتصـــــ ــة المصـــــ المجلـــــ
ــ ــاني  ،يالزراعــ ــد الثــ ــر،المجلــ ــدد  عشــ العــ
 .2002سبتمبر   الثالث،

 النشرات والدور�ات
ــرة  المصــــــــــــــري،البنــــــــــــــك األهلــــــــــــــي  النشــــــــــــ

   متفرقة.أعداد  االقتصاد�ة،
 واإلحصاء،المر�زي للتعبئة العامة    الجهاز
   المعلومات.مر�ز  

ــالح  ــة واستصـــــــــــ ــي،وزارة الزراعـــــــــــ اإلدارة  األراضـــــــــــ
نشــــــــرة  الزراعــــــــي،المر�ز�ــــــــة لالقتصــــــــاد 

  متفرقة.اد الزراعي، أعداد  صاالقت
 مواقع على ش�كة االنترنت

شـ�كة   )،F.A.Oمنظمة األغذ�ة والزراعة (
 اإلنترنت.
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 : حقالمل 
 ). 2006-2002الطماطم الطازجة المصر�ة خالل الفترة ( علىغیرات نموذج دالة الطلب العالمي ): مت1جدول (

 
 السنوات 

  تأثیرھا في المتغیر التابع  ضالتفسیریة المفتر المتغیرات المتغیر التابع 
إجمالي كمیة 

صادرات الطماطم 
الطازجة المصریة 

 (ألف طن)

إجمالي كمیة اإلنتاج 
المحلي من الطماطم 

 )(طني مصر ف

إجمالي كمیة 
االستھالك المحلي  
من الطماطم في 

 مصر (طن)

متوسط سعر  
تصدیر الطن من  
الطماطم الطازجة  

 ر) المصریة (دوال

متوسط السعر  
لمي لتصدیر  االع

الطن من  
الطماطم 
 (دوالر) 

النسبة بین سعر تصدیر الطن 
من الطماطم الطازجة  

المصریة / متوسط سعر 
م تصدیر الطن من الطماط

 (*) في الدول المنافسة 

إجمالي عدد السكان  
بأھم الدول المستوردة  

للطماطم الطازجة  
 نسمة)المصریة (ملیون  

) (** 

سعر صرف 
الر  الدو

بالجنیھ 
 المصري

2002 3760 6777875 5068 250 786 0.30 144.57 4.52 
2003 3224 7140198 5344 254 941 0.28 147.16 5.97 
2004 7188 7640818 5743 229 915 0.25 150.02 6.21 
2005 18470 7600000 6150 203 1023 0.20 153.03 5.79 
2006 6732 8576070 6846 229 953 0.23 156.19 5.75 
2007 19891 8639024 6709 205 1079 0.17 159.29 5.64 
2008 3172 9204097 6429 1439 1132 1.22 162.68 5.45 
2009 23867 10287539 7123 833 1015 0.73 165.93 5.56 
2010 5700 8544993 5900 1178 1164 0.90 169.44 5.66 
2011 62248 8105263 5644 307 1141 0.24 172.41 5.97 
2012 23549 8625219 5951 1220 1221 1.01 176.19 6.50 
2013 74801 8290551 6750 809 1260 0.65 178.67 6.69 
2014 61800 8288043 8221 1148 1155 0.85 179.75 7.28 
2015 58714 7737827 7669 1241 1087 1.07 181.83 7.78 
2016 62617 7943285 7231 1054 1080 0.91 184.10 8.87 
 رائیل.شمل كل من دول: األردن، سوریا، المغرب، لبنان، أسبانیا، فرنسا، ألمانیا، المملكة المتحدة، إیطالیا، تركیا، ھولندا، الھند، إست(*) 

 الكویت، المملكة المتحدة.  اإلمارات،  العراق،ھولندا،  السعودیة،(**) تشمل كل من دول: سوریا، 
 .نشرة المحاصیل الشتوي، الصیفي والنیلياستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادیة، ووزارة الزراعة  -من: المصدر: جمعت وحسبت 

 بكة االنترنت. ش ،(.F.A.O)منظمة األغذیة والزراعة  - 
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 ).2016-2002الطماطم الطازجة المصریة في السوق السعودي خالل الفترة ( علىدوال الطلب  نموذج): متغیرات 2( جدول
 

 
 السنوات

 المتغیرات التفسیریة المفترض تأثیرھا في المتغیر التابع  تابع  لالمتغیر ا
كمیة صادرات  

الطماطم 
الطازجة 

 إلى المصریة
 (طن)  السعودیة

إجمالي كمیة 
اإلنتاج المحلي من  

الطماطم في 
 )(طنمصر 

إجمالي كمیة 
االستھالك  
المحلي من 
الطماطم في 
 مصر (طن)

ر  سعر تصدی
الطن من  
الطماطم 

 إلىالطازجة 
السوق السعودي  

 (دوالر) 

كمیة واردات  
السعودیة من  
الطماطم من 

الدول األخرى  
 (طن)

النسبة بین سعر تصدیر الطن من  
طم الطازجة المصریة / سعر  الطما

تصدیر الطن من الطماطم في الدول  
 (*)المنافسة 

قیمة الناتج المحلي  
اإلجمالي في 

السعودیة (ملیون  
 والر) د

عدد سكان  
السعودیة  

  ون(ملی
 نسمة)

سعر صرف 
الدوالر  
بالجنیھ 
 المصري

 لبنان تركیا سوریا

2002 1848 6777875 5068 206.19 229608 0.92 0.90 2.03 18855120 21.5 4.52 
2003 1809 7140198 5344 185.59 251739 1.08 0.66 2.02 21457280 22.3 5.97 
2004 2710 7640818 5743 169.24 212482 2.08 0.49 1.88 25874213 23.2 6.21 
2005 5009 7600000 6150 173.58 209993 1.46 0.35 1.27 32846107 24.04 5.79 
2006 1169 8576070 6846 164.87 209030 0.84 0.50 1.16 37690013 24.8 5.75 
2007 2427 8639024 6709 143.09 205287 0.45 0.35 0.78 41596451 25.5 5.64 
2008 1919 9204097 6429 546.42 20555 4.24 1.63 6.51 51979680 26.2 5.45 
2009 3401 10287539 7123 742.27 187090 2.57 1.11 2.55 42909787 26.8 5.56 
2010 1605 8544993 5900 727.21 205961 2.67 1.42 3.39 52681147 27.5 5.66 
2011 3518 8105263 5644 477.39 186857 0.94 0.41 0.51 46956667 28.1 5.97 
2012 1516 8625219 5951 812.31 186521 3.79 1.71 3.17 73395573 28.3 6.50 
2013 35616 8290551 6750 373.99 153578 2.55 0.99 2.77 74433573 28.8 6.69 
2014 25487 8288043 8221 612.64 141920 3.47 1.57 2.97 75635035 30.8 7.28 
2015 42803 7737827 7669 615.81 140167 3.91 1.84 2.26 65175724 31.6 7.78 
2016 27065 7943285 7231 577.45 133272 3.32 2.13 0.99 63961705 32.3 8.87 

 لبنان. تركیا، سوریا،(*) تشمل الدول المنافسة في السوق السعودي كل من دول:     
 األراضي، قطاع الشئون االقتصادیة، نشرة المحاصیل الشتوي، الصیفي والنیلي. الحوزارة الزراعة واستص -من: المصدر: جمعت وحسبت     
 شبكة االنترنت.  ،(.F.A.O)مة األغذیة والزراعة منظ -   
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 .)2016 -2002ق الھولندي خالل الفترة (دوال الطلب علي الطماطم الطازجة المصریة في السو نموذج): متغیرات 3(جدول 
 
 السنوات

المتغیر  
 المتغیرات التفسیریة المفترض تأثیرھا في المتغیر التابع    لتابعا

كمیة 
صادرات 
الطماطم 
الطازجة 
 المصریة

 إلى
ھولندا  
 (طن)

إجمالي كمیة 
اإلنتاج  

المحلي من 
الطماطم في 

 مصر 
 )(طن

إجمالي  
كمیة 

االستھالك  
المحلي 

من  
الطماطم 
في مصر 

 (طن)

سعر 
تصدیر  

الطن من  
الطماطم 
الطازجة 

  السوق إلى
الھولندي  
 (دوالر) 

كمیة 
واردات  
ھولندا  
من  

الطماطم 
من الدول  
األخرى 

 (طن)

بین سعر تصدیر الطن من الطماطم الطازجة المصریة / سعر تصدیر  النسبة  
 (*)الطن من الطماطم في الدول المنافسة 

قیمة الناتج  
المحلي 

جمالي في اإل
ھولندا  
(ملیون  
 دوالر) 

عدد  
سكان 
ھولندا  
(ملیون  

 ة)نسم

 سعر
صرف 
الدوالر  
بالجنیھ 
 المصري

نیا 
سبا

أ
سا 

رن
ف

نیا 
لما

أ
 

حدة
لمت

ة ا
ملك

الم
 

یط
إ

لیا
ا

ب  
غر

الم
یل  

رائ
إس

 
2002 106 6777875 5068 546.90 216212 0.31 0.26 0.19 0.14 0.20 0.50 0.14 46447864 16.04 4.52 
2003 222 7140198 5344 580.23 226096 0.27 0.23 0.18 0.13 0.17 0.38 0.15 57091761 16.1 5.97 
2004 550 7640818 5743 548.14 174237 0.24 0.19 0.18 0.12 0.15 0.41 0.13 64604172 16.2 6.21 
2005 692 7600000 6150 570.63 147995 0.18 0.14 0.14 0.10 0.11 0.29 0.14 67237408 16.3 5.79 
2006 756 8576070 6846 441.39 247016 0.23 0.17 0.17 0.12 0.12 0.36 0.14 71941287 16.4 5.75 
2007 1666 8639024 6709 455.14 198713 0.15 0.13 0.12 0.09 0.09 0.30 0.10 83319053 16.4 5.64 
2008 2804 9204097 6429 533.58 153476 1.10 0.91 0.77 0.67 0.68 1.89 0.96 93129339 16.5 5.45 
2009 2715 10287539 7123 1392.81 183822 0.64 0.55 0.48 0.46 0.38 1.13 0.42 85808558 16.6 5.56 
2010 9331 8544993 5900 554.24 173747 0.80 0.63 0.59 0.53 0.53 1.46 0.59 83643974 16.6 5.66 
2011 12356 8105263 5644 276.38 195045 0.25 0.18 0.16 0.15 0.13 0.32 0.15 89370170 16.7 5.97 
2012 1077 8625219 5951 1724.15 188347 0.92 0.75 0.65 0.60 0.58 1.35 0.70 82313924 16.75 6.50 
2013 729 8290551 6750 1657.70 187736 0.62 0.47 0.42 0.34 0.36 0.86 0.47 85353935 16.80 6.69 
2014 1127 8288043 8221 1157.42 178948 0.86 0.68 0.56 0.51 0.51 1.16 0.44 87963508 16.89 7.28 
2015 747 7737827 7669 1158.23 167688 1.10 0.87 0.71 0.60 0.62 1.18 0.91 75799945 16.94 7.78 
2016 505 7943285 7231 1081.85 172039 0.90 0.74 0.60 0.51 0.58 1.08 0.83 77722754 16.99 8.87 

 ل: أسبانیا، فرنسا، ألمانیا، المملكة المتحدة، إیطالیا، المغرب، إسرائیل.من دو (*) تشمل الدول المنافسة في السوق الھولندي كل
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادیة، نشرة المحاصیل الشتوي، الصیفي والنیلي. - ر: جمعت وحسبت من:المصد

 ، شبكة االنترنت.  (.F.A.O)منظمة األغذیة والزراعة   -          
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 ).2016-2002طازجة المصریة في السوق اإلماراتي خالل الفترة (الطماطم ال علىنموذج دوال الطلب  متغیرات): 4ول (جد

 
 السنوات 

 رھا في المتغیر التابع المتغیرات التفسیریة المفترض تأثی المتغیر التابع  
كمیة 

صادرات 
الطماطم 
الطازجة 

 إلى المصریة
اإلمارات 

 (طن)

یة إجمالي كم
نتاج المحلي اإل

من الطماطم في 
مصر (ألف 

 طن)

كمیة  إجمالي
االستھالك  
المحلي من 
الطماطم في 
 مصر (طن)

سعر تصدیر  
الطن من  
الطماطم 

 إلىالطازجة 
السوق  

اإلماراتي 
 (دوالر) 

ات  كمیة وارد
اإلمارات من 
الطماطم من 

الدول  
األخرى 

 (طن)

 النسبة بین سعر تصدیر الطن من الطماطم الطازجة
یة / سعر تصدیر الطن من الطماطم في الدول  المصر

 (*)فسة المنا

قیمة الناتج  
المحلي 

اإلجمالي في 
السعودیة  
(ملیون  
 دوالر) 

عدد  
سكان 

اإلمارات 
(ملیون  
 نسمة)

سعر 
صرف 
الدوالر  
بالجنیھ 
 المصري

 سوریا الھند  تركیا األردن 

2002 57 6777875 5068 223.89 79246 0.87 0.90 1.32 0.92 10981620 3.22 4.52 
2003 25 7140198 5344 21.44 77625 0.87 0.66 1.95 1.08 12434636 3.37 5.97 
2004 174 7640818 5743 193.40 91876 0.73 0.49 1.31 2.08 14782437 3.66 6.21 
2005 148 7600000 6150 260.28 70164 0.55 0.35 0.97 1.46 18061702 4.15 5.79 
2006 194 8576070 6846 211.30 124205 0.68 0.50 1.02 0.84 22210592 4.88 5.75 
2007 298 8639024 6709 490.78 97260 0.45 0.35 0.75 0.45 25791613 5.80 5.64 
2008 456 9204097 6429 606.79 103042 2.93 1.63 6.07 4.24 31547462 6.80 5.45 
2009 362 10287539 7123 1320.14 112910 2.13 1.11 4.12 2.57 25354736 7.72 5.56 
2010 1410 8544993 5900 992.23 123379 1.88 1.42 3.18 2.67 28604934 8.44 5.66 
2011 1417 8105263 5644 455.78 133874 0.59 0.41 0.82 0.94 34745405 8.93 5.97 
2012 1812 8625219 5951 987.85 130189 2.04 1.71 3.91 3.79 37231396 9.21 6.50 
2013 1730 8290551 6750 1003.29 135573 1.56 0.99 2.65 2.55 40234016 9.35 6.69 
2014 3305 8288043 8221 985.44 165513 1.49 1.57 3.62 3.47 40313710 9.07 7.28 
2015 6358 7737827 7669 998.20 179290 1.57 1.84 3.46 3.91 3581350 9.15 7.78 
2016 10899 7943285 7231 942.28 168601 1.49 2.13 3.43 3.32 3570450 9.27 8.87 

 تركیا، الھند، سوریا. األردن، (*) تشمل الدول المنافسة في السوق اإلماراتي كل من دول:     
 ي، الصیفي والنیلي.الشتو وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادیة، نشرة المحاصیل -من: المصدر: جمعت وحسبت    
 ، شبكة االنترنت.  (.F.A.O)منظمة األغذیة والزراعة  -      
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 ). 2016-2002المصریة في السوق الكویتي خالل الفترة (الطماطم الطازجة  علىدوال الطلب  نموذج): متغیرات 5( جدول
 لتابع تغیر االمتغیرات التفسیریة المفترض تأثیرھا في الم المتغیر التابع   السنوات 

كمیة 
ادرات ص

الطماطم 
الطازجة 

 إلى المصریة
 الكویت (طن) 

إجمالي كمیة 
اإلنتاج المحلي 
من الطماطم في 

 مصر 
 )(طن

إجمالي كمیة 
الك  االستھ

المحلي من 
الطماطم في 

 )(طنمصر 

سعر تصدیر  
الطن من  
الطماطم 

 إلىالطازجة 
السوق  
الكویتي  
 (دوالر) 

كمیة 
واردات  

الكویت من  
ماطم من الط

الدول  
 ىاألخر

 (طن)

النسبة بین سعر تصدیر الطن من الطماطم الطازجة 
المصریة / سعر تصدیر الطن من الطماطم في الدول  

 (*)المنافسة 

لناتج  قیمة ا
المحلي 

اإلجمالي في 
  الكویت
(ملیون  
 دوالر) 

عدد  
سكان 

الكویت  
(ملیون  
 نسمة)

سعر 
صرف 
الدوالر  
بالجنیھ 
 المصري

 تركیا انلبن وریاس األردن 

2002 72 6777875 5068 158.85 53529 0.87 0.92 2.03 0.90 3813880 2.07 4.52 
2003 176 7140198 5344 204.69 36215 0.87 1.08 2.02 0.66 4787584 2.13 5.97 
2004 33 7640818 5743 160.55 58405 0.73 2.08 1.88 0.49 5944051 2.19 6.21 
2005 519 7600000 6150 171.33 38618 0.55 1.46 1.27 0.35 8079795 2.26 5.79 
2006 305 8576070 6846 116.17 84219 0.68 0.84 1.16 0.50 10155897 2.35 5.75 
2007 1629 8639024 6709 174.65 59641 0.45 0.45 0.78 0.35 11463547 2.45 5.64 
2008 419 9204097 6429 426.61 44765 2.93 4.24 6.51 1.63 14738028 2.55 5.45 
2009 139 10287539 7123 95.14 42689 2.13 2.57 2.55 1.11 10590530 2.65 5.56 
2010 809 8544993 5900 935.87 32936 1.88 2.67 3.39 1.42 11541640 2.74 5.66 
2011 846 8105263 5644 309.88 39431 0.59 0.94 0.51 0.41 15403494 2.82 5.97 
2012 416 8625219 5951 782.15 43345 2.04 3.79 3.17 1.71 17404470 3.3 6.50 
2013 1751 8290551 6750 931.39 41047 1.56 2.55 2.77 0.99 17582672 3.4 6.69 
2014 3181 8288043 8221 694.51 73089 1.49 3.47 2.97 1.57 16265623 3.78 7.28 
2015 10420 7737827 7669 705.53 72360 1.57 3.91 2.26 1.84 11405940 3.94 7.78 
2016 8015 7943285 7231 667.64 69495 1.49 3.32 0.99 2.13 11034613 4.05 8.87 

 تركیا.سوریا، لبنان،   األردن،تشمل الدول المنافسة في السوق الكویتي كل من دول:  (*)   
 .نشرة المحاصیل الشتوي، الصیفي والنیليقطاع الشئون االقتصادیة، راضي، ألوزارة الزراعة واستصالح ا -من: المصدر: جمعت وحسبت    

. ، شبكة االنترنت (.F.A.O)منظمة األغذیة والزراعة  -            
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ABSTRACT 

The results of the statistical estimation of the external demand for Egyptian 
tomatoes at the global level and the most important traditional markets imported 
for this commodity indicate that the most important determinants of external 
demand for Egyptian fresh tomatoes in the world market is the total population 
of the main importing countries for Egyptian tomatoes. Is the value of Syrian 
domestic product in the Syrian market, and the results also showed that none of 
the variables affect the amount of Egyptian tomatoes required in the Dutch 
market. And that the exchange rate of the dollar in Egyptian pounds is the only 
explanatory variable affecting the external demand function of Egyptian fresh 
tomatoes in the Iraqi market. The results also showed that the ratio between the 
export price of tons of Egyptian tomatoes / the price of export of tons of Syrian 
tomatoes, The main determinants of the Egyptian demand for Egyptian fresh 
tomatoes are the dollar exchange rate in Egyptian pounds. , And that the total 
domestic tomato production in Egypt, the export price of tones of tomatoes to 
the UK market, are the variables that affect the external demand function of 
Egyptian fresh tomatoes in the UK market .       
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