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 امللخص 

ىل  ابلإضافة  الاس هتالك احمليل يف مرص، نظرا لأمهيهتا  يفتعترب البطاطس من أأمه حماصيل اخلرض  ثالث   يف ، وتزرع البطاطس تصديريا  كوهنا حمصولا اإ

،  سبمترب، والعروة النيلية تزرع خالل شهر نومفربالعروة الش توية وتزرع خالل شهر  ،يناير، وفربايرالعروة الصيفية وتزرع خالل شهر  ه عروات رئيس ية 

أألف فدان   412 حوالمرص  يفبلغت املساحة املزروعة ابلبطاطس . الرملية الأرايض يفاخلفيفة او الثقيةل وأأيضا  الأرايض يفوجتود زراعة البطاطس 

نتاجية بلغت    بلغت كام ، (1) (2018-2020)  خالل متوسط الفرتة مليون طن وذكل  4,98نتاج قدرت بنحو اإ طن للفدان وبمكية  11,51مبتوسط اإ

املرصية من  الواردات مكية بلغتدولر، بيامن  مليون  231,67 حوال وبقمية بلغت أألف طن،  657 حوالالصادرات املرصية من البطاطس  مكية

 . مكتوسط لنفس الفرتة  دولر  مليون 87,82حوال   وبقمية بلغتأألف طن،  119,8 حوالالبطاطس 

 . املعوقات التصديرية ،الوضع التنافيس ، التوزيع اجلغرايف ،البطاطساللكامت الاسرتشادية: 

   مشلكة البحث: املقدمة و 

تواجه الصادرات املرصية من احملاصيل الزراعية منافسة شديدة يف  

الأسواق العاملية يف ظل التكتالت واملتغريات الاقتصادية ادلولية 

ىل  اإ الراهنة، مما يؤدى اىل تذبذب واخنفاض مكية الصادرات من وقت 

  ،عدم اس تقرار ونقص املردود من تصدير البطاطسأ خر، وابلتال 

ن تكل  أأ ل اإ مرص مبزية نسبية يف تصدير البطاطس، بالرمغ من متتع ف

املزية تفقد بسبب التقلبات يف المكية املصدرة مما أأدى اىل فقدان  

سواقها. وتنحرص مشلكة ادلراسة يف  أأ البطاطس املرصية العديد من 

تذبذب واخنفاض مكية الصادرات املرصية من البطاطس من عام اىل  

ىل خروج مرص من جم ,خرأأ  ال املنافسة العاملية للبطاطس,  مما يؤدي اإ

 وفقد مصدر هام من مصادر احلصول عىل النقد الاجنيب. 

لقاء أأساس ية بصفة البحث يس هتدف   التنافيس املركز  عىل  الضوء اإ

  رفع  عىل القادرة الأساليب ووضع البطاطس, من املرصية للصادرات

 يف البطاطس من املرصية الصادرات وزيدة لس تقرار التنافس ية القدرة

  الأهداف  دراسة من  لبد  الهدف  لهذا ووصولا  ادلولية، الأسواق

نتاجية املساحة من  ك  عىل  التعرف : ال تية الفرعية نتاج  والإ   يف  والإ

  الوضع  عىل والتعرف اخملتلفة, مرص حمافظات يف الثالث العروات

العامل,   يف التصديرية أأسواقها وأأمه للبطاطس املرصية للصادرات الراهن

  أأمه  يف  املرصية للبطاطس  التصديرية التنافس ية القدرة  مؤرشات وتقدير 

  تواجه  اليت املشالكت أأمه ادلولية, ودراسة الاس تريادية الأسواق

 .ميدانية عينة  خالل من , البطاطس حمصول من املرصية الصادرات

   : البياانت الطريقة البحثية ومصادر  

  يف  املمتثةل والمكي الوصفي التحليل اساليب عىل  ادلراسة اعمتدت

  بعض  اىل ابلإضافة  الزمىن، معادلت الاجتاه  واملتوسطات، النسب

 ادلراسة لبياانت التنافس ية القدرة  ومعايري الاقتصادية املؤرشات

  املنشورة  البياانت عىل احلصول مت البحث، اهداف املتاحة, ولتحقيق

  مبوضوع  الصةل ذات اجلهات, والهيئات تصدرها واليت املنشورة  وغري

  وقاعدة بياانت  ،(F.A.O) والزراعة الأغذية منظمة يف واملمتثةل البحث

  والإحصاء،  العامة للتعبئة املركزي واجلهاز  ،trade map))املتحدة الأمم

  البياانت مواقع وبعض  الأرايض، واس تصالح  الزراعة ووزارة

 (. الانرتنت ) ادلولية املعلومات ش بكة  عىل والإحصاءات

 نتاجئ البحث ومناقش هتا 

نتاج   الراهن   الوضع أأولا:    مرص   يف   البطاطس   لإ

املؤرشات الانتاجية لإجامل الثالث عروات من حمصول البطاطس يف  

 مرص:  

نتاج حمصول   نتاجية واإ يتناول هذا اجلزء دراسة مساحة واإ

 (: 2019-2005)خالل الفرتة   البطاطس يف مرص 

   املساحة املزروعة من حمصول البطاطس: 

من خالل دراسة املساحة املزروعة حملصول البطاطس عىل  

( اتضح  2019-2005مس توى مجهورية مرص العربية خالل الفرتة ) 

(، أأهنا أأخذت يف التذبذب بني الزيدة والنقصان  1من اجلدول رمق )

،  2006فدان عام  أألف220,3وقد تراوحت بني حد أأدىن بلغ حواىل 

كحد اقىص، أأي   2015أألف فدان يف عام 437,38بيامن بلغ حواىل 

من احلد الأدىن، وقد بلغ املتوسط العام   %98,53بزيدة قدرت بنحو 

الف فدان  361,62للمساحة املزروعة من حمصول البطاطس حوال

 خالل نفس الفرتة. 

ة مبحصول  وبتقدير معادةل الاجتاه الزمين العام للمساحة املزروع

ا   اها البطاطس عىل مس توى امجلهورية خالل تكل الفرتة أأهنا اختذت اجِتج

حصائيًّا، ويتضح من اجلدول رمق )  ا معنويًّ اإ ا مزتايدا (، أأن املساحة  2عامًّ

حصائياا   املزروعة مبحصول البطاطس قد تزايدت مبقدار س نوي معنوي اإ

  % 3,34 أألف فدان مبعدل تغري س نوي بلغ حوال12,09بلغ حوال 
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من متوسط املساحة املزروعة خالل تكل الفرتة، كام قدر معامل  

، مما يعين أأن التغريات التكنولوجية  0,69التحديد حبوال 

والاقتصادية والاجامتعية املرتبطة ابلزمن اكنت مس ئوةل عن حوال  

 من التغريات احلادثة يف املساحة املزروعة من حمصول البطاطس.   69%

   البطاطس:   حمصول   من   الفدانية   الإنتاجية 

  حملصول الفدانية الانتاجية أأن  اىل( 1) رمق اجلدول  بينات تشري

  بني  التذبذب يف أأخذت( 2019-2005) الفرتة خالل البطاطس

  حواىل  بلغ  أأدىن حد بني تراوحت  ولقد  والنقص الزيدة

  فدان / طن11.63 حواىل بلغت بيامن ،2005 عام فدان/طن 10,30

  احلد  من %12,91 تعادل بزيدة أأي اقىص، كحد 2019 عام يف

نتاجية العام  املتوسط بلغ وقد الأدىن،   البطاطس  حمصول من الفدانية لالإ

 . الفرتة نفس  خالل فدان/ طن10,92حوال

نتاجية العام  الزمىن الاجتاه  معادةل  وبتقدير   حملصول  الفدانية لالإ

  من   اتضح الفرتة، تكل  خالل امجلهورية مس توى عىل البطاطس

نتاجية أأن ،(2) رمق اجلدول   نفس خالل البطاطس حملصول الفدانية الإ

ا  اختذت أأهنا الفرتة اها ا اجِتج ا عامًّ حصائيًّا، معنويًّ  مزتايدا   بلغ  س نوي مبقدار  اإ

  حنو  الس نوي التغري معدل  بلغ  وقد  فدان، /طن0,0632حواىل

نتاجية متوسط  من 0,58%   بلغ  وقد الفرتة، تكل  خالل الفدانية الإ

 التكنولوجية التغريات أأن يعين مما ، 0,56 حوال التحديد معامل

  حوال  عن مس ئوةل اكنت ابلزمن املرتبطة والاجامتعية والاقتصادية

نتاجية يف  احلادثة التغريات من  56%  . البطاطس حملصول الفدانية الإ

 الإنتاج اللكى من حمصول البطاطس: 

نتاج اللكى  -2005حملصول البطاطس خالل الفرتة ) بدارسة الإ

نتاج اللكي من  1( يتضح  من اجلدول رمق ) 2019 (، اىل أأن الإ

حمصول البطاطس أأخذ يف التذبذب بني الزيدة والنقصان وقد تراوحت  

، بيامن بلغ حواىل  2006مليون طن عام 2,3بني حد أأدىن بلغ حواىل 

بنحو  كحد اقىص، أأي بزيدة تقدر 2019مليون طن يف عام 5,2

نتاج اللكي من   144,84% من احلد الأدىن، وقد بلغ املتوسط العام لالإ

 خالل نفس الفرتة. مليون طن  4,1حمصول البطاطس حوال

وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام لإنتاج اللكي حمصول البطاطس  

(،  2عىل مس توى امجلهورية خالل تكل الفرتة، يتضح  من اجلدول رمق )

نتاج من حم  ا  أأن الإ ا عامًّ اها صول البطاطس خالل نفس الفرتة قد أأخذ اجِتج

حصائيًّا، مبقدار س نوي بلغ حواىل ا معنويًّ اإ أألف طن،  172,2مزتايدا

من متوسط الإنتاج اللكي   %4,23وقد بلغ معدل التغري الس نوي حنو 

، مما يعين أأن   0,79خالل نفس الفرتة، وقد بلغ معامل التحديد حوال 

وجية والاقتصادية والاجامتعية املرتبطة ابلزمن اكنت  التغريات التكنول

نتاج اللكي من   %79مس ئوةل عن حوال  من التغريات احلادثة يف الإ

 حمصول البطاطس. 

 اثنياا: تطور الصادرات املرصية من حمصول البطاطس: 

 تطور مكية الصادرات املرصية من حمصول البطاطس: 

 أأن مكية الصادرات املرصية( تبني 3ابس تعراض بياانت اجلدول رمق)

( قد تذبذبت بني الزيدة  2020-2005من البطاطس خالل الفرتة )

أألف طن عام   215,08والنقصان, وتراوحت بني حد أأدىن بلغ حواىل 

، اي  2017أألف طن عام  808,21، وحد أأقىص بلغ حواىل 2009

من احلد الادىن, مث وصلت   % 275,75بزيدة تقدر بنحو 

ىل وقد بلغ املتوسط العام لمكية  2020ن عامأألف ط 561,36اإ

أألف طن   489,87من حمصول البطاطس حوال الصادرات املرصية

 خالل نفس الفرتة. 

من   وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام لمكية الصادرات املرصية

(، أأن  4حمصول البطاطس خالل تكل الفرتة، اتضح من اجلدول رمق ) 

حصائيًّا،  مكية الصادرات املرصية اختذت  ا معنويًّ اإ ا مزتايدا ا عامًّ اها اجِتج

أألف طن، وقد بلغ معدل التغري   25,52مبقدار س نوي بلغ حواىل 

خالل تكل  من متوسط مكية الصادرات املرصية % 5,21الس نوي حنو 

، مما يعين أأن التغريات  0,45الفرتة، وقد بلغ معامل التحديد حوال 

ية املرتبطة ابلزمن اكنت مس ئوةل  التكنولوجية والاقتصادية والاجامتع 

من   من التغريات احلادثة يف مكية الصادرات املرصية %45عن حوال 

 حمصول البطاطس. 

مية الصادرات املرصية   من حمصول البطاطس:   تطور ق

من   ( أأن قمية الصادرات املرصية3كام اوحضت بياانت اجلدول رمق) 

( قد تذبذبت بني  2020-2005)حمصول البطاطس خالل الفرتة 

مليون   65,18الزيدة والنقصان, وتراوحت بني حد أأدىن بلغ حواىل 

مليون دولر   326,79، وحد أأقىص بلغ حواىل 2006دولر عام 

من احلد الادىن, مث   % 401,37، اي بزيدة تقدر بنحو 2014عام 

ىل وقد بلغ املتوسط العام   2020مليون دولر عام  221,95وصلت اإ

مليون   184,23من حمصول البطاطس حوال مية الصادرات املرصيةلق 

 دولر خالل نفس الفرتة. 

من   وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام لقمية الصادرات املرصية

(، أأن  4حمصول البطاطس خالل تكل الفرتة، اتضح من اجلدول رمق ) 

ا معن  قمية الصادرات املرصية ا مزتايدا ا عامًّ اها حصائيًّا،  اختذت اجِتج ويًّ اإ

مليون دولر، وقد بلغ معدل التغري   11,28مبقدار س نوي بلغ حواىل 

خالل تكل   من متوسط قمية الصادرات املرصية %6,12الس نوي حنو 

، مما يعين أأن التغريات  0,51الفرتة، وقد بلغ معامل التحديد حوال 

س ئوةل  التكنولوجية والاقتصادية والاجامتعية املرتبطة ابلزمن اكنت م 

من   من التغريات احلادثة يف قمية الصادرات املرصية %51عن حوال 

 حمصول البطاطس. 

 من حمصول البطاطس:   تطور سعر الطن للصادرات املرصية 

( أأن سعر الطن من الصادرات  3يتضح من بياانت اجلدول رمق)

( قد تذبذب  2020-2005حملصول البطاطس خالل الفرتة ) املرصية

  177,53الزيدة والنقصان, وتراوح بني حد أأدىن بلغ حواىل بني 

دولر عام   676,06، وحد أأقىص بلغ حواىل 2006دولر عام 

من احلد الادىن, مث وصل   %280,81، اي بزيدة تقدر بنحو 2009

ىل  وقد بلغ املتوسط العام لسعر الطن   2020دولر عام 395,38اإ
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دولر   386,93وال حملصول البطاطس ح من الصادرات املرصية

 خالل نفس الفرتة. 

للصادرات   الطن وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام لتطور سعر

حصائياا   حمصول من املرصية البطاطس خالل تكل الفرتة، مل تتأأكد اإ

 معنوية المنوذج املقدر. 

اثلثاا: التوزيع اجلغرايف والامهية النسبية للصادرات املرصية من حمصول  

 البطاطس: 

( واذلى يوحض أأمه ادلول  5س تعراض بياانت اجلدول رمق ) اب

  -2016املس توردة للبطاطس املرصية وذكل خالل متوسط الفرتة )

(، فقد تبني أأن أأمه هذه ادلول ه الاحتاد الرويس حيث يعد  2020

من أأمه ادلول املس توردة للبطاطس املرصية وتأأىت يف املركز الأول بقمية  

دولر, بأأمهية نسبية قدرت بنحو  مليون  70,79بلغت حوال 

جامل الصادرات املرصية للبطاطس, وبمكية واردات   % 31,76 من اإ

أألف طن، بأأمهية نسبية قدرت بنحو   218,15بلغت حوال 

جامل مكية صادرات حمصول البطاطس املرصية واليت  % 34,22 من اإ

أألف طن عن متوسط نفس الفرتة, مث جاءت   637,43قدرت بنحو 

مليون دولر بأأمهية   26,70املرتبة الثانية بقمية بلغت حنو  اليوانن يف

من قمية صادرات حمصول البطاطس   %11,98نسبية قدرت بنحو 

أألف طن بأأمهية نسبية  76,33املرصية, وبمكية واردات بلغت حوال 

من مكية صادرات حمصول البطاطس املرصية  %11,97قدرت بنحو 

 عن متوسط نفس الفرتة. 

يطاليا يف املرتبة الثالثة حيث بلغت قمية الواردات   بيامن جاءت اإ

من   % 8,70مليون دولر بأأمهية نسبية متثل حنو  19,39حوال 

جامل قمية صادرات حمصول البطاطس املرصية, وبمكية واردات بلغت   اإ

من   %8,10أألف طن، بأأمهية نسبية قدرت بنحو  51,63حوال 

جامل متوسط مكية صادرات حم صول البطاطس املرصية خالل نفس اإ

 الفرتة.  

يف حني جاءت لبنان يف املرتبة الرابعة بقمية واردات بلغت حوال  

جامل   % 8,64مليون دولر بأأمهية نسبية قدرت بنحو  19,25 من اإ

قمية صادرات حمصول البطاطس املرصية وبمكية واردات بلغت حوال  

جامل   % 9,00أألف طن بأأمهية نسبية قدرت بنحو  57,39 من اإ

متوسط مكية صادرات حمصول البطاطس املرصية خالل نفس الفرتة ،  

وجاءت ك من الإمارات العربية وأأملانيا يف املرتبة اخلامسة والسادسة  

مليون دولر بأأمهية  12,76, 15,07بقمية واردات بلغت حوال 

جامل قمية   % 5,73, % 6,76نسبية قدرت بنحو  عىل الرتتيب من اإ

صول البطاطس املرصية, وبمكية واردات بلغت حوال  صادرات حم 

,  % 6,91أألف طن بأأمهية نسبية قدرت بنحو  33,18, 44,04

جامل مكية صادرات حمصول البطاطس   % 5,20 عىل الرتتيب من اإ

 املرصية.

  البطاطس حمصول  لصادرات اجلغرايف التوزيع دراسة  من  اتضح

,  واليوانن, رويس ال الاحتاد ه  املس توردة ادلول  أأمه أأن املرصية

يطاليا   من  % 75,4 حنو  متثل  حيث وأأملانيا , العربية والإمارات, ولبنان, واإ

(,  2020-2016)  ادلراسة فرتة خالل املرصية الصادرات مكية متوسط

 . الفرتة نفس  خالل القمية متوسط من % 73,57 وحنو

 

 : القدرة التنافس ية التصديرية للبطاطس املرصية   رابعاا: 

  الاسواق  لمه  املرصية  البطاطس  لصادرات  الاس تقرار  عدم  معامل 
 العاملية: 

 درجة معني حمصول من الصادرات مكية اس تقرار معيار يوحض

  الأسواق  عىل احلفاظ عىل دليالا  يعترب كام التصدير، مبتطلبات الوفاء

  والاس مترار  البطاطس، حملصول ابلنس بة املرصية للصادرات اخلارجية

لهيا املصدر ادلول يف املس توردين حتول وعدم فهيا ىل اإ   دول  أأسواق اإ

التصدير،   مبتطلبات الوفاء عىل قدرة  أأكرث تكون ملرص، منافسة أأخرى

حيث أأن التصدير اذلي يعمتد عىل الصفقات العارضة واليت تنتج عن  

نتايج يف س نة من ا لس نوات ل يمت هل الاس تقرار يف  حتقيق فائض اإ

, وتقاس قدرة ادلول عىل الالزتام مبتطلبات  (3)الاسواق املس توردة

التصدير من خالل مدى اس تقرار مكية الصادرات، كام أأن الاس تقرار  

 السعري يعترب حافزاا للمنتجني احملليني عىل زراعة حمصول البطاطس. 

الاحنرافات يف  ولقد اس تخدمت طريقة النسب املئوية ملتوسطات 

حساب معامل عدم الاس تقرار واليت يمت تطبيقها وفقاا للمعادةل  

 :(4)التالية

100.
||







−
=

y

yy
St

 

 حيث أأن: 

St    معامل عدم الاس تقرار المكي والسعرى للمحاصيل موضع =

 ادلراسة.

yt  .ىل القمية الفعلية للمتغري موضع ادلراسة  = ترمز اإ

ty


ىل القمية املقدرة للمتغري موضع ادلراسة، ويمت احلصول   = ترمز اإ

  0علهيا ابس تخدام طريقة املربعات الصغرى

ذا اكنت قمية   وتعترب احلاةل املثىل لس تقرار الصادرات ه حاةل ما اإ

هذا املعامل مساوية للصفر فاإن ذكل يعىن ثبات أأو اس تقرار الظاهرة  

احملسوبة، ولكام زادت قمية هذا املعامل فاإن ذكل يعىن زيدة درجة عدم  

 . الاس تقرار يف الصادرات

  البطاطس من  الصادرات لمكية النس يب  الاس تقرار  وبدراسة

  الاس تقرار  عدم معامل أأن (6تبني من اجلدول رمق ) , العامل يف املرصية

(  2020-2005) الفرتة  خالل املرصية البطاطس من  املصدرة للمكية

  حواىل  بلغ أأقىص وحد ،2008 عام  %0,91 بلغ أأدىن حد بني تراوح

ىل  وصل مث  ،2009 عام % 46,30 ,  2020 عام  %17,95 حوال اإ

  الصادرات مكية يف الاس تقرار عدم  ملعامل  الهنديس املتوسط بلغ وقد
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  كام , الفرتة نفس خالل %16,87حوال البطاطس حمصول من املرصية

  من  الصادرات لقمية  الاس تقرار عدم  معامل  أأن النتاجئ اوحضت 

  % 0,43 بلغ أأدىن حد بني تراوح الفرتة نفس خالل املرصية البطاطس

  وصل  مث ،2014 عام %62,42 حواىل بلغ أأقىص  وحد  ،2009 عام

ىل   ملعامل  الهنديس املتوسط  بلغ وقد , 2020 عام  %17,45 حوال اإ

  البطاطس  حمصول من املرصية الصادرات قمية  يف  الاس تقرار عدم

  لسعر  النس يب الاس تقرار وبدراسة, الفرتة نفس خالل%14,80حوال

  عدم  معامل  أأن تبني, العامل  يف املرصية البطاطس صادرات من  الطن

  حد  بني تراوح  املرصية البطاطس صادرات من  الطن  لسعر  الاس تقرار

  حواىل  بلغ أأقىص  وحد ،2015 عام %1,98 حوال بلغ أأدىن

ىل وصل مث  ،2006 عام % 50,78 ,  2020 عام % 5,24 حوال اإ

  الطن  سعر يف الاس تقرار عدم ملعامل الهنديس املتوسط بلغ وقد

  نفس  خالل%15,91حوال البطاطس  حمصول من املرصية للصادرات

  وقمية  مكية من  ك  يف نس يب  حتسن هناك  أأن النتاجئ هذه وبينت , الفرتة

  اقرتب  لكام انه حيث البطاطس، من  املرصية للصادرات الطن وسعر

  الاس تقرار  عىل ذكل دل الصفر حنو الاس تقرار دلرجة العام املؤرش قمية

 . النس يب الثبات او

   : املزية النسبية الظاهرة للصادرات الزراعية املرصية مؤرش 

من أأمه املؤرشات اليت تؤخذ يف  الظاهرة يعد مؤرش املزية النسبية 

  التنافس ية لصادرات ادلوةل يف الأسواق  ةعن قياس القدر  الاعتبار

ىل الفرص احملمتةل لتوس يع التجارة، ويعطي  املس توردة لها ، حيث يشري اإ

صورة تقريبية للصادرات املس تقبلية لدلول موضع ادلراسة، وذكل من  

نة نصيب ادلوةل من الصادرات العاملية من سلعة ما مع  خالل مقار 

نصيب الصادرات اللكية لتكل ادلول من اإجامل الصادرات اللكية 

العاملية، وعند زيدة قمية هذا املؤرش عن الواحد الصحيح يدل ذكل  

ذا قل هذا املؤرش   عىل أأن ادلوةل تمتتع مبزية نسبية يف تصدير السلعة، واإ

دل ذكل عىل أأن ادلوةل تعان من تراجع نس يب يف  عن الواحد الصحيح ي

، وميكن حساب املؤرش من خالل  (5)املزية النسبية الظاهرة للسلعة

 املعادةل التالية :  

RCAJi = (Xji/xJa) / (xwi/xwa) 

 حيث أأن: 

RCAJi املزية النسبية الظاهرة للسلعة :i   يف ادلوةلJ 

Xji قمية صادرات ادلوةل من السلعة :i 

xja جامل قمية الصادرات اللكية لدلوةل  J: اإ

xwi قمية صادرات العامل من السلعة :i 

Xwaجامل قمية الصادرات اللكية العاملية  .: اإ

( أأن مؤرش املزية النسبية  7حيث اوحضت بياانت اجلدول رمق ) 

( أأن  2020-2005الظاهرة حملصول البطاطس املرصية خالل الفرتة ) 

قميته تزيد عن الواحد الصحيح خالل تكل الفرتة، مما يعىن وجود مزية  

نسبية ظاهرة لصادرات مرص من البطاطس يف الأسواق العاملية، كام  

تبني من نفس اجلدول تذبذب مؤرش املزية النسبية الظاهرة بني الزيدة  

دانه  ، وبلغ أأ 24,08حبوال  2014والنقصان، حيث بلغ أأقصاه يف عام 

، مما يعىن أأن هناك اس تقرار يف املوقف  2016عام  10,80حوال 

التنافيس للبطاطس يف الأسواق العاملية، وقد بلغ متوسط مؤرش املزية  

خالل نفس الفرتة، مما يعىن أأن حمصول   14,39النسبية الظاهرة حوال 

البطاطس حمصول هام ويمتتع بفرص مس تقبلية جيدة, وأأصبح ينافس  

سواق العاملية، برشط احملافظة عىل الأسواق التصديرية لهذا  بشدة يف الأ 

احملصول، والعمل عىل حتسني جودة الامثر املصدرة، وفقاا للرشوط  

 واملواصفات املطلوبة للسوق العاملي. 

 : ( 6) مؤرش التنافس ية السعرية )السعر النس يب( 

سعر التصدير مؤرشا هاما لإماكنية جذب املزيد من   يعترب

الأسواق الاس تريادية يف ظل التقارب النوعي للسلعة املصدرة لنظريهتا  

سعر تصدير الطن من البطاطس ولكام اخنفض  , ابدلول الأخرى املصدرة 

ابدلول الأخرى املنافسة، فان ذكل يعين وجود مزية سعريه   هنظري عن 

والسعر التصديري ل يعكس   , للسلعة املصدرة وقدرة تنافس ية أأفضل

نتاجية للسلعة، ولكنه يتأأثر بعوامل أأخرى مثل  فقط التاك ليف الإ

تاكليف النقل والرضائب وموعد التصدير وغريها من التاكليف املرتبطة  

بعملية التصدير واليت أأصبحت أأكرث تأأثرياا عىل السعر التصديري من  

نتاجية  .التاكليف الإ

 رش كام ييل: ويمت حساب هذا املؤ

سعر تصدير   /ة يف دوةل ما سعر تصدير السلعالسعر النس ىب = 

 السلعة يف ادلوةل املنافسة

  السعر  اكن  وقمية هذا املؤرش تدل عىل القدرة التنافس ية, فاإذا

  لصادرات التنافيس املركز  قوة عيل  دل الواحد من أأقل ما دلوةل النس يب

  ابدلوةل  السلعة نفس صادرات مواهجة يف املصدرة السلعة لدلوةل هذه

ذا ،أأما املنافسة   ضعف  عيل دل عن الواحد النس يب السعر  قمية زادت اإ

 . السلعة بصادرات الأخرى ادلوةل  مواهجة يف لدلوةل  التنافيس املركز

 السوق يف البطاطس من  املرصية للصادرات السعري  التنافيس املركز
 الرويس: 

( نس بة أأسعار تصدير مرص حملصول  8اظهرت بياانت اجلدول رمق ) 

لأسعار تصدير ادلول املنافسة لها خالل الفرتة  البطاطس ابلنس بة 

(, حيث تبني من اجلدول أأن ادلول املنافسة ملرص يف  2016-2020)

تصدير حمصول البطاطس يف السوق الرويس ه اذربيجان والصني  

ىل  وهولندا, حيث تنخفض اسعار تصدير الطن من البطاطس املرصية اإ

  0,44, 0,87, 0,86سعر تصديره يف ادلول املنافسة حبوال 

مكتوسط لنفس الفرتة للك مهنم عىل الرتتيب يف حني يزيد سعر طن  

التصدير من البطاطس يف ك ادلول املنافسة عن مرص يف السوق 

 الرويس. 

 التنافس ية للقدرة ابلنس بة جيد  مركز  حتتل  مرص  ان  يعىن وهذا

 السوق يف  البطاطس املصدرة احملصول ادلول  ملعظم ابلنس بة السعرية

 البطاطس صادرات يف الأوىل املرتبة احتلت مرص وأأن الرويس,
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. وقد يرجع ذكل لعامتد مرص يف واردهتا من حمصول القمح يف  للسوق

 السوق الرويس.

 السوق يف البطاطس من  املرصية للصادرات السعري  التنافيس املركز
 :الأملان

( لنس بة أأسعار تصدير الطن  9ابس تعراض بياانت اجلدول رمق )

من حمصول البطاطس املرصية ابلنس بة لأسعار تصدير ادلول املنافسة  

(, تبني من اجلدول أأن ادلول املنافسة  2020-2016لها خالل الفرتة ) 

ملرص يف تصدير حمصول البطاطس يف السوق الأملان ه هولندا 

س بانيا, حيث تن  خفض اسعار تصدير الطن من البطاطس  وفرنسا واإ

ىل سعر تصديره يف ك من فرنسا وأأس بانيا بسعر نس يب قدر   املرصية اإ

عىل الرتتيب مكتوسط لنفس الفرتة, يف حني ارتفع  0,76, 0,83بنحو 

, مما  1,59السعر النس يب لطن البطاطس يف مرص عن هولندا مبقدار 

رنسا وأأس بانيا يف السوق  يعين أأن مرص تمتتع مبزية سعرية مقابل ك من ف 

 الأملان.

 السوق يف البطاطس من  املرصية للصادرات السعري  التنافيس املركز
 : الإيطال

( لنس بة أأسعار تصدير الطن من  10اظهرت بياانت اجلدول رمق )

حمصول البطاطس املرصية ابلنس بة لأسعار تصدير ادلول املنافسة لها  

نافسة ملرص يف تصدير  (, أأن ادلول امل 2020-2016خالل الفرتة )

حمصول البطاطس يف السوق الإيطال ه فرنسا وهولندا وأأملانيا, حيث  

ىل سعر تصديره   تنخفض اسعار تصدير الطن من البطاطس املرصية اإ

, مكتوسط لنفس الفرتة, يف  0,95يف هولندا بسعر نس يب قدر بنحو 

حني ارتفع السعر النس يب لطن البطاطس يف مرص عن ك من فرنسا  

مكتوسط لنفس الفرتة عىل الرتتيب, مما   2,10, 1,59وأأملانيا مبقدار 

 يعين أأن مرص تمتتع مبزية سعرية مقابل هولندا يف السوق الإيطال. 

 السوق يف البطاطس من  املرصية للصادرات السعري  التنافيس املركز
 :اليوانن

( نس بة أأسعار تصدير مرص  11اظهرت بياانت اجلدول رمق ) 

حملصول البطاطس ابلنس بة لأسعار تصدير ادلول املنافسة لها خالل  

(, حيث تبني من اجلدول أأن ادلول املنافسة 2020-2016الفرتة )

ملرص يف تصدير حمصول البطاطس يف السوق اليوانن ه قربص  

وفرنسا وهولندا, حيث تنخفض اسعار تصدير الطن من البطاطس  

ىل سعر تصديره يف ادلول ,  0,93, 0,59املنافسة حبوال  املرصية اإ

مكتوسط لنفس الفرتة للك مهنم عىل الرتتيب يف حني يزيد سعر   0,62

طن التصدير من البطاطس يف ك ادلول املنافسة عن مرص يف السوق 

 التنافس ية للقدرة ابلنس بة جيد مركز  حتتل  مرص  ان  يعىن  وهذا  اليوانن,

 السوق يف  البطاطس املصدرة احملصول ادلول  ملعظم ابلنس بة السعرية

 البطاطس صادرات يف الأوىل املرتبة احتلت  مرص وأأن اليوانن,

 .للسوق

 السوق يف البطاطس من  املرصية للصادرات السعري  التنافيس املركز

 : الإمارايت

( لنس بة أأسعار تصدير الطن من  12اظهرت بياانت اجلدول رمق )

حمصول البطاطس املرصية ابلنس بة لأسعار تصدير ادلول املنافسة لها  

(, أأن ادلول املنافسة ملرص يف تصدير  2020-2016خالل الفرتة )

حمصول البطاطس يف السوق الإمارايت ه ابكس تان وفرنسا وأأملانيا,  

ىل سعر   حيث تنخفض اسعار تصدير  الطن من البطاطس املرصية اإ

, مكتوسط لنفس 0,60تصديره يف فرنسا بسعر نس يب قدر بنحو 

الفرتة, يف حني ارتفع السعر النس يب لطن البطاطس يف مرص عن ك  

مكتوسط لنفس الفرتة عىل   1,14, 2,30من ابكس تان وأأملانيا مبقدار 

رنسا يف السوق  الرتتيب, مما يعين أأن مرص تمتتع مبزية سعرية مقابل ف

 الإمارايت. 

 السوق يف البطاطس من  املرصية للصادرات السعري  التنافيس املركز

 :اللبنان

( لنس بة أأسعار تصدير مرص  13ابس تعراض بياانت اجلدول رمق ) 

حملصول البطاطس ابلنس بة لأسعار تصدير ادلول املنافسة لها خالل  

ادلول املنافسة (, حيث تبني من اجلدول أأن 2020-2016الفرتة )

ملرص يف تصدير حمصول البطاطس يف السوق اللبنان ه هولندا 

وفرنسا وبلجياك, حيث تنخفض اسعار تصدير الطن من البطاطس  

ىل سعر تصديره يف ادلول املنافسة حبوال  ,  0,60, 0,55املرصية اإ

مكتوسط لنفس الفرتة للك مهنم عىل الرتتيب يف حني يزيد سعر   0,52

من البطاطس يف ك ادلول املنافسة عن مرص يف السوق  طن التصدير

 التنافس ية للقدرة  ابلنس بة جيد مركز حتتل مرص  ان  يعىن وهذا اللبنان.

 السوق يف  البطاطس املصدرة احملصول ادلول  ملعظم ابلنس بة السعرية

 البطاطس  صادرات يف  الأوىل املرتبة احتلت  مرص وأأن اللبنان,

 .للسوق

يتضح أأن أأكرب دولتني منافس تني ملرص يف مجيع أأسواق  ومما س بق 

البطاطس ه هولندا وفرنسا, ذلا لبد من الاهامتم برغبات املس هتكل  

يف الاسواق املس توردة للبطاطس املرصية, ومراعاة التوقيت, واملطابقة  

للمواصفات القياس ية واجلودة املطلوبة يف هذه الأسواق, حىت ميكن  

 التنافس ية السعرية. الاس تفادة من القدرة

 :  لصادرات مرص من البطاطس   مؤرش النصيب السوق 

مؤرش النصيب السوق من أأكرث املؤرشات تعبرياا عن   ديع

ماكنية تمنية الأوضاع التنافس ية  القدرات التنافس ية ، وتقدير مدى اإ

ويعرب ارتفاعه عن ارتفاع   لصادرات دوةل ما داخل الأسواق اخلارجية،

، ويعرب  دلوةل يف الأسواق اخلارجية ابلنس بة للسلعةالوضع التنافيس ل

هذا املؤرش عن النس بة املئوية لصادرات دوةل ما من سلعة معينة يف  

ىل واردات  حيث  ، (7)السوق من خمتلف دول العاملهذا سوق معني اإ

ويمت  يعد النصيب السوق مهناجاا لتحديد مصادر منو صادرات دوةل ما، 

 حسابه ابملعادةل التالية:

MSHJi = (Xi Ci / Mcwi) x 100  

 : أأن حيث

MSHJi النصيب السوق لدلوةل :J  من السلعةi. 
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Xi Ci  مكية صادرات ادلوةل :J  ىل ادلوةل  . iمن السلعة  cاإ

Mcwi  جامل مكية واردات ادلوةل  . iمن العامل من السلعة   c: اإ

  ( أأن 14وبدراسة مؤرش النصيب السوق تبني من اجلدول رمق) 

ة صادرات مرص من البطاطس يف أأمه أأسواقها التقليدية نسب مسامه

من   %70,30أأن السوق اللبنان يس تأأثر بنحو  ,املس توردة لها 

مث   % 53,57صادرات البطاطس املرصية، يليه السوق الرويس بنحو 

، مث السوق الإمارايت بنحو  %42,72السوق اليوانن بنحو 

  الأملانخرياا السوق , وأأ %8,09بنحو    الإيطال، يليه السوق 17,83%

مما يس تدعي رضورة العمل عىل   مكتوسط لفرتة ادلراسة, %5,08بنحو 

دمع املوقف التنافيس للبطاطس املرصية امام املنافسني يف هذه  

الاسواق وخصوصاا دول الاحتاد الأوريب, وذكل من خالل العمل عىل  

صدرة،  رفع مس تويت جودهتا وزيدة الرقابة عىل البطاطس املرصية امل

وختفيض اسعار تصديرها وقيام ادلوةل بتقدمي مزيد من املساندة  

 التصديرية ملصدري البطاطس املرصية يف هذه الأسواق. 

  : البطاطس املرصية لأمه الاسواق الاس تريادية معدل اخرتاق  

يعترب معدل اخرتاق الأسواق هو أأحد أأكرث معايري قياس التنافس ية 

أأنه عبارة عن النس بة بني واردات دوةل معينة انتشارا وميكن تعريفه عىل 

من سلعة ما واس هتالكها الظاهري من تكل السلعة ويمت قياس معامل  

 :(8)اخرتاق الأسواق ابملعادةل التالية

MPRjci=Mcij/(Qci+Mci-Xci)  

   -حيث: 

MPRjci    معدل اخرتاق السوق لدلوةل :j من السلعةi    يف

 . cادلوةل 

Mcij  عبارة عن واردات ادلوةل : c  من السلعةi    من ادلوةلj . 

Qci نتاج ادلوةل  .iمن السلعة  c: عبارة عن اإ

Mci جامل واردات ادلوةل  .iمن السلعة   c: اإ

Xci ه عبارة عن صادرات ادلوةل :c  من السلعةi . 

هذا ويرتاوح قمية هذا املؤرش فامي بني صفر وبني الواحد الصحيح,  

وابلتال لكام زادت القمية الناجتة من هذه املعادةل دل ذكل عىل اتساع  

السوق وسهوةل دخوهل نتيجة عىل اعامتده عىل الواردات بدرجة كبرية يف 

ش باع الطلب احمليل والعكس حصيح.   اإ

  للبطاطس املس تورد الأسواق لأمه الاخرتاق معدل وبتقدير

,  15اجلدول رمق )تبني من ( 2020-2016) الفرتة خالل املرصية

ن  ( 16   الإمارات  سوق  يف اكنت  السوق اخرتاق ملعدل  قمية  أأعىل اإ

  عىل  هنديس مكتوسط 0,124, 0,188 حنو بلغت بنس بة واليوانن

يطاليا لبنان من ك اسواق جاءت بيامن, الرتتيب  الثانية املرتبة يف واإ

  الرتتيب  عىل  هنديس  مكتوسط 0,027, 0,092 بلغ اخرتاق مبعدل

 املرتبة يف  وأأملانيا روس يا  اسواق من ك جاءت مث, الفرتة نفس خالل

  هنديس  مكتوسط 0,004, 0,010 حنو  بلغ اخرتاق مبعدل  الاخرية

  لصادرات السوق اخرتاق معدل يف  الاخنفاض هذا ويرجع, الفرتة لنفس

ىل الاسواق لتكل  البطاطس من مرص   وكرب  الاسواق تكل  اتساع اإ

نتاهجا جحم  البطاطس صادرات وضأ ةل هجة من البطاطس من  وواردهتا اإ

 . أأخرى هجة من املرصية

 : املرصية واحللول املقرتحة لها   البطاطس   تصدير   مشالكت   خامساا: أأمه 

رسال الاس امترة طريق عن  املعوقات هذه حتديد مت  ىل  اإ   بعض  اإ

العاملية, وذكل من   الأسواق يف للبطاطس املرصية واملصدرين املنتجني

  Rapid Appraisal methods (11)الرسيع التقيمي خالل أأسلوب 

دخولها،   وصعوبة الرشاكت هذه من بياانت عىل  احلصول لصعوبة وذكل

وقد اعمتد البحث يف مجع البياانت عىل رشاكت التصدير ذات اخلربة  

  للحصول  حماوةل يف  كثرية لرشاكت الاس امترة توزيع مت ذكل وعىل العالية,

  احلصول  من الباحث متكن وقد واملعلومات، البياانت من قدر أأكرب عىل

  اليت  املعوقات عىل هبا الاس تدلل ميكن فقط  رشكة 24 بياانت  عىل

 ييل:  فامي نعرضها  تواهجها, واليت

املعوقات املتعلقة جبمع احملصول للتصدير, واملعوقات املتعلقة  

املتعلقة ابلنقل ادلاخيل,  مبحطات الفرز والتدرجي والتعبئة, واملعوقات 

واملعوقات املتعلقة ابلتخزين والتربيد, واملعوقات املتعلقة ابلمتويل والتأأمني  

جراءات احلكومة جتاه املصدرين,   عىل الصادرات, واملعوقات املتعلقة ابإ

واملعوقات املتعلقة ابملعلومات التسويقية, واملعوقات املتعلقة ابدلول  

 املس توردة. 

ىل صلالتو  كام أأمكن    تواجه اليت للمعوقات املقرتحة احللول بعض اإ

  خالل  املصدرين، ل راء وفقاا  البحث، بعينة البطاطس حمصول  مصدري

 : ييل  فامي املقرتحة احللول  هذه  متثلت  حيث  ،2020/ 2019  العام

نتاج  البطاطس حمصول من املزروعة املساحة زيدة يف التوسع   واإ

 القياس ية ابملوصفات  اخلاريج, الاهامتم  املس هتكل  يفضلها اليت  الأصناف

  الاحتاد  اسواق يف املرصية البطاطس تصدير عند والتكنولوجية والبيئية

 الاوريب, 

نتاج، ومس تلزمات اخلدمات عىل امجلارك  خفض   وتسهيل  الإ

كراميات ومنع ابملوائن امجلركية الإجراءات   والاس تثناءات, رضورة  الإ

 التنافس ية القدرة تزيد حىت, والتصديري ويقيالتس ابلإرشاد الاهامتم

نتاجية  البحثية الأهجزة  بني الربط  املرصية, رضورة  للبطاطس   والإ

   . اخلارجية الأسواق  عن الاكفية املعلومات توفري  أأجل من  والتصديرية

 التوصيات 

  مهنا يف  املزروعة املساحات زيدة  عىل البطاطس مزارعي  تشجيع

نتاجية, اليت تزيد  احملافظات   مما  اللكى، الناجت يف  زيدة ليك حتقق هبا الإ

  من  املتاحة املساحة اس تغالل  كفاءة  وحيقق اللكى الإيراد  يف  زيدة يتيح

ماكنية البطاطس  البطاطس.  صادرات يف التوسع واإ

  امام  املرصية للبطاطس التنافيس املوقف  دمع عىل  العمل  رضورة 

  رفع  عىل  العمل  خالل من اخملتلفة, وذكل يف الاسواق  املنافسني

 املصدرة، املرصية البطاطس عىل  الرقابة وزيدة جودهتا مس تويت
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  املساندة  من  مزيد  بتقدمي ادلوةل  وقيام تصديرها اسعار وختفيض

 يف اسواقها اخملتلفة.  املرصية البطاطس ملصدري التصديرية

ردة  رضورة الاهامتم برغبات املس هتكل يف الاسواق املس تو 

للبطاطس املرصية, ومراعاة التوقيت, واملطابقة للمواصفات القياس ية 

واجلودة املطلوبة يف هذه الأسواق, حىت ميكن الاس تفادة من القدرة  

 التنافس ية السعرية.

  عن  التصديرية الاعباء رفع عىل ابلعمل احلكومة املرصية قيام

  خماطر  من للحد حملية مناس بة حشن خطوط وتوفري املرصية, البطاطس

 النقل.  يف  الاحتاكر وخماطر العاملية النقل اسعار ارتفاع

 امللخص: 

ىل  البحث  هيدف    من  املرصية الصادرات  تنافس ية عىل  التعرف  اإ

  مؤرشات : دراسة طريق عن العاملية, وذكل  الأسواق  أأمه  يف البطاطس

نتايج الوضع  املصدرة ادلول امه املرصية، للبطاطس والتصدير الإ

  من  للصادرات املرصية اجلغرايف  التوزيع, العامل  يف  للبطاطس واملس توردة 

  بعض  يف املرصية للبطاطس التنافس ية القدرة معايري تقدير البطاطس،

  من  املرصية الصادرات تواجه اليت امه املشاك العاملية، الاسواق

 .البطاطس

  للبطاطس املس تورد الأسواق لأمه الاخرتاق معدل وبتقدير

ن تبني( 2020-2016) الفرتة خالل املرصية   اخرتاق  ملعدل قمية أأعىل اإ

,  0,188 حنو بلغت بنس بة واليوانن الإمارات سوق  يف اكنت  السوق

  من  ك  اسواق جاءت  بيامن , الرتتيب  عىل  هنديس  مكتوسط  0,124

يطاليا لبنان   0,027, 0,092 بلغ  اخرتاق مبعدل  الثانية املرتبة يف واإ

  من  ك  جاءت مث , الفرتة نفس خالل الرتتيب  عىل هنديس مكتوسط 

  حنو  بلغ اخرتاق مبعدل  الاخرية املرتبة يف وأأملانيا  روس يا  اسواق

  هذا  ويرجع, الفرتة لنفس هنديس  مكتوسط 0,004, 0,010

  البطاطس  من  مرص لصادرات السوق اخرتاق  معدل  يف  الاخنفاض

ىل الاسواق لتكل  نتاهجا جحم وكرب  الاسواق  تكل  اتساع  اإ   من  وواردهتا  اإ

 . أأخرى هجة من املرصية البطاطس صادرات  وضأ ةل هجة من البطاطس

وفقاا   دراسة املعوقات التصديرية حملصول البطاطس املرصية, كام مت 

رصد خمتلف املعوقات  و  ،2020/ 2019ل راء املصدرين، خالل العام 

ىل  , البطاطس املرصيةاليت تواجه صادرات حمصول  وقد أأمكن التوصل اإ

بعض احللول املقرتحة للمعوقات اليت تواجه مصدري حمصول البطاطس,  

حيث متثلت هذه احللول املقرتحة يف التوسع يف زيدة املساحة املزروعة 

نتاج الأصناف اليت يفضلها املس هتكل اخلاريج,   من حمصول البطاطس واإ

البيئية والتكنولوجية عند تصدير  والاهامتم ابملوصفات القياس ية و 

البطاطس املرصية يف اسواق الاحتاد الاوريب, ورضورة الربط بني  

نتاجية والتصديرية من أأجل توفري املعلومات الاكفية   الأهجزة البحثية والإ

 عن الأسواق اخلارجية.
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نتاجية لإجامل عروات حمصول البطاطس يف مرص خالل الفرتة ):  1جدول    . (2019-2005تطور املؤرشات الإ

نتاجية )طن/فدان(  املساحة )أألف فدان(  الس نوات نتاج )أألف طن(  الإ  الإ

2005 300,70 10,30 3167,40 

2006 220,30 10,40 2312,80 

2007 257,00 10,70 2760,40 

2008 327,50 10,80 3567,00 

2009 329,70 11,10 3659,30 

2010 334,60 10,90 3634,20 

2011 390,80 10,83 4338,40 

2012 421,88 11,01 4758,40 

2013 381,38 10,84 4265,18 

2014 409,54 10,93 4611,07 

2015 437,38 10,81 4955,44 

2016 376,62 10.59 4113,43 

2017 407,16 11,52 4770,16 

2018 407,07 11.39 4978,06 

2019 422,62 11,63 5200,18 

 4072,76 10,92 361,62 املتوسط

 داد متفرقة املصدر : وزارة الزراعة واس تصالح الأرايض، قطاع الش ئون الاقتصادية، الإدارة املركزية لالقتصاد الزراعي، نرشة الاقتصاد الزراعي، أأع

نتاجية لإجامل عروات حمصول البطاطس جبمهورية مرص العربية : 2جدول  -2005خالل الفرتة )معادلت الاجتاه الزمين العام لتطور املؤرشات الإ

2019 .) 

 معدل التغري الس نوي% متوسط الظاهرة  2ر املعادةل  الظاهرة  رمق املعادةل 

^ص املساحة 1
 3,34 361,62 0,69 (** 5,49)   هـ س12,09+ 264,9=  هـ

 الانتاجية 2
^ص

    هـس0,0632+10,411=  هـ

(4,12 **) 
0,56 10,92 0,58 

^ص الانتاج  3
 4,23 4072,76 0,79 (**7,04)  هـس172,2+  2695=  هـ

ن : نتاجية لإجامل عروات البطاطس.ـ = القمي التقديرية لإجامل هص^ حيث اإ  املؤرشات الإ

 .   15،  ................، 3،  2،  1هـ= الس نوات    , عوامل املرتبطة ابلفرتة الزمنية س هـ=  ال

 ( 0.01** معنوية عند مس توى )

ىل قمية ت . )    ( الأرقام بني الأقواس أأ    سفل ك معادةل تشري اإ

 ( 1املصدر : مجعت وحسبت من جدول رمق )
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 (. 2020-2005تطور مكية وقمية وسعر الطن للصادرات املرصية من البطاطس خالل الفرتة ):  3جدول  

 )دولر(  سعر الطن  دولر( )مليون  قمية الصادرات )أألف طن(  مكية الصادرات الس نوات

2005 392,18 77,46 197,52 

2006 367,13 65,18 177,53 

2007 389,70 107,91 276,90 

2008 378,39 163,13 431,11 

2009 215,08 145,41 676,06 

2010 299,96 131,90 439,72 

2011 637,43 250,65 393,22 

2012 262,99 127,35 484,25 

2013 427,91 205,90 481,17 

2014 684,69 326,79 477,28 

2015 595,33 231,68 389,16 

2016 407,87 147,15 360,77 

2017 808,21 272,14 336,73 

2018 724,97 206,91 285,41 

2019 684,74 266,15 388,69 

2020 561,36 221,95 395,38 

 386,93 184,23 489,87 املتوسط

, وقاعدة بياانت الأمم املتحدة, ش بكة معلومات الانرتنت،  FAOSTATمجعت وحسبت من بياانت منظمة الأغذية و الزراعة للأمم املتحدة، املصدر : 

 . / https://www.trademap.orgقاعدة البياانت 

 (. 2020-2005وقمية وسعر الطن لصادرات مرص من حمصول البطاطس خالل الفرتة ) تطور مكية معادلت الاجتاه الزمين العام ل   : 4جدول  

 معدل التغري متوسط الظاهرة  2ر املعادةل  الظاهرة  رمق املعادةل 

1 
 مكية الصادرات

 )أألف طن( 
 5,21 489,87 0,45 (** 3,39)  س هـ25,52+272,9ص^هـ =

2 
 قمية الصادرات

 )أألف دولر( 
^ص

 6,12 184,23 0,51 (** 3,82)   هـ س  11,28+   88,4= هـ 

3 
 سعر الطن 

 )دولر( 
^ص

 -- 396,93 0,3 ( 0,60)   هـ س4,04+ 352,6=  هـ

 حيث أأن: 

-2005فرتة )ص^هـ =القمية التقديرية  للك من مكية وقمية وسعر الطن للصادرات املرصية, وقدرت المكية ابلألف طن, والقمية ابملليون دولر, خالل ال

2020  ) 

 .   20،  ................،3،   2،   1س هـ=  الس نوات 

 ( 0.01** معنوية عند مس توى )
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ىل قمية ت . )    ( الأرقام بني الأقواس أأسفل ك مع    ادةل تشري اإ

 ( 3املصدر: مجعت وحسبت من جدول رمق ) 

 

 

 

 

 

 ( 2020-2016التوزيع اجلغرايف للصادرات املرصية من حمصول البطاطس خالل متوسط الفرتة ) : 5  جدول 

 )%(  الأمهية النسبية أألف طن متوسط المكية )%(  الأمهية النسبية مليون دولر   متوسط القمية ادلول  م 

 34,22 218,15 31,76 70,79 الاحتاد الرويس  1

 11,97 76,33 11,98 26,70 اليوانن 2

يطاليا 3  8,10 51,63 8,70 19,39 اإ

 9,00 57,39 8,64 19,25 لبنان 4

 6,91 44,04 6,76 15,07 الإمارات العربية  5

 5,20 33,18 5,73 12,76 أأملانيا 6

 2,75 17,56 2,86 6,38 سلوفينيا 7

 2,74 17,43 2,28 5,09 العراق 8

 2,64 16,80 2,50 5,57 عامن 9

 2,10 13,37 1,44 3,20 بلجياك  10

 3,40 21,70 3,53 7,86 الكويت 11

 2,89 18,40 2,78 6,19 سوري  12

 2,64 16,84 2,71 6,04 تركيا 13

 1,10 6,98 1,34 2,99 اململكة املتحدة 14

 6,83 43,52 7,00 15,59 أأخرى -

 100,00 637,43 100,00 222,86 عامل  -

, وقاعدة بياانت الأمم املتحدة, ش بكة معلومات الانرتنت،  FAOSTATمجعت وحسبت من بياانت منظمة الأغذية و الزراعة للأمم املتحدة، املصدر: 

 . / https://www.trademap.orgقاعدة البياانت 

 ( 2020-2005تطور معامالت عدم الاس تقرار لمكية وقمية وسعر التصدير حملصول البطاطس يف مرص خالل الفرتة  )  : 6جدول  

 الس نوات

 الاس تقرار% معامالت عدم  مكية وقمية وسعر الطن من صادرات البطاطس املرصية اىل العامل 

مكية الصادرات  

 )أألف طن( 

قمية الصادرات 

 )مليون دولر( 

سعر الطن  

 )دولر( 
 معامل السعر  معامل القمية  معامل المكية

2005 392,18 77,46 197,52 31,42 22,29 44,62 

2006 367,13 65,18 177,53 13,33 41,26 50,78 

2007 389,7 107,91 276,9 11,51 11,72 24,08 

2008 378,39 163,13 431,11 0,91 22,18 16,91 

2009 215,08 145,41 676,06 46,30 0,42 81,35 

2010 299,96 131,9 439,72 29,59 15,49 16,69 

2011 637,43 250,65 393,22 41,17 49,77 3,24 

2012 262,99 127,35 484,25 44,87 28,71 25,81 

2013 427,91 205,9 481,17 14,86 8,41 23,71 

2014 684,69 326,79 477,28 29,65 62,42 21,45 

2015 595,33 231,68 389,16 7,53 9,04 1,98 

2016 407,87 147,15 360,77 29,57 34,24 10,05 
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2017 808,21 272,14 336,73 33,66 15,78 16,88 

2018 724,97 206,91 285,41 15,04 16,00 30,24 

2019 684,74 266,15 388,69 4,43 3,32 5,93 

2020 561,36 221,95 395,38 17,59 17,45 5,24 

 15,91 14,80 16,87    املتوسط الهنديس

, وقاعدة بياانت الأمم املتحدة, ش بكة معلومات الانرتنت،  FAOSTATمجعت وحسبت من بياانت منظمة الأغذية و الزراعة للأمم املتحدة، املصدر : 

 . / https://www.trademap.orgقاعدة البياانت 

 )مليون دولر(   (2020-2005املرصية خالل الفرتة ) تقدير معامل املزية النسبية الظاهرة لصادرات البطاطس   : 7جدول  

 البيان

 الس نة

قمية صادرات البطاطس  

 املرصية

قمية الصادرات 

 الزراعية املرصية

قمية صادرات  

 البطاطس العاملية

قمية الصادرات الزراعية 

 العاملية

املزية النسبية  

 الظاهرة 

2005 77,46 1167,54 1914,38 607641,30 21,06 

2006 65,18 1086,38 2735,37 653805,37 14,34 

2007 107,91 1563,41 3401,20 721854,24 14,65 

2008 163,13 2176,84 3487,41 873724,96 18,77 

2009 145,41 4407,02 3202,48 1068026,48 11,00 

2010 131,90 2918,03 3601,90 951564,82 11,94 

2011 250,65 5093,77 4664,81 1085628,37 11,45 

2012 127,35 4140,79 3688,24 1321445,18 11,02 

2013 205,90 4867,51 4727,04 1338957,94 11,98 

2014 326,79 4395,77 4315,90 1397951,12 24,08 

2015 231,68 4378,14 3681,23 1421471,67 20,43 

2016 147,15 4354,94 3987,13 1274889,55 10,80 

2017 272,14 4921,54 4329,97 1287439,79 16,44 

2018 206,91 5013,69 4362,88 1411311,36 13,35 

2019 266,15 5450,91 5007,38 1454196,90 14,18 

2020 221,95 5169,85 4268,18 1444359,17 14,53 

 14,39 1144641,80 3835,96 3819,10 184,23 املتوسط

, وقاعدة بياانت الأمم املتحدة, ش بكة معلومات الانرتنت،  FAOSTATمجعت وحسبت من بياانت منظمة الأغذية و الزراعة للأمم املتحدة، املصدر : 

 . / https://www.trademap.orgقاعدة البياانت 

 ( 2020-2016ادلول املنافسة لها من حمصول البطاطس يف السوق الرويس خالل الفرتة ) السعر النس يب لصادرات مرص ابلنس بة لأمه  : 8جدول  

 الس نوات
 السعر النس يب  سعر تصدير طن البطاطس ابدلولر 

 مرص/هولندا مرص/الصني مرص/اذربيجان  هولندا الصني اذربيجان مرص

2016 342 420 485 842 0,81 0,71 0,41 

2017 363 450 492 801 0,81 0,74 0,45 

2018 353 449 447 923 0,79 0,79 0,38 

2019 467 451 420 935 1,04 1,11 0,50 

2020 378 446 341 820 0,85 1,11 0,46 

 0,44 0,87 0,86 864,2 437 443,2 380,6 املتوسط

 . /https://www.trademap.orgمجعت وحسبت من قاعدة بياانت الأمم املتحدة, ش بكة معلومات الانرتنت،املصدر : 

 ( 2020-2016السعر النس يب لصادرات مرص ابلنس بة لأمه ادلول املنافسة لها من حمصول البطاطس يف السوق الأملان خالل الفرتة ) : 9جدول  

 الس نوات
 السعر النس يب  سعر تصدير طن البطاطس ابدلولر 

س بانيا  مرص/فرنسا  مرص/هولندا اس بانيا  فرنسا  هولندا مرص  مرص/اإ

2016 584 300 593 691 1,95 0,98 0,85 
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2017 406 289 608 442 1,40 0,67 0,92 

2018 393 310 483 558 1,27 0,81 0,70 

2019 473 330 524 755 1,43 0,90 0,63 

2020 433 212 562 557 2,04 0,77 0,78 

 0,76 0,83 1,59 600,6 554 288,2 457,8 املتوسط

 . /https://www.trademap.orgمجعت وحسبت من قاعدة بياانت الأمم املتحدة, ش بكة معلومات الانرتنت،املصدر : 

 

 ( 2020-2016حمصول البطاطس يف السوق الإيطال خالل الفرتة )السعر النس يب لصادرات مرص ابلنس بة لأمه ادلول املنافسة لها من    : 10جدول  

 
 السعر النس يب  سعر تصدير طن البطاطس ابدلولر 

 مرص/أأملانيا  مرص/هولندا مرص/فرنسا  أأملانيا هولندا فرنسا  مرص

2016 486 304 423 216 1,60 1,15 2,25 

2017 414 271 477 228 1,53 0,87 1,82 

2018 460 260 473 224 1,77 0,97 2,05 

2019 473 365 601 252 1,30 0,79 1,88 

2020 545 300 521 210 1,82 1,05 2,60 

 2,10 0,95 1,59 226 499 300 475,6 املتوسط

 . /https://www.trademap.orgمجعت وحسبت من قاعدة بياانت الأمم املتحدة, ش بكة معلومات الانرتنت،املصدر : 

 ( 2020-2016السعر النس يب لصادرات مرص ابلنس بة لأمه ادلول املنافسة لها من حمصول البطاطس يف السوق اليوانن خالل الفرتة ) : 11جدول  

 
 السعر النس يب  سعر تصدير طن البطاطس ابدلولر 

 مرص/هولندا مرص/فرنسا  مرص/قربص  هولندا فرنسا  قربص مرص

2016 346 584 399 544 0,59 0,87 0,64 

2017 372 528 334 570 0,70 1,11 0,65 

2018 324 631 416 587 0,51 0,78 0,55 

2019 478 764 463 664 0,63 1,03 0,72 

2020 335 626 381 638 0,54 0,88 0,53 

 0,62 0,93 0,59 600,6 398,6 626,6 371 املتوسط

 . /https://www.trademap.orgمعلومات الانرتنت،مجعت وحسبت من قاعدة بياانت الأمم املتحدة, ش بكة املصدر : 

 ( 2020-2016السعر النس يب لصادرات مرص ابلنس بة لأمه ادلول املنافسة لها من حمصول البطاطس يف السوق الإمارايت خالل الفرتة )  : 12جدول  

 
 النس يب السعر  سعر تصدير طن البطاطس ابدلولر 

 مرص/أأملانيا  مرص/فرنسا  مرص/ابكس تان أأملانيا فرنسا  ابكس تان مرص

2016 464 208 647 334 2,23 0,72 1,39 

2017 376 191 534 323 1,97 0,70 1,16 

2018 309 127 604 330 2,43 0,51 0,94 

2019 381 127 710 326 3,00 0,54 1,17 

2020 353 165 637 344 2,14 0,55 1,03 

 1,14 0,60 2,30 331,4 626,4 163,6 376,6 املتوسط

 . /https://www.trademap.orgمجعت وحسبت من قاعدة بياانت الأمم املتحدة, ش بكة معلومات الانرتنت،املصدر : 

 ( 2020-2016املنافسة لها من حمصول البطاطس يف السوق اللبنان خالل الفرتة ) السعر النس يب لصادرات مرص ابلنس بة لأمه ادلول   : 13جدول  

 
 السعر النس يب  سعر تصدير طن البطاطس ابدلولر 

 مرص/بلجياك  مرص/فرنسا  مرص/هولندا بلجياك  فرنسا  هولندا مرص

2016 438 565 511 538 0,78 0,86 0,81 
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2017 360 542 520 561 0,66 0,69 0,64 

2018 322 622 537 717 0,52 0,60 0,45 

2019 385 849 731 865 0,45 0,53 0,45 

2020 343 809 776 872 0,42 0,44 0,39 

 0,52 0,60 0,55 710,6 615 677,4 369,6 املتوسط

 . /https://www.trademap.orgمجعت وحسبت من قاعدة بياانت الأمم املتحدة, ش بكة معلومات الانرتنت،املصدر : 

 

 )المكية: أألف طن(   (2020-2016ردة لها خالل الفرتة )النصيب السوق لصادرات مرص من البطاطس يف أأمه الاسواق املس تو   : 14جدول  

 املتوسط 2020 2019 2018 2017 2016 البيان                     الس نوات السوق

 روس يا 

 218,15 144,69 132,44 357,73 325,20 130,70 مكية صادرات مرص من البطاطس

 407,20 316,23 300,69 572,97 560,64 285,49 مكية واردات  البطاطس من العامل 

 53,57 45,75 44,05 62,43 58,01 45,78 النصيب السوق 

 أأملانيا

 33,18 36,90 37,13 31,92 31,35 28,57 مكية صادرات مرص من البطاطس

 653,05 676,19 764,48 609,28 607,07 608,25 مكية واردات  البطاطس من العامل 

 5,08 5,46 4,86 5,24 5,16 4,70 النصيب السوق 

يطاليا  اإ

 51,63 38,01 64,40 31,66 64,75 59,32 مكية صادرات مرص من البطاطس

 637,96 617,66 677,17 638,60 619,24 637,11 البطاطس من العامل مكية واردات  

 8,09 6,15 9,51 4,96 10,46 9,31 النصيب السوق 

 اليوانن

 76,33 70,27 120,95 65,68 85,96 38,76 مكية صادرات مرص من البطاطس

 178,66 180,79 213,83 176,65 178,01 144,04 مكية واردات  البطاطس من العامل 

 42,72 38,87 56,56 37,18 48,29 26,91 النصيب السوق 

 لبنان

 57,39 37,56 72,74 49,67 66,32 61,68 مكية صادرات مرص من البطاطس

 81,95 64,65 92,37 73,53 94,84 84,36 مكية واردات  البطاطس من العامل 

 70,03 57,56 78,74 67,54 69,92 73,12 النصيب السوق 

 الإمارات

 44,04 50,08 28,53 51,90 65,27 24,44 مكية صادرات مرص من البطاطس

 247,00 244,88 255,33 240,86 260,55 233,36 مكية واردات  البطاطس من العامل 

 17,83 20,45 11,17 21,55 25,05 10,47 النصيب السوق 

 . /https://www.trademap.orgاملتحدة, ش بكة معلومات الانرتنت،مجعت وحسبت من قاعدة بياانت الأمم املصدر : 

 )المكية أألف طن(   (2020-2016س خالل متوسط الفرتة ) معدل اخرتاق السوق ابلنس بة لأسواق الصادرات املرصية من البطاط  :   15جدول  

 السوق الرويس

نتاج  مرص وارداهتا من  الس نوات  معدل الاخرتاق الصادرات واردهتا من العامل  الإ

2016 131 22463 285 221 0,006 

2017 325 21708 561 187 0,015 

2018 358 22395 573 185 0,016 

2019 132 22075 301 333 0,006 

2020 145 19607 316 424 0,007 

 * 0,010 270 407 21650 218 املتوسط

 الأملانالسوق 

نتاج  وارداهتا من مرص  الس نوات  معدل الاخرتاق الصادرات واردهتا من العامل  الإ

2016 29 10772 608 1841 0,003 

2017 31 11720 607 1996 0,003 

2018 32 8921 609 1924 0,004 

2019 37 10602 764 1876 0,004 

2020 37 11715 676 1977 0,004 
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 * 0,004 1922 653 10746 33 املتوسط

 السوق الإيطال

نتاج  وارداهتا من مرص  الس نوات  معدل الاخرتاق الصادرات واردهتا من العامل  الإ

2016 59 1369 637 133 0,032 

2017 65 1347 619 118 0,035 

2018 32 1308 639 83 0,017 

2019 64 1338 677 110 0,034 

2020 38 1435 618 78 0,019 

 * 0,027 104 638 1359 52 املتوسط

 )*( املتوسط الهنديس 

 مجعت وحسبت من  :  املصدر

 . FAOSTATبياانت منظمة الأغذية و الزراعة للأمم املتحدة، 

 . / https://www.trademap.orgقاعدة بياانت الأمم املتحدة, ش بكة معلومات الانرتنت، قاعدة البياانت 

 )المكية أألف طن(   (2020-2016معدل اخرتاق السوق ابلنس بة لأسواق الصادرات املرصية من البطاطس خالل متوسط الفرتة )   : 16جدول  

 السوق اليوانن

نتاج  وارداهتا من مرص  الس نوات  معدل الاخرتاق الصادرات واردهتا من العامل  الإ

2016 39 492 144 26 0,064 

2017 86 500 178 39 0,135 

2018 66 466 177 28 0,107 

2019 121 470 214 47 0,190 

2020 70 451 181 55 0,122 

 * 0,124 39 179 476 76 املتوسط

 السوق اللبنان

نتاج  وارداهتا من مرص  الس نوات  معدل الاخرتاق الصادرات واردهتا من العامل  الإ

2016 62 632 84 135 0,106 

2017 66 652 95 128 0,107 

2018 50 658 74 72 0,075 

2019 73 611 92 65 0,114 

2020 37 628 65 67 0,058 

 * 0,092 93 82 636 57 املتوسط

 السوق الإمارايت

نتاج  وارداهتا من مرص  الس نوات  معدل الاخرتاق الصادرات واردهتا من العامل  الإ

2016 24 5 233 9 0,107 

2017 65 0 261 3 0,253 

2018 52 0 241 29 0,244 

2019 29 4 255 19 0,119 

2020 50 4 245 20 0,218 

 * 0,188 16 247 3 44 املتوسط

 )*( املتوسط الهنديس 

 مجعت وحسبت من  :  املصدر

 . FAOSTATبياانت منظمة الأغذية و الزراعة للأمم املتحدة، 

 . / https://www.trademap.orgقاعدة بياانت الأمم املتحدة, ش بكة معلومات الانرتنت، قاعدة البياانت 
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ABSTRACT 

The research aims to identify the competitiveness of Egyptian exports of potato in the most 
important global markets, by studying the following: Indicators of the production and export situation 
of Egyptian potato, the most important potato exporting and importing countries in the world, the 
geographical distribution of Egyptian exports of potato, estimating the standards of competitiveness 
of Egyptian potato in some Global markets, and the most important problems facing Egyptian exports 
of potato. The research concluded the following most important results: By estimating the penetration 
rate of the most important Egyptian potato importing markets during the period (2016-2020), it was 
found that the highest value of the market penetration rate was in the UAE and Greece markets, at a 
rate of about 0.188, 0.124 as a geometric mean, respectively, while the markets of Lebanon and Italy 
came in the second rank with a penetration rate of 0.092, 0.027 as a geometric average, respectively, 
during the same period, then the markets of Russia and Germany came in the last rank with a 
penetration rate of about 0.010, 0.004 as a geometric average for the same period.  The export obstacles 
to the Egyptian potato crop were also studied according to the opinions of exporters, during the year 
2019/2020. The various obstacles facing the Egyptian potato exports were monitored. Standards need 
to be attended. Communication with research, production and export agencies are needed in order to 
provide adequate information on foreign markets. 

Key words: potato, the geographical distribution, competitive advantages, the export obstacles. 
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