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 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2015، 253 -237 (،1) دد(، ع23)جلدم

 

 (2014نوفمبر  18)سلم البحث فى 

 (2014ديسمبر  9على البحث فى  الموافقة)

 

 الزراعية فى مصر محاصيلهم التطور التجارة الخارجية أل

]19[ 
 1رفوزية ابوزيد صاب  - 1ىحنان وديع غال

 مصر –القاهرة  -مركز بحوث الصحراء –شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية  – يةاالقتصادالدراسات قسم  -1 

 

التبادل  ،الواردات ،الصادرات: االفتتاحيةالكلمات 

  معدل التبعية ،معدل التغطية ،السلعى
 

 زــالموجـ
 

تمثللا الترللارخ اليارايللة ال راايللة مةافللة  امللة  للى 

اامللالى الترللارخ اليارايللة لمسللا متيا  للى تغييلل  م للدار 

العر   ى المي ان الترارى ال رااى بال يادخ او الن ص 

وبالتللالى  للى مللدى تغيلل  العرلل   للى الميلل ان الترللارى 

ارايلة متغيل ات اتفتلا  المص ى، وتعةل  الترلارخ الي

واتسللتي و واتسللتثمار مللت ولل ل تطللور الصللادرات 

 والواردات.

وتعتب  الترارخ الياراية الام  رييسليا ملت اواملا 

تحديد اللدوا ال لومى، ثيلن ان دراسلة وتحليلا الو ل  

ال ا ت للترارخ الياراية دتللة  املة  لى التعل ى اللى 

اد ال لومى ، مدى اللدور الل ى تلعبلة الترلارخ  لى ات تصل

كملللا ان الو لللول بالصلللادرات المصللل ية اللللى الحرللل  

والمعدل المنشود يتطلب م يدا ملت الريلود ثيلن تشلةا 

ى مت ايللللدا الللللى الميلللل ان  الللللواردات المصلللل ية  للللغطا

الترللارى وبالتللالى  للان اى محاولللة ل يللادخ الصللادرات 

سللوى تسللي   للى تح يللا ا للداى التنميللة وبنللا  ا تصللاد 

  وى.
 

 مشكلة البحث
 

لللى اللل ن  مللت اتيللا  الدولللة لةثيلل  مللت السياسللات ا

التللى تسللااد الللى تنميللة الصللادرات ووتلل  الللواردات 

ووا للة ال راايللة منيللا ات افللل  للل  تح للا الصلللادرات 

ال رااية اليدى منيلا اتمل  الل ى يعةل   لعا اتدا  

مليلار دوتر  62ات تصادى ثين بلغت  يملة اللواردات 

الللى ات تصللاد   ومللا للل ل  مللت اىلل  سلللبى 2011اللا  

 31متمث   ى ار  المي ان الترلارى الل ى بللو ثلوالى 

واتريللت الللواردات ال راايللة  2011مليللار دوتر اللا  

 2011مليلار دوتر الا   9الى ال يادخ ثين بلغلت فحلو 

مما ادى الى زيادخ العر   ى المي ان الترلارى وبالتلالى 

ومللت بعلل  المحا لليا التللى ت للو   ميلل ان المللد واات

باستي اد ا محا يا ال مح وال رخ الشامية والتول مص  

الراى والبطاط  و ى تعد مت المحا يا اتست تيرية 

 للى ات تصللاد وفللل ا لت ايلللد اتسللتي و ال للومى منيلللا 

اللى تغطيلة الطللب المحللى مملا  وار  اتفتا  المحللى

 أدى الى زيادخ العر   ى المي ان الترارى .
 

 اهداف البحث
 

 ر الصلللادرات واللللواردات ملللت التعللل ى اللللى تطلللو

 المحا يا مو   الدراسة .

  دراسلللللة الةتلللللا خ ات تصلللللادية للترلللللارخ اليارايلللللة

ال رااية المص ية و لل  ملت ول ل ات ميلة النسلبية 

للصللادرات والللواردات للمحا لليا ال راايللة  و للل  

 مت و ل معدل التبادل الدولى .

   ت دي  كتا خ الترارخ الياراية الةلية وال رااية. 
 

 لطريقة البحثية ومصادر البيانات ا
 

و لللد اسلللتيد  البحلللن أسلللاليب التحليلللا ا ثصلللاي  

الو لت  والةمل ، مثللا النسلب الموويللة وبعل  م للايي  

الن اللة الم ك يللة مثللا المتوسللطات الحسللابية وتحليللا 

إاتمللد الللى البيافللات  ا فحللدار بصللورم المتعللددم، كمللا

ا وزارخ الثافويلللة المنشلللورخ  لللى اياتيلللا الميتلتلللة مثللل

ال راالللة وإستصللل ض ا را لللى،  ومنلملللة اتن يللللة 

وال رااللللللة،  والريللللللاز الم كلللللل ى للتعبوللللللة العامللللللة 
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واتثصللا ،  ومو لل  مصلل  إفت فللت،  وبعلل  ا بحللا  

   .بمو وع الدراسة والدراسات  ات الصلة
 

 النتائج البحثية
 

 الميزان التجارى  -1
 

تعافى الترارخ المص ية  بصتة اامة مت ارل  دايل  

-1997سلللتم   لللى  لللادراتيا وللل ل التتللل خ ملللت  وم

( ثيللن بلغللت فسللبة تغطيللة الصللادرات للللواردات 2011

كحلد  %67كحلد ادفلى،  1999الا   %22ما ي  ب مت 

الى ثر  التبادل  (1الجدول )ويشي    2006ا صى اا  

( ثين بلو فحلو 2011-1997الترارى كمتوسط للتت خ  

رات مليلللار دوتر  لللى ثللليت بللللو فصللليب الصلللاد 36,9

مليلار دوتر م ابلا   11,9كمتوسط لنت  التت خ ثلوالى 

مليللار دوتر ممللا أدى الللى   24,9واردات بلغللت فحللو 

مليار دوتر،  ل ا وتشلي  بيافلات فتل   13ار  بلو فحو

الرللدول الللى تللدر  ال يللادخ  للى ثرلل  التبللادل الترللارى 

 و ل فت  التت خ. 
 

لترارى : بلو ثر  التبادل ا 2004-1997الفترة االولى 

، بلللو مليللار دوتر  18,4كمتوسللط ليلل م التتلل خ ثللوالى 

مليللار دوتر م ابللا   4,8فصلليب الصللادرات منيللا فحللو  

 8,7مليلار دوتر للللواردات  ثيلن بلللو العر فحللو 13,6

مليللار دوتر،  للى ثلليت بلغللت فسللبة تغطيللة الصللادرات 

 .%37للواردات فحو 
 

: ارتتللل  متوسلللط ثرلللل   2011-2005الفتررررة الثانيرررة 

مليار دوتر  58التبادل الترارى  ى   م التت خ الى فحو 

مليلللار دوتر  36,6ب يلللادخ الللت التتللل خ اتوللللى بم لللدار 

بنسبة ت ايد ات التت خ اتولى، و ى الم ابلا بللو متوسلط 

مليلللار  20,2فصلليب الصللادرات  للى  للل م التتلل خ فحللو 

مليار دوتر،   ى ثيت  15,4دوتر ب يادخ بلغت ثوالى 

مليلللار دوتر  37,9 يملللة اللللواردات فحلللو بللللو متوسلللط 

مليار دوتر وبنسبة زيلادخ تمثلا  24,3ب يادخ بلغت فحو 

م ارفة بالتت خ اتولى و د بللو  العرل   لى  %64,1فحو 

مليللار دوتر ثيللن ازداد اللت التتلل خ  18,2 لل م التتلل خ 

مليللار دوتر ،  للى ثلليت بلغللت فسللبة  9,5اتولللى بم للدار

 لللى  للل م التتللل خ ثلللوالى تغطيلللة الصلللادرات لللللواردات 

اى  نللللاو تحسللللت ملحللللوط  للللى فسللللبة تغطيللللة   55%

 الصادرات للواردات  ى التت خ الثافية .

وتشي  معادتت اتترلام ال منلى العلا  ل يملة الصلادرات 

  للللد  2011-1997ولللل ل التتلللل خ  (2بجرررردول )الةليللللة 

او لللحت فتلللايد الت لللدي  ان الصلللورخ اليطيلللة المبينلللة 

ال يا للية مناسللبة لطبيعللة بالرللدول  للى ا لللا الصللور 

البيافللات، ثيللن ا للارت الللى ان  يمللة الصللادرات الةليللة 

سللنويا، ثيللن ىبتللت  %15,8ت يللد بمعللدل بلللو ثللوالى  

كمللا ىبتللت معنويللة  0,05المعنويللة انللد مسللتوى معنويللة 

 %83النمو   كةا كملا ا لارت النتلايد اللى ان ثلوالى 

  مت التغي ات الحادىة  لى  يملة الصلادرات الةليلة ي ال

وامللا التللى يعةلل  اى  للا اامللا الللى محمواللة مللت الع

 .   ال مت

وبدراسللة الع  للة اتترا يللة ل يمللة الللواردات الةليللة  

  للد او للحت  2011-1997ولل ل التتلل خ  (2بجرردول )

فتللايد الت للدي  ان الصللورخ اليطيللة المبينللة بالرللدول  للى 

ا لا الصلور ال يا لية مناسلبة لطبيعلة البيافلات ثيلن 

 يمللة الللواردات الةليللة ت يللد بمعللدل بلللو ا للارت الللى ان 

سنويا، ثين ىبتت المعنوية اتثصايية انلد  %3,7فحو 

، كملا ىبتلت معنويلة النملو   كةلا 0,05مستوى معنوية 

ملت التغيل ات  %66كما ا ارت النتلايد اللى ان ثلوالى 

الحادىة  ى  يمة الواردات الةلية ي ا  الى مرمواة مت 

 ا ال مت. العواما التى يعة  اى  ا اام

وبدراسة الع  لة اتترا يلة ل يملة الميل ان الترلارى 

  للد او للحت  2011-1997ولل ل التتلل خ  (2جرردول )ب

فتللايد الت للدي  ان الصللورخ الت بيعيللة المبينللة  للى ا لللا 

الصور ال يا ية مناسبة لطبيعة البيافات، ثين ا لارت 

، و للد نوياسلل %19,7الللى افلل  ي يللد بمعللدل بلللو ثللوالى 

كملا ىبتلت معنويلة  0,05ية اتثصلايية انلد ىبتت المعنو

 النموز  كةا .  

ملللت  % 77كملللا ا لللارت النتلللايد اللللى ان ثلللوالى 

التغي ات الحادىة  ى  يمة الميل ان الترلارى ول ل  تل خ  

الدراسللة ت الل  الللى مرمواللة مللت العوامللا التللى يعةلل  

 اى  ا ااما ال مت .
 

 الميزان الزراعى المصرى  -2
 

عرلل  المسللتم   للى الميلل ان ال (3الجرردول )يو للح 

، وي الل  2011-1997ال رااللى و للل   للى التتلل خ مللت 

 للللل  ل يللللادخ الللللواردات ال راايللللة بنسللللبة اكبلللل  مللللت 

 الصادرات ال رااية .
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 مليون دوتر                     ( 2011-1997. المي ان الترارى لمص  و ل التت خ  1 جدول
 

قيمة  السنوات

 الصادرات

قيمة 

 الواردات

افى الميزان ص

 التجارى

حجم التبادل 

 التجارى

الصادرات                       %

 تاالوارد

1997 3849 13203 -9354 17052 29 

1998 3908 16479 -12571 20386 24 

1999 3569 15962 -12392 19531 22 

2000 4706 13964 -9257 18670 34 

2001 4143 12720 -8578 16863 33 

2002 4678 12496 -7818 17174 37 

2003 6163 10893 -4730 17056 57 

2004 7680 12841 -5161 20521 60 

 متوسط 

 االولى الفترة
4837 13569 -8732 18406 37 

2005 10646 19812 -9166 30458 54 

2006 13720 20613 -9893 34333 67 

2007 16168 27033 -10866 43201 60 

2008 26233 52780 -26547 79013 50 

2009 23097 44933 -21836 68031 51 

2010 19634 37999 -18366 57633 52 

2011 31570 62244 -30674 93814 52 

م . الفترة 

 الثانية
20152 37916 -18192 58069 55 

 45 36915 13147- 24931 11984 المتوسط العام

 للترارخ الياراية، أاداد ميتلتة ش خ السنوية، النالمصدر :الرياز الم ك ى للتعبوة العامة واتثصا   

 

-1997. االتجاه الزمنى العام لقيمة الصادرات الكلية والواردات الكلية والميزان التجارى خالل الفترة )2جدول 

2011) 
 

معدل  R ² F معادلة االتجاه العام البيان

 التغير

 y = 3181.25 + 1895.7x^  يمة الصادرات الةلية

(7.9) 

83 63 15.8 

  يمة الواردات الةلية
^y = 3002.2 + 913.8x 

 (4.9) 

66 24.8 3.7 

 y = 1 6015.2 + 3069.2x + 262.3 x2^  يمة المي ان الترارى

   (3.1)         (4.2) 

77 19.7 19.7 

 (1الجدول )ثسبت مت بيافات  المصدر:
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 ال يمة بالمليون دوتر                          (2011 -1997المي ان ال رااى بمص  و ل التت خ  . 3 جدول

 النش خ السنوية للترارخ الياراية، أاداد ميتلتةعامة واتثصا ، الرياز الم ك ى للتعبوة ال المصدر:

 

بلو ثر  التبلادل ال راالى فحلو حجم التبادل الزراعى : 

بنسلبة  2011-1997مليار دوتر كمتوسط للتت خ  4,11

مت ثر  التبادل الترارى لنت  التتل خ،  %11تمثا فحو 

 1,2بلللو متوسللط فصلليب الصللادرات ال راايللة ثللوالى 

مليلار دوتر واردات زراايلة،  2,9ر دوتر، م ابا مليا

 . %41بنسبة تغطية تمثا ثوالى 
 

بللللو ثرللل  التبلللادل : 2004-1997الفتررررة االولرررى مررر  

مليللار دوتر،  للى  2,5ال رااللى كمتوسللط للتتلل خ فحللو 

 0,6ثيت بلو متوسط فصيب الصادرات ال راايلة فحلو 

ة مليلللار دوتر واردات زراايللل 1,9مليلللار دوترم ابلللا 

 .  %35وبنسبة تغطية تمثا ثوالى 
 

: ارتتللل  متوسلللط ثرلللل   2011-2005الفتررررة الثانيرررة 

مليار دوتر ب يلادخ ت لدر  5,9التبادل ال رااى الى فحو 

مليللار دوتر ، كمللا بلللو فصلليب الصللادرات  3,5بنحللو 

مليللار  4,1مليللار دوتر، م ابللا  1,8ال راايللة ثللوالى 

نسبة تغطية تمثلا دوتر واردات زرااية لنت  التت خ وب

. وتشي  اثصا ات  ا ى المي ان ال راالى %48 فحو

وفسبة تغطية الصادرات للواردات ال رااية اللى والود 

ار  دايل   لى الميل ان ال راالى، ات أن  ل ا العرل   لد 

بللللاتاوا  م ارفللللة  2011ت ايللللد بشللللةا ملحللللوط اللللا  

و للد  2010، ات افلل  اترلل  الللى اتفيتللا  اللا  السللاب ة

بة تغطية الصادرات للواردات ال رااية ملا ت اوثت فس

 السنوات

 

 الصادرات

 الزراعية

 صادراتال

 الزراعية

 الجمالى

الصادرات 

% 

 الواردات

 الزراعية

% 

 الواردات

 الزراعية

الجمالى 

 الواردات

صافى 

 الميزان

 الزراعى

الصادرات 

 : الزراعية

الواردات 

 الزراعية %

 حجم التبادل

التجارى 

 الزراعى

دل التبا%

 الزراعى

للتبادل 

 التجارى

1997 418 11 1775 13 -1357 24 2193 13 

1998 518 13 1745 11 -1227 30 2262 11 

1999 529 15 1882 12 -1352 28 2411 12 

2000 509 11 1958 14 -1450 26 2497 13 

2001 530 13 1922 15 -1392 28 2452 15 

2002 671 14 2156 17 -1485 31 2827 16 

2003 776 13 1684 15 -908 46 2460 14 

2004 1105 14 1705 13 -601 65 2810 14 

 13 2489 35 1221 14 1853 13 632 م. لفترة االولى

2005 918 9 2408 12 -1490 38 3326 11 

2006 855 6 2269 11 -1414 38 3125 9 

2007 1202 7 3647 13 -2444 33 4849 11 

2008 2075 8 4819 9 -2745 43 6894 9 

2009 2915 13 4385 10 -1471 66 7300 11 

2010 2093 11 2296 6 -203 91 4388 8 

2011 2833 11 7045 10 -6212 31 11878  

 9 5965 48 2282- 10 4124 9 1841 الفترة الثانية0م

 11 4111 41 1716 12 2913 10 1196 المتوسط العام
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 %91الللى فحللو  1997كحللد ادفللى  للى اللا   %24بلليت 

 . 2010كحد ا صى  ى اا  

او حت فتايد  ت دي  معادتت اتترام ال منى العلا  

وللل ل التتللل خ  (4جررردول )ل يملللة الصلللادرات ال راايلللة 

ان الصورخ اليطية المبينة بالرلدول  لى  1997-2011

يا ية مناسبة لطبيعلة البيافلات، ثيلن ا لا الصور ال 

ا ارت اللى ان  يملة الصلادرات ال راايلة ت يلد بمعلدل 

سللنويا،  ثيللن ىبتللت المعنويللة انللد  %14,1بلللو ثللوالى 

كمللا ىبتللت معنويللة النمللو   كةللا  0,05مسللتوى معنويللة 

ملت التغيل ات  %77كما ا ارت النتلايد اللى ان ثلوالى 

اللل  اللللى الحادىلللة  لللى  يملللة الصلللادرات ال راايلللة ي 

 . اما التى يعة  اى  ا ااما ال متمرمواة مت العو

وبدراسة الع  ة اتترا ية ل يمة الواردات ال رااية 

  لللد او لللحت  2011-1997وللل ل التتلل خ  (4جرردول )

فتللايد الت للدي  ان الصللورخ اليطيللة المبينللة بالرللدول  للى 

ا لا الصلور ال يا لية مناسلبة لطبيعلة البيافلات ثيلن 

يمة الواردات ال رااية ت يد بمعدل بللو ا ارت الى ان  

سللنويا، ثيللن ىبتللت المعنويللة اتثصللايية  %10,3فحللو

، كملا ىبتلت معنويلة النملو   0,05اند مسلتوى معنويلة 

 كةا. 

ملللت  % 47كملللا ا لللارت النتلللايد اللللى ان ثلللوالى 

التغي ات الحادىة  ى  يمة الواردات ال رااية ي ا  الى 

،   لا ااملا الل متمرمواة مت العواملا التلى يعةل  اى 

 جردولوبدراسة الع  ة اتترا ية ل يمة التبادل الترارى 

  لللد او لللحت فتلللايد  2011-1997وللل ل التتللل خ  (4)

الت دي  ان الصورخ اليطية المبينلة بالرلدول  لى ا للا 

الصور ال يا ية مناسبة لطبيعة البيافات  ثين ا لارت 

 سلنويا و لد ىبتلت %11,4 الى اف  ي يلد بمعلدل بللو فحلو

كمللللا ىبتللللت معنويللللة  0,05المعنويللللة اتثصللللايية انللللد 

 %60النموز  كةا، كما ا ارت النتايد الى ان ثلوالى 

مللت التغيلل ات الحادىللة  للى  يمللة ثرلل  التبللادل الترللارى 

ول ل  تلل خ  الدراسلة ت الل  اللى مرمواللة ملت العوامللا 

 التى يعة  اى  ا ااما ال مت . 
 

 اعيةتجارة الخارجية الكلية والزركفاءة ال -3
 

استند  ى ت دي  الترارخ اليارايلة الةليلة وال راايلة 

الللى اللدد مللت المم لل ات منيللا معللدل التغطيللة، معللدل 

التبعيللللة، دراللللة المشللللاركة ات تصللللادية و يمللللا يلللللى 

استع ا  كا منيلا اللى النحلو التلالى كملا  لو مو لح 

 .(5بجدول )

: يعبلل  اللت مللدى تغطيللة الصللادرات معرردل التغطيررة -أ

، يعنلللى ان %100دخ  للل م النسلللبة الللت لللللواردات وزيلللا

 نلللاو  لللاي   لللى الميللل ان الترلللارى، وتشلللي  النتلللايد 

المتحصا الييا ان متوسط معدل التغطية للترارخ الةلية 

وت اوض بيت ثديت ادفلى وا صلى بللو  %43,86بلو فحو

، 1999اللللللللللللللامى  %66,56، %22,36ثللللللللللللللوالى 

الى الت تيب، بينما بلو فليل م للترلارخ ال راايلة 2006

، وتلل اوض بلليت ثللديت ادفللى وا صللى بلللو %41,2فحللو

 2010، 1997الللللامى  %91,16، %23,55ثلللللوالى 

الى التوالى مما يشي  الى اد  تغطية الصادرات الةلية 

 وال رااية لمتطلبات التنمية الةلية وال رااية.

يعبل  الت ملدى اتاتملاد معدل التبعية االقتصرادية:  -ب

ت االلل   اللللى اللللواردات وافيتلللا   للل ا المعلللدل يعنلللى

اتاتماد الى اليار  وتنلا ص فسلبة الترلارخ اليارايلة 

  ى الدوا ال ومى ويت  ت دي م كالتالى:
 

 معدل التبعية االقتصادية =
              

 )قيمة الواردات فى سنة ما
                              X 100 

  اجمالى الدخل فى نفس السنة( 
 

متوسللط معللدل  وتشللي  النتللايد المتحصللا الييللا ان

 ،%56,92 للترللارخ الةليللة بلللو فحللو التبعيللة ات تصللادية

 %371، %4,39وتللل اوض بللليت ثلللديت ادفلللى وا صلللى 

الللى التللوالى، بينمللا بلللو فليلل خ  2008،  2011اللامى 

الللللامى  %30,15، %7,6 للترلللللارخ ال راايلللللة فحلللللو

الللى الت تيللب، ممللا يشللي  الللى افيتللا   2004، 2011

مثيللللة اللللى المسلللتوى معلللدل التبعيلللة  ال راايلللة الللت 

 ال ومى.
 

يعبلللل  اللللت مللللدى  درجررررة المشرررراركة االقتصررررادية: -ج

 مسا مة الترارخ اليارايلة ال راايلة  لى الترلارخ الةليلة

ويت اوض   ا المعيلار ملت  لت   لى ثاللة التلوازن التلا  

 للى ثالللة اتاتمللاد الةلللى  100 للى الميلل ان الترللارى،  

وللل ل  الللى التصللدي  او اتسلللتي اد ويللت  ت لللدي  ا مللت

الت ق المطلا بيت الصادرات والواردات للدولة  ى سنة 

ما منسوبا اللى ثرل  الترلارخ اليارايلة للدوللة  لى فتل  

 السنة الى النحو التالى:
 

 درجة المشاركةاالقتصادية =
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 x 100 الواردات/ الصادرات+ الواردات( -)الصادرات
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ة والواردات ال رااية والتبادل الترارى و ل اتترام ال منى العا  ل يمة الصادرات ال رااي. 4جدول 

 2011-1997التت خ  
 

 R² F معادلة االتجاه العام البيان
معدل 

 التغير

  y = 335726+  168.13 x^  يمة الصادرات ال رااية

(6.6) 

77 43.3 14.1 

 y = 600291 + 301x^  يمة الواردات ال رااية

(3.4) 

47 11.5 10.3 

 y = 935170.5 + 468.7x^ ى يمة التبادل الترار

(4.5)           

60 19.8 11.4 

 (3الجدول )ثسبت مت بيافات  المصدر:

 

 (2011-1997المص ية و ل التت خ  مم  ات كتا خ الترارخ الياراية الةلية وال رااية  .5جدول 
 

 التجارة الزراعية التجارة الكلية السنوات

 الدخل

 القومى

 مليون

 جنية

 معدل

 التغطية

 معدل

 التبعية

 درجة

المشارك

 ة

الدخل 

 الزراعى

 مليون جنية

 معدل

 التغطية

 معدل

 التبعية 

 درجة

 المشاركة

1997 47900 29.15 27.56 54.86 8665 23.55 20.48 61.88 

1998 53351.6 23.72 30.89 61.66 9171.6 29.68 19.03 54.22 

1999 56515.6 22.36 28.24 63.45 9787 28.11 19.23 56.12 

2000 63133.4 33.70 22.12 49.59 14332.8 26.00 13.66 58.74 

2001 66708.8 32.57 19.07 50.86 14948 27.58 12.86 56.77 

2002 70912.8 37.44 17.62 45.52 16852 31.12 12.79 52.53 

2003 77612 56.58 14.04 27.73 19370.6 46.08 8.69 36.91 

2004 91176.2 59.81 14.08 25.15 22370.6 64.81 7.62 21.35 

2005 84418.5 53.74 23.47 30.09 21161.83 38.12 11.38 44.80 

2006 96857.33 66.56 21.28 20.08 22903.17 37.68 9.91 45.26 

2007 114071.5 59.81 23.70 25.15 26000.83 32.96 14.03 50.42 

2008 14211.5 49.70 371.39 33.60 22833.33 43.06 21.11 39.80 

2009 165492.8 51.40 27.15 32.10 23016.67 66.48 19.05 20.14 

2010 18204.17 51.67 208.74 31.87 25116.67 91.16 9.14 4.63 

2011 20024.5 29.77 4.39 54.12 30000 31.32 30.15 52.30 

 43.7 15.3 41.18 19102.01 40.39 56.92 43.86 69372.72 المتوسط

 (3،)(1بجدولى رقم ) الواردخ معت وثسبت مت البيافاتاالمصدر: 
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وتشللي  النتللايد المتحصللا الييللا ان متوسللط دراللة 

 %40,39للترارخ الةلية بللو فحلو المشاركة ات تصادية 

مللت الللدوا ال للومى وتلل اوض بلليت ثللديت ادفللى وا صللى 

الللللللى  1999، 2006اللللللامى  63,45%،  % 20,08

 %43,7فحو  خ ال راايةالتوالى، بينما بلو فلي خ للترار

ملت اللدوا ال رااللى وتل اوض بليت ثللديت ادفلى وا صللى 

الللللى  1997،2010اللللامى  %61,88، %4,63فحللللو

ممللا يشللي  الللى تغطيللة الترللارخ ال راايللة الللى  الت تيللب

 مت الترارخ الةلية. %92,5فسبة 
 

الللى ان  (6الجرردول )يشللي  الميررزان الغرر ائى لمصررر:  -4

مللت العرلل  المسللتم   الميلل ان الغلل ايى المصلل ى يعللافى

  لد بللو متوسلط  2011-1997الى مدار  ت خ الدراسلة 

مليار دوتر لى  4,7ثر  التبادل الغ ايى المص ى فحو 

مت ثرل  التبلادل  %14ومثا فحو  2011-1997التت خ 

الترللللارى لللللنت  التتلللل خ ، كمللللا بلللللو متوسللللط فصلللليب 

مليللار  4مليللار دوتر، م ابللا  0,9الصللادرات الغ اييللة 

ردات ن اييلللة، وبنسلللبة تغطيلللة تمثلللا ثلللوالى دوتر وا

24%. 
 

: بللو ثرل  التبلادل الغل ايى 2004-1997الفترة االولرى 

مليار دوتر، بللو متوسلط  3,2كمتوسط لي م التت خ فحو 

مليلللار دوتر  0,4فصللليب الصلللادرات الغ اييلللة ثلللوالى 

مليللار دوتر واردات ن اييللة وبنسللبة تغطيللة  2,8م ابللا 

 . %15تمثا فحو 
  

ارتتلللل  متوسللللط ثرلللل   :2011-2005ترررررة الثانيررررة الف

مليار دوتر ب يادخ ت در  6,5التبادل الغ ايى الى ثوالى 

 %50,8مليار دوتر وبنسبة زيلادخ تمثلا فحلو  3,3بنحو

م ارفة بالتت خ اتولى، وبلو متوسلط فصليب الصلادرات 

مليللللار دوتر  5,3مليللللار دوتر، م ابللللا  1,6الغ اييللللة 

التتل خ بنسلبة تغطيلة تمثلا ثلوالى واردات ن ايية للنت  

35% . 

وتشللي  اثصللا ات  للا ى الميلل ان الغلل ايى وفسللبة 

تغطيللة الصللادرات للللواردات الغ اييللة الللى واللود ارلل  

داي   ى المي ان الغ ايى ات ان  ل ا العرل   لد ت ايلد  لى 

اتاوا  الساب ة ، ى  اترل  اللى  ات 2007،2008اامى 

فسللبة تغطيللة و للد ت اوثللت  2010اتفيتللا   للى اللا  

كحلد ادفلى  %11الصادرات لللواردات الغ اييلة ملا بليت 

كحللد ا صللى  للى  %67الللى فحللو 1997 ،1999اللامى 

 .2010اا  

مالمح التجارة الخارجية بالنسبة الهم المحاصيل  -5

 (2011- 1997خالل الفترة )
 

 صادرات وواردات االرز -
 

ان متوسلط  يملة  لادرات  (7جدول )تشي  بيافات  

مليون دوتر و ل  تل خ الدراسلة  207غت فحواترز بل

مليلون دوتر  128( ، ثين ت ايدت مت 1997-2011 

مليلللون دوتر   289( اللللى 2004-1997وللل ل التتللل خ  

(،  ى ثيت بلو متوسط  يمة 2011-2005و ل التت خ  

مليللون دوتر ولل ل  تلل خ  37.5واردات اترز ثللوالى 

 الدراسة. 

لةميللة   للادرات اترز  بدراسللة الع  للة اتترا يللة

  2011-1997ول ل التتل خ  (8بجدول ) كما  و مو ح

  د او حت فتايد الت دي  ان الصلورخ الت بيعيلة ا للا 

الصور ال يا ية مناسبة لطبيعة البيافات، ثين ا لارت 

اللللى ان كميلللة  لللادرات اترز المصللل ى ت يلللد بنسلللبة 

 0,05سنويا. ثين ىبتت المعنوية انلد مسلتوى  76,4%

كما ا ارت النتلايد اللى  ىبتت معنوية النموز  كةا. كما

مللللت التغيلللل ات الحادىللللة  للللى كميللللة  %52ان ثللللوالى 

 ادرات اترز ت ال  اللى مرموالة ملت العواملا التلى 

 يعةسيا ااما ال مت . 

وبدراسللة الع  للة اتترا يللة  ل يمللة  للادرات اترز 

  لللد او لللحت  2011-1997وللل ل التتلل خ  (8جرردول )

ان الصلللورخ الت بيعيلللة ا للللا الصلللور فتلللايد الت لللدي  

ال يا ية مناسبة لطبيعة البيافات، ثين ا لارت اللى ان 

 %42,9المصلل ى ت يللد بنسللبة   للادرات اترز  يمللة 

كمللا  0,05سللنويا،  ثيللن ىبتللت المعنويللة انللد مسللتوى 

كملا ا لارت النتلايد اللى ان  .ىبتت معنوية النموز  كةا

 لادرات  مت التغيل ات الحادىلة  لى  يملة %38ثوالى 

ت الل  الللى مرمواللة مللت العوامللا التللى يعةسلليا رز  ا

 .ااما ال مت
 

 صادرات وواردات القمح
 

ان متوسللط  يمللة واردات  (9جرردول )تشللي  بيافللات 

مليار دوتر ول ل  تل خ الدراسلة،   1,4ال مح بلغت فحو 

مليلللون دوتر وللل ل التتللل خ  722ثيلللن ت ايلللدت ملللت 

 ل التتلللل خ مليلللار دوتر وللل 2,2( اللللى 1997-2004 

(،  ى ثيت بلغت  ادرات ال مح ثوالى 2005-2011 

 مليون دوتر و ل  ت خ الدراسة . 0,478
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 ال يمة بالمليون دوتر         (. 2011-1997المي ان الع ايى لمص  و ل التت خ  .  6جدول 
 

 لسنواتا
 قيمة

 الصادرات
 الغ ائية

 قيمة
 الواردات
 الغ ائية

 صافى
 الميزان
 الغ ائى

الصادرات 
 الغ ائية

 واردات الغ ائيةلل
% 

 حجم
 التبادل
 الغ ائى

 التبادل الغ ائى
 للتبادل التجارى

% 

1997 338 3060 -2722 11 3398 20 

1998 370 3068 -2698 12 3439 17 

1999 332 3158 -2826 11 3489 18 

2000 341 2894 -2553 12 3235 17 

2001 390 2720 -2330 14 3110 18 

2002 364 2918 -2554 12 3282 19 

2003 484 2262 -1778 21 2746 16 

2004 692 2478 -1786 28 3170 15 

 17 3233 15 2405- 2819 413 م. الفترة االولى

2005 857 6578 -2720 24 4435 15 

2006 834 3597 -2763 23 4432 13 

2007 1206 5063 -3857 24 6270 15 

2008 1679 5811 -4133 29 7490 9 

2009 2425 4926 -2501 49 7352 11 

2010 1741 2617 -876 67 4358 8 

2011 2612 3810 -5697 31 10922 9 

 11 6465 35 3221 5271 1622 م. الفترة الثانية

 14 4741 24 2786 3964 977 المتوسط العام

 النش خ السنوية للترارخ الياراية، أاداد ميتلتة الرياز الم ك ى للتعبوة العامة واتثصا ، المصدر:

 
 (2011-1997 كمية و يمة  ادرات وواردات مص  مت اترز و ل التت خ  .7جدول 

 

 

 منلمة اتن ية وال رااة  التاو(  بةة المعلومات الدولية،  اادخ بيافات المصدر:

 واردات االرز صادرات االرز السنوات

 بالط  كميةال
 القيمة

 بااللف دوالر
 الكمية بالط 

 القيمة
 بااللف دوالر

1997 202592 71363 694 409 

1998 428925 135190 697 276 

1999 306971 87592 6045 4459 

2000 392988 112565 1209 756 

2001 656191 133854 98525 47739 

2002 464385 105552 1343 822 

2003 585740 149926 1924 914 

2004 836481 232164 2927 1483 

 7101 14170 128525 484284 طالمتوس

2005 1111502 311031 4417 2398 

2006 982760 302130 105674 34748 

2007 1223318 402612 117863 60889 

2008 306835 191110 42666 67299 

2009 648702 475933 15649 106587 

2010 599738 377850 17552 108283 

2011 39972 17102 93721 126475 

 72382 56761 288741 701832 المتوسط

 37561 34060 207065 585806 المتوسط العام
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 (2011-1997اتترام ال منى العا  لةمية و يمة الصادرات مت اترز  ى مص  و ل التت خ  . 8جدول 
 

 معدل التغير  % R²   F معادلة االتجاه العام انـــــــالبي

 y = 154364.7+ 231835.9 x+13482.1x²^ الصادراتكمية 

(3.58)        (3.43) 

52 6.4 76.44 

 y = 29284.9  + 52856.7 x+2256.1x²^  يمة الصادرات

 (3.8)          (2.24) 

38 3.7 42.9 

 (7الجدول ) ثسبت مت بيافاتالمصدر: 
 

 (2011-1997 ت خ كمية و يمة  ادرات وواردات مص  مت ال مح و ل الت . 9جدول 
 

  بةة المعلومات الدولية،  اادخ بيافات منلمة اتن ية وال رااة  التاو(المصدر: 
 

بدراسة الع  ة اتترا يلة لةميلة واردات ال ملح كملا 

  لللد  2011-1997وللل ل التتللل خ  (10بجررردول ) مبللليت

او للحت فتللايد الت للدي  ان الصللورخ  الت بيعيللة ا لللا 

الصور ال يا ية مناسبة لطبيعة البيافات، ثين ا لارت 

،  سلنويا %7,5الى ان كمية واردات ال مح  ت يد بنسلبة  

كمللا ىبتللت معنويللة  0,05سللتوى وىبتللت المعنويللة انللد م

 %26النموز  كةا كما ا لارت النتلايد اللى ان ثلوالى 

مت التغي ات الحادىة  ى كمية واردات ال مح ت ال  اللى 

  مرموالللة ملللت العواملللا التلللى يعةسللليا ااملللا الللل مت، 

جردول واردات ال ملح  وبدراسة الع  ة اتترا يلة  ل يملة

تللايد   للد او للحت ف 2011-1997ولل ل التتلل خ  (10)

الت لدي  ان الصلورخ الت بيعيلة ا للا الصلور ال يا للية 

مناسللبة لطبيعللة البيافللات ، ثيللن ا للارت الللى ان  يمللة 

سنويا. ثين ىبتلت   %22,11ت يد بنسبة واردات ال مح 

 السنوات

 واردات القمح القمح صادرات

 كمية بالط ال
 القيمة

 بااللف دوالر
 الكمية بالط 

 القيمة

 بااللف دوالر

1997 1 1 6902000 821048 

1998 0 0 5431000 816170 

1999 232 68 4241000 605810 

2000 212 80 4896000 713210 

2001 120 11 4412941 666668 

2002 2801 464 5574748 815563 

2003 179 80 4057234 606533 

2004 379 81 4366841 727651 

لىللفترة االو المتوسط  560 112 498522 721581 

2005 386 60 5687760 924381 

2006 690 110 8004151 1368343 

2007 7153 2274 8241874 2160350 

2008 502 138 8327793 2461716 

2009 4622 2107 9120779 2570000 

2010  0.23 3 1059350 2598263 

2011 2665 1219 9800061 3199207 

انيةالمتوسط للفترة الث  2669 844 7177395 2183180 

 1403660 6008235 478 1534 المتوسط  االعام
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كما ىبتت معنويلة النملوز   0,05المعنوية اند  مستوى 

ملللت  %96كةلللا كملللا ا لللارت النتلللايد اللللى ان ثلللوالى 

ي الل  الللى واردات ال مللح  للى  يمللة التغيلل ات الحادىللة 

 مرمواة مت العواما التى يعةسيا ااما ال مت  
 

 صادرات وواردات ال رة 
 

ان متوسلط  يملة واردات  (11جردول )تشي  بيافات  

مليون دوتر و ل  ت خ الدراسة.  782ال رخ بلغت فحو 

مليلللون دوتر وللل ل التتللل خ  499ثيلللن ت ايلللدت ملللت 

ليللار دوتر ولل ل التتلل خ م 1,107( الللى 1997-2004 

(،   ى ثيت بلغلت  يملة  لادرات الل رخ 2005-2011 

 ثوالى مليون دوتر و ل  ت خ الدراسة .

بدراسة الع  لة اتترا يلة لةميلة واردات الل رخ كملا 

(  لللد 2011-1997وللل ل التتللل خ   (12بجررردول )مبللليت 

او لللحت فتلللايد الت لللدي  ان الصلللورخ التةعيبيلللة ا للللا 

مناسبة لطبيعة البيافات، ثين ا لارت الصور ال يا ية 

سللنويا،  %6,3الللى ان كميللة واردات اللل رخ ت يللد بنسللبة 

كملللا ىبتلللت  0,05ثيلللن ىبتلللت المعنويلللة انلللد مسلللتوى 

معنوية النمو   كةا، كما ا ارت النتايد الى ان ثلوالى 

مللت التغيلل ات الحادىللة  للى كميللة واردات اللل رخ  79%

يا اامللا ت الل  الللى مرمواللة مللت العوامللا التللى يعةسلل

واردات ال مت، وتشي  بيافات فت  الردول الى ان  يمة 

سلنويا، ثيلن ىبتلت المعنويلة   %0,01ت يد بنسبة  ال رخ

كما ىبتت معنوية النموز  كةا. كما  0,05اند  مستوى 

ملللت التغيللل ات  %73ا لللارت النتلللايد اللللى ان ثلللوالى 

الى مرموالة ملت  واردات اال رخ ت ا الحادىة  ى  يمة 

 التى يعةسيا ااما ال مت.العواما 
 

 صادرات وواردات الفول
 

ان متوسللط  يمللة واردات  (13جرردول )تشلي  بيافللات 

مليون دوتر و ل  ت خ الدراسلة،   8,9التول بلغت فحو 

مليللللون دوتر ولللل ل التتلللل خ  6,5ثيللللن ت ايللللدت مللللت 

مليللون دوتر ولل ل التتلل خ  11,8( الللى 1997-2004 

درات التللللول (،   للللى ثلللليت بلغللللت  للللا2005-2011 

 مليون دوتر و ل  ت خ الدراسة. 9,1ثوالى 

او حت فتايد ت دي  الع  ة اتترا ية لةمية  و يمة 

وللل ل التتللل خ  (14بجررردول ) واردات االتللول كملللا مبللليت

(  ان الصللورخ الت بيعيللة ا لللا الصللور 1997-2011 

ال يا ية مناسبة لطبيعة البيافات، ثين ا لارت اللى ان 

سلللنويا، ثيلللن  %26ول ت يلللد بنسلللبة كميللة واردات التللل

كمللا ىبتللت معنويللة  0,05ىبتللت المعنويللة انللد مسللتوى 

 %33النموز  كةا، كما ا ارت النتايد الى ان ثلوالى 

مت التغي ات الحادىة  ى كمية واردات التول ت ا  اللى 

 مرموالللة ملللت العواملللا التلللى يعةسللليا ااملللا الللل مت،

بلنت    ولالتلوبدراسة الع  لة اتترا يلة ل يملة واردات 

 واردات التللولاو لحت فتللايد الت لدي  ان  يملة الرلدول 

سللنويا، ثيللن ىبتللت المعنويللة انللد    %62,6ت يللد بنسللبة 

كمللا  كمللا ىبتللت معنويللة النمللوز  كةللا. 0,05مسللتوى 

ملللت التغيللل ات  %49ا لللارت النتلللايد اللللى ان ثلللوالى 

ي ا  اللى مرموالة ملت واردات التول الحادىة  ى  يمة 

 .سيا ااما ال متالعواما التى يعة
 

 صادرات وواردات البطاطس
 

ان متوسلللللط  يملللللة  (15الجررررردول )تشلللللي  بيافلللللات 

مليلون دوتر ول ل  79 ادرات البطاط  بلغلت فحلو 

ألا دوتر و ل  42,7 ت خ الدراسة. ثين ت ايدت مت 

ألللا دوتر ولل ل  120,8( الللى 2004-1997التتلل خ  

ات (،  للى ثلليت بلغللت  يمللة وارد2011-2005التتلل خ  

 ألا دوتر و ل  ت خ الدراسة. 53,6 البطاط  ثوالى
 

 العالقة االتجاهية لكمية وقيمة صادرات البطاطس
 

او للحت فتللايد ت للدي  اتترللاخ ال منللى العللا  لةميللة 

ان  2011-1997 للللادرات البطللللاط  ولللل ل التتلللل خ 

الصلللورخ الت بيعيلللة ا للللا الصلللور ال يا لللية مناسلللبة 

 8,5ى افيلا ت يلد بنسلبة لطبيعة البيافات، ثين ا ارت ال

ثيلللن ىبتلللت المعنويلللة انلللد مسلللتوى  ،أللللا طلللت سلللنويا

كمللللا ىبتللللت معنويللللة النمللللوز  كةللللا،   0,05معنويللللة 

مللت التغيللل ات  %42وا للارت النتلللايد الللى ان ثلللوالى 

الحادىلللة  لللى كميلللة  لللادرات البطلللاط  ت اللل  اللللى 

مرمواللة العوامللا التللى يعةسلليا اامللا اللل مت كمللا  للو 

 . (16بجدول)مو ح 

اسلللللة الع  لللللة اتترا يلللللة ل يملللللة  لللللادرات وبدر

 لادرات ، ثين ا لارت النتلايد اللى ان  يملة البطاط 

ألا دوتر سنويا ثيلن ىبتلت  5,3ت يد بنسبة  البطاط 

، كما ىبتت معنويلة النملوز  0,05المعنوية اند مستوى 

مللللت  %65كةللللا، وا للللارت النتللللايد الللللى ان ثللللوالى 

ي الل     للادرات البطللاطالتغيلل ات الحادىللة  للى  يمللة 

 .الى مرمواة  العواما التى يعةسيا ااما ال مت
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 (2011-1997. اتترام ال منى العا  لةمية و يمة الواردات مت ال مح  ى مص  و ل التت خ  10جدول 
 

 .(9الجدول ) ثسبت مت بيافاتالمصدر: 
 

 

 

 (2011-1997كمية و يمة  ادرات وواردات مص  مت ال رخ  و ل التت خ   .11جدول 
 

  بةة المعلومات الدولية،  اادخ بيافات منلمة اتن ية وال رااة  التاو(. المصدر:
 

 معدل التغير R2 F معادلة االتجاه العام انـــــــــــــالبي

 y =  5.80 + 2.80 x+28147.1x²^  كمية االواردات

(2.5)     (4.3) 

26 2.23 7.5 

 y =  946157.9  + 1.68 x+19400.3x²^   يمةالواردات

(3.44)     (7.16) 

96 156.7 22.11 

 السنوات

 واردات ال رة ال رة صادرات

 كمية بالط ال
 القيمة

 بااللف دوالر
 الكمية بالط 

 القيمة

 بااللف دوالر

1997 2612 658 3059000 385391 

1998 460 520 2969000 379420 

1999 350 340 4712000 643900 

2000 1493 898 4710000 541570 

2001 1346 1047 4797234 553088 

2002 612 177 4720569 591568 

2003 988 433 4052169 528772 

2004 1554 372 2429278 364819 

 498566 3931156 555 1176 للفترة االولى المتوسط

2005 4446 1159 5094985 696223 

2006 4828 2310 3769368 545322 

2007 5322 1348 5263135 1076837 

2008 1600 1226 3979948 1036637 

2009 20468 8351 5416326 947763 

2010 9100 3650 6170460 1271480 

2011 2255 984 7047864 2179859 

 1107731 5248869 2718 6859 المتوسط للفترة الثانية

 782843 4546089 1564 3828 المتوسط  االعام
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 (2011-1997 ى مص  و ل التت خ   ا  لةمية و يمة الواردات مت ال رخاتترام ال منى الع .12جدول 
 

 معدل التغير R² F معادلة االتجاه العام البيان

 y =2.159 + 1.05 x +1.53x² +6717.9x³^ كمية االواردات

(2.2)          (2.3)         (2.6) 

79 6.5 6.3 

 y =  18.85 +  4.99 x  +  4.8 x2^ الواردات  يمة

(2.78)              (3.8) 

73 53 0.01 

 (11جدول رقم ) امعت وثسبت مت المصدر:

 

 

 

 (2011-1997كمية و يمة  ادرات وواردات مص  مت التول الراى و ل التت خ   .13جدول 

 

 السنوات
 قيمة الواردات كمية الواردات  قيمة الصادرات الصادراتكمية 

 دوالربااللف  بالط  بااللف دوالر بالط 

1997 6080 6744 8855 6744 

1998 4120 15600 18500 15600 

1999 3866 6499 6282 4699 

2000 31747 619 935 619 

2001 16312 3532 6172 3532 

2002 24126 7969 10874 7969 

2003 13755 6443 15661 6443 

2004 22032 6474 10928 6474 

 6510 9775 6735 15254 المتوسط للفترة االولى

2005 23542 7336 13922 7336 

2006 26256 4429 5851 4429 

2007 44915 3686 5075 3686 

2008 44915 20157 31469 20157 

2009 37882 13409 17652 13409 

2010 98505 9075 15786 9075 

2011 47436 24418 23253 24418 

 11787 16144 11787 46207 المتوسط للفترة الثانية

 8972 12747 9092 29699 المتوسط  االعام

  بةة المعلومات الدولية،  اادخ بيافات منلمة اتن ية وال رااة  التاو(المصدر: 
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 (2011-1997اتترام ال منى العا  لةمية و  يمة الواردات مت التول  ى مص  و ل التت خ  . 14جدول 
 

 معدل التغير R² F معادلة االتجاه العام انـــــــــــالبي

y = 1174.5 + 1256.7 x + 134^ كمية الواردات ² x 

                  (6.95)    (2.1) 

33 3 26 

 y = 12213.6 + 2449.9 x + 197.9 x²^  يمة الواردات

 (2.88)       (2.5) 

49 5.2 62.6 

 (13جدول ) امعت وثسبت متالمصدر: 
 

 

 

 (2011-1997البطاط  و ل التت خ  ات مص  مت كمية و يمة  ادرات ووارد. 15جدول 
 

 السنوات

   

 الصادرات كمية

 بالط 

 القيمة

 بااللف دوالر 

 كمية  الواردات

 بالط 

 القيمة

 بااللف دوالر 

1997 232963 41249 78311 36447 

1998 228467 43224 48193 23405 

1999 255569 46034 65377 37866 

2000 156630 27390 66759 32422 

2001 185505 29750 34585 37866 

2002 229382 42617 55463 18313 

2003 296287 43972 69480 30093 

2004 381510 67230 23220 41993 

المتوسط للفترة 

 ىاالول
245789 42683 55173 32300 

2005 392178 77446 72908 46399 

2006 367134 65350 58012 29723 

2007 389698 108092 69227 60889 

2008 397944 176148 81665 67299 

2009 215078 145406 52908 106587 

2010 298557 129562 146787 108283 

2011 637434 143638 143638 126475 

المتوسط للفترة 

 الثانية
385431 120806 89306 77950 

 53604 71102 79140 310955 المتوسط  االعام

 منلمة اتن ية وال رااة  التاو( معلومات الدولية،  اادخ بيافات بةة الالمصدر: 
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 (2011-1997اتترام ال منى العا  لةمية و يمة  ادرات البطاط   ى مص  و ل التت خ   .16جدول 
 

 معدل التغير R² F معادلة االتجاه العام انـــــــــــــالبي

 y =156223.3 + 20045.9 x + 350.3 x²^ كمية الصادرات

(2.9)         (3.1) 

42 4.7 8.5 

 y =  1572.6 + 1039.7 x + 175.7 x2^  يمة الصادرات

(4.8)        (4.9) 

65 12.1 5.3 

 (15جدول رقم ) امعت وثسبت متالمصدر: 
 

 

 

معدل التبادل السلعى ومعدل التبادل الصافى  -

الكلية لجمهورية مصر  للصادرات والواردات

 العربية
 

 األرقام القياسيةتعريف 
 

الر   ال ياس   و أداخ إحصاوية ل ياس التغير النسب  

    ي  طا رخ أو مرمواة من الطوا ر من زمان إلى 

تسااد ا ر ا  ال ياسية ، وأير أو من مةان إلى أير

نير   من وصانع  السياسات ومتي ي ال رارات 

المؤسسات وا  راد الى م ارنة التغيرات    ا سعار 

   أو الترارخ الدوليةأو ا نتا

والمحلية ونير ا من الطوا ر م  بيانات مماثلة  

 أمةنة ميتلتة .ان  ترات زمنية ميتلتة أو 

معلللدل التبلللادل السللللعى ومعلللدل  (17جررردول )يبللليت 

التبادل الصا ى للصلادرات واللواردات ثيلن بللو معلدل 

 ،1997التبلللادل السللللعى ثلللوالى واثلللد  لللحيح الللامى

ي   ى اسلعار الصلادرات ي ابلل  مما يعنى ان التغ 2011

ن المحصللة إتغي  مماىا  ى اسعار الواردات وملت ىل   ل

النياييللة افلل  للل  يحللد  تحسللت  للى المو للا ات تصللادى 

  لللد بللللو معلللدل  1999 ،1998للدوللللة املللا  لللى الللامى 

ارتتلاع التبادل السلعى اكث  مت واثد  لحيح مملا يعنلى 

ا يعنلى اسعار الصادرات بالنسبة  سعار اللواردات و ل 

تحسللت المو للا ات تصللادى للدولللة اى يمةللت الحصللول 

بنت  الموارد المتاثة الى كميات اكث  ملت السلل  و ل ا 

يتلللمت زيللادخ  للى الللدوا الح ي للى ت لل اد المرتملل    للد 

اللى الا   2000افيت  معدل التبلادل السللعى ملت الا  

فسللبة ان الللى ا للا مللت واثللد  للحيح ممللا يعنللى  2010

ح الدولة  و  ا مت  لنف  يلمدى اللى التبادل  ى ني   ال

افيتللا  الللدوا الح ي للى وافيتللا  مسللتوى ال  ا يللة،  

وبالنسبة لمعدل التبادل الصا ى  لان ارتتلاع  ل ا المعلدل 

افما يلدل اللى ان الدوللة تحصلا اللى كميلات اكثل  ملت 

الواردات م ابا فت  الوثدخ مت الصادرات ومت ى   ان 

 ة .ارتتاع   ا المعدل  ى  الح الدول

 

 =نسبة التبادل السلعى 
 

 الرقم القياسى السعار

 الصادرات

 )تتراوح نسبة التبادل السلعى ما بي   

 ((< 1  ،1 >  ، 1)           الرقم القياسى السعار

 الواردات 
 

 = معدل التبادل الدولى  الصافى
 

 الرقم القياسى السعار الصادرات 
                                                 x100 

 الرقم القياسى السعار الواردات

 

 معدل التبادل السلعى للصادرات والواردات -

 للمحاصيل الزراعية موضع الدراسة
 

افيتللا  معللدل التبللادل  (18جرردول )ويتلللح مللت 

ال مح،  والل رخ السلعى لمحا يا الدراسة و ى اترز،  

الشللامية والتللول الرللاى والبطللاط  الللى ا للا مللت واثللد 

فسبة التبادل  ى ني   لالح الدوللة ان  حيح مما يعنى 

و لل ا ملللت  للنف   افيتلللا  الللدوا الح ي لللى وافيتلللا  

و لللل  مسلللتوى ال  ا يلللة  فتيرلللة افيتلللا  الصلللادرات 

ي الل  الللى الع بللات التللى تواالل  الصللادرات ال راايللة 

والمتعل للة ب رااللة محا لليا ا رز والبطللاط  وال مللح 

اللى المصلدريت الل يت  وال رخ والتول الرلاى، بات لا ة

يبيسون أسعار المحا يا التى ي رايلا التل ض ويةلون 

التصدي   ى أسوأ ثاتت  اندما تصليب  ل م المحا ليا
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يبيت ال    ال ياسى للصادرات والواردات والتبادل السلعى واللتبادل الصا ى و ل التت خ  .17جدول 

 1997-2011 ) 

 (1997سنة االساس )
 

 السنوات
ياسى الرقم الق

 للواردات

الرقم القياسى 

 للصادرات

نسبة التبادل 

 السلعى
 التبادل الصافى

1997 100 100 1 100 

1998 125 102 1.2 122.5 

1999 121 93 1.3 130.1 

2000 106 122 0.9 86.9 

2001 96 108 0.9 88.9 

2002 95 122 0.8 77.9 

2003 83 160 0.5 51.9 

2004 97 200 0.5 48.5 

2005 150 277 0.5 54.2 

2006 156 356 0.4 43.8 

2007 205 420 0.5 48.8 

2008 400 682 0.6 58.7 

2009 340 600 0.6 56.7 

2010 288 510 0.6 56.5 

2011 6.66 6.81 1.0 97.8 

 (1جدول ) ثسبت مت: المصدر
 

 البطاط ( - لتول الراىا - ال رخ – ال مح -التبادل السلعى ت   المحا يا ال رااية  اترز. 18 جدول

 (1997)سنة االسا س                                              

 السنوات
 نسبة التبادل

 السلعى لألرز

 نسبة التبادل

 للقمح السلعى

 نسبة التبادل

 السلعى

 لل رة الصفراء

 نسبة التبادل

 السلعى

 للفول الجاف

 نسبة التبادل

 السلعى للبطاطس

1997 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

1998 2.81 0.03 0.80 1.61 1.63 

1999 0.11 0.01 0.39 0.15 0.95 

2000 0.85 0.01 1.88 0.02 0.67 

2001 0.02 0.07 0.81 0.03 1.05 

2002 0.74 0.00 0.11 0.25 2.85 

2003 0.94 0.01 1.78 9.78 1.25 

2004 0.90 0.01 0.91 1.06 1.33 

2005 0.74 0.01 1.15 0.69 0.90 

2006 0.05 0.02 1.16 0.48 1.03 

2007 0.04 0.02 1.41 0.39 0.99 

2008 0.02 0.00 0.21 1.66 0.88 

2009 0.03 0.02 0.34 2.01 0.28 

2010 0.02 0.00 2.77 1.80 0.30 

2011 0.00 1.05 0.13 0.49 0.32 

 15، 13، 11، 7،9جداول  ثسبت مت المصدر:
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ا  الثم ية والتى افتشل ت  لى اآل ات ال رااية وا م 

محصول البطاط   مما أى  الى تصدي م لدول اتتحاد 

ا وروبللى والتللى و للعت  لل وطا  للعبة للغايللة أمللا  

اد  اتلت ا  بتطبيلا استي اد البطاط  المص ية، أيلا 

التصدي  ال رااى لليار   الدول اتوروبية ليلا   وط 

 ي بلون موا تات وا ة بالنسبة للمحا يا ال رااية ت

بللنى أفللواع نيلل  مطاب للة ليلل م الموا للتات وللل ل  يرللب 

 تشديد ال  ابة الييا  با تصدي  ا.
 

 الملخص
 

تمثللا الترللارخ اليارايللة ال راايللة مةافللة  امللة  للى 

اامللالى الترللارخ اليارايللة لمسللا متيا  للى تغييلل  م للدار 

العر   ى المي ان الترارى ال رااى بال يادخ او الن ص 

ى تغيلل  العرلل   للى الميلل ان الترللارى، وبالتللالى  للى مللد

وتعة  الترارخ الياراية متغي ات اتفتا  واتسلتي و 

 واتستثمار مت و ل تطور الصادرات والواردات.

اتيللا  الدولللة لةثيلل  مللت وتةمللت مشللةلة البحللن  للى 

السياسللات التللى تسللااد الللى تنميللة الصللادرات ووتلل  

تدا  الواردات ووا ة ال رااية بات ا ة الى  عا ا

ات تصللادى ممللا ادى الللى ان الصللادرات ال راايللة للل  

وما ل ل  مت أى  سلبى الى ات تصاد تح ا اليدى منيا 

المصللل ى متملللث   لللى ارللل  الميللل ان الترلللارى، لللل ا 

اسللللتيدى البحللللن التعلللل ى الللللى تطللللور الصللللادرات 

والللواردات مللت المحا لليا مو لل  الدراسللة، ودراسللة 

رايلللللة ال راايلللللة الةتلللللا خ ات تصلللللادية للترلللللارخ اليا

المصلل ية و للل  مللت ولل ل ات ميللة النسللبية للصللادرات 

واللللواردات للسلللل  ال راايلللة و لللل  ملللت وللل ل معلللدل 

التبللادل الللدولى، وت للدي  كتللا خ الترللارخ اليارايللة الةليللة 

اسلللتند  لللى ت لللدي  ا اللللى الللدد ملللت  وال راايلللة والتلللى

المم لل ات منيللا معللدل التغطيللة، معللدل التبعيللة، دراللة 

وتشلي  النتلايد المتحصلا الييلا ،  ات تصلاديةالمشاركة 

ان متوسللللللط معللللللدل التغطيللللللة للترللللللارخ الةليللللللة بلللللللو 

ملللت اللللدوا ال لللومى، بينملللا بللللو فليللل خ  %43,86فحلللو

مت الدوا ال رااى مما  %43,7فحو  للترارخ ال رااية

يشللي  اللللى الللد  تغطيلللة الصلللادرات الةليلللة وال راايلللة 

النتللايد  تشللي  لمتطلبللات التنميللة الةليللة وال راايللة، كمللا

للترلارخ  أيلا إلى ان متوسلط معلدل التبعيلة ات تصلادية

، بينملللا بللللو فليللل خ للترلللارخ %56,92الةليلللة بللللو فحلللو

، مملا يشللي  اللى افيتلا  معللدل %15,3ال راايلة فحلو

التبعية  ال رااية ات مثيلة الى المستوى ال ومى، وبلو 

للترلارخ الةليلة فحلو متوسط دراة المشاركة ات تصادية 

، بينمللللللا بلللللللو فليلللللل خ للترللللللارخ ال راايللللللة 40,39%

مما يشي  الى تغطية الترارخ ال رااية اللى  %43,7فحو

افيتلل  معللدل  و للد مللت الترللارخ الةليللة، %92,5فسللبة 

ال ملح، رز،  التبادل السلعى لمحا ليا الدراسلة و لى ا

وال رخ الشامية، والتول الراى، والبطاط  الى ا ا ملت 

فسبة التبادل  ى نيل   لالح  انواثد  حيح  مما يعنى 

و للل   الدولللة و لل ا مللت  للنف  افيتللا  الللدوا الح ي للى

ي الل  الللى الع بللات التللى تواالل  الصللادرات ال راايللة، 

ويو لللى البحلللن بلللل ورخ ات تملللا  بتطلللوي  البللل امد 

واليلللدمات المسلللافدخ للصلللادرات ال راايلللة ملللت بنيلللة 

اساسية تصلدي ية، والتوسل   ل  المشل واات ال راايلة 

 تنتد بيدى التصدي .  التى
 

 عــــــالمراج

 

النش خ  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،

 السنوية للترارخ الياراية، أاداد ميتلتة . 

 اادخ بيافات منلمة ا ن ية  شبكة المعلومات الدولية،

 وال رااة   التاو (.

. دراسة ا تصادية 2012شهيرة محمد رضا عطية 

ل رااية المص ية م  الوتيات للترارخ الياراية ا

 س   –رسالة دكتورام  –المتحدخ اتم يةية 

اامعة ايت  –كلية ال رااة  –ات تصاد ال رااى 

  م .

دراســة  .2005دوعاء ممدوح محمد محمد سليمان 

ا تصــادية للــعوامــا المــــمىـــــ خ اـــلى 

الترـــارخ اليـــاراـــية المصــ يــة لبع  

قسم  -رسالة ماجستير - يا ال يوت الغ اييةمحــا 

جامعة عي   –كلية الزراعة  –االقتصاد الزراعى 

 .65-58ص ص  - شمس

دراسة  .2011محمد احمد عمارة محمد الفران 

ا تصادية تمةافيات تنمية الصادرات المص ية مت 

 -بع  ال روع البستافية الى السوق اتوروبية 

كلية  –د ال رااى  س  ات تصا –رسالة دكتورام 

 اامعة ايت  م  . –ال رااة 

تطبي ات املية  ى اتتتا يات  .2010مهدى عسر 

-98جامعة عي  شمس ص والتةت ت ات تصادية، 

102. 

تحليا سياسات  .2009هويدا السيد حس  محمد 

الترارخ الياراية لبع  السل  ال رااية  ى طا 

ت تصاد  س  ا –رسالة دكتورام  -التغي ات العالمية 

اامعة ايت  م . –كلية ال رااة  –ال رااى 
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